
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: zákon o munici 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo vnitra  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

01.2022 

      

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: vyplňte měsíc.vyplňte rok 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Vyberte Ano / Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

 Komplexně upravit nakládání s municí na území České Republiky speciálním právním předpisem. 

V souvislosti s implementací směrnice 2017/853 dojde, v souladu s usnesením vlády č. 740 ze dne 23. 
října 2017, k nahrazení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve 
znění pozdějších předpisů, zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí 
v civilním sektoru. Tato právní úprava zahrnuje především nový zákon o zbraních a zákon o nakládání se 
zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Vedle 
toho bude zpracován i nový zákon o munici a tzv. doprovodný zákon (změnový zákon).  

Základní rámec této nové právní úpravy vyplývá z materiálu Analýza legislativního řešení dopadů 
revidované směrnice o zbraních (č.j. OVA 1061/17) a částečně z Analýzy právní úpravy a působnosti 
orgánů veřejné moci ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty, zpracované na základě usnesení 
vlády č. 907 ze dne 3. listopadu 2014. 

Jak již bylo zmíněno, v případě munice bude tato řešena samostatným právním předpisem, při současném 
respektování systémových změn zavedených novým zákonem o zbraních. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Nový systém nakládání s municí bude vycházet ze stávajícího systému zavedeného  zákonem č. 229/2016 
Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. Nová právní úprava bude mít oproti stávající zvýšený 
dopad na státní rozpočet v souvislosti s rozšířením funkcionalt centrálního registru zbraní. V dané 
souvislosti je však třeba důrazně připomenout, že náklady spojené s předmětným rozšířením budou pokryty 
ze strany Policie ČR v souvislosti s navrhovanou novou právní úpravu v oblasti zbraní a střeliva (úprava 
centrálního registru zbraní).  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  

Nový systém nakládání s municí bude vycházet ze stávajícího systému zavedeného  zákonem č. 229/2016 
Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. Nová právní úprava nebude mít oproti stávající zvýšený 
dopad na podnikatelské prostředí. Zvýšení a zpřesnění kvalifikačních předpokladů pro získání a držení 
muniční licence je, podle názoru předkladatele, jak v zájmu samotných podnikatelů, tak i státu a všech 
jeho občanů a není spojeno s další finanční zátěží těchto osob..  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

       

3.5 Sociální dopady: Ne  

       

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

      

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano  

Navrhovaná právní úprava nakládání s municí je provázána mj. se zákonem o prevenci závažných havárií 
a přispívá tak pozitivně k zachovávání příznivého životního prostředí.  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

      

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

      

3.10 Korupční rizika: Ano 

Vydávání muničních oprávnění, muničních licencí, povolení k přepravě munice a vedení dalších správních 
řízení podle návrhu zákona o munici může představovat korupční riziko. Toto riziko je minimalizováno 
jednak samotnými postupy podle správního řádu, víceinstančností, soudním přezkumem a důslednou 
kontrolou dotčených správních orgánů. Oprávnění k nakládání s municí a vedení dalších správních  řízení 
v duchu navrhované nové právní úpravy, které bude probíhat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, případně podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich, může na straně dotčených správních orgánů představovat korupční riziko (zejména Ministerstvo 
vnitra, Policie ČR, Český úřad pro zkoušení zbrané a střeliva).  

Případná korupční rizika spojená s vedením správních řízení jsou minimalizována zejména díky tomu, že 
návrh zákona jednoznačně stanoví, jaké vstupní předpoklady musí žadatel o vydání muničního oprávnění 
nebo muniční licence splňovat. Pokud tyto předpoklady splní, má nárok na vydání rozhodnutí bez dalšího. 
Dále pak samotné postupy správního orgánu se budou řídit podle správního řádu.  

V případě podezření z páchání trestné činnosti je možné podat na Policii České republiky nebo na státním 
zastupitelství trestní oznámení; u podezření z přestupku je možné podat podnět k příslušnému správnímu 
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orgánu. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

Kvalitní, robustní a racionální systém nakládání s municí v civilním sektoru soukromými subjekty je 
součástí bezpečnostního systému státu. 
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