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208
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. července 2015
o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Vláda nařizuje podle § 7 odst. 3, § 8 odst. 3, § 9
odst. 4 a § 10 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně
některých zákonů (zákon o pyrotechnice), (dále jen
„zákon“):
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje

a) EU přezkoušení typu
1. technická dokumentace a
2. podpůrné důkazy o přiměřenosti řešení
technického návrhu; podpůrné důkazy musejí odkazovat na dokumenty, které byly
použity, zejména pokud harmonizované
normy nebyly použity v celém rozsahu; pokud je to nutné k prokázání přiměřenosti
technického řešení, podpůrné důkazy zahrnují také výsledky zkoušek, které provedla v souladu s jinými technickými specifikacemi laboratoř výrobce nebo jiná zkušební laboratoř jeho jménem a na jeho odpovědnost,

a) popis a obsah jednotlivých postupů posuzování shody, včetně dokumentace, která má být
uchovávána u jednotlivých postupů posuzování shody, a postup výrobce a oznámeného
subjektu u jednotlivých postupů posuzování
shody,

b) shody s typem založené na zabezpečení jakosti
výrobního procesu

b) rozsah a popis dokumentace náležející k jednotlivým postupům posuzování shody,

1. informace o předpokládané kategorii pyrotechnických výrobků,

c) popis a náležitosti certifikátu EU přezkoušení
typu a osvědčení o posouzení shody,

2. dokumentace systému jakosti a

d) vzor EU prohlášení o shodě.
§2
Postupy posuzování shody
Popis a obsah jednotlivých postupů posuzování
shody včetně dokumentace, která má být uchovávána u jednotlivých postupů posuzování shody, a postup výrobce a oznámeného subjektu u jednotlivých
postupů posuzování shody je uveden v příloze č. 1
k tomuto nařízení.
§3
Dokumentace
Dokumentaci přikládanou k žádosti o posouzení
shody tvoří u

1

3. technická dokumentace schváleného typu
a kopie certifikátu EU přezkoušení typu,
c) shody s typem založené na zabezpečení jakosti
výrobku
1. informace o předpokládané kategorii pyrotechnických výrobků,
2. dokumentace systému jakosti a
3. technická dokumentace schváleného typu
a kopie certifikátu EU přezkoušení typu,
d) shody založené na komplexním zabezpečení
jakosti
1. technická dokumentace pro jeden model
z každé kategorie pyrotechnických výrobků,
které se mají vyrábět, a
2. dokumentace systému jakosti.

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh.
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§4
Technická dokumentace
(1) Technická dokumentace musí umožňovat
posouzení shody pyrotechnického výrobku s požadavky zákona a obsahuje tomu odpovídající analýzu
a posouzení rizik.
(2) Technická dokumentace obsahuje alespoň
a) celkový popis pyrotechnického výrobku,
b) koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata
součástí, podsestav, obvodů, a případně dalších
částí výrobku, včetně jejich popisů a vysvětlivek,
c) seznam harmonizovaných norem, které byly
zcela nebo zčásti použity a na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské
unie, a popis řešení zvolených ke splnění základních bezpečnostních požadavků zákona; seznam jiných odpovídajících technických specifikací, které byly použity, pokud harmonizované normy použity nebyly; v případě částečně
použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly
použity,
d) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených
přezkoušení a případně další údaje nezbytné
pro posouzení shody výrobku, a
e) protokoly o provedených zkouškách.
§5
Dokumentace systému jakosti
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(3) Dokumentace systému jakosti při posuzování shody s typem založené na zabezpečení jakosti
výrobního procesu obsahuje kromě údajů podle odstavce 2 popis odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou používány při
výrobě a kontrole a zabezpečování jakosti.
(4) Dokumentace systému jakosti při posuzování shody založené na komplexním zabezpečení jakosti obsahuje kromě údajů podle odstavce 2
a) popis odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou používány při
výrobě a kontrole a zabezpečování jakosti,
b) popis prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované kvality návrhu výrobků,
c) specifikace technického návrhu, včetně norem,
které budou použity; v případě, kdy se příslušné harmonizované normy plně nepoužijí, popis
prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění základních bezpečnostních požadavků zákona, a
d) popis metod kontroly návrhu a ověřování návrhu, postupů a systematických činností, které
se použijí při navrhování pyrotechnických výrobků, které patří do příslušné kategorie pyrotechnických výrobků.
§6
Certifikát EU přezkoušení typu
(1) Certifikát EU přezkoušení typu a jeho přílohy obsahují informace umožňující

(1) Dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček
a záznamů týkajících se jakosti.

a) vyhodnotit, zda jsou vyrobené pyrotechnické
výrobky ve shodě s typem, který prošel posouzením shody EU přezkoušení typu, a

(2) Dokumentace systému jakosti obsahuje

b) provést u výrobce kontrolu ověření stanovených požadavků.

a) popis cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost
výrobků,
b) popis přezkoumání a zkoušek, které budou
provedeny před výrobou, během výroby a po
výrobě, s uvedením jejich četnosti,
c) popis záznamů o jakosti, zejména protokolů
o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek,
záznamů z provedených kalibrací a zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků, a
d) popis prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému jakosti.

(2) Certifikát EU přezkoušení typu obsahuje
a) obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu bydliště výrobce,
b) závěry přezkoušení,
c) podmínky platnosti certifikátu, jsou-li stanoveny, a
d) údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.
(3) Pokud jsou provedeny úpravy schváleného
typu pyrotechnického výrobku, které mohou ovlivnit jeho shodu se základními bezpečnostními poža-
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davky zákona nebo podmínky platnosti tohoto certifikátu, je součástí certifikátu EU přezkoušení typu
dodatek, jehož předmětem jsou tyto úpravy.
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d) údaje nezbytné k identifikaci schváleného systému jakosti, držitele osvědčení a oznámeného
subjektu, který osvědčení vydal,
e) závěry posouzení shody a

§7

f) dobu jeho platnosti.

Osvědčení o posouzení shody

§8

Osvědčení o posouzení shody obsahuje
a) informaci o tom, že systém jakosti zaručuje
shodu pyrotechnického výrobku s typem, který
byl posouzen postupem posuzování shody EU
přezkoušení typu,

Vzor EU prohlášení o shodě
Vzor EU prohlášení o shodě je uveden v příloze
č. 2 k tomuto nařízení.

b) obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu bydliště výrobce,
c) obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu bydliště dovozce v případě dovozu pyrotechnického výrobku,

§9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 208/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 208/2015 Sb.

