PŘIPOMÍNKY
k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na
pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
V Praze dne 16. dubna 2010
Č.j.: 50/9000/2010

A.

Zásadní konkrétní připomínky k části III. předkládaného materiálu

1.

Připomínka k ustanovení § 4, odst. 2 písm. b)

Navrhujeme zpřesnit identifikaci pyrotechnického výrobku.
Odůvodnění:
Domníváme se, že definice není dostatečná, je-li stanovena pouze číslem a typem výrobku.
Doporučujeme zpřesnit např. názvem, druhem, kategorií, účelem užití atd.
2.

Připomínka k ustanovení § 7, odst. 1

Navrhujeme doplnit rok výroby či datum spotřeby.
Odůvodnění:
Doplněním bude označení pyrotechnických výrobků určených pro použití ve vozidlech kompletní.
3.

Připomínka k ustanovení § 13

Navrhujeme dotčené ustanovení přepracovat a to následovně:
„§ 13
Podmínky pro povolování a provádění ohňostrojů pro veřejnost
(1) Provádění ohňostroje, kterým je produkce efektů pyrotechnických výrobků kategorie 2 a 3 s
případným použitím pyrotechnických výrobků kategorie 1 nebo činnosti osoby odborně způsobilé,
při kterých se používají pyrotechnické výrobky kategorie 4, případně v kombinaci
s pyrotechnickými výrobky kategorie 1, 2 a 3 k vyvolání světelných, popřípadě zvukových efektů
pro veřejnost (dále jen „ohňostroj“), podléhá ohlášení místně příslušnému obecnímu úřadu.
(2) Nejméně 48 hodin před zahájením provádění ohňostroje musí pořadatel ohňostroje oznámit
místně příslušnému obecnímu úřadu:
a)
b)
c)

místo a dobu provedení ohňostroje,
bezpečnostní opatření před, v době a po ukončení ohňostroje a
odpovědnou osobu za organizaci a provedení ohňostroje.
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(3) Odpovědná osoba oznámí provádění ohňostroje nejbližšímu útvaru Policie České republiky a
hasičskému záchrannému sboru.
(4) Před přípravou ohňostroje převezme odpovědná osoba k tomuto účelu pozemek od majitele
pozemku. Po ukončení ohňostroje provede kontrolu pozemku po ohňostroji, zajistí a provede
likvidaci selhaných pyrotechnických výrobků a předá pozemek zpět majiteli pozemku."
Odůvodnění:
Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě implementoval Směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/15/EHS o harmonizaci
předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití zákonem
č. 376/2007 Sb., kde je jednoznačně stanoveno, že se tento zákon nevztahuje mimo jiné na
pyrotechnické výrobky. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/EHS oddělila
pyrotechnické výrobky od výbušnin, a proto nelze začlenit do předkládaného materiálu (konkrétně
do ustanovení § 13) odkaz na zákon č. 61/1998 Sb., nebo uvádět, že pyrotechnické výrobky
kategorie 4 jsou výbušnými předměty.
4.

Připomínka k Příloze č. 2, modul B bod 2

Navrhujeme specifikovat „reprezentativní vzorek.“
Odůvodnění:
Doporučujeme blíže upřesnit např. kolik je to kusů apod.

B.

Formální připomínky k části III. předkládaného materiálu

5.

Připomínka k ustanovení § 3

Navrhujeme upravit název ustanovení „Posuzování shody“.
Odůvodnění:
Jde o formální úpravu.
6.

Připomínka k ustanovení § 6, odst. 4 a 5

Navrhujeme před slovo „obalu“ doplnit slovo „spotřebitelském“.
Odůvodnění:
Jde o formální doplnění.
7.

Připomínka k Příloze č. 1 bod 5

Navrhujeme tento bod přepracovat a to následovně:
„Během přepravy nebo manipulace nesmí pyrotechnické výrobky uvolňovat pyrotechnickou slož.“
Odůvodnění:
Jde o lepší formulaci věty.
8.

Připomínka k Příloze č. 1 bod 6, písm. a)

Doporučujeme tento bod vypustit.
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Odůvodnění:
Pojem „výbušková slož“ není terminologický výraz.
9.

Připomínka k Příloze č. 1 bod 7.2.1.

Doporučujeme nahradit výraz „při běžném použití“ pojmem „manipulace“.
Odůvodnění:
Pojem manipulace v sobě zahrnuje celý proces od výroby po přepravu.
10.

Připomínka k Příloze č. 1 bod 7.2.3.

Navrhujeme tento bod přepracovat a to následovně:
„Pyrotechnický výrobek musí být konstruován tak, aby bylo minimalizováno riziko poškození
zdraví, majetku a životního prostředí z letících střepin či horkých částic v případě neúmyslné
iniciace.“
Odůvodnění:
Jde o přesnější formulaci.
11.

Připomínka k Příloze č. 1 bod 7.3.3.

Navrhujeme tento bod doplnit ve smyslu níže uvedeného odůvodnění.
Odůvodnění:
Navrhujeme do ustanovení doplnit, že elektrický palník musí být chráněn také proti působení
vlhkosti.
12.

Připomínka k Příloze č. 1 bod 7.3.5.

Navrhujeme tento bod doplnit ve smyslu níže uvedeného odůvodnění.
Odůvodnění:
Navrhujeme upřesnit, zda doba hoření zápalnice se vztahuje pouze k samostatnému
zapalovacímu zařízení nebo k pyrotechnickému výrobku, kterého je zapalovací zařízení součástí.
13.

Připomínka k Příloze č. 1 bod 7.3.6.

Navrhujeme doplnit do návodu základní elektrické charakteristiky palníku.
Odůvodnění:
Doplněním v návodu dojde k větší informovanosti uživatelů, jak výrobek využívat.
14.

Připomínka k Příloze č. 1 bod 7.4., písmeno b, body 1. a 2.

Dopuručujeme opravit překlep u slova „směsí“.
Odůvodnění:
Jde o formální úpravu.
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