JAK V CRZ EVIDOVAT PYROPATRONY?
(uveřejněno dne 13. 10. 2016)

Zákon o zbraních v ustanovení § 73a odst. 8 písm. a) stanoví, že držitel zbrojní licence do
systému CRZ zapisuje údaje týkající se zbraní, střeliva, černého loveckého prachu,
bezdýmného prachu a zápalek.
Podle bodu 4. části druhé přílohy zákona o zbraních se střelivem rozumí i munice
(souhrnné označení pro ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké
střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, miny,
pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací
prostředky, nástražná výbušná zařízení včetně zařízení pro dálkový odpal; za munici se
považují též její hlavní části, kterými jsou dělostřelecké střely a nábojky, rozněcovače,
zapalovače a iniciátory).
Podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, patří pyropatrony mezi pyrotechnické
výrobky (obsahují výbušné látky nebo směsi výbušných látek určené k produkci tepla, světla,
zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se
exotermických chemických reakcí). Ve vozidlech se pyropatrony nepoužívají, automobilní
pyrotechnika je vždy pyrotechnickým výrobkem, pokud se nejedná o vojenskou techniku,
která je z působnosti zákona o pyrotechnice vyloučená.
Platí, že v případě pyropatron používaných ve vojenské technice je nutné se dotázat
příslušných vojenských orgánů (např. výzbrojní služby) jak mají pyropatrony zatříděné, zda
se jedná podle jejich nomenklatury o munici. V případě civilních pyropatron se zpravidla jedná
o nábojky vyvíjející plyn a následně je tlak plynu využíván pro zařízení např. katapultáže z
letadel. Účel použití vždy deklaruje výrobce a od tohoto se odvíjí jejich zařazení. V případě
pyrotechnických výrobků podléhajících zákonu o pyrotechnice musí být vždy
označeny civilní schvalovací značkou:
-

značka shody, kde xxxx je orgán posuzující shodu výrobku (v ČR je to ČÚZZS číslo
2231)

„CE xxxx“
nebo
-

Zkušební značka pro pyrotechnické výrobky (pod písmeny ČÚZZS se uvádí číslo
certifikátu typu/dvojčíslí roku jeho vydání a třída stupně nebezpečnosti)

Platí tedy, že pyropatrona, která je pyrotechnickým výrobkem, musí mít civilní
ověřovací značku (pokud ji nemá, je to munice).
Pyropatrona může být MUNICE nebo PYROTECHNICKÝ VÝROBEK. Jedná-li se o
munici, musí být evidována v systému CRZ. Pyrotechnické výrobky se v CRZ neevidují.
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