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IV. 
Odůvodnění 

Obecná část 

Název 
Návrh nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací 
jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice 
a o povinných náležitostech jejich provozního řádu (dále jen „návrh nařízení vlády“).  
 
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 bylo zcela nově 
upraveno nakládání s municí civilními subjekty na území České republiky. Vzhledem 
k rozsáhlosti a specifičnosti upravované materie a k její technické komplikovanosti zmocnil 
zákon č. 229/2016 Sb., vládu k vydání řady nezbytných nařízení vlády. Jedním z nich je 
i tento předkládaný návrh nařízení vlády.   
 

Předkládaný návrh nařízení vlády je zcela nový předpis upravující materii, která 
doposud v žádném právním předpise jednoznačně upravena není.  

 
V současné době jsou existující trhací jámy, zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu 

nebo ničení munice nebo střelnice, na kterých je odpalována a ničena munice, provozovány 
a povolovány podle zákona o zbraních jako běžné střelnice nebo podle zákona č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,  byť 
jediným zařízením, v němž formálně vzato se podle této úpravy může s municí nakládat 
(střílet, odpalovat, ničit) je toliko střelnice, přičemž zcela absentuje konkrétní rozlišení právní 
úpravy obsažené na jedné straně v zákoně o zbraních a na straně druhé ve vyhlášce 
č. 102/1994 Sb. Technické parametry střelnice, na které může docházet k odpalování munice, 
jsou však zásadně odlišné od technických parametrů běžné střelnice, na které dochází 
ke střelbě z běžných střelných zbraní. Tento nevyhovující stav je způsoben tím, že zákon 
o zbraních definoval v § 4 munici jako zbraň kategorie A a nestanovil zvláštní způsob 
nakládání s municí zohledňující její zcela odlišnou konstrukci i stupeň nebezpečnosti. Tento 
nedostatek právní úpravy je odstraněn zákonem č. 229/2016 Sb. a to s účinností od 1. 8. 2017.  
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  Hlavním cílem návrhu nařízení vlády je stanovit minimální technické požadavky 
na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, 
střelbu nebo ničení munice a povinné náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací 
jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice. 
Vzhledem ke specifičnosti těchto staveb a zařízení jsou stanoveny jen rámcové požadavky 
na zajištění bezpečnosti jejich provozu, především pak s ohledem na zajištění jejich fyzického 
zabezpečení, bezpečnostní vzdálenosti a případně další stavebně-technické parametry. 
  

V průběhu nakládání s municí, její výroby, delaborace nebo ničení dochází 
i k nakládání s výbušninami. Jedním nástrojů vedoucím k dosažení optimálního stavu 
nakládání s municí na území České republiky je též přijetí a úprava prováděcích právních 
předpisů tak, aby bylo nepochybné, vztahují-li se a případně v jakém rozsahu na nakládání 
s municí, resp. na zpracování výbušnin v souvislosti s výrobou, delaborací a ničením munice. 

 

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

 
Návrh nařízení vlády slouží, jak uvedeno výše z technického hlediska k provedení 

zákona o zbraních, a to zejména 79 odst. 1 písm. písm. e) a § 70o, který řeší odpalovaní, 
střelbu a ničení munice, ukládá povinnost držiteli muniční licence vydat provozní řád střelnice 
pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu 
nebo ničení munice. 

  
Tímto nařízením vlády není dotčen zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a právní předpisy vydané 
k jeho provedení.   

 
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). 
Uvedená směrnice se však nevztahuje na odpalování, střelbu nebo ničení munice ani 
na jakékoli jiné nakládání s ní (tato problematika je na úrovni práva Evropské unie 
přenechána směrnici 2009/43/ES, která se však nevztahuje na toliko vnitrostátní nakládání 
ani na používání munice). 
 
4) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Problematiky munice držené civilními subjekty na území České republiky se dotýkají 
následující právní předpisy: 
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• zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů, 

• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (z pohledu osoby, která provádí znehodnocování zbraní na základě 
koncese), 

• 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. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Na společnosti nakládající s municí se v určitých fázích výrobního procesu též může 
vztahovat 
• zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů a předpisy vydané k jeho provedení. 
• vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování 
výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb. 

• vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné 
způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb. 

• vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Zákon o zbraních novelou provedenou zákonem č. 229/2016 Sb., upravil možnost 
odpalovat střílet nebo ničit výbuchem munici na k tomuto účelu určených a Policií České 
republiky povolených střelnicích, trhacích jamách nebo zvláštních zařízeních. Návrh nařízení 
vlády upravuje technické parametry výše uvedených střelnic, trhacích jam nebo zvláštních 
zařízení. Bez existence těchto parametrů by nebylo možno žádné střelnice, trhací jámy nebo 
zvláštní zařízení vybudovat a provozovat. Tím by byla ochromena činnost držitelů muničních 
licencí.  

 
Návrh nemá vliv na aplikovatelnost právních předpisů upravujících ochranu životních 

prostředí, ovzduší nebo ochranu před hlukem a vibracemi, které mohou s odpalováním, 
střelbou a ničením munice rovněž souviset.  

 
5) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
 

V České republice je 21 subjektů, které jsou oprávněny nakládat s municí. Jen některé 
z nich v praxi provozují, nebo v budoucnu budou provozovat trhací jámu, střelnici nebo 
zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice. 

 
V současné době existující střelnice či trhací jámy, které jsou využívány k nejen ničení 

munice, ale též například k výzkumným a vývojovým účelům v oblasti munice, výbušnin, 
balisticky odolných materiálů a dalších výrobků. Tato zařízení budou moci být využívána 
i nadále, pokud splní požadavky stanovené tímto návrhem nařízení vlády. Zákon o zbraních 
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ani zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě přitom nezakazují, aby 
střelnice či trhací jámy využívané k postupům předpokládaným jedním z uvedených právních 
předpisů, byly využívány i v režimu zákona druhého, pokud ovšem budou splňovat 
požadované technické náležitosti. V praxi tedy může existovat trhací jáma, která je určena jak 
k odpalování a ničení munice, tak výbušnin. Stejně tak mohou existovat střelnice určené jak 
pro střelbu s běžnými zbraněmi a zároveň k střelbě a odpalování munice, pokud budou 
splňovat odpovídající technické náležitosti.   
 

Navrhované nařízení vlády dopadne na již existující trhací jámy, střelnice a zvláštní 
zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice doposud provozované podle jiných 
právních předpisů, pokud budou využívány též pro munici. V praxi se bude jednat o jednotky 
případů. V současné době jsou provozovány trhací jámy a zvláštní zařízení pro odpalování 
a střelbu munice u 4 subjektů. Některé z již exitujících trhacích jam, střelnic či zařízení budou 
muset být upraveny podle nově stanovených technických parametrů. To si vyžádá investice 
jejich provozovatelů – držitelů muničních licencí. Nařízení též dopadne na nově budované 
trhací jámy, střelnice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice. Zde se 
bude opět jednat o jednotky případů. 
 
Jeden z provozovatelů předběžně odhaduje náklady na úpravu jí provozované střelnice 
a zařízení takto: 
 

1) Prostor malorážová linka  - střelba z funkčních zbraní 
 

• Vybudování 1 palebného postu s jasně danou palebnou čarou     200 000 Kč 
• Vybudování ochranného záchytného systému pro zachycení střel pod 

elevací, při nichž by došlo k přestřelení čelního záchytného valu               100 000 Kč                          
• Vybudování ochranného záchytného systému pro zachycení střel do boku    50 000 Kč  
• Obložení neodrazným materiálem                                     100 000 Kč 

 
 

2) Prostor dělová linka 
 

• Obnova a doplnění stávajícího stavu palisád cca 370m                        5 500 000 Kč 
• Obnova zachycení odražených střel nad tunely                       20 000 Kč 
• Doplnění palisád ve vstupním prostoru – dveře na linku                500 000 Kč 
• Doplnění palisád u záchytné zdi                     100 000 Kč 
• Výstavba bezpečnostní závory a signalizace u vjezdu        80 000 Kč 
• Kompenzace zvukové vlny                            2 000 000 Kč 

 
 

3) Prostor Raketová linka 
 
Doplnění sávající závory o světelnou signalizaci                                          10 000 Kč 
 

4) Prostor Balistická zkušebna 
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• Vybudování výstražných tabulek kolem celé Balistické zkušebny        
ve vzdálenosti max. 20m  = 35ks          50 000 Kč  

• Doplnění prostoru zkušebny o další 2 zvukové zařízení                  40 000 Kč 
• Posudek znalce v oboru balistika                      100 000 Kč 

   
 
Celkem:                             8 850 000 Kč 

Dopady na státní rozpočet 
Navrhované nařízení vlády by nemělo přinést dodatečné náklady na státní rozpočet 

nad rámec běžné kontrolní a správní činnosti dotčených správních orgánů. Vzhledem ke 
sjednocení této agendy, kdy Policie ČR a obvodní báňské úřady budou postupovat ve 
vzájemné spolupráci při povolování provozu příslušných zařízení a jejich kontrole, lze 
předpokládat též určité omezené snížení administrativních nákladů na straně státu. 
 

6) Dotčené subjekty  

Dotčenými orgány a osobami jsou držitelé muničních licencí a jejich zaměstnanci a 
Policie České republiky. 

 
7) Dopady navrhované právní úpravy 
 
Sociální 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopad na rodiny ani specifické skupiny obyvatel, včetně 
osob sociálně slabých, osob se zdravotním postižením, ani na národnostní menšiny nebo 
na životní prostředí.  
 
Zákaz diskriminace a rovnost mužů a žen 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů 
a žen. 
 
Ochrana soukromí a osobních údajů 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
 

8) Zhodnocení korupčních rizik 
 
Vzhledem k obsahu návrhu, který nezakládá žádné 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. 
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9) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh nařízení vlády, k jehož vydání byla vláda zmocněna zákonem č. 229/20016 Sb., 
doplňuje novou komplexní úpravu nakládání s municí na území České republiky, která byla 
přijata jako reakce na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. Hlavním cílem této právní 
úpravy je zvýšit bezpečnost v České republice a zabránit tak do budoucna opakování 
obdobných případů. Z pohledu dopadu návrhu nařízení vlády na bezpečnost státu lze 
konstatovat, že navrhovaná právní úprava zvýší míru bezpečnosti v České republice.  
 
10) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 
 

Veškeré 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 nařízení 
vlády nezakládá žádná práva a povinnosti (viz výše) a slouží pouze k organizačně 
technickému upřesnění některých otázek spojených se specifickými technologickými 
operacemi s municí, nebyla v tomto případě v souladu s Plánem legislativních prací vlády 
na rok 2017 (schváleným usnesení vlády ze dne 14. prosince 2016 č. 1121) zpracována 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 
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Zvláštní část  
K § 1 

Ustanovení stanoví předmět a rozsah navrhovaného nařízení vlády. 
 
K § 2  

Ustanovení definuje základní pojmy používané v návrhu nařízení vlády. Upravuje se několik 
typů střelnic, stanoví se způsob výpočtu délky palebného prostoru a způsob vymezení 
ohroženého prostoru.  
 
K § 3 

Účelem tohoto ustanovení je v maximální možné míře zajistit bezpečnost osob pohybujících 
se v blízkosti trhací jámy či střelnice pro munici a zabránit jim ve vstupu do ohroženého 
prostou. Z tohoto důvodu je využíváno více způsobů signalizace, které budou účinné 
bez ohledu na klimatické či světelné podmínky a případně další okolnosti vztahující se 
k osobám pohybujícím se v prostoru. Požadovaná signalizace proto bude i dostatečně 
názorná.  
 
K § 4 

S ohledem na možnou nebezpečnost činností prováděných v příslušných zařízeních je třeba 
zajistit nepřetržitou možnost spojení s osobami, které se v prostoru trhací jámy, střelnice 
pro munici pohybují. Ve většině případů se bude jednat o vybavení běžným mobilním 
telefonem. Vzhledem k různému charakteru činností a různému druhu munice však nelze 
vyloučit případy, kdy využití mobilních telefonů nebude z bezpečnostního či technického 
důvodu možné a bude třeba zvolit alternativní způsob spojení.   
 
K § 5 

Způsoby, jak zabezpečit ohrožený prostor, musí být dostatečně různorodé. Konkrétní 
bezpečnostní prvky zabezpečení je vždy třeba volit s ohledem na místní podmínky a také druh 
a typ střílené, odpalované nebo ničené munice. Konkrétní bezpečnostní prvky pak vycházejí 
jak z charakteru terénu, dálky střelby, skutečnosti, zda se jedná o oplocený areál či nikoli atd. 
Z tohoto důvodu umožňuje toto ustanovení držiteli muniční licence dostatečnou variabilitu 
zabezpečení. Při volbě optimálního způsobu zabezpečení je základním hodnotícím kritériem 
dosažení co nejvyšší míry bezpečnosti a eliminace vzniku situací ohrožujících životy a zdraví 
osob nebo způsobujících škody na majetku.   
 
K § 6 

Řádný stav přístupových komunikací je důležitý nejenom z hlediska využívání trhací jámy 
nebo střelnice ale také pro případy, kdy bude nutná evakuace areálu z bezpečnostních důvodů.   
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K § 7 a 8 

Další technické náležitosti střelnice jsou stanoveny proto, aby bylo zajištěno bezpečné 
provozování střelnice a nedošlo k ohrožení zdraví a života osob nebo k ohrožení majetku. 
Ustanovení předpokládá existenci různých druhů střelnic pro munici, a proto stanoví různé 
technické parametry v závislosti na jejich druhu. Při stavbě střelnice je dále zohledňováno 
okolí střelnice a terén. Všechny tyto náležitosti se pak odráží v ustanovením předepsaných 
minimálních bezpečnostních vzdálenostech, v úhlech dopadu, v konstrukci záchytných 
zařízení a dalších náležitostech.  
 
K § 9 a § 10 

 Podle ustanovení § 70o odst. 1 zákona o zbraních je dovoleno ničit munici výbuchem nebo 
spalováním v trhací jámě pro ničení munice. Technické parametry takové trhací jámy jsou 
blíže vymezeny v tomto ustanovení. Stejně jako v případě střelnice pro munici je hlavním 
důvodem pro takové určení technické podoby trhací jámy, zajištění bezpečnosti osob 
a zabránění škod na majetku. Z tohoto důvodu je třeba též ničit společně munici stejného 
druhu a to tak, aby došlo k jejímu úplnému zničení. V konkrétních případech se ale připouští 
ničit i munici různých druhů (např. vespod munici s tlustostěnným tělem, na kterou se z vrchu 
položí munice s tenčí stěnnou ale vyšším zalaborovaným množstvím výbušniny), takový 
způsob ničení bude muset být ale vymezen v provozním řádu trhací jámy. V případě, že je 
třeba pro potřeby ničení munice využít výbušniny, je možné instalovat jejich příruční sklad, 
ale nadále je třeba v takovém případě nezbytné postupovat podle příslušného právního 
předpisu z oblasti nakládání s výbušninami. 
 
K § 11  

Zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice je primárně přístroj nebo 
soustava přístrojů, která se využívá k odpalování či střelbě. Může být vedle ničení využíváno 
například také k výzkumným, vývojovým nebo výukovým účelům a z tohoto důvodu může 
být vybaveno potřebnými měřicími přístroji. Obdobně jako v případě trhací jámy nebo 
střelnice pro munici je třeba zajistit, aby při využívání zvláštního zařízení nemohlo dojít 
k ohrožení zdraví nebo života osob nebo ke způsobení škody na majetku.  
 
K § 12 

Držitel obecné muniční licence, který žádá o povolení k provozování střelnice pro munici, 
trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení 
munice je podle § 70o odst. 4 zákona o zbraních povinen k této žádosti přiložit provozní řád. 
Účelem provozního řádu je stanovit taková pravidla, při jejichž dodržování osobami 
pohybujícími se na střelnice či trhací jámě, či používajícími zmíněné zvláštní zařízení bude 
dosaženo adekvátní míry bezpečnosti a budou eliminována rizika ohrožující životy či zdraví 
osob nebo působící škody na majetku.   
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K pojmům „selhač“ a „selhávka“ uvedeným v odstavci 1 písm. p) 
Slovo „selhač“ znamená, že se něco pokazilo při střelbě nebo odpalování munice. Například 
jsem hodil granát a ten nevybouchl. Za „selhač“ se pak obvykle označuje i ta samotná 
nevybuchlá munice.  
Slovo „selhávka“ znamená, že nedošlo k iniciaci výbušniny při ničení. Například chtěl jsem 
zničit munici, ale selhala mi rozbuška, samotná munice neselhala. 
 
K § 13 

S ohledem na skutečnost, že návrh nařízení vlády je tzv. technickou normou, je třeba podrobit 
návrh nařízení vlády notifikační proceduře podle směrnice (EU) 2015/1535. 
 
K § 14 

Nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády je navrhováno ve stejný den, jako je tomu u části 
zákona č. 229/2016 Sb., k jehož provedení je nařízení vydáváno. 
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