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V. 
VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

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  
 
V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 20. ledna 
2017, s termínem dodání stanovisek do 10. února 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 
 

1) K § 8  
 

V odstavci 1 ve větě druhé požadujeme vypustit slova „podle vyhlášky upravující 
technické požadavky na stavby“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Výraz „podle vyhlášky upravující technické požadavky na stavby“ je zavádějící. 
Stejnojmenná prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu, vyhláška č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 
nestanoví žádné specifické požadavky na trhací jámy pro ničení munice. Vyhlášku 
o technických požadavcích na stavby nelze pro danou problematiku aplikovat.  
Relevantním právním předpisem pro určení bezpečnostních vzdáleností je 
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 pozdějších předpisů (konkrétně ustanovení § 5), na 
kterou je proveden odkaz pod čarou č. 1). 

Akceptováno. 
 
Odkaz na příslušné právní předpisy byl 
upraven tak, aby k záměně za vyhlášku 
č. 268/2009 Sb. nemohlo dojít. 

2) K § 10 
 

V odstavci 1 ve větě druhé požadujeme vypustit slova „podle vyhlášky upravující 
technické požadavky na stavby“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno. 
 
Odkaz na příslušné právní předpisy byl 
upraven tak, aby k záměně za vyhlášku 
č. 268/2009 Sb. nemohlo dojít. 
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Výraz „podle vyhlášky upravující technické požadavky na stavby“ je zavádějící. 
Stejnojmenná prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu, vyhláška č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 
nestanoví žádné specifické požadavky na zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu 
nebo ničení munice. Vyhlášku o technických požadavcích na stavby nelze pro 
danou problematiku aplikovat.  
Relevantním právním předpisem pro určení bezpečnostních vzdáleností je 
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 pozdějších předpisů (ustanovení § 5), na kterou 
je  proveden odkaz pod čarou č. 1). 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Zásadní připomínka: 
K § 10 odst. 1 - požadujeme na konci odstavce 1 doplnit (obdobně jako je tomu 
v § 9 odst. 2) větu: „Předpisy upravující ochranu před hlukem a vibracemi2) tím 
nejsou dotčeny.  
----------- 
2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh nařízení vlády v § 2 počítá s možným ohrožením osob, mj. zvukovou vlnou 
(bez bližší specifikace). Dalším ustanovením, které se zabývá ochranou okolí před 
negativními vlivy střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní 
zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice (dále jen „střelnice“) je § 10, 
který stanoví podmínky pro umístění střelnice, mj. i ve vztahu k obytné zástavbě 
s odkazem na vyhlášku 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 pozdějších předpisů. 
Jak je zřejmé z přílohy č. 3 k vyhlášce č. 102/1994 Sb., bezpečná vzdálenost se 

Neakceptováno/Vysvětleno. 
 
Po konzultaci s Odborem vládní legislativy 
bylo přikročeno naopak k odstranění věty 
druhé z § 9 odst. 2. Skutečnost, že právní 
předpisy upravující ochranu životního 
prostředí, ovzduší a ochranu před hlukem 
a vibracemi nejsou dotčeny, byla výslovně 
uvedena v odůvodnění (v bodě 4). 
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stanovuje pouze z pohledu možného rozletu lehkých či těžkých úlomků, přičemž 
požadavky první věty § 10 odst. 1 se považují za splněné, jsou-li splněny 
bezpečnostní vzdálenosti podle této vyhlášky. 
Platnými předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví před hlukem jsou zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpis nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění nařízení vlády č.  217/2016Sb. 
Zákon č. 258/2000 Sb. stanoví v § 30 odst. 1 povinnost provozovateli zdroje hluku 
zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk nepřekračoval 
hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný 
venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory 
staveb. Za chráněný venkovní prostor stavby se považuje prostor do vzdálenosti 2 
m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku 
zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb 
pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální 
účely, jakož i funkčně obdobných staveb.  
Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor stavby stanoví § 12 
nařízení vlády č. 272/2012 Sb. Splnění hygienického limitu hluku se prokazuje na 
základě zjištěných reálných hodnot. Podle § 20 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 
Sb. se v chráněném venkovním prostoru staveb měří hladiny akustického tlaku 
dopadající zvukové vlny.  
Možný budoucí stav (např. při schvalování záměru v řízení podle stavebního 
zákona) se predikuje akustickou studií zohledňující hlučnost zdroje hluku 
a faktory ovlivňující hlučnost v místě dopadu (vzdálenost od zdroje hluku, 
konfigurace terénu, pevné překážky, apod.).  
V tomto bodu se omezení při zřizování střelnice pro munici podle ustanovení § 10 
odst. 1 návrhu nařízení vlády jeví jako nedostatečné, a  proto požadujeme uvedené 
ustanovení doplnit i o splnění požadavků ochrany před hlukem ve smyslu zákona 
č. 258/2000 Sb. a  nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANBJGWUO)



4 
 

Český 
báňský úřad 
 

3. ČBÚ požaduje v § 8 odst. 1 a v § 10 odst. 1 buď doplnit odkaz 1) 
o vyhlášku č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo nahradit slova „výrobě, zpracování nebo skladování“ slovy 
„výrobě nebo zpracování“. 

Tato připomínka je zásadní 

Odůvodnění: 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, na kterou odkazují § 8 odst. 1 a § 10 
odst. 1 návrhu nařízení vlády, skladování výbušnin neupravuje a mohlo by dojít 
k pomýlení uživatele právního předpisu. Skladování výbušnin je uceleně upraveno 
ve vyhlášce č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin. 

 

Akceptováno. 
 
Odkaz na vyhlášku č. 99/1995 Sb. byl 
doplněn. 

4. ČBÚ navrhuje v bodě 6) obecné části odůvodnění vypustit slova „Český 
báňský úřad“. 

Tato připomínka je zásadní 

Odůvodnění: Český báňský úřad není navrhovanou právní úpravou dotčen, neboť 
ani dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ani podle zákona 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, nemá 
založeny kompetence, které by odpovídaly předmětu úpravy navrhovaného 
nařízení vlády. Obdobný závěr platí i pro obvodní báňské úřady. 

Akceptováno. 
 
ČBÚ a OBÚ nebudou mezi dotčenými 
subjekty uvedeny. Předkladatel původně 
vycházel z příslušnosti, kterou bude OBÚ 
(a potažmo ČBÚ) mít na základě § 70o 
odst. 5 zákona o zbraních ve znění zákona 
č. 229/2016 Sb., tj. po 1. srpnu 2017. 

 
 
V Praze dne 28. února 2017 
 
Vypracoval: Mgr. Ing. Jan Bartošek        Podpis: …………………………… 
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