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VI. 

TEZE PODZÁKONNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÉ BUDOU VYDÁNY 
K PROVEDENÍ NOVÉHO ZÁKONA O MUNICI 

Jak je uvedeno v obdobném materiálu k navrhovanému novému zákonu o zbraních, 
k provedení dosavadního zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon 
o zbraních), ve znění pozdějších předpisů bylo k 1. lednu 2019 vydáno celkem 7 prováděcích 
nařízení vlády a 4 rezortní vyhlášky. 

Situace v oblasti prováděcí legislativy dosavadního zákona o zbraních je výsledkem 
složitého historického vývoje, nejednotného stanovení gescí za jednotlivé prováděcí právní 
předpisy již v původním znění dosavadního zákona o zbraních, přenechání většiny materie, 
k jejímuž provedení dosavadní zákon o zbraních explicitně zmocňoval úrovni pouhých 
vyhlášek, a konečně pak překotných změn právní úpravy na evropské úrovni počínaje rokem 
2015. 

Prováděcí právní předpisy, k jejichž přijetí zmocňuje nový zákon o munici 

Návrh nového zákona o munici obsahuje na několika místech zmocnění k přijetí 
prováděcích právních předpisů, přičemž jde výlučně o nařízení vlády. 

S cílem zabránit nepřehlednosti podzákonných právních předpisů v oblasti munice, 
budou k provedení nového zákona o munici přijata 3 samostatná nařízení vlády. 

a) Nařízení vlády, kterým se stanoví: 

- minimální obsah rámcové dokumentace technologického postupu před delaborací, 
znehodnocením nebo ničením munice, 

- minimální obsah rámcového technologického postupu prací při vyhledávání a manipulaci 
s municí, střelivem a výbušninami v souvislosti se zajištěním pyrotechnického průzkumu, 

- postup zbavení munice aktivních muničních náplní (delaborovaná munice), 

- označení delaborované munice kontrolní znehodnocovací značkou (znehodnocená 
munice), 

- organizační požadavky na uložení munice a její zabezpečení v muničním skladišti, 

- způsob zajištění bezpečnosti muničního skladiště s ohledem na klasifikaci munice podle 
její nebezpečnosti a snášenlivosti, 

- způsob zabezpečení munice při přepravě proti zneužití, ztrátě nebo odcizení, 

- minimální obsah knihy nálezů, průběžné zprávy o pyrotechnickém průzkumu a závěrečné 
zprávy o pyrotechnickém průzkumu, 

- technické a organizační požadavky na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice 
nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, pokud nepodléhají 
posouzení podle stavebního zákona, 
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- požadavky na provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo 
zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, 

- způsob zápisu a vedení údajů podle návrhu zákona o munici v centrálním registru zbraní,  

- soubor údajů o munici zapisovaných do centrálního registru zbraní, a 

- vzory předepsaných formulářů podání podle návrhu zákona o munici. 

b) Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí, vad nebo stavů, které vylučují nebo 
omezují zdravotní způsobilost k výkonu konkrétních prací při nakládání s municí nebo 
konkrétních prací při  pyrotechnickém průzkumu a náležitosti lékařského posudku - nově 
budou požadavky na zdravotní způsobilost obsaženy v nařízení vlády, přičemž věcný 
obsah této právní úpravy stanoví Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví. 

c) Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahová náplň zkoušky odborné způsobilosti žadatele o 
vydání vyššího muničního oprávnění a žadatele o vydání muničního oprávnění k provádění 
pyrotechnického průzkumu, způsob organizace a provedení zkoušky, celkové vyhodnocení 
zkoušky, vzor přihlášky ke zkoušce a zkušební řád zkoušky. 
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