Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním
k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku dle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
_____________________________________________________________________
a) společné
Ústava ČR:
• ustanovení čl. 104 odst. 3:
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“
•

ustanovení čl. 2 odst. 3:

„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a
způsoby, které stanoví zákon.“
•

ustanovení čl. 2 odst. 4:

„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“

Listina základních práv a svobod:
•

ustanovení čl. 2 odst. 2:

„Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to
způsobem, který zákon stanoví.“
•

ustanovení čl. 2 odst. 3:

„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá.“
•

ustanovení čl. 4 odst. 1:

„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod.“
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•

ustanovení čl. 4 odst. 4:

„Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich
podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro
které byla stanovena.“

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 8:

„Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou
působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.“
• ustanovení § 10:
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména
může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v
obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně
závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých
veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením
závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k
ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“
•

ustanovení § 34:

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
•

ustanovení § 35 odst. 1:
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„Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů
obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou
působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena
správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné
působnosti obce svěří zákon.“
•

ustanovení § 35 odst. 2:

„Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s
výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním
obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o
vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.
Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a
spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany
veřejného pořádku.“
•

ustanovení § 35 odst. 3 písm. a):

„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných
vyhlášek zákonem.“
•

ustanovení § 84 odst. 2 písm. h):

„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“

b) regulace užívání zábavní pyrotechniky
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 1:

„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1 a upravuje
a)

podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem,

1

Směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití.

Směrnice Komise 2004/57/ES o definování pyrotechnických předmětů a určité munice pro účely Směrnice Rady 93/15/EHS o
harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití.
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b)

podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty,

c)

podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů,

d)

podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu
pracovního prostředí při činnostech uvedených pod písmeny a) a b),

e)

organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.“

• ustanovení § 21:
„Základní pojmy
1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) výbušninou látky a předměty, které jsou uvedeny v Příloze A Evropské dohody o
mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)2 zařazené do třídy 1 těchto
látek, pokud nejde o střelivo, munici3 a pyrotechnické výrobky4,
b) plastickou trhavinou takové trhaviny, které
1. jsou připravovány z jedné nebo více trhavin, které mají v čisté formě tenzi par
menší než 10- 5 Pa při 25 stupních Celsia, zejména oktogen (HMX), pentrit
(PETN) a hexogen (RDX) a
2. jsou připravovány s pojidly a
3. jsou jako směs tvárné nebo ohebné při normální pokojové teplotě,
c) nakládáním s výbušninami výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výroba a
zpracování, používání, ničení a zneškodňování, skladování, nabývání, předávání,
dovoz, vývoz nebo tranzit, a jejich přeprava,
d) trhacími pracemi takové používání výbušnin, při kterém se využívá energie
chemické výbuchové přeměny výbušnin a které zahrnují soubor pracovních
postupů, zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek,
zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel),
e) tranzitem výbušnin přeprava výbušnin podle zvláštních právních předpisů4 přes
území České republiky mezi místem vstupu na území České republiky a místem
výstupu z území České republiky,
f) nabýváním výbušnin každé jejich oprávněné získání od subjektů na území České
republiky,

2

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších

3

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

5

Například Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým

změn.

se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

4

g) předáváním výbušnin každé jejich přemístění na území společenství, s výjimkou
přemístění na území České republiky,
h) osobou zodpovědnou za tranzit přepravce, který na základě smlouvy nebo jiné formy
spolupráce zajišťuje přepravu výbušnin,
i) vývozem výbušnin jejich skutečné přemístění z území České republiky na území
státu, který není členským státem Evropské unie,
j) dovozem výbušnin jejich skutečné přemístění z území státu, který není členským
státem Evropské unie, na území České republiky,
k) pomůckami k použití výbušnin (dále jen "pomůcky") prostředky nebo zařízení, které
přicházejí do styku s výbušninami a mohou na ně působit svými chemickými a
fyzikálními vlastnostmi a nebo jsou potřebné k provedení trhacích prací,
l) zpracováním výbušnin výrobní operace nebo jejich sled, kterým výbušnina podléhá,
pokud finálním výrobkem není výbušnina, zejména výroba pyrotechnického
výrobku, střeliva nebo munice obsahující výbušninu.
2) V pochybnostech, zda jde o trhací práce, rozhoduje Český báňský úřad. V
pochybnostech, zda jde o výbušninu, rozhoduje Český báňský úřad, který si k tomu
též vyžádá zejména vyjádření Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Českého
úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.“
• ustanovení § 22:
„Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami
1) Každý, kdo přijde do styku s výbušninami, je povinen postupovat s největší
opatrností a dodržovat předpisy o nakládání s výbušninami a návody na používání
výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost jiných osob a majetku.
2) Organizace je povinna zajistit bezpečnost pracovního prostředí a pracovních
podmínek při nakládání s výbušninami nebo pomůckami a zajistit pro jejich
používání dostatečně srozumitelné návody; organizace je též povinna prokazatelně
seznámit s obsahem těchto návodů příslušné pracovníky. Organizace, která dodává
pomůcku na trh, předá s pomůckou doklad o jejích vlastnostech a návod k jejímu
používání v českém jazyce.
3) Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní opatření a bezodkladně
odstraňovat stavy, které by mohly ohrozit její bezpečný provoz nebo zájmy chráněné
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podle zvláštních právních předpisů, zejména bezpečnost a ochranu zdraví osob při
nakládání s výbušninami. Organizace je povinna zabezpečit výbušniny proti
zneužití, ztrátě nebo odcizení v souladu s ustanovením odstavce 6.
4) Organizace musí při nakládání s výbušninami plnit též povinnosti uvedené v § 6 odst.
3 písm. b) až f) a h).
5) Organizace je povinna ohlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu 8 dní
předem zahájení výroby výbušnin, jejich zpracování, ničení a zneškodňování,
skladování, výzkum, vývoj a zkoušení. Organizace je též povinna ohlásit přerušení
těchto činností na dobu delší než 30 dnů a ukončení těchto činností. Ohlášení
zahájení, přerušení nebo ukončení výše uvedených činností musí obsahovat kromě
obecných náležitostí podání podle správního řádu rovněž označení druhu činnosti a
identifikaci provozovny nebo místa provádění této činnosti organizací. Ohlášení
ukončení činnosti se nevyžaduje v případě činnosti prováděné organizací na
základě koncese v rozsahu předmětu podnikání "výzkum, vývoj, výroba, zpracování,
ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin" v provozovně, kterou
má uvedenu v živnostenském rejstříku, pokud jí toto živnostenské oprávnění bylo
zrušeno.
6) Organizace je povinna objekty nebo prostory v nich, ve kterých se nalézají
výbušniny, zajistit proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu. Způsob zajištění objektů
a prostor musí být obsažen již v projektové dokumentaci. Český báňský úřad stanoví
vyhláškou třídy nebezpečí výbušnin, požadavky na konstrukci a zajištění skladů
výbušnin na povrchu a pod povrchem, požadavky na konstrukci a zajištění skladů
výbušnin u výrobců a u odběratelů, požadavky na bezpečnost provozu a ochranu
zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování výbušnin a
způsoby jejich skladování.
7) Organizace, které provádějí výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výrobu,
skladování, ničení a zneškodňování, jsou povinny zřídit útvar nebo určit odpovědnou
osobu pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
bezpečnosti provozu.
8) Při nakládání s výbušninami se mohou používat jen technická zařízení a pomůcky,
které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
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bezpečnosti provozu. Způsobilost zařízení posuzuje organizace jejich pravidelnými
prohlídkami, zkouškami a revizemi, které mohou provádět jen k tomu oprávněné a
odborně způsobilé osoby; pomůcky posuzuje organizace podle jejich charakteru a
použití. Na vyhrazená technická zařízení a jejich používání se při nakládání s
výbušninami vztahuje též § 8a a předpisy vydané na jeho základě.
9) Organizace je povinna bezodkladně oznámit Policii České republiky odcizení, ztrátu
nebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny, se kterou nakládá.
10) Každý je povinen bezodkladně oznámit odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny
anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky
nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá.
11) Při nakládání s výbušninami jsou osoby nezúčastněné při těchto činnostech
povinny se řídit pokyny osoby, která nakládá s výbušninami, a respektovat její
pokyny k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku.
12) Při trhacích pracích jsou vlastníci nemovitostí, nebo jejich správci nebo uživatelé
povinni strpět opatření k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany
majetku, včetně umístění výstražných nebo informativních tabulí.
13) Organizace může nakládat jen s plastickou trhavinou, která obsahuje detekční
látku13c), jejíž druh a množství stanoví prováděcí právní předpis, a jen takovou
plastickou trhavinu může dodávat na trh nebo ji jinak poskytovat.
14) Omezení podle odstavce 13 se nevztahuje na plastickou trhavinu, která je vyráběna
nebo držena výlučně pro
a) účely vědeckého výzkumu, vývoje nebo zkoušek nových nebo pozměněných
trhavin,
b) účely výcviku v detekci trhavin anebo výroby nebo zkoušek zařízení pro detekci
trhavin, nebo
c) soudní a kriminalistické účely.
15) Organizace, která má vyrábět nebo držet plastickou trhavinu podle odstavce 14,
musí mít vydán k dané činnosti souhlas. Souhlas vydává Český báňský úřad. Žádost
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organizace o vydání tohoto souhlasu musí kromě obecných náležitostí podle
správního řádu obsahovat doklady a odůvodnění prokazující splnění podmínek
podle odstavce 14 písm. a) až c), uvedení množství a druhu příslušných plastických
trhavin a doklady o tom, že po ukončení dané činnosti má organizace zajištěno
prokazatelné zničení nebo označkování nespotřebované plastické trhaviny. Na
vydání souhlasu není právní nárok.
16) Organizace je při výrobě, zpracovávání, výzkumu, vývoji, zkoušení, skladování,
ničení nebo zneškodňování výbušnin dále povinna
a) vypracovat a dodržovat provozní dokumentaci pro každou činnost,
b) zamezit vstupu nepovolaných osob do míst, kde se nakládá s výbušninami, a
zamezit nedovolenému vynášení výbušnin z nich,
c) zajistit odborné a bezpečné nakládání s výbušninami,
d) rozvrhnout práce takovým způsobem, aby nebyli zaměstnanci vystaveni
zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví nebo aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a
zdraví zaměstnanců,
e) udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a v jeho bezprostředním okolí,
f) zamezit používání otevřeného ohně, rozpálených předmětů, jakož i zamezit
vnášení předmětů, kterými by bylo možné vyvolat nežádoucí výbušnou přeměnu
výbušnin, do míst, kde se nakládá s výbušninami, vylučuje-li to charakter dané
činnosti, a
g) zajistit ochranu před nebezpečnými účinky vnějších vlivů.
17) Druhy a množství detekčních látek podle odstavce 13, jakož i obsah provozní
dokumentace, požadavky na zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví při práci a
bezpečnosti provozu podle odstavce 16 stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
18) Vývoj, výroba, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice
včetně delaborace munice, při nichž se nakládá s výbušninami, se považuje též za
výrobu nebo zpracování výbušnin podle tohoto zákona.“

Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně
některých zákonů (zákon o pyrotechnice), v platném znění:
•

ustanovení § 1:
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1) „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, upravuje pravidla
určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu,
základní bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před
jejich dodáním na trh, a další požadavky pro zajištění ochrany lidského života,
zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, včetně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a
to s přihlédnutím k zájmu na ochraně životního prostředí.
2) Tento zákon dále upravuje:
a) práva a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů pyrotechnických výrobků a
osob s odbornou způsobilostí,
b) výkon státní správy v oblasti pyrotechnických výrobků,
c) posuzování shody pyrotechnických výrobků.“
•

ustanovení § 2:
1) „Tento zákon se vztahuje na některé pyrotechnické výrobky, jejich skladování a
zacházení s nimi.
2) Tento zákon se nevztahuje na
a) pyrotechnické výrobky, které jsou určeny k nekomerčnímu využití ozbrojenými
silami České republiky, ozbrojenými bezpečnostními sbory České republiky nebo
Hasičským záchranným sborem České republiky,
b) pyrotechnické výrobky vyrobené nebo dovezené pro potřeby Českého úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „Úřad“) za účelem jeho činností stanovených v
§ 52,
c) námořní zařízení podle jiných právních předpisů,
d) pyrotechnické výrobky určené pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu,
e) kapsle určené výhradně pro hračky podle jiných právních předpisů3),
f) výbušniny podle jiných právních předpisů4),
g) střelivo a munici,
h) zábavní pyrotechniku vyrobenou pro vlastní potřebu výrobce se sídlem na území
České republiky, kterou Úřad schválí výlučně pro používání na území České
republiky a která zůstává na území České republiky,
i)

úpravu povinností při výrobě pyrotechnických výrobků.“
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•

ustanovení § 32:

1) „Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující
odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za ohňostroj se
nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu
výbušných látek celkem.
2) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny ohlásit
provedení ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením.
3) Ohlášení ohňostroje podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a spolu s ním se
předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat,
popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s
provedením ohňostroje. Ohlášení obsahuje
a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,
b) místo provádění ohňostroje,
c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,
d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,
e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo
schémat, zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných
pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných
zbytků po jejich odpálení.
4) Ohňostroj musí být proveden hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou
způsobilostí, a to v souladu s ohlášenými údaji podle odstavce 3 písm. a) až d) a za
dodržení opatření ohlášeného podle odstavce 3 písm. e).“.

Aktualizováno k datu: 1. září 2021
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