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V. 
VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Návrh nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu 
a zápalek a o muničním skladišti 
 
V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 3. února 
2017, s termínem dodání stanovisek do 24. února 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
Konfederace 

zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů ČR 
 

(KZPS) 
 

 K § 17, odst. (5)  
 

Navrhovaná úprava:  
Za první větu odstavce doplnit: „U zalaborovaných 
výbušnin v munici se použije koeficient 1 pro třaskaviny 
a trhaviny a koeficient ¼ pro střeliviny při určení 
bezpečnostních vzdáleností od skladů třídy nebezpečí 
A.“  
 

Odůvodnění:  
NV se odvolává v otázce povoleného množství 
zalaborované výbušniny na vyhlášku ČBÚ č. 99/1995 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, která řeší povolenou 
obložnost při rozdělení výbušnin na třídy nebezpečí 
výbušnin podle jejich chování při výbušné přeměně. To 
nepostihuje reálnou skutečnost. Například v 
dělostřelecké munici jsou zalaborovány třaskaviny, 
trhaviny a střeliviny. Každá skupina těchto výbušnin má 
jiné zatřídění dle vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb. a jiné 
koeficienty pro výpočet bezpečnostních vzdáleností  
a tomu odpovídající obložnosti.  
Tato připomínka je zásadní. 

 
Akceptováno. 
Text doplněn do nového § 17 odst. 6. 
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KZPS 
 

K § 17, odst. (6)  
 
Navrhovaná úprava:  
Vypustit text v poznámce pod čarou č. 6) např. 
standardizační dohoda Severoatlantické aliance AASTP-
1 (STANAG 4440) Příručka bezpečnostních zásad 
NATO pro skladování vojenské munice a výbušin a 
nahradit jej odkazem na odpovídající České obranné 
standardy, které řeší oblast skladování vojenské munice.  
 
Odůvodnění:  
Není dostupný úřední překlad standardizační dohody 
Severoatlantické aliance AASTP-1 (STANAG 4440) 
Příručky bezpečnostních zásad NATO pro skladování 
vojenské munice  
a výbušin do českého jazyka. České obranné standardy 
jsou volně dostupné, a pokud by se jednalo o vyhrazené 
vydání, pak je v právní síle vlády uvolnit je pro potřeby 
firem nakládajících s municí.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Žádný ČOS v současné době problematiku obsaženou 
v AASTP-1 neřeší. Ačkoli AASTP-1 není zveřejněn, 
Ministerstvo obrany podle dostupných informací tento 
standard NATO podnikatelským subjektům oprávněným 
v oblasti munice podnikat poskytuje, požaduje pouze 
dodržování zásad obezřetné manipulace s tímto materiálem a 
jeho další nerozšiřování. 
Použití těchto standardů ostatně i návrh nařízení vlády 
předpokládá jen jako doplňkovou alternativní možnost. I 
kdyby se jednalo o situaci, kdy budou tyto standardy 
Ministerstvem obrany poskytovány podnikatelům pouze 
v případě, kdy půjde o přímé poskytování smluvních služeb 
Armádě ČR, nebrání to odkazu na tyto postupy v navrhovaném 
nařízení vlády. 
Rovněž poukazujeme na skutečnost, že poznámka pod čarou 
není podle Legislativních pravidel vlády považována za 
normativní ustanovení, jde pouze o doplňkovou informaci. 
Konečně je však třeba dát připomínkovému místu za pravdu, 
že přímý odkaz (např. i přímo obsažený v textu ustanovení, 
nikoli jen v poznámce pod čarou) na ČOS, který by tuto 
problematiku řešil, by byl optimálním řešením. Pokud bude 
v budoucnu takový ČOS zpracován (a Ministerstvo vnitra bude 
v tomto ohledu na Ministerstvo obrany apelovat), bude 
nařízení vlády na tuto technickou normu odkazovat. 

KZPS 
 

K § 20, odst. (4)  
Navrhovaná úprava:  
Vypustit větu „Mezi paletami musí být alespoň z jedné 
jejich strany zachován průchod o šířce nejméně 0,7 m.“  
Za první větu odstavce doplnit: „Mezi zdmi skladové 
haly a uloženou municí, mezi jednotlivými druhy munice 
musí, být ponechána kontrolní ulička o šířce nejméně 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven na základě VTÚ, s.p.: 
„Palety lze ukládat ve vzdálenosti minimálně 0,6 m od stěn 
skladiště, přičemž únikové cesty a pracovní průchody oproti 
každým vratům a kolem přední (čelní) stěny skladiště o šířce 
min. 1,2 m musí zůstat volné.“ 
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0,7 m.“  
 
Odůvodnění:  
Šířka EURO palety je 0,8 m, při ponechání průchodu o 
šířce 0,7 m mezi jednotlivými řadami uložených palet a 
ponechání nutné obslužné uličky pro pohyb 
vysokozdvižného vozíku před řadami palet v šíři cca 2,5 
m by byla využitelnost skladové plochy menší než 50 %. 
Toto zdvojnásobuje současné náklady na skladování a v 
neposlední řadě i přeložení už uloženého materiálu.  
Naproti tomu není řešeno uložení nepaletované munice, 
která tedy může být uložena v hranicích bez vytváření 
průchodů mezi jednotlivými řadami. V absolutním 
pohledu ode zdi ke zdi.  
Není řešena zásadnější otázka, a to rozlišení jednotlivých 
druhů uložené munice.  
Tato připomínka je zásadní. 

ČBÚ 1. K § 7 odst. 2: 

ČBÚ požaduje doplnit odůvodnění ustanovení § 7 
odst. 2 nařízení vlády o text: 
„Zákon upravující nakládání s výbušninami  se 
na nakládání s černým loveckým prachem, 
bezdýmným prachem a zápalkami v množství 
uvedeném v příloze k tomuto nařízení nevztahuje, 
jelikož v ustanovení § 1a odst. 1 zákona o 
zbraních je uvedeno, že „tento zákon se 
nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na 
výbušniny vymezené zákonem upravujícím 
nakládání s výbušninami“. Z výše uvedeného 

Akceptováno. 
Příslušný text odůvodnění doplněn. 
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vyplývá, že na „přechování“ (pojem, který zákon 
o zbraních nedefinuje) černého prachu (až 15 kg), 
bezdýmného prachu (až 25 kg) a zápalky (až 
20 000ks) dle přílohy k nařízení vlády se vztahuje 
zákon o zbraních, nikoliv zákon upravující 
nakládání s výbušninami.“ 
Tato připomínka je zásadní 

Odůvodnění: 
Z důvodu, aby se předešlo sporným situacím a 
kompetenčním sporům, je vhodné, aby alespoň 
v odůvodnění byl uveden výklad § 7 odst. 2 
nařízení. 

 
 
V Praze dne 10. března 2017 
 
Vypracoval: Mgr. Ing. Jan Bartošek        Podpis: …………………………… 
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