
Střelivo? Munice? Výbušnina? 



 

 

Analýza právní úpravy a působností orgánů veřejné moci  

ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty  

(UV 33/2015) 

 

 



Právní předpisy vztahující se na munici 

 

• Zákon č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních (gesce: MV) + 2 vyhlášky 

 

• Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (gesce: ČBÚ) + 4 

vyhlášky a 1 nařízení vlády 

 

• Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro 

civilní použití (gesce: ČBÚ) 

 

• Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií (gesce: 

MŽP) + 4 vyhlášky a 1 nařízení vlády 

 



 

Munice definována v zákoně o zbraních: 

 

 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 

 



Zjištěné nedostatky 

 

• munice je ve všech právních předpisech řešena v podstatě jen 

doplňkově a nedostatečně  

• normy jsou navíc nedostatečně vzájemně provázané  

• požadavky na zabezpečení munice řeší „krádež“, nikoliv „výbuch“ 

 

• To limituje kontrolní orgány 



Nutné změny 

 

• relevantní právní předpisy je třeba více navzájem provázat a uvést do 

vzájemného souladu  

• nastavit jednoznačná pravidla spolupráce kontrolních orgánů 

• nově stanovit pravidla prevence a minimalizace následků náhodného 

výbuchu munice 

• nastavit jasná pravidla pro delaboraci a ničení munice   

• upravit možnost zajistit munici u civilních držitelů v případě potřeby 

 



Klíčové body novely    
 

• vyjmutí munice z režimu běžných zbraní a střeliva - samostatná hlava 

zákona 

 

• muniční licence a muniční průkazy - bude vydávat policie 

 

• definice munice – v pochybnostech rozhodne MV (po vyjádření MO, 

policie, ČBÚ a ČUZZS) 

 

• kontrola → policie → nová oprávnění (odstranění munice v případě 

podezření na její špatný technický stav, možnost stanovení kauce při zjištění 

závažných nedostatků, zajištění munice na místě na náklady jejího 

držitele…..) 



Klíčové body novely    
 

důkladně bude upraveno skladování a zabezpečení munice: 

 

• rozsáhlé prováděcí předpisy, které budou vycházet ze standardů NATO 

 

• technické a bezpečnostní parametry provozoven a muničních skladišť  



Harmonogram novely 

 

 

Červen 2015  - Předložena vládě ČR 

 

Podzim 2015 – Parlament ČR 

 

 

nabytí účinnosti   - v průběhu roku 2016 



     Děkuji Vám za pozornost 
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