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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb.,
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění
zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů
(Navazuje na sněmovní tisk č. 891
z 6. volebního období PS PČR)
Lhůta pro projednání Senátem
uplyne 26. června 2013

2013

ZÁKON
ze dne

2013,

kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon
o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 18/2012
Sb., se mění takto:
1.

V názvu zákona se slova „o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy
„o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky“.

2.

Na konci nadpisu části první se doplňují slova „A ZACHÁZENÍ S NĚKTERÝMI
PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY“.

3.

V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně
poznámky pod čarou č. 24 zní:

„(2) Tento zákon dále upravuje povinnosti výrobců, dovozců nebo distributorů
při zacházení s některými druhy pyrotechnických výrobků (dále jen „osoba nakládající
s pyrotechnickými výrobky“). Tento zákon se nevztahuje na povinnosti výrobce při výrobě
pyrotechnických výrobků podle zvláštního právního předpisu24).
__________________
24)

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů.“.

4.
V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 25
zní:
„(3) Ověřování nepodléhají expanzní přístroje, jejichž uvádění na trh upravují zvláštní
právní předpisy25).

-2_______________
25)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve
znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
5.

V části první se za hlavu II vkládá nová hlava III, která včetně nadpisu zní:
„Hlava III
Zacházení s pyrotechnickými výrobky
§ 16b

(1) Osoba nakládající s pyrotechnickými výrobky musí zacházet s pyrotechnickými
výrobky tak, aby bylo minimalizováno riziko ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního
prostředí.
(2) Osoba nakládající s pyrotechnickými výrobky je povinna skladovat pyrotechnické
výrobky ve skladech a prodávat v provozovnách, které splňují technické požadavky na
územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb a které byly schváleny podle
stavebních předpisů.
(3) Osoba nakládající s pyrotechnickými výrobky je dále povinna skladovat a prodávat
pyrotechnické výrobky v souladu s bezpečnostním označením na pyrotechnickém výrobku
a návodem k použití připojeném k pyrotechnickému výrobku. Vláda stanoví nařízením
způsob skladování a množství pyrotechnických výrobků, které lze umístit ve skladu nebo
v provozovně.
(4) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se vztahují na zacházení s pyrotechnickými výrobky
kategorie 1, 2, 3, P1 a T1, určenými pyrotechnickými výrobky kategorie 4, P2 a T2, které se
nepovažují za výbušné předměty, pyrotechnickými výrobky třídy I, II a III a podtřídy T0 a T1
a určenými pyrotechnickými výrobky třídy IV a podtřídy T2, které se nepovažují za výbušné
předměty. Vláda stanoví nařízením seznam určených pyrotechnických výrobků kategorie 4,
P2 a T2, třídy IV a podtřídy T2, které se nepovažují za výbušné předměty.
(5) V prodejních stáncích mohou být prodávány pouze pyrotechnické výrobky kategorie
1, třídy I a podtřídy T0. Vláda stanoví nařízením množství pyrotechnických výrobků, které
mohou být v prodejním stánku umístěny.“.
Dosavadní hlava III se označuje jako hlava IV.
6.

V § 20 odst. 1 se slova „kteří se prokazují služebními průkazy“ nahrazují slovy
„s výjimkou kontroly dodržování povinností podle § 16b, kterou provádí Česká
obchodní inspekce“ a věta druhá nahrazuje větou „Inspektoři úřadu se prokazují
služebními průkazy, jejichž vzor stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

-37.

V § 22a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Osoba nakládající s pyrotechnickými výrobky se dopustí správního deliktu tím, že
a) zachází s pyrotechnickými výrobky v rozporu s § 16b odst. 1, nebo
b) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky v rozporu s § 16b odst. 2, 3 nebo 5.“.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.
8.

V § 22a odst. 10 písm. a) se slova „6 nebo 7“ nahrazují slovy „4, 7 nebo 8“.

9.

V § 22a odst. 10 písm. b) se slova „až 5“ nahrazují slovy „ , 5 nebo 6“.

10.

V § 22a odst. 10 písm. c) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.

11.

V § 22b se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , s výjimkou správního deliktu
podle § 22a odst. 4, který projednává Česká obchodní inspekce.“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

