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III. 

Odůvodnění 

Obecná část 

Název 

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních (dále jen „návrh vyhlášky“). 

1) Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

V reakci na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na podzim roku 2014 došlo 

k zanalyzování nastalé situace, jejích příčin a možných slabin systému nakládání s municí 

na území České republiky. Vláda dne 14. ledna 2015 schválila svým usnesením č. 33 materiál 

Analýza právní úpravy a působnosti orgánů veřejné moci ve vztahu k nakládání s municí 

civilními subjekty. Současně vláda uložila zahájit přípravu příslušných změn právních 

předpisů, zejména zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“). Tato změna byla přijata 

a zveřejněna ve Sbírce zákonů jako zákon č. 229/2016 Sb. Tímto zákonem je s účinností 

od 1. srpna 2017 zcela nově upraveno nakládání s municí civilními subjekty na území České 

republiky.  

Předkládaný návrh vyhlášky upravuje jednak materii, která byla doposud obsažena 

ve vyhlášce č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, a jednak 

problematiku zkoušek odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu 

nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, problematiku zabezpečení munice 

v průběhu přepravy a způsob vedení evidence munice. 

Hlavním cílem návrhu vyhlášky je 

a) zachovat a případně doplnit již nyní platnou úpravu zkoušek odborné způsobilosti žadatelů 

o vydání zbrojního průkazu a zkoušek odborné způsobilosti zkušebního komisaře, 

zabezpečení zbraní v průběhu přepravy, provozního řádu střelnice a způsobu vedení 

evidencí a dokumentace zbraní a střeliva; dosavadní požadavky lze v tomto ohledu 

považovat z věcného hlediska za dostatečné, je však vhodné provést dílčí úpravy na základě 

praktických zkušeností s aplikací vyhlášky č. 115/2014 Sb., nezbytné je rovněž zohlednit 

nové požadavky zákona o zbraních novelizovaného zákonem č. 229/2016 Sb. a v případě 

zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu je nutné rovněž zohlednit 

úpravy v paralelně připravované změně nařízení vlády č. 315/2011 Sb. (zkušebním řádu 

pro tyto zkoušky), 

b) upravit některé stávající tiskopisy a vzory a vymezit nové vzory tiskopisů spojených 

s úkony v rámci nové právní úpravy nakládání s municí a nově zaváděných dokladů 

(muniční průkaz a muniční licence), stanovit vzor kontrolního průkazu policie pro potřeby 

výkonu kontroly podle zákona o zbraních, 
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c) v návaznosti na nový § 70f zákona o zbraních zakotvit pravidla pro obsahovou náplň 

teoretické a praktické zkoušky, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky odborné 

způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění 

pyrotechnického průzkumu a zkušení řád, 

d) zakotvit požadavky na zabezpečování munice v průběhu přepravy a náležitosti vedení 

evidence munice s přesným uvedením způsobu a konkrétního místa uložení v rámci každé 

provozovny. 

2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o zbraních a dalšími 

zákony 

Návrh vyhlášky slouží k provedení zákona o zbraních, a to ve vazbě na jeho 

zmocňovací ustanovení § 79 odst. 2 a odst. 3. Má být stanoveno technické provedení 

fotografie žadatele o vydání zbrojního průkazu; obsahová náplň, způsob provedení a celkové 

vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, zkušebního 

komisaře a žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a žadatele o vydání průkazu 

pro provádění pyrotechnického průzkumu, výše odměny zkušebního komisaře a způsob 

vydání průkazu zkušebního komisaře. Dále má být stanoven způsob vedení evidence 

některých zbraní a střeliva, evidence vydaných a přijatých zbraní a střeliva, evidence 

o provedených střelbách a evidence munice; požadavky na zabezpečení zbraní a střeliva 

a munice v průběhu přepravy; povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice a vzory 

vyjmenované v § 79 odst. 3 zákona o zbraních. S výjimkou ustanovení týkajících se munice 

jde o právní úpravu, která v převážné většině vychází z již platné podzákonné právní úpravy. 

 Navrhovaná vyhláška je v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění 

zákona č. 229/2016 Sb., k jehož provedení je navrhována. Návrh vyhlášky respektuje rozsah 

zákonného zmocnění, neukládá žádné povinnosti nebo nově nevytyčuje působnost orgánů 

veřejné moci. 

3) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

Problematiku nabývání a držení zbraní a střeliva z pohledu práva Evropské unie řeší 

směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní 

(změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008), 

navrhované znění se dotýká čl. 4 odst. 4 směrnice ohledně povinnosti vést elektronický 

informační systém o zbraních, které podléhají registraci.  

Výše uvedená směrnice se však nevztahuje na problematiku munice (tato problematika 

je upravena směrnicí 2009/43/ES, která se však nevztahuje na přepravu munice). 

4) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Problematiky upravené tímto návrhem vyhlášky se dotýkají tyto právní předpisy: 

 zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 

pozdějších přepisů, 
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 vyhláška č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, 

 nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti 

žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon o zbraních zmocnil Ministerstvo vnitra k provedení výše uvedených ustanovení 

zákona. Novela zákona o zbraních provedená zákonem č. 229/2016 Sb. uložila Ministerstvu 

vnitra stanovit vyhláškou obsahovou náplň, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky 

odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a žadatele o vydání 

průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, způsob evidence munice a požadavky 

na zabezpečení munice v průběhu přepravy.  

V případě, že by nebyla nová prováděcí vyhláška k novelizovanému zákonu o zbraních 

přijata, Ministerstvo vnitra by jednak v rozporu se zákonem nenaplnilo příslušné zmocnění, 

a tudíž nesplnilo svou povinnost, jednak by nepřizpůsobení podzákonné právní úpravy 

změnám v zákoně o zbraních vedlo k aplikačním problémům a právní nejistotě, a ustanovení 

zákona o zbraních vztahující se ke zkoušce odborné způsobilosti o vydání vyššího muničního 

průkazu a průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu by byla po nabytí účinnosti 

novely zákona bez konkrétních podmínek vymezených v prováděcím právním předpise 

do značné míry neaplikovatelná. 

5) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Dopad návrhu na subjekty, na které se vztahovala dosavadní vyhláška č. 115/2014 Sb. 

bude naprosto minimální. Hlavním dopadem bude již zákonem o zbraních ve znění zákona 

č. 229/2016 Sb. zakotvená povinnost držitelů zbrojních licencí evidovat v Centrálním registru 

zbraní nově též detailní údaje o místě uložení zbraní a v případě samostatných objektů rovněž 

tyto objekty označit. 

Dopady na subjekty nakládající s municí (budoucí držitele muničních licencí) a jimi 

zaměstnávané osoby (držitele muničních průkazů) budou s ohledem na změny právní úpravy 

v dané oblasti obsažené v zákoně č. 229/2016 Sb. výraznější. V České republice je však 

celkově pouze 21 civilních subjektů, které jsou oprávněny nakládat s municí a zároveň s ní 

reálně opravdu nakládají. Tyto subjekty budou muset vést evidenci munice, a to zvlášť 

pro každý konkrétní objekt, v němž je umístěno muniční skladiště. Rovněž budou muset 

příslušné objekty viditelně označit. V důsledku navrhované úpravy také dojde k růstu nákladů 

na straně žadatelů o vydání muniční licence a muničních průkazů za uhrazení správních 

poplatků. 

Vyhláška je navrhována tak, aby měla, s dodržením všech nezbytných a vhodných 

opatření, která lze považovat za vhodná, pouze omezené dopady na subjekty, které s municí 

nakládají. I pokud by však v důsledku nově stanovovaných povinností došlo ke snížení 

subjektů nakládajících v civilním sektoru s municí, nešlo by, jak již uvedla důvodová zpráva 
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k zákonu č. 229/2016 Sb., o dopad nepřiměřený, neboť účelem stanovení těchto povinností je 

zvýšení ochrany nejen obyvatelstva, ale i životního prostředí, před riziky vyplývajícími 

z nakládání s municí. 

Dopady na státní rozpočet 

Náklady na straně státní správy lze očekávat v souvislosti s nutností úpravy 

Centrálního registru zbraní, ve kterém bude munice evidována (v tomto směru odkazujeme 

na důvodovou zprávu k zákonu č. 229/2016 Sb., kde je uvedeno i rozložení nákladů týkající 

se úpravy Centrálního registru zbraní). Další náklady lze spatřovat především v zajištění 

zkoušek odborné způsobilosti držitele vyššího muničního průkazu a muničního průkazu 

pro provádění pyrotechnického průzkumu. Zvýšení nákladů způsobí také nutnost změny 

a doplnění tiskopisů a vzorů podle zákona o zbraních. Tyto náklady budou, pokud možno, 

minimalizovány vzhledem ke stanovení přechodného období, během kterého bude možno 

i po nabytí účinnosti předkládaného návrhu tiskopisy vztahující se k nakládání se zbraněmi 

a střelivem, spotřebovat. Na základě zkušeností s obdobnými přechodnými obdobími 

v minulosti lze předpokládat, že takovýto postup nezpůsobí, ani pokud jde o praxi příslušných 

správních orgánů, žádné zaznamenatelné obtíže. 

6) Dotčené subjekty 

Subjekty, kterých se v nějaké míře změny způsobené novou úpravou dotknou, jsou 

žadatelé o vydání zbrojního průkazu a držitelé zbrojních průkazů v případě, že žádají 

o rozšíření skupin zbrojního průkazu, zkušební komisaři a žadatelé o jmenování zkušebním 

komisařem, podnikatelé v oboru zbraní a střeliva, a to zejména v případě, že v rámci své 

podnikatelské činnosti nakládají s municí, a žadatelé o vydání vyšších muničního průkazu 

a žadatelé o vydání průkazu pro provádění pyrotechnickému průzkumu. Dotčenými subjekty 

na straně veřejné moci jsou Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Policie České republiky 

a Ministerstvo vnitra. 

7) Dopady navrhované právní úpravy 

Sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nemá dopad na rodiny ani specifické skupiny obyvatel, včetně 

sociálně slabých, osob se zdravotním postižením, ani na národnostní menšiny. 

Jedním z cílů navrhované vyhlášky je ohledně nakládání s municí stanovení 

požadavků na vedení její evidence (především pak uvedení údajů o výrobním provedení 

a původu munice), požadavků na bezpečnou přepravu munice a rovněž efektivní kontrolu 

uskladněné munice. Vzhledem k tomu též tato právní úprava přispívá k minimalizaci rizika 

výbuchu či požáru uskladněné munice. Jak ukázaly výbuchy muničních skladů ve Vrběticích, 

negativní dopady těchto událostí na životní prostředí mohou být značné a je tedy nutné těmto 

situacím v maximální míře důsledně předcházet. 
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Zákaz diskriminace a rovnost mužů a žen 

V návrhu vyhlášky je upraven průběh praktické části zkoušky žadatele o vydání 

zbrojního průkazu, kdy na žádost žadatele zkušební komisař určí, že v případě, že tělesné 

dispozice žadatele neumožňují bezpečné provedení některých činností k prokázání znalosti 

bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, postačí samotný slovní popis těchto činností 

a střelba na terč s odpovídající jinou zbraní. Tato úprava vychází vstříc především ženám 

či osobám tělesně postiženým, neboť např. rozebírání některých (původně pro služební účely 

bezpečnostních sborů a ozbrojených sil určených) zbraní je pro tyto osoby obtížné (příslušné 

typy zbraní jsou vesměs konstruovány pro typické příslušníky uvedených silových složek, 

tedy typicky pro fyzicky nadprůměrně disponované muže). V tomto ohledu návrh narovnává 

doposud implicitně nerovné postavení mužů a žen v rámci zkoušek odborné způsobilosti 

žadatelů o vydání zbrojních průkazů. Návrh také neznevýhodňuje určité skupiny subjektů 

(např. ty podnikatele, kteří již na daném trhu působí). 

Ochrana soukromí a osobních údajů 

Návrh vyhlášky se dotýká problematiky ochrany soukromí pouze v souvislosti se 

zpracováváním osobních údajů v evidencích vedených na základě zákona o zbraních. 

Zpracovávané osobní údaje jsou nezbytné z hlediska efektivního vedení těchto evidencí 

a vyplývají ze zákona. 

8) Zhodnocení korupčních rizik 

Vzhledem k obsahu návrhu, který nezakládá nové povinnosti ani nová oprávnění na 

straně orgánu veřejné moci a podnikatelských subjektů, které by již nebyly přímo stanoveny 

zákonem o zbraních, nejsou s návrhem spojena korupční rizika. 

9) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky, k jejímuž vydání bylo Ministerstva vnitra zmocněno zákonem 

č. 229/2016 Sb., mimo jiné doplňuje novou úpravu nakládání s municí civilními subjekty, 

která byla přijata jako reakce na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. Hlavním cílem této 

právní úpravy je zvýšit úroveň ochrany bezpečnosti v České republice a zabránit tak 

opakování podobných případů. Návrh má současně za cíl zvýšit úroveň zkoušek odborné 

způsobilosti v oblasti zbraní a střeliva a munice, a tedy též zvýšit úroveň, na které je 

garantováno bezpečné nakládání s těmito předměty osobami, které jsou držiteli příslušných 

oprávnění. Rovněž tedy v této souvislosti by měla být úroveň zajišťování bezpečnosti 

zlepšena. 

10) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

Relevantní dopady nové právní úpravy nakládání s municí byly v odpovídající míře 

vyhodnoceny v rámci hodnocení dopadů regulace zpracovaného v rámci přípravy novely 

zákona o zbraních zákonem č. 229/2016 Sb., a případně též v rámci koncepčních 

a analytických dokumentů zpracovaných ještě před přistoupením k pracím na této novele 

(viz např. usnesení vlády č. 33 ze dne 14. ledna 2015). Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky 
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nezakládá žádná práva a povinnosti, která by již nebyla obsažena v zákoně o zbraních 

účinném od 1. srpna 2017, sám o sobě nepřináší ani žádné dodatečné náklady, které by nebyly 

zákonem č. 229/2016 Sb. nebo jeho důvodovou zprávou předvídány, není dle názoru 

předkladatele nutné k tomuto návrhu zpracovávat Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů 

regulace.  

Vzhledem k tomu, že o povinnosti provést hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

dosud nebylo rozhodnuto, požádal ministr vnitra před rozesláním tohoto materiálu 

do meziresortního připomínkového řízení předsedu Legislativní rady vlády ve smyslu čl. 76 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády o rozhodnutí, že se k tomuto návrhu hodnocení dopadů 

regulace neprovede. 
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Zvláštní část 

K § 1 

Ustanovení stanoví předmět a rozsah navrhované vyhlášky, a to v návaznosti na § 79 odst. 2 

a odst. 3 zákona o zbraních ve znění zákona č. 229/2016 Sb. 

K § 2 

Ustanovení upravuje požadavky na technické provedení fotografie, kterou je žadatel povinen 

připojit k žádosti o vydání zbrojního průkazu. Tato právní úprava je přejata jednak 

z dosavadní vyhlášky č. 115/2014 Sb. a jednak z dosavadního ustanovení § 17 odst. 2 písm. c) 

zákona o zbraních, přičemž po nabytí účinnosti zákona č. 229/2016 Sb. bude vymezení 

konkrétní podoby „dokladové“ fotografie pro potřeby vydávání dokladů podle zákona 

o zbraních upraveno na jediném místě, a to právě v navrhované vyhlášce. 

K § 3 

Ustanovení odkazuje ohledně průběhu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání 

zbrojního průkazu na jiný právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 315/2011 Sb. (zkušební 

řád). Tento jiný právní předpis vymezuje konkrétní postup provedení zkoušky, přičemž nově 

by měl stanovovat rovněž přehled konkrétních pokynů a postupů vztahujících se k předvedení 

znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem. 

K § 4 

Znění ustanovení § 4 vyhlášky rámcově stanoví obsahovou náplň teoretické části zkoušky. 

K § 5 

V tomto ustanovení je obsažena úprava obsahové náplně teoretické části zkoušky žadatele 

o vydání zbrojního průkazu spočívající v prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní 

a střelivem. Nově dává toto ustanovení možnost, v případě, že tělesné dispozice žadatele 

neumožňují provedení činností k prokázání bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, 

prokázat znalost těchto postupů pouze slovním popisem těchto činností, přičemž k následující 

části zkoušky, kterou je střelba, se použije zbraň, která bude tělesným dispozicím žadatele 

odpovídat. Může jít např. o situace, kdy žadatel nebude schopen předvést praktickou 

manipulaci (nebo ji nebude schopen předvést způsobem, který by bylo možné považovat 

za bezpečný) se samonabíjecí pistolí s ohledem na sílu či kombinaci pohybů, které je třeba 

vynaložit k natažení závěru. Přitom ale platí, že žadatel, který není schopen předvést 

bezpečnou manipulaci s určitým typem zbraně (samonabíjecí pistolí), musí být již schopen 

takovou správnou manipulaci předvést s jiným typem zbraně (např. s revolverem), který se 

následně použije ke střelbě na pevný terč. Současně se ale nadále použije ustanovení 

stanovující druhy zbraní (krátká či dlouhá kulová dlouhá broková), jakož i ustanovení o dálce 

střelby a nezbytném počtu zásahů terče, kterých má být při střelbě dosaženo. 
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K § 6 

Toto ustanovení detailně upravuje část praktické zkoušky odborné způsobilosti spočívající 

ve střelbě na cíl. Nově je stanoveno, že pokud se při střelbě nepoužijí papírové terče, musí 

terčové zařízení umožňovat vytištění série hodnocené střelby včetně grafické podoby terče 

s vyznačenými zásahy. Rovněž se nově umožňuje provádění této střelby i na střelnicích, 

na které se zákon o zbraních nevztahuje (např. střelnicích policie či armády). 

K § 7 

Úprava vyhodnocování teoretické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání 

zbrojního průkazu nedoznala oproti úpravě dle vyhlášky č. 115/2014 Sb. změn. 

K § 8 

Stanovují se pravidla pro vyhodnocení praktické části zkoušky žadatele o vydání zbrojního 

průkazu. Současně se úprava dříve roztříštěná mezi vyhlášku č. 115/2014 Sb. a nařízení vlády 

č. 315/2011 Sb. koncentruje na jediném místě. Nově je zdůrazněno, že důvodem pro ukončení 

zkoušky je bezprostřední ohrožení (ať již reálné či v případě předvádění manipulace se zbraní 

hypotetické) bezpečnosti. Nemělo by tak již napříště docházet k případům, kdy je zkouška 

zkušebním komisařem ukončena s hodnocením žadatele „neprospěl“ v případech, kdy se 

žadatel sice dopustí chybné manipulace, ale svou chybu napraví, aniž by při tom bezpečnost 

osob ohrozil (např. dílčím způsobem pochybí při kontrole zbraně, stále přitom ale míří zbraní 

do bezpečného prostoru a následně svou chybu napraví). 

K § 9 

Ustanovení upravuje celkové hodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání 

zbrojního průkazu a použití příslušného tiskopisu přihlášky ke zkoušce. 

K § 10 

Výslovně se upravuje způsob stanovení termínu opakované praktické části zkoušky žadatele 

o vydání zbrojního průkazu. 

K § 11 

Určuje se odměna zkušebního komisaře za provedení zkoušky odborné způsobilosti žadatele 

o vydání zbrojního průkazu, přičemž výše této odměny zůstává nezměněna oproti vyhlášce 

č. 115/2014 Sb. 

K § 12 

Ustanovení upravuje obsahovou náplň teoretické části zkoušky odborné způsobilosti 

zkušebního komisaře. Trvání ústního pohovoru je z doby nejdéle 20 minut prodlouženo 

na dobu zpravidla nejdéle 30 minut, a to s ohledem na praktické zkušenosti s průběhem 

zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o jmenování zkušebním komisařem. 
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K § 13 

Stanovuje se obsahová náplň praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního 

komisaře. Nově je přeformulován odst. 1 písm. c) tak, aby bylo zřejmé, co je cílem 

předvedení postupu při přerušení střelby. Jinak je ustanovení přejato beze změn z vyhlášky 

č. 115/2014 Sb. 

K § 14 

Ustanovení upravuje vyhodnocení teoretické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního 

komisaře. 

K § 15 

Ustanovení upravuje vyhodnocení praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního 

komisaře. Nově je obdobně jako v případě zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání 

zbrojního průkazu zdůrazněno, že důvodem pro ukončení zkoušky je bezprostřední ohrožení 

(ať již reálné či v případě předvádění manipulace se zbraní hypotetické) bezpečnosti. 

K § 16 

Stanovuje se celkové hodnocení zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře. 

Hodnocení se uvede do tiskopisu žádosti o jmenování zkušebním komisařem a vyhodnocení 

zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem. 

K § 17 

Ustanovení upravuje vydání průkazu zkušebního komisaře Ministerstvem vnitra. 

K § 18 

V souvislosti se stanovením samostatné právní úpravy nakládání s municí v zákoně 

o zbraních, je nově upraven také muniční průkaz, tedy doklad, který opravňuje fyzickou 

osobu provádět konkrétní činnosti při bezprostředním nakládáním s municí. Rozlišují se 

tři druhy muničních průkazů – základní muniční průkaz, vyšší muniční průkaz a průkaz 

pro provádění pyrotechnického průzkumu. Podmínkou pro získání základního muničního 

průkazu není odborná způsobilost žadatele. V případě vyššího muničního průkazu a průkazu 

pro provádění pyrotechnického průzkumu je však odborná způsobilost žadatele k vydání 

těchto průkazů požadována. V návaznosti na tyto změny je nutné v prováděcím právním 

předpise upravit obsahovou náplň teoretické a praktické zkoušky, způsob provedení a celkové 

hodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo 

průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušební řád. 

Ustanovení upravující zkoušku odborné způsobilosti pro vydání průkazu pro provádění 

pyrotechnického průzkumu částečně vychází z úpravy zkoušek odborné způsobilosti žadatele 

o vydání zbrojního průkazu skupiny F obsažené v předchozí vyhlášce č. 115/2014 Sb. 

 V tomto ustanovení je upravena obsahová náplň zkoušky odborné způsobilosti žadatele 

o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu 
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pro provádění pyrotechnického průzkumu. Zkouška žadatele o vydání vyššího muničního 

průkazu a teoretická část zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění technického 

průzkumu se provádí písemným testem a ústním pohovorem trvajícím zpravidla nejdéle 

30 minut.  

K § 19 

Ustanovení upravuje obsahovou náplň praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu 

pro provádění pyrotechnického průzkumu. 

K § 20 

Upravuje se vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické 

části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.  

K § 21 

Stanoví postup při vyhodnocení praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu 

pro provádění pyrotechnického průzkumu. Hlavním hlediskem je přitom bezpečná 

manipulace, resp. postup při manipulaci, detekci či vyzdvihnutí munice (přitom se použije 

munice neobsahující výbušniny). 

K § 22 

Stanoví postup při celkovém vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění 

pyrotechnického průzkumu. 

K § 23  

Upravuje se možnost opakování praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu 

pro provádění pyrotechnického průzkumu. 

K § 24 

Je stanoven zkušební řád zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního 

průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu. Ustanovení upravuje 

způsob určení místa, kde bude zkouška vykonána, ověření totožnosti žadatelů, zákaz 

používání nedovolených pomůcek, použití tiskopisu pro vyznačení správních odpovědí 

na testové otázky v rámci písemného testu, určení dne konání praktické části zkoušky žadatele 

o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a použití detekční techniky 

při praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického 

průzkumu. Na rozdíl od zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu 

(v jejichž případě je zkušební řád obsažen v nařízení vlády č. 315/2011 Sb.) obsahuje zákon 

o zbraních ve znění zákona č. 229/2016 Sb. zmocnění ke stanovení zkušebního řádu 

pro potřeby zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání muničních průkazů přímo 

ve vyhlášce Ministerstva vnitra. 
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K § 25 

Daný paragraf stanoví, že část třetí této vyhlášky upravující zabezpečení zbraní, střeliva 

a munice v průběhu přepravy se nepoužije při letecké přepravě. Jako základní požadavek 

na přepravu střeliva a munice je zakotveno pravidlo, že je střelivo nebo munice při přepravě 

zabezpečeno v souladu s požadavky Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR). Na leteckou přepravu se návrh nevztahuje s ohledem na specifické 

podmínky a výrazně přísnější právní a autonomní regulaci tohoto typu přepravy. Přeprava 

realizovaná dle ADR se z použití navrhované právní úpravy vylučuje z praktických důvodů, 

neboť v těchto případech by mohly být navrhované požadavky v některých ohledech v kolizi 

s dohodou ADR, resp. při splnění tímto mezinárodněprávním dokumentem požadovaných 

standardů by již byly požadavky vyhlášky bezpředmětné. 

K § 26 

Ustanovení určuje požadavky na zabezpečení zbraní, střeliva a munice v průběhu přepravy. 

Podmínky přepravy zbraní a střeliva se odvozují jednak od jejich kategorií, jednak od jejich 

množství. 

K § 27 

Stanovuje se, že po dohodě s příslušným útvarem policie lze použít i odlišný způsob 

zabezpečení, než jaký vyplývá z § 26 návrhu vyhlášky, pokud jsou však konkrétním řešením 

zabezpečení přepravované zbraně, střelivo či munice adekvátně zabezpečeny proti ztrátě, 

zneužití či odcizení a bezpečnosti přepravované munice z hlediska rizika vzniku nebo 

rozšíření požáru nebo výbuchu. Toto ustanovení se použije především v případě přepravy 

atypických zbraní, střeliva či munice, přeprav realizovaných nestandartními dopravními 

cestami, a v jiných případech, kdy by použití standartních vyhláškou předvídaných způsobů 

zabezpečení přepravovaných zbraní, střeliva či munice nebylo možné považovat za adekvátní. 

Tím však nejsou dotčena ustanovení týkající se použití postupů podle dohody ADR. 

K § 28 

Stanovují se povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice. V případě čtyř těchto 

povinných obsahových náležitostí se i nadále zachovává povinnost v případě jejich změny 

nechat provozní řád střelnice opětovně ověřit znalcem v oboru balistiky. 

K § 29 

Ustanovení upravuje údaje zapisované do záznamní knihy zbraní a záznamní knihy střeliva. 

Konkrétně se stanovuje rovněž rámec vedení záznamní knihy s využitím elektronické aplikace 

centrálního registru zbraní. V případě záznamní knihy zbraní do ní držitel zbrojní licence 

nezapisuje a slouží mu pouze pro náhled – tato záznamní kniha je údaji naplněna přímo 

v rámci registrace dané zbraně u příslušného útvaru policie. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAL4B6JRN)



36 

 

K § 30 

Nově se stanovuje, že držitel zbrojní licence je povinen v Centrálním registru zbraní evidovat 

údaj o místě uložení zbraně a střeliva, včetně určení konkrétního objektu, kde jsou uvedené 

věci uloženy v případě, že se jedná o rozsáhlé areály, v nichž se nachází např. i větší množství 

vzdálených skladovacích objektů. Důvodem je potřeba efektivní kontrolní činnosti v případě, 

že držitel zbrojní licence má více než jedno místo uložení zbraní či střeliva, resp. více 

provozoven. Rovněž se nově doplňuje rozsah údajů, které do Centrálního registru zbraní 

zapisuje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva coby jeden z uživatelů Centrálního registru 

zbraní, který není jeho správcem, a edituje záznamy pouze u zbraní, které jsou mu předány. 

K § 31 

Ustanovení upravuje evidenci vydaných a přijatých zbraní a střeliva, její členění a údaje, které 

jsou uváděny v knize výdeje a příjmu. Toto ustanovení se obsahově neliší od obdobného 

ustanovení obsaženého ve vyhlášce č. 115/2014 Sb. 

K § 32 

Daný paragraf upravuje údaje, které jsou vedeny v evidenci o provedených cvičných 

střelbách. Toto ustanovení se obsahově neliší od obdobného ustanovení obsaženého 

ve vyhlášce č. 115/2014 Sb. 

K § 33 

Ustanovení upravuje vedení evidenční knihy munice v Centrálním registru zbraní. Držitel 

obecné muniční licence v evidenční knize munice uvede údaje o výrobním provedení munice, 

údaje o původu munice a údaje o třídě nebezpečnosti a třídě snášenlivosti munice. Stanovuje 

se také, že držitel obecné muniční licence je povinen v Centrálním registru zbraní evidovat 

údaj o místě uložení munice a to případně i včetně určení konkrétního objektu, kde jsou 

uvedené věci uloženy v případě, že se jedná o rozsáhlé areály, v nichž se nachází např. i větší 

množství vzdálených skladovacích objektů. Důvodem je potřeba efektivní kontrolní činnosti 

v případě, že držitel obecné muniční licence má více než jedno místo uložení munice, a to 

zejména v případě rozsáhlých areálů, které budou v případě muničních skladišť spíše 

pravidlem než výjimkou. 

K § 34 

Upravují se údaje vedené držitelem obecné muniční licence pro provádění pyrotechnického 

průzkumu o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin. 

K § 35 

Ustanovení upravuje předepsané elektronické formuláře a některé další náležitosti vedení 

evidencí v Centrálním registru zbraní. Stanoví údaje, kterými se osoba do Centrálního registru 

zbraní přihlašuje a popisuje procesy, které umožňuje evidenční kniha zbraní, evidenční kniha 

střeliva a evidenční kniha munice. Na rozdíl od vyhlášky č. 115/2014 Sb. není předepsaný 

elektronický formulář stanoven coby příloha vyhlášky, ale jeho popis je obsažen přímo 
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v normativním textu vyhlášky. Tato forma stanovení předepsaných elektronických formulářů 

reflektuje skutečnost, že se nejedná o jediný formulář, nýbrž o sadu značného množství 

formulářů, které jsou navzájem funkčně propojeny v rámci webové aplikace Centrálního 

registru zbraní. 

K § 36 

Tímto ustanovením jsou určeny osoby oprávněné provádět zápisy do jednotlivých evidencí 

a způsob vedení těchto evidencí. Uvádí se také požadavky na úpravu a zabezpečení evidence 

vedené v listinné nebo elektronické (jiné než s využitím aplikace Centrálního registru zbraní) 

podobě a údaje uváděné na přední straně titulní desky této evidence. 

K § 37 

V porovnání s vyhláškou č. 115/2014 Sb. bylo provedeno praxí vyžadované zjednodušení 

a zpřehlednění některých formulářů – jde především o sjednocení tiskopisu žádost o vydání 

zbrojního průkazu – nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti dosavadního 

zbrojního průkazu a žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu, stejně jako o sjednocení 

tiskopisů žádost o vydání zbrojní licence a žádost o rozšíření skupin zbrojní licence a zahrnutí 

posudku o zdravotní způsobilosti, který se nyní přikládá k tiskopisu žádost o vydání zbrojního 

průkazu, přímo do tohoto tiskopisu. Současně ale je třeba poznamenat, že zahnutí posudku 

o zdravotní o zdravotní způsobilosti do tiskopisu nevylučuje přiložení tohoto posudku 

i na samostatném listě. Tato úprava tiskopisu žádosti o vydání zbrojního průkazu pouze 

poskytuje posuzujícímu lékaři zapsat posudek o zdravotní způsobilosti přímo do předloženého 

tiskopisu žádosti bez nutnosti jinou samostatnou listinu vydávat. 

Nově se stanovují vzory tiskopisů spojených s úkony v rámci nové právní úpravy nakládání 

s municí (žádost o vydání muničního průkazu, žádost o vydání muniční licence, žádost 

o povolení přepravy munice, žádost o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací 

jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, 

přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo 

průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, hlášení přepravy munice držitelem obecné 

muniční licence nebo podnikatelem se sídlem nebo místem podnikání mimo území České 

republiky, hlášení přepravy munice po území České republiky držitelem obecné muniční 

licence) a nově zaváděných dokladů (muniční průkaz a muniční licence). Stanovuje se také 

vzor kontrolního průkazu policie pro potřeby výkonu kontroly podle zákona o zbraních. 

K § 38 

Stanovují se přechodná ustanovení, pokud jde o použití tiskopisů a dokladových podkladů 

zhotovených podle dosavadní vyhlášky č. 115/2014 Sb. Rovněž se zakotvuje konkrétní 

způsob provádění změn stavu munice držené držitelem zbrojní licence ke dni nabytí účinnosti 

návrhu této vyhlášky a doby, do které mají být držitelem zbrojní licence, který ke dni 

účinnosti tohoto návrhu, eviduje v evidenční knize střeliva jakékoliv množství munice, 

oznámeny objekty, ve kterých je munice uložena. Tato právní úprava ve své podstatě 

znamená, že jakmile budou s municí vedené doposud na evidenční knize střeliva podnikatele 
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prováděny jakékoli transakce, resp. jinak měněn její stav, musí nejdříve dojít k jejímu 

převedení již do evidenční knihy munice, a to včetně doplnění údajů o munici, které zákon 

o zbraních nově požaduje. Bez tohoto ustanovení by nebyl provoz Centrálního registru zbraní 

po 1. srpnu 2017, pokud jde o munici, v podstatě možný. 

K § 39 

Zrušuje se dosavadní právní úprava provádějící některá ustanovení zákona o zbraních 

obsažená ve vyhlášce č. 115/2014 Sb. 

K § 40 

Nabytí účinnosti návrhu vyhlášky je navrhováno ve stejný den, jako je tomu u části zákona 

č. 229/2016 Sb., k jehož provedení je vyhláška vydávána. 

K přílohám 1 až 28 

Stanovují se upravené a nové vzory tiskopisů, dokladů a elektronických formulářů. 

V naprosté většině těchto dokumentů bylo v případě, kdy to bylo možné, dbáno v maximální 

míře na to, aby jejich podoba odpovídala též jejich použití (resp. alespoň vyplnění 

před vytištěním) přímo v elektronické podobě. 
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