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OHLÁŠENÍ OH ŇOSTROJE 

Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem. 

 
Ve smyslu § 32 zákona 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (dále jen zákon), ohlašuji 
ohňostroj: 
A. OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ OH ŇOSTROJ : ( odst. 3 a) 
 
Jméno a příjmení / Název firmy : ……………………………………………………………….…………………. 
 
Rodné číslo / IČ : ………………………… telefon ……………………… email ……………………………….. 
 
Bydliště / Sídlo firmy: ………………………………………………………..…………………………………… 
 
 
B. MÍSTO PROVÁDĚNÍ OHŇOSTROJE : (odst. 3 b) 
 
Místo ohňostroje (k.ú., ulice): ……………………………………………………….... parcela č. ………………. 
 
 
C. DATUM A ČAS : ( odst. 3 c) 
 
Začátek přípravy ohňostroje: ……………………  Čas provedení ohňostroje: od …………… do………….. 
 
Doba trvání ohňostroje : ……………………….. 
 
D. MNOŽSTVÍ A DRUHY POUŽÍVANÝCH  PYROTECHNICKÝCH VÝ ROBKŮ:  ( odst. 3 d)   
 
Kategorie: F2 …………..…… kg,   F3 ………….……. kg,           T1 ……………..………. kg 
 
E. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVÍ OSOB A MAJETKU (odst. 3 e)   
(včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických 
výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení). 
 
 
 
 
F. OHLÁŠENO HASIČSKÉMU ZÁCHRANNÉMU SBORU KRAJE : (odst. 2)         ANO           NE 
 
G. SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU: ( odst. 3) 
 
 
 
V ……………………………….dne …………………                                  ……………………………………………………………… 
         podpis 
 
 
V ………………………………… dne ……………….. ……………………………………………………. 
        Razítko, podpis oprávněné osoby  
Upozornění: 
Ohňostroj musí být ohlášen příslušnému obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje nejpozději  
2 dny před jeho provedením.  
Ohňostroj musí být proveden hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí, a to v souladu s 
ohlášenými údaji podle § 32, odstavce 3 písm. a) až d) a za dodržení opatření ohlášeného podle odstavce 3 písm. 
e) zákona č. 206/2015 Sb.  
Neohlášení ohňostroje a neprovedení dle ohlášení je kvalifikováno dle § 63, pro fyzickou osobu s odbornou 
způsobilostí, jako přestupek s pokutou do 500 000 Kč a dle § 64, pro právnickou a podnikající fyzickou osobu, 
jako správní delikt s pokutou do 1 000 000 Kč. 
Při provádění ohňostroje je nutno dodržovat noční klid. Podle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, 
se dobou nočního klidu rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Za porušení nočního klidu lze uložit pokutu do 10 000 
Kč. 
Příloha:  Situace 
 



 
Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 
§ 32  Ohňostroje 
(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). 
 
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
 § 5  Přestupky proti veřejnému pořádku 
 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, 
b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, 
c) maří vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České republiky nebo rozhodnutí soudu o 
předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o zvláštních řízeních soudních, 
d) poruší noční klid, 
e) vzbudí veřejné pohoršení, 
f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá 
povinnost úklidu veřejného prostranství, 
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné 
zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů, 
h) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí 
turistickou značku nebo jiné orientační označení, 
i) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných 
společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání, nebo 
j) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání má 
obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci. 
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) poruší noční klid, 
b) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá 
povinnost úklidu veřejného prostranství, 
c) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné 
zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů, 
d) zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku 
nebo jiné orientační označení, nebo 
e) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných 
společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání. 
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 2 písm. d), 
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 písm. a) nebo e), 
c) 20 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b), nebo 
d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c). 
(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou 
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při 
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. 

 


