PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VII. volební období

385/3
Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice)

Doručeno poslancům: 27. května 2015 v 14:58

Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu na vydání zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a
o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
(tisk 385)

Návrh na zamítnutí návrhu nebyl podán.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 123
ze 17. schůze konané dne 26. února 2015 (tisk 385/2)
1. V části první v § 5 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „anebo získala
osvědčení o odborné způsobilosti dle § 37“.
2. V části první v § 5 se za odst. 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2, T1, P1 nebo F3 může hospodářský
subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupnit právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě pouze prostřednictvím osoby, která splňuje podmínky podle odstavce 1.“
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
3. V části první v § 32 odst. 2 se slova „5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „2 pracovní dny“.
4. V části první v § 33 odst. 1 se za slova „nebo T2“ vkládají slova „ , případně v kombinaci
s pyrotechnickými výrobky uvedenými v § 32, odst. 1),“.
5. V části první v § 34 se vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Povolovací povinnost dle odstavce 1 se nevztahuje na ohňostrojné práce
prováděné prostřednictvím pyrotechnických výrobků uvedených v příloze č. 3 tohoto zákona;
provádění ohňostrojných prací prostřednictvím těchto pyrotechnických výrobků podléhá
ohlášení podle § 32 odstavce 2.“.
6. V části první v § 36 odst. 1 se věta první zrušuje.
7. V části první § 36 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje dále právnická a podnikající
fyzická osoba, která zachází s pyrotechnickými výrobky prostřednictvím osoby, která má
osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky v rozsahu podle
odstavce 1.“
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

-28. V části první v § 63 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b) které zní:
„b) dodá na trh nebo jinak zpřístupní pyrotechnické výrobky v rozporu s § 5 odst. 2 a 3.“.
Dosavadní písmena b) až o) se označují jako písmena c) až p).
9. V části první v § 63 odstavec 3 zní:
„(3) Za přestupek se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písmena a), b) c), k), l) nebo m),
b) 200 000 Kč jde-li o přestupek podle odstavce 1 písmene d), e), f), g), h), i) nebo j),
c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písmene n), o) nebo p) anebo podle
odstavce 2.“.
10. V části první v § 64 odst. 1 se slova „Hospodářský subjekt“ nahrazují slovy „Právnická a
podnikající fyzická osoba“.
11. V části první v § 64 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) dodá na trh nebo jinak zpřístupní pyrotechnické výrobky v rozporu s § 5 odst. 2 a 3,“
Dosavadní písmena c) až t) se označují jako d) až u).
12. V části první v § 64 odst. 1 se písmeno u) zrušuje.
13. V části první v § 64 odst. 8 zní:
„(8) Za správní delikt se uloží pokuta do
a)
5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo r), podle
odstavce 2 písm. g), podle odstavce 3 písm. d) nebo podle odstavce 4 písm. a),
b)
1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), i), j), s) nebo t),
c)
500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), e), g), h), k), l), o), p)
nebo q), podle odstavce 2 písm. b), i), j), k), l), m), n), o) nebo p), podle odstavce 3
písm. e), f), g), h), j) nebo k), podle odstavce 4 písmeno b) nebo c) nebo podle
odstavce 5 písm. a), d) nebo f),
d)
100 000 Kč jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), m) nebo n), pod podle
odstavce 2 písm. a), c), e), f) nebo h), podle odstavce 3 písm. a), c) nebo i) nebo podle
odstavce 5, písm. b), c), f) nebo g),
e)
50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d), podle odstavce 3 písm. b),
podle odstavce 6 nebo podle odstavce 7.“.
14. V části první v § 66 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Skladování a zacházení
s pyrotechnickými výrobky uvedenými na trh do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí
dosavadními právními předpisy.“.
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15. V části druhé se za § 68 vkládá nový § 69, který zní:
„§ 69
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1.
Nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky.
2.
Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky
a jejich uvádění na trh.“
Dosavadní § 69 až 76 se označují jako § 70 až 77.
16. V části čtvrté v § 70 se za novelizační bod 2. vkládá nový novelizační bod 3., který zní:
„3. V části II se v položce 32 písm. b) se za slovo „ověřování“ vkládají slova „zbraně 31) nebo
doplňku“.“.
Dosavadní novelizační body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.
17. V části šesté se za § 73 se vkládá nový § 74, který zní:
„§ 74
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s
pyrotechnickými výrobky, se zrušuje.“.
18. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha, která zní:
„Příloha č. 3 k zákonu č. …/… Sb.
Druh pyrotechnického výrobku

Pyrotechnické výrobky kategorie F4
Pyrotechnické výrobky kategorie T2

Specifikace výrobku
Kulové pumy jmenovitého průměru efektové části do
125 mm (5 palců) včetně, vyjma kulových pum s
opakovacím efektem (kulových pum násobných).
Válcové pumy jmenovitého průměru do 100 mm (4
palce) včetně, vyjma válcových pum s opakovacím
efektem (válcových pum násobných).
Baterie a kombinace o celkové čisté hmotnosti
výbušných látek „NEC“ v jednom výrobku do 4 000 g
včetně.
Římské svíce o celkové čisté hmotnosti výbušných
látek „NEC“ v jednom výrobku do 1000 g včetně.
Pyrotechnické výrobky kategorie T2 o celkové čisté
hmotnosti výbušných látek „NEC“ v jednom výrobku
do 250 g včetně.
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 27. května 2015
B. Poslanec Vlastimil Vozka:
Legislativně technické úpravy:
1. V § 64 odst. 8 písm. d) se slovo „odstavce 5 písm. b), c), f) nebo g)“ nahrazují slovy
„odstavce 5 písm. b), c), e) nebo g)“.
2.

V § 66 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7 se za slova „ve znění účinném přede dnem nabytí“
doplňuje slovo „účinnosti“.

3.

V části čtvrté, novelizačním bodu 1 se slova „V části II“ nahrazují slovy „V části I“.

4. V části deváté § 76 Účinnost, zní:
„Tento zákon nabývá účinnosti 15 dnem po jeho vyhlášení.“.
C. Poslanec Václav Zemek:
1.

V § 32 odstavec 3 se ze sousloví "písemný souhlas vlastníka" vypouští slovo
„písemný“.

2.

a)

V § 66 odstavec 8 se za slovo "T2" vkládá slovo " , P2".

b) V části páté, živnostenský zákon, v bodě 1 ve druhém sloupci se text:
"pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, osvědčení
o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. …/2015 Sb.; pro nákup, prodej,
ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4 a provádění
ohňostrojných prací osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. b) nebo doklad
podle § 66 odst. 8 zákona č..../2015 Sb." nahrazuje textem:
"pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2: osvědčení
o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. ..../2015 Sb., nebo doklad podle §
66 odst. 8 zákona č. ..../2015 Sb.,; pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických
výrobků kategorie T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací: osvědčení o odborné způsobilosti
podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo doklad podle § 66 odst. 8 zákona č. .../2015 Sb." .

V Praze dne 27. května 2015

Ing. Vlastimil V o z k a v.r.
zpravodaj garančního hospodářského výboru

