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Terminologie 

• Vymezení střeliva definuje Příloha k  zákonu č. 119/2002 Sb., Část 
druhá 

• Střelivo  
• souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní 

• Munice (podmnožina střeliva) 
•  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. 



Příklady střeliva 

Střelivo do ručních zbraní Dělostřelecké granáty 



Terminologie 

• Výbušnina  
• Látka schopná uvolnit velké množství energie v krátkém čase 

• Vymezení výbušnin definuje Zákon č.61/1988, Část třetí, Výbušniny, §21 
• látky a předměty, které jsou uvedeny v Příloze A Evropské dohody o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí (ADR) zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud nejde 
o střelivo a vojenskou munici 



Skladování munice 

• Způsob skladování střeliva předepisuje § 58 odst. 2 zákona č. 
119/2002 Sb.  
• Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné 

(dále jen "přechovávané zbraně") v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 
10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky 
nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, 
pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky 
stanovené prováděcím právním předpisem 



Příklad – protitanková mina 

• Protitanková mina „PT-Mi-U“ 
• výbušná náplň 7,1kg TNT/RDX  

    (s iniciátorem) 

• 10 000 ks x 7,1 kg = 71 t vysoce 
výkonné výbušniny! 

• Co musím splnit, abych mohl 
skladovat? 
• Být podnikatelem v oboru zbraní a 

střeliva 
• Vlastnit zbrojní licenci sk. A nebo B nebo 

C, … 
• Umístit munici do ocelové schránky podle 

§ 58 zákona 119/2002 
• Mít provozovnu (například v centru Prahy 

?) 

 



Konstrukce skladů 

• Zákon 119/2002 Sb. nařizuje ukládat munici shodně jako zbraň 

• Trezor nebo trezorová místnost  
• výrazné zvýšení účinků při havárii 

• Neupravuje bezpečnou vzdálenost od jiných budov, např. mateřská 
škola 

• Neřeší společné ukládání navzájem se ovlivňujících elementů 



Skladování výbušnin 

• Zákon č. 61/1998 Sb. a navazující předpisy 

• Skladování, konstrukce a zabezpečení skladů – Vyhláška č. 99/1995 



Konstrukce skladů 

• Jaký by byl výsledek havárie ve Vrběticích, pokud by byla dodržena 
pouze ustanovení zákona č.119/2002 Sb. a nebyl respektován výbušný 
charakter munice? 

Výrazně horší ! 



Shrnutí 

• Zvažte zda problematiku nakládání s municí spojovat se zákonem o 
zbraních a střelivu 

 



Prosba  

• Aby tvůrci nových zákonů vycházeli z věcných analýz tak, aby došlo ke 
zlepšení stavu s vynaložením co nejmenších nákladů a ne pouze ke 
zvyšování byrokratické zátěže podnikatelů a nebo vytváření složitých a 
neefektivních kontrolních mechanismů. 

 



Poděkování 

• Děkuji za přizvání do pracovní skupiny pro tvorbu novel předpisů pro 
nakládání se zbraněmi 

 

• Děkuji za pozornost 

 

• Kontakt 

   Ing. Bohumír Pospíšil 

   pospisil@stvgroup.cz 

   604 208 897 
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