
 
 

 

Č.j. ÚNMZ/SPR/079/4000/21-4/1-206-2022       V Praze dne 18. ledna 2022 

 

 

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, jako správní orgán příslušný na základě 

ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické 

normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a v souladu s § 42 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických 

výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Úřad“), vedl podle § 48 odst. 2 zákona o pyrotechnice správní řízení o omezení oprávnění 

oznámeného subjektu  

 

       

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 

Jilmová 759/12, 130 00  Praha 3 

IČO 70844844, 

 

který je v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jediným účastníkem řízení a jemuž vzniklo dne 

1. prosince 2015 podle § 46 odst. 5 zákona o pyrotechnice oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu 

a  

 

vydává 

 

 

ROZHODNUTÍ O OMEZENÍ OPRÁVNĚNÍ č. 1/2022 
 

 

k činnostem posuzování shody včetně kalibrace, zkoušení, certifikace pyrotechnických výrobků a dohledu 

podle zákona o pyrotechnice. 

 

Rozsah oprávnění č. 8/2015 ze dne 1. prosince 2015 se omezuje o postup posuzování shody podle § 7 zákona 

o pyrotechnice a specifikovaný v příloze č. 1 k NV č. 208/2015 Sb., o technických požadavcích  

na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh (dále jen „nařízení vlády č. 208/2015 Sb.“) – shoda založená 

na komplexním zabezpečení jakosti (modul H).  

 

Rozsah oprávnění je nově stanoven pro pyrotechnické výrobky vymezené v § 3 písm. a) a uvedené v § 4 zákona 

o pyrotechnice s vymezením základních druhů a kategorií pyrotechnických výrobků podle přílohy č. 1 k témuž 

zákonu, tj.: 

a) zábavní pyrotechnika kategorie F1, F2, F3 a F4, 

b) divadelní pyrotechnika kategorie T1 a T2, 

c) ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 a P2;  

 

a dále je vymezen pro postupy posuzování shody uvedené v § 7 zákona o pyrotechnice a specifikované 

v příloze č. 1 nařízení vlády č. 208/2015 Sb.: 

- EU přezkoušení typu (modul B), 
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- shoda s typem založená na vnitřní kontrole výroby a zkouškách výrobku pod dohledem v náhodně 

zvolených intervalech (modul C2), 

- shoda s typem založená na zabezpečení jakosti výrobního procesu (modul D),  

- shoda s typem založená na zabezpečení jakosti výrobku (modul E),  

- shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G).  

 

Při výkonu svých činností bude ve výroku uvedený oznámený subjekt používat i nadále identifikační číslo 

oznámeného subjektu 2231.  

Toto oprávnění se vydává na dobu neurčitou. Uvedená změna oznámení bude oznámena v souladu s § 47 odst. 

5 zákona o pyrotechnice Komisi a ostatním členským státům Unie prostřednictvím elektronického 

informačního systému NANDO. 

Účastník řízení, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (OS 2231), je povinen v souladu s § 48 odst. 4 

zákona o pyrotechnice odevzdat Úřadu veškeré dokumenty týkající se provádění činností oznámeného 

subjektu. 

 

 

Odůvodnění 

 

Úřadu byla dne 13. 12. 2021 doručena žádost o změnu (omezení) oprávnění k činnostem posuzování shody, 

kterou vede pod č.j. ÚNMZ/SPR/079/4000/21. Vzhledem k tomu, že účastník řízení pro postup posuzování 

shody založené na komplexním zabezpečení jakosti (modul H) nevykonával žádné činnosti a tyto skutečnosti 

doložil, Úřad žádosti v celém rozsahu vyhověl. 

 

 

Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u Úřadu 

a rozhoduje o něm Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Viktor Pokorný  

 předseda 
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