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  Navrhovaná opatření 



MINISTERSTVO OBRANY ČR 

4 

  PRAXE V NAKLÁDÁNÍ S MUNICÍ  -   

  PŘEDPISY 

AČR: 
 používá pro uskladnění munice a výbušnin vnitřní předpisy (plně        
     implementují STANAG 4440 a 4123) 
  využívá se tzv. NEQ - hmotnost čisté výbušniny zalaborované v   
     munici či skladované volně 
  munice je dělena do 6 tříd nebezpečnosti od nejnebezpečnější třídy  
     1.1, kde existuje vysoké riziko hromadného výbuchu, po nejméně  
     nebezpečnou třídu 1.6, kde jde o extrémně necitlivé látky bez rizika   
     hromadného výbuchu 
 
Podniky: 
 uskladnění dle platné civilní legislativy (především zákon                                 
     č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu) 
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PRAXE V NAKLÁDÁNÍ S MUNICÍ – manipulace a kontrola 

uskladněného materiálu 

AČR: 

 sleduje jakost a řídí manipulaci se skladovanou municí a výbušninami  

     dle speciálního vojenského předpisu 

 provádí pravidelné provozní zkoušky munice a  výbušnin a kontrolní 
technické prohlídky, výsledky vyhodnocuje Centrum zabezpečení 
munice a slouží mj. ke kategorizaci výbušnin 

 střežení MS zajištěno VP, sledován vnější perimetr technickými 
prostředky 

 u každého MS zřízena vojenská hasičská jednotka 

 požární dozor vykonává Úřad státního odborného dozoru MO 
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PRAXE V NAKLÁDÁNÍ S MUNICÍ  – manipulace a kontrola 

uskladněného materiálu 

Podniky: 

 vojenské předpisy na civilní subjekty nevztahují, řídí se civilní  

     legislativou (zákon č. 119/2002 Sb., zákon č. 61/1988 Sb., zákon   

     č. 156/2000 Sb. a zákon č. 229/2013 Sb.) 

 areály oploceny, technické střežení (pohybová čidla) u jednotlivých  

     muničních skladů včetně žiletkového plotu a trezorových vrat  

     (kontrola orgány PČR) 

 přítomnost hasičské jednotky  se řídí příslušnou legislativou o  

     požární ochraně 

 požární dozor u objektů důležitých pro obranu státu v rámci  

     právnických osob MO vykonává ÚřSOD nikoliv však u právnických  
     osob mimo resort MO, které jsou v nájmu v těchto objektech (§ 85a   

     zákona) 
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PRAXE V NAKLÁDÁNÍ S MUNICÍ – shrnutí 

 objekty právnických osob v působnosti MO jsou objekty 
důležitými pro obranu státu ve smyslu zákona č. 222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky 

 
 tyto objekty se řídí civilní legislativou 
 
 požární dozor v objektech důležitých pro obranu státu v 

působnosti MO vykonává ÚřSOD MO, netýká se však 
činnosti jiných právních subjektů, ačkoliv jsou v nájmu v 
objektech, které spravuje podřízená právnická osoba MO 

 
 sankce uplatňuje HZS příslušného kraje 
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    ZKUŠENOSTI MO - MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST VE  

    VRBĚTICÍCH - povaha areálu Vrbětice a související rizika  

 namítána nedostatečná informovanost o povaze areálu ze      

     strany představitelů kraje a okolních obcí (vojenský objekt    

     vs. civilní objekt důležitý pro obranu státu) 

 diskuse o tom, kdo má/měl v areálu provádět požární  

     dozor a kdo v něm měl zasahovat (HZS vs. vojenská hasičská  

     jednotka) 

 nejasnosti ohledně zařazení objektu do krizového  

    plánu kraje v návaznosti na jeho povahu 
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    ZKUŠENOSTI MO - MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST VE  

    VRBĚTICÍCH – rizikové oblasti  - výklady pojmů 

 problém s výkladem pojmu mimořádná událost vs.  

    pojem havárie 

 problém s výkladem pojmu záchranné práce – zahrnuto             

i dlouhodobé uskladnění? 
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   ZKUŠENOSTI MO - MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST VE  

    VRBĚTICÍCH – rizikové oblasti  - kapacity 

 skladové kapacity MO vs. MV – kompetence 

 usnesení vlády z 24. listopadu 2014 č. 980  - povinnost zajistit     

     kapacity pro řešení případných obdobných mimořádných   

     událostí  

 nabídka MO na převod areálu muničního skladu v Květné  

     odmítnuta, v rámci meziresortního připomínkového řízení    

     vznesen dotaz ze strany členů vlády na kapacity MV 

 nedostatečné personální kapacity složek MV k řešení    

     mimořádných situací – významné využití doplňkové složky IZS,  

     kterou je AČR 

 

 

 

 



MINISTERSTVO OBRANY ČR 

   ZKUŠENOSTI MO - MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST VE  

    VRBĚTICÍCH – rizikové oblasti  - legislativní problémy 

 nalezeny mezery v rámci právní úpravy nakládání s municí 

 nebylo zřejmé, zda je munice střelivem či výbušninou a které  

     orgány jsou ve vztahu k ní kompetentní 

 nedostatky v kontrole soukromých vlastníků munice, kteří  

     mají uskladněnu munici mj. i v prostorech vlastněných státem     

     (na základě řádných nájemních smluv)  

 nejasný výklad zákona o IZS – rozpory při řešení mimořádné  

     situace 
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   Návrhy řešení MO – požární ochrana a 
střežení 

 návrh změny zákona o požární ochraně tak, aby i v případě  

     soukromých subjektů, které mají v nájmu objekty vlastněné  

     MO či jeho podřízenými organizacemi měla působnost  

     Úřad státního odborného dozoru 
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Návrhy řešení MO – informování o povaze 
areálů 

 MO bude usilovat o intenzivnější dohled nad plněním    

     povinností dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných  

     havárií ze strany příslušných správních orgánů 

 MO bude usilovat o intenzivnější dohled nad povinnosti ze  

     zákona č. 240/2000 Sb. týkajícími se zpracování krizových     

     plánů ze strany příslušných prvků 
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Návrhy řešení MO – legislativa, pojmy a 
užití areálů 

 MO se zapojilo do činnosti pracovních skupin připravujících  

novely souvisejících právních předpisů (zejména zákon                                 

o střelných zbraních a střelivu) 

 navrhujeme zpřesnit definice některých pojmů, např.  

záchranné práce, a také zpřesnit definice kompetencí velitele  

zásahu 

 nabídka na převod areálu muničních skladů v Květné pro  

potřeby MV a IZS je stále aktuální 

 bude řešena optimalizace dlouhodobě nepotřebného majetku  

pro naplňování strategických schopností právnických osob MO 
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