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IV. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh zákona o munici. 

1.2. Definice problému (právní a faktické nedostatky stávající právní úpravy) 

Stávající stav v oblasti právní úpravy nakládání s municí je problematický z několika aspektů: 

A. Potřeba modernizace právní 

Dosavadní zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dosavadní zákon o zbraních“) je právní normou, jejíž 

koncepce vznikla v době před přijetím většiny obecných právních předpisů, s nimiž ji pojí 

úzká právní a věcná souvislost (zejména jde o správní řád, občanský zákoník, zákon 

o obchodních korporacích, trestní zákoník, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

kontrolní řád atd.), přičemž zvláště v oblasti aktuální právní úpravy správního řízení se nikdy 

nepodařilo dosavadní zákon o zbraních, a to i v oblasti munice, plně sladit s platnými 

procesními předpisy (např. pokud jde o řadu výjimek oproti správnímu řádu, postupů mimo 

správní řízení, pojetí dokladu jako „věci“ apod.). 

V případě návrhu zákona o munici je třeba rovněž jednoznačně vymezit jeho vztah 

k souvisejícím právním úpravám na úseku výbušnin, neboť doposud neexistuje jednoznačné 

kritérium, které by stanovilo, kdy výbušnina spadá do režimu zákona č. 61/1988 Sb., 

o  hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 

a předpisů souvisejících, a kdy výbušnina podléhá dosavadnímu zákonu o zbraních. Obdobně 

byla taková potřeba identifikována i ve vztahu k pyrotechnickým výrobkům, jejichž právní 

úprava je provedena zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení 

s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb. 

Rovněž v případě pyrotechnického průzkumu je nutno jasně vymezit vstupní podmínky 

pro získání jak příslušného muničního oprávnění, tak i muniční licence, a to s přihlédnutím 

k nezbytnosti provedení celkové právní modernizace stávající zákonné úpravy. 

B. Vhodnost modernizace technické 

Dosavadní zákon o zbraních sice od roku 2014 zakotvuje existenci centrálního registru 

zbraní (dále jen „CRZ“), ale zdaleka nevyužívá v současnosti existující možnosti 

elektronizace výkonu státní správy (eGovernmentu). Přitom širší zapojení těchto nástrojů je 

s to zásadně ulehčit a racionalizovat jak výkon působnosti orgánů veřejné moci, tak 
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především odbřemenit občany a další subjekty, které jsou adresáty práv a povinností 

na daném úseku regulace. 

Navíc i přes svou nepochybnou kvalitu neodpovídá již dosavadní zákon o zbraních, 

v některých dílčích ohledech, ani současnému stavu technického (a technologického) pokroku 

a bezpečnosti v oblasti munice. 

Na oblast zabezpečení uskladněné munice se z obecně závazných právních předpisů 

vztahují především předpisy pro zabezpečování uložených zbraní. Jde konkrétně o § 58 

a částečně § 70r dosavadního zákona o zbraních, o nařízení vlády č. 217/2017 Sb., 

o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného 

prachu a zápalek a o muničním skladišti, případně o vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a případně i nařízení č. 10/2016 Sb. 

HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky 

na stavby v hlavním městě Praze. 

Výše uvedené předpisy nejsou vzájemně optimálně provázány, v důsledku čehož jsou 

požadavky na zabezpečení munice do určité míry stále odvozovány od zabezpečování 

střelných zbraní a střeliva. 

V této souvislosti je nutno připomenout, že vojenské vnitřní předpisy o skladování 

munice nelze na civilní subjekty, byť nakládající s (vojenskou) municí, aplikovat. 

C. Nezbytnost reakce na vývoj evropské legislativy 

V roce 2017 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 

ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání 

a držení zbraní. Tento právní předpis Evropské unie obsáhl řadu opatření, která jsou na jedné 

straně z pohledu zbrojní techniky značně nedokonale a ambivalentně formulována (např. 

definice samonabíjecí zbraně kategorie A prostřednictvím kapacity zásobníku, který je 

do takové zbraně zrovna v daném okamžiku vložen) a na straně druhé jsou do značné míry 

nesouladná (a nesouladitelná) s dosavadní českou právní úpravou nakládání se zbraněmi 

v civilní sféře. V souvislosti s implementací předmětné směrnice musí dojít, 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 a střelivem. Vzhledem k tomu, že právní úprava 

munice je aktuálně včleněna do dosavadního zákona o zbraních (viz zejména Hlava III), 

který, jak uvedeno, musí být kompletně nahrazen, je třeba, do budoucna vydělit 

i problematiku munice do samostatného zákona.  

K tomu se pojí i nezbytnost zpracování doprovodného změnového zákona.  

V případě munice nebude tato oblast nadále součástí právní úpravy na úseku zbraní 

a střeliva a bude řešena samostatným právním předpisem, při současném respektování 

systémových změn zavedených novým zákonem o zbraních. 
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1.3. Popis existujícího právního stavu 

Na nakládání s municí se vztahuje řada právních předpisů. Munici definuje a z hlavní 

části upravuje nakládání s ní dosavadní zákon o zbraních. Aktuálně munice představuje 

souhrnné označení pro mimo jiné ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 

dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) 

munici, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 

a osvětlovací prostředky.  

S municí mohou v současné době v zásadě nakládat pouze držitelé zbrojní licence 

v případě, a to v rozsahu činností, pro které jim byla zbrojní licence vydána (jde např. o vývoj 

a výrobu, nákup, prodej nebo přepravu, nebo ničení, resp. znehodnocování munice). 

V naprosté většině případů jde o podnikatele v oboru zbraní a střeliva, kteří museli před 

vydáním zbrojní licence příslušné skupiny získat navíc příslušnou koncesi podle 

živnostenského zákona. Zbrojní licence vydává ve správním řízení příslušné krajské 

ředitelství Policie České republiky. Žadatel o vydání zbrojní licence musí mimo jiné splňovat 

podmínky bezúhonnosti (v případě právnické osoby se posuzuje jak bezúhonnost právnické 

osoby, tak i bezúhonnost členů statutárního orgánu nebo odpovědného zástupce) 

a spolehlivosti (tato přestupková zachovalost se v případě právnických osob posuzuje pouze 

u členů statutárních orgánů nebo odpovědného zástupce).  

Z hlediska zabezpečení uskladněné munice se použije především zákon o zbraních 

(určité dílčí požadavky však vyplývají též ze zákona č. 61/1988 Sb. a některé požadavky 

na zabezpečení mohou plynout také ze zákona o prevenci závažných havárií).  

Působnost uvedených právních předpisů na úseku nakládání s municí je standardně 

omezena na nakládání s municí soukromými a některými dalšími subjekty. Pro ozbrojené 

bezpečnostní sbory a ozbrojené síly jsou z těchto právních předpisů stanoveny rozsáhlé 

výjimky (§ 1 zákona o zbraních).  

Nakládání s municí je tedy z pohledu množství právních předpisů, které se na tuto 

činnost vztahují, velmi komplexní problematikou. Níže je uveden přehled právních předpisů 

vztahujících se na nakládání s municí na území České republiky. Míra, v níž se tyto právní 

předpisy na nakládání s municí použijí, se může lišit, případně jsou dále v předkládaném 

materiálu identifikovány některé nejasnosti právě ohledně aplikovatelnosti některých z těchto 

právních předpisů na oblast nakládání s municí. 

Z hlediska právních předpisů na úseku zbraní a střeliva dopadají na nakládání s municí 

následující právní předpisy: 

 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 

pozdějších předpisů (gesce: MV), 

o Nařízení vlády č. 217/2017 Sb., o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, 

černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti 

(gesce: MV), 
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o Nařízení vlády č. 218/2017 Sb., 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 (gesce: MV), 

o Nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, 

zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace 

ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice (gesce: MV), 

o Vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních 

(gesce: MV). 

Na nakládání s výbušninami v civilním sektoru v souvislosti s výrobou (laborací), nebo 

následným zpracováním (delaborací) munice se alespoň částečně mohou vztahovat 

především: 

 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 

ve znění pozdějších předpisů (gesce: ČBÚ), 

o Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů (gesce: 

ČBÚ), 

o 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 pozdějších předpisů 

(gesce: ČBÚ), 

o 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 (gesce: ČBÚ). 

 Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, 

ve znění pozdějších předpisů (gesce: ČBÚ), 

Na nakládání s municí a s výbušninami coby nebezpečnými chemickými látkami se dále 

použije především: 

 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon 

o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů (gesce: MŽP) 

o Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany 

objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B (gesce: MPO), 

o Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování 

a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho 

struktuře (gesce: MV), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKCDPK42)



5 
 

o Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu 

informací poskytovaných zpracovateli posudku (gesce: MŽP), 

o Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku 

závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie (gesce: MŽP), 

o Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol 

a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole (gesce: 

MŽP). 

K problematice munice se rovněž pojí právní předpisy na úseku krizového řízení a požární 

ochrany, jejichž gestorem je Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), konkrétně pak 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru   

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  

o Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky 

č. 221/2014 Sb., 

o Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

o Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci českého právního řádu upravuje nakládání s určitými typy zbraní a munice, které 

podléhají mezinárodním kontrolním režimům, resp. zákazům, též několik zákonů, které 

mají vůči zákonu o zbraních povahu speciálního právního předpisu. Jde zejména o: 

 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických 

zbraní, ve znění pozdějších předpisů, 

o Vyhláška č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících 

se zákazem chemických zbraní, 

 Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní, ve znění pozdějších předpisů, 
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 Zákon č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu 

protipěchotních min a o jejich zničení, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., 

 Zákon č. 213/2011 Sb., o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu 

kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice). 

Některé další související právní předpisy 

Zde jsou uvedeny některé další právní předpisy, které jsou pro plnění některých úkolů 

státní správy v oblasti nakládání civilních subjektů s municí významné. Tento výčet není 

úplný, zahrnuje však právní předpisy relevantní z hlediska aktuálně řešených otázek v dané 

problematice. 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

o Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

o Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., 

o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, 

 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. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České 

republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

o Nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, 

za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro 

určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů 

žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, resp. aktuálně připravovaná komplexní nová právní úprava 

územního plánování a stavebního řádu, 

 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKCDPK42)



7 
 

  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., 

 Zákon č. 229/2013, o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným 

a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním 

materiálem), ve znění pozdějších předpisů, 

o Vyhláška č. 295/2014 Sb., o členění bezpečnostního materiálu. 

1.3.1. Vybrané zahraniční právní úpravy v oblasti nakládání s municí 

Ze zahraničních právních úprav nakládání s municí byly vybrány 2 právní řády, a sice 

Německo a Slovensko.  

- Německo 

Na oblast nakládání s municí se vztahují celkem 3 zákonné normy: 

- zákon o zbraních (Waffengesetz, WaffG), který se však vztahuje jen na „munici“ určenou 

pro ruční palné zbraně, 

- zákon o kontrole válečných zbraní (Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen), a 

- zákon o výbušninách (Sprengstoffgesetz, SprengG), který je podle svého § 4 odst. 4 bod 4 

písm. e) zbytkovou normou vztahující se na munici, která nepodléhá ani zákonu o zbraních 

ani zákonu o kontrole válečných zbraní. 

Německá právní úprava nakládání s municí v tuzemském pojetí tohoto pojmu je 

koncentrována do zákona o kontrole válečných zbraní. Jakékoli nakládání s municí podle 

tohoto právního předpisu podléhá povolení. Povolení k nakládání s municí pak vydává 

spolková vláda, která může tuto pravomoc se souhlasem spolkové rady přenést na jednotlivá 

rezortní ministerstva. Pro soukromoprávní oblast je pak příslušné Ministerstvo hospodářství 

(§ 11). 

Právní úprava nakládání s válečnými zbraněmi (včetně munice) umožňuje značnou šíři 

diskrece státu - na vydání povolení není právní nárok, může být kdykoli zrušeno (za náhradu) 

atd. 

Zákon o kontrole válečných zbraní je též v jistém rozsahu aplikovatelný rovněž 

na německé ozbrojené síly a další ozbrojené sbory (výluka toliko v rozsahu stanoveném 

v § 15). 

- Slovensko 

Na Slovensku došlo k zásadní havárii při nakládání s municí (s následným výbuchem 

a pyrotechnickou kontaminací přilehlého území) dne 2. března 2007 v muničním areálu 
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Nováky. Posléze byl v roce 2013 předložen a v roce 2014 schválen (a téhož roku nabyl 

účinnosti) zcela nový zákon o výbušninách, výbušných předmětech a munici. Do této doby 

byl na Slovensku v oblasti munice uplatňován obdobný režim (nepříliš jasných norem) jako 

v České republice, jehož nosnými prvky byly jednak zákon o zbraních a jednak výbušninářské 

předpisy vycházející z právních předpisů původně vydaných před rokem 1989. Slovenská 

právní úprava je vystavěna podle principů obdobných předpisům v oblasti nakládání 

s výbušninami a zahrnuje komplexně jak problematiku nakládání s výbušninami (ve smyslu 

průmyslových výbušnin), tak i oblast nakládání s pyrotechnickými výrobky a s municí.  

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

V obecném slova smyslu se návrh zákona o munici dotýká všech subjektů, které 

na území České republiky vykonávají činnosti  v oblasti munice v rozsahu navrhovaného 

zákona o  munici (dále jen „výkon činností v oblasti munice“ nebo „nakládání s municí“). 

Přitom může jít jak o fyzické, fyzické podnikající osoby, právnické osoby a další instituce 

(zejména tzv. jiní veřejnoprávní držitelé podle návrhu zákona o zbraních a tzv. vyňatí držitelé 

podle návrhu zákona o munici ), které jsou adresáty práv a povinností podle návrhu zákona 

o munici, ale v jisté míře též o entity, které mohou na munici narazit například při stavební 

činnosti, výkopových pracích (např. stavebníci), nebo třeba při provádění zájmové činnosti 

(například amatérští hledači pokladů). 

Typickými zástupci subjektů dotčených návrhem zákona o munici jsou na straně 

odborné a laické veřejnosti: 

- držitelé muničního průkazu (nově „oprávnění“), kteří jako fyzické osoby vykonávají 

konkrétní práce spojené s nakládáním s municí nebo konkrétní práce při pyrotechnickém 

průzkumu ve prospěch držitele muniční licence,  

- držitelé muniční licence (podnikající fyzické osoby, právnické osoby, jiní veřejnoprávní 

držitelé podle návrhu nového zákona o zbraních), kteří munici zejména: 

 vyrábějí,  

 následně zpracovávají (delaborace, znehodnocování, výroba řezů, maket),  

 odpalují nebo střílejí na střelnici pro munici, ničí výbuchem nebo spalováním v trhací 

jámě pro ničení munice, nebo tyto činnosti provádějí ve zvláštním zařízení,  

 vyhledávají v rámci pyrotechnického průzkumu, nebo 

 kteří s municí obchodují a kteří ji převážejí po území České republiky. 

- zaměstnanci držitelů muničních licencí, kteří nejsou držiteli muničních oprávnění, 

- podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které zajišťují tranzit, dovoz a vývoz munice 

podle jiného právního předpisu (zejména zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu 

s vojenským materiálem), 
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- vyňatí držitelé, kteří odpalují, střílí nebo ničí munici na střelnici, trhací jámě nebo 

ve zvláštním zařízení, 

- posuzující lékaři, lékaři, případně znalci – specialisté v lékařských oborech a poskytovatelé 

zdravotních služeb, 

- stavebníci a 

- nálezci munice z řad veřejnosti. 

Typickými zástupci orgánů veřejné moci dotčenými návrhem zákona o munici jsou: 

- ministerstvo, 

- Policie České republiky, 

- Ministerstvo obrany, 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

- Ministerstvo životního prostředí, 

- Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, 

- Český báňský úřad, 

- živnostenské úřady, 

- stavební úřady, 

- obecní úřady obcí s rozšířenou působností z hlediska projednávání přestupků podle návrhu 

zákona o munici. 

Celkový počet osob dotčených navrhovanou regulací lze odhadnout pouze stěží. 

Identifikovat lze s jistotou pouze počet subjektů, které jsou v současné době držiteli oprávnění 

nakládat s municí (údaje k 1. lednu 2019): 

- držitelé muniční licence k nakládání s municí (obecná muniční licence + muniční licence pro 

provádění pyrotechnického průzkumu): 16 

- držitelé muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu: 34 (z toho je 27 

„starých“ držitelů bývalých zbrojních průkazů skupiny „F“, kteří se, v souladu 

s přechodnými ustanoveními zákona č. 229/2016 považují ode dne nabytí účinnosti této 

novely za držitele muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a 7 

„nových“ držitelů muničních průkazů podle zákona o zbraních ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti jeho novely – zákona č. 229/2016 Sb.) 
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Počet držitelů muniční licence v roce 2018 Z toho počet držitelů muniční licence pro 

provádění pyrotechnického průzkumu 

16 5 

 

Počet držitelů 

muničního průkazu 

v roce 2018 

Z toho držitelů 

základního 

muničního průkazu 

Z toho držitelů 

vyššího muničního 

průkazu 

Z toho držitelů 

průkazu pro 

provádění 

pyrotechnického 

průzkumu 

226 105 87 34 

 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem předkládaného návrhu je zajištění přijetí takového zákona o munici, který bude 

splňovat: 

- zachování kontinuity s vývojem právní regulace munice po roce 1989 a udržení rovnováhy 

práv a povinností zhmotněné v dosavadním zákoně o zbraních, 

- udržení vysokého standardu podmínek pro získání oprávnění pro nakládání s municí, vysoké 

úrovně prevence zneužití munice a předcházení mimořádným událostem/závažným haváriím 

spojeným s municí, a to se současným zachováním předvídatelnosti, transparentnosti 

a přezkoumatelnosti vrchnostenského rozhodování při aplikaci práva v této oblasti, 

- modernizaci právní úpravy a její zjednodušení, a to jak po právní (legislativní), tak 

i technické stránce  (viz též bod 1.2), 

- odstranění většiny neúčelné administrativy, jakož i duplicit ve vztahu k jiným právním 

předpisům (např. k zákonu o specifických zdravotních službách, stavebnímu zákonu, 

právním předpisům v oblasti zahraničního obchodu s vojenským materiálem), 

- předpoklady pro další rozvoj služeb eGovernmentu, zejména prostřednictvím CRZ 

a v návaznosti na obecné projekty elektronizace ve veřejné správě (např. Portál občana). 

1.6. Zhodnocení rizika 

Nakládání s municí je obecně vzato rizikovou činností, přičemž míra tohoto rizika je 

v předkládaném návrhu do jisté míry zohledněna zejména při jasném a striktním vymezení 

povinností všem osobám, které mají co do činění s municí z hlediska podnikání nebo výkonu 

zaměstnání, tak i všem ostatním osobám, které se mohou dostat do kontaktu s municí, 

střelivem, případně výbušninou nalezenými při pyrotechnickém průzkumu. 
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S ohledem na výše zmíněnou rizikovost jsou pro nakládání s municí jednoznačně 

stanovena pravidla a definovány předpoklady, za nichž tak lze činit. Jde zejména 

o kvalifikační předpoklady osob, které vykonávají konkrétní práce spojené s nakládáním 

s municí, jakož i podnikatelů v tomto specifickém oboru podnikání. 

Ten, kdo chce podnikat nebo jiným způsobem působit v oblasti nakládání s municí, 

musí splňovat po celou dobu této činnosti kvalifikační předpoklady stanovené návrhem. 

V opačném případě bude z takového podnikání nebo výkonu zaměstnání vyloučen formou 

pozastavení nebo odnětí/zániku muničního oprávnění nebo muniční licence. Návrh zákona 

o munici upravuje i celou řadu preventivních opatření směřujících k ochraně bezpečnosti osob 

a majetku, která bude především realizovat Policie České republiky. 

Rovněž neponechává bez povšimnutí oblast ukládání munice, střeliva a výbušnin 

podléhajících režimu návrhu zákona o munici, jakož i likvidaci munice a její další zpracování. 

V případě nezpracování nového zákona o munici by došlo k nenaplnění závěrů usnesení 

vlády č. 740 ze dne 23. října 2017. 
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2. Návrh variant řešení  

2.1. Nakládání s municí civilními subjekty 

Při zpracovávání variant řešení bylo třeba vyjít ze skutečnosti, že na oblast nakládání 

s municí, přesto, že byla výrazně rekodifikována zákonem č. 229/2016 Sb., se vztahuje řada 

dalších právních norem. Zde máme na mysli zejména právní úpravu nakládání s výbušninami, 

která je však opět koncipována primárně pro oblast civilních (průmyslových) výbušnin, 

nikoliv pro nakládání s (převážně vojenskou) municí v civilním sektoru.  

Nakládání s municí s sebou nese ohrožení více či méně rozsáhlého okolního území 

důsledky náhodného či cíleného (tj. především v důsledku kriminálního činu) výbuchu tohoto 

materiálu, který je konstruován právě pro způsobení maximálních, popř. určitých konkrétních 

intenzivních materiálních a lidských škod. V tomto směru se munice odlišuje jak od střeliva 

(které zdaleka nedosahuje účinků munice, důsledky náhodného výbuchu střeliva jsou pouze 

velmi omezené a k jejich minimalizaci dostačují již dnes stanovená pravidla skladování 

střeliva), tak i od výbušnin (které nejsou natolik technicky uzpůsobeny k vyvolání 

konkrétního ničivého účinku v podmínkách bojového nasazení, resp. nejsou obvykle ani 

konstruovány pro ničení živé síly). 

Proto se předkládají dvě „nenulové“ varianty formálně označené jako „novelizace 

dosavadního zákona o zbraních“ a „přijetí nového zákona“. Důvod pro tento postup spočívá 

ve skutečnosti, že každá z těchto variant formálně-legislativního postupu se v zásadní míře 

promítá a předurčuje též podobu věcného řešení.  

Varianta nulová 

Varianta nulová představuje ponechání stávajícího stavu. Jinými slovy munice by byla 

primárně nadále regulována v rozsahu § 70 až § 70t dosavadního zákona o zbraních za 

současné aplikace některých ustanovení „zbraňové“ části této právní normy. 

a) přínosy:  

Nenarušení stávajícího modelu nakládání s municí, a to jak na straně podnikatelů/jiných 

subjektů, které jsou držiteli muniční licence, tak i na straně fyzických osob, které se, 

zejména v rozsahu svých oprávnění podílejí na konkrétních pracích spojených 

s nakládáním s municí. 

b) nevýhody:  

Ponecháním stávajících kvalifikačních předpokladů na straně držitelů muničních licencí 

i držitelů muničních průkazů/oprávnění by nedošlo ke zvýšení nezbytné kvality v oblasti 

nakládání s municí. Nemohlo by ani dojít ke skokovému zefektivnění souvisejících 

administrativních úkonů s následným dopadem do konkrétních pracovních a dalších 

procesů spojených s municí. Nemohlo by dojít k realizaci zvýšených kontrolních opatření 

ze strany státu a jeho orgánů. 
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Zásadním problémem by byla nemožnost propojení stávajících ustanovení dosavadního 

zákona o zbraních s novým zákonem o zbraních, neboť stávající právní úprava munice by 

nebyla kompatibilní s novým zákonem o zbraních, který by ani nemohl být, subsidiárně 

použit v oblasti munice. 

Nedošlo by ke zprůhlednění právní úpravy v oblasti munice zejména ve vztahu k dalším 

oblastem částečné regulace těchto věcí, což by nadále způsobovalo aplikační problémy 

a nejednotnost přístupu orgánů veřejné moci z různých úseků státní správy. 

Konečně z formálního hlediska by nebyly splněny úkoly vyplývající z usnesení 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.  

Varianta 1 – novelizace dosavadního zákona o zbraních 

Tato varianta by předpokládala provedení dílčí úpravy právního režimu nakládání 

s municí vycházející z případné změny dosavadního zákona o zbraních, z níž by čerpala, 

stejně jako dnes, některé instituty a procesní režimy. 

S ohledem na zásadní specifika nakládání s municí by tato varianta zavedla samostatný 

povolovací systém jak pro subjekty, které s municí nakládají (držitelé muniční licence), tak 

i konkrétní fyzické osoby oprávněné s municí přímo manipulovat (držitelé muničních 

průkazů/oprávnění). Tento systém by, do určité míry vycházel ze systému povolování činností 

v oblasti zbraní a střeliva (zbrojní licence a zbrojní oprávnění), využíval by již existujících 

struktur správních orgánů v rámci Policie České republiky (Služba pro zbraně a bezpečnostní 

materiál), formuloval právní požadavky, oprávnění a povinnosti obdobně jako je tomu 

v případě zbraní a střeliva a na právní úpravě nakládání se zbraněmi a střelivem by ponechal 

i subsidiární použití v případech, kdy pro nakládání s municí není stanoveno výslovně jinak. 

a) přínosy:  

Dílčí modifikace stávajícího režimu nakládání s municí, a to jak na straně 

podnikatelů/jiných subjektů, které jsou držiteli muniční licence, tak i na straně fyzických 

osob, které se, v rozsahu svých oprávnění, podílejí na konkrétních pracích spojených 

s nakládáním s municí, by umožnily těmto osobám i nadále vykonávat činnosti v oblasti 

munice stereotypně. 

b) nevýhody:  

Ponecháním stávajících kvalifikačních předpokladů na straně držitelů muničních licencí 

i držitelů muničních průkazů/oprávnění by nedošlo ke zvýšení nezbytné kvality v oblasti 

nakládání s municí. Administrativní zátěž podnikatelů by zůstala na stávající, neúnosné 

úrovni. Nemuselo by ani dojít k zintenzívnění a zkvalitnění kontrolní činnosti ze strany 

státu a jeho orgánů. 
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Zásadním problémem by i v tomto případě byla nemožnost propojení stávajících 

ustanovení dosavadního zákona o zbraních upravujících oblast munice s novým zákonem 

o zbraních, neboť aktuální právní úprava munice by nebyla kompatibilní s novým zákonem 

o zbraních, který by ani nemohl být subsidiárně použit v oblasti munice. Důsledkem toho 

by muselo být vytvoření specifických, zejména procesních mechanismů v oblasti munice 

s tím, že by se oba režimy (v oblasti zbraní a v oblasti munice) musely zákonitě lišit. To by 

způsobilo neodůvodnitelný nesoulad mezi právní úpravou zbraní a právní úpravou munice. 

Z formálního hlediska by nebyly splněny úkoly vyplývající z usnesení 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.  

Varianta 2 – přijetí nového zákona 

Varianta v podobě přijetí nového zákona předpokládá stanovení režimu nakládání 

s municí, odděleného od právní úpravy zbraní. Pokud by měla být zvolena cesta samostatného 

zákona a případně též vytvoření samostatných administrativních a kontrolních mechanismů 

a kapacit pro výkon státní správy v této oblasti, bylo by nezbytné výrazně a komplexně 

zefektivnit a racionalizovat tuto oblast. 

Inspirací, v tomto směru je, do určité míry, vedle jiných zásadních faktorů (viz níže), 

příklad řešení, k němuž v roce 2014 přikročila Slovenská republika. Jak již bylo uvedeno, na 

Slovensku byl v  roce 2014 přijat zákon č. 58/2014 Z. z., o výbušninách, výbušných 

predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, který nabyl účinnosti 

k 1. červnu 2014. Tento právní předpis komplexně upravuje nakládání s municí, výbušninami 

a pyrotechnickými předměty. Pro srovnání lze uvézt, že problematika nakládání s těmito 

předměty a materiály v České republice v současné době spadá do působnosti 3 odvětvových 

zákonů, jejichž gesci mají 3 různé ústřední orgány státní správy. Munice je v České republice 

doposud regulována v rámci zákona o zbraních, přičemž gesci nad touto oblastí vykonává 

ministerstvo a převážná část výkonu státní správy leží na policii. Výbušniny (určené pro 

civilní použití) jsou předmětem právní úpravy zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a státní báňské správě, jehož gestorem je Český báňský úřad. Pyrotechnické 

výrobky konečně spadají pod režim zákona o pyrotechnice, jehož gestorem je Ministerstvo 

průmyslu a obchodu a řadu úkolů státní správy v jeho rámci plní Český úřad pro ověřování 

zbraní a střeliva. 

Přitom nepochybně povaha munice, výbušnin a pyrotechnických prostředků je zvláště 

v některých případech velmi blízká – kupř. vojenské náložky trhavin jsou považovány 

za munici, přestože náložky trhavin schválených pro civilní trh, byť v technické rovině 

v zásadě zcela srovnatelné, jsou naopak považovány za výbušninu. Pyrotechnické výrobky 

určené pro ohňostrojné práce mohou mít v některých případech zase v technické rovině velmi 

blízko k vojenským osvětlovacím či simulačním prostředkům, které jsou však považovány 

za munici; podobně např. v případě pyropatron, resp. pyronábojek může být (po právní 

stránce) hranice mezi municí ve smyslu dosavadního zákona o zbraních a pyrotechnickými 
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výrobky vyvozována toliko z účelu těchto výrobků deklarovaných jejich výrobcem (jinak se 

po technické stránce může jednat o zcela shodné předměty). 

Právní režimy nakládání s municí, výbušninami a pyrotechnickými výrobky v České 

republice jsou v současnosti do značné míry zcela odlišné, což odpovídá samostatně 

koncipovaným právním úpravám příslušných zákonů, historickému vývoji v těchto oblastech 

a v případě munice též faktu, že příslušné zákony nikdy k munici nepřistupovaly jako 

k primárnímu objektu své regulace. Z hlediska civilních subjektů působících na trhu 

v příslušných odvětvích je tento stav nepochybně nevyhovující, přičemž jednoznačné 

stanovení obsahu a rozsahu nové právní úpravy v oblasti munice, by nepochybně přispělo ke 

zprůhlednění situace a k získání potřebné právní jistoty adresátů dotčených právních norem. 

To samé platí i pro orgány veřejné moci. 

Komplexní a jednotná úprava oblasti nakládání s municí v civilním sektoru by se tak 

stala základním předpokladem pro odstranění dosavadních výkladových nejasností, předešlo 

by se tak i případným pozitivním i negativním kompetenčním sporům orgánů veřejné moci 

a celkově by došlo k ještě vyššímu celkovému zlepšení situace v předmětné oblasti. 

a) přínosy:  

Naplnění cílů navrhované nové právní úpravy. Sjednocení právní úpravy oblasti munice 

v oblasti civilní zbraňové legislativy na straně jedné a vymezení jejího přesného postavení 

ve vztahu k souvisejícím právním úpravám na straně druhé.  

Zásadní zefektivnění zejména administrativních procesů na straně podnikatelů/držitelů 

muničních licencí. Dokončení procesu vytvoření jednotného informačního prostředí 

v oblasti zbraní a munice. Komfortnost a zjednodušení podnikání díky lepšímu využití 

příslušných informačních systémů veřejné správy. 

Propojitelnost nové právní úpravy v oblasti munice s novou právní úpravou v oblasti 

zbraní a střeliva. 

Splnění úkolů vyplývajících z usnesení 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.  

b) nevýhody:  

Nezbytnost provedení zcela nového legislativního procesu v oblasti munice v součinnosti 

s dalšími souvisejícími návrhy zákonů. 

Nutnost stávajících držitelů muničních licencí a držitelů muničních průkazů/oprávnění 

přizpůsobit se nové právní úpravě. Zároveň by došlo k částečnému zvýšení nároků 

na kvalifikační předpoklady dotčených osob. 
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S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsou níže posuzována a vyhodnocena řešení 

klíčových problémů, která byla v průběhu zpracovávání návrhu zákona o munici 

a návrhu nového zákona o zbraních předkladatelem souběžně posuzována a která byla, 

v řadě případů podrobena i široké diskuzi v rámci pracovních skupin, které za tím 

účelem ministerstvo počátkem roku 2018 zřídilo.  

V  případech variant 1 a 2 nelze tyto vždy konstruovat, protože například 

neexistuje řešení proveditelné pouhou novelizací dosavadního zákona o zbraních 

(předpokládá se koncepčně zcela nová samostatná právní konstrukce nebo vazba 

na nový zákon o zbraních). 

V některých případech řešení uvedená ve variantě 1 a 2 mohou splývat; potom 

jsou posuzována společně.  

Varianta nulová vždy představuje buď absenci jakékoliv regulace nebo zachování 

věcného a legislativního řešení podle dosavadního zákona o zbraních. 

 

 

2.1.1. Vymezení vztahu právní úpravy nakládání s municí civilními subjekty k dalším 

oblastem, které se problematiky munice dotýkají 

A) Varianty 

Varianta 0  

- nevymezovat tento vztah. 

Varianta 1 a 2 

- stanovit konkrétní vztah právní úpravy nakládání s municí civilními subjekty k dalším 

oblastem, zejména pak k nakládání s výbušninami. 

B) Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta 0 

Přínosem této varianty by bylo ponechání řešení konkrétních otázek spojených 

s nakládáním s municí na vzájemné dohodě jednotlivých ústředních orgánů státní správy, 

založené zejména na interních aktech řízení těchto subjektů nebo institucí. 

Varianta 1 a 2 

Vymezení základní hranice použití jednotlivých právních režimů na konkrétní situace 

spojené s nakládáním s municí jsou základním předpokladem bezproblémové aplikace 

navrhované a následně realizované nové právní úpravy v oblasti munice. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKCDPK42)



17 
 

Představují základní pilíře právní jistoty osob, institucí a orgánů veřejné správy 

v podnikání a ve výkonu zaměstnání, jakož i na daném úseku státní správy. 

Vymezení „věcné působnosti“ navrhované nové právní úpravy je i předpokladem pro 

možné budoucí vymezení vazeb na další zákony, zejména na připravovanou rozsáhlou změnu 

právní úpravy územního plánování a stavebního řádu, právní úpravu v oblasti výbušnin atd. 

Vyhodnocení vhodnosti/nutnosti zavedení nové regulace podle varianty 2 

Jedině nová a komplexní úprava nakládání s municí v civilním sektoru může zaručit 

naplnění cílů navrhované nové právní úpravy. Jedině takový přístup může zajistit i propojení 

nové právní úpravy oblasti munice s novou navrhovanou právní úpravou v oblasti zbraní 

a střeliva, v jejímž důsledku, může být řada institutů navrhovaného nového zákona o zbraních 

použita přímo i v oblasti munice, aniž by muselo docházet ke zbytečným odlišnostem řešení 

konkrétních (podobných) právních vztahů nebo naopak duplicitám v obou návrzích. 

Z faktického hlediska pak pouze samostatná právní úprava munice zajistí ještě vyšší 

míru bezproblémovosti výkonu podnikání a výkonu státní správy v předmětné oblasti. Přitom 

i zúročením aplikační praxe zákona č. 229/2016 Sb. a zapracováním nových řešení některých 

konkrétních situací, dlouhodobě předkladatelem zvažovaným [viz Analýza legislativního 

řešení dopadů revidované směrnice o zbraních (čj. OVA 1061/17) a částečně Analýza právní 

úpravy a působnosti orgánů veřejné moci ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty, 

zpracovaná na základě usnesení vlády č. 907 ze dne 3. listopadu 2014], dojde k celkovému 

„povýšení“ problematiky munice na odpovídající úroveň a stane se podkladem pro budoucí 

vývoj a sjednocení právního prostředí v řadě dalších souvisejících odvětví práva/výkonu státní 

správy. 

Neodmyslitelnou devizou zcela nové právní úpravy v oblasti munice je i zvýšení 

bezpečnosti osob přímo zainteresovaných do výkonu činnosti spojených s nakládáním 

s municí, jakož i jejich majetku. To samé pak platí i pro všechny občany, firmy a instituce 

České republiky z pohledu zvýšení úrovně vnitřní bezpečnosti státu, ochrany lidských 

a majetkových hodnot, životního prostředí apod. 

Stejně tak nová právní úprava bude mít i zásadní vliv na ještě výraznější snížení míry 

rizika spojeného s případným protiprávním jednáním v oblasti munice, kdy bude striktně 

vyloučeno a důsledně postihováno nedovolené nakládání s municí (včetně například jejího 

nelegálního prodeje atd.). I tím dojde ke zvýšení úrovně vnitřní bezpečnosti České republiky. 

C) Výběr navrhovaného řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení variant se jeví jako vhodnější varianta 2. 
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2.1.2. Jednoznačné vymezení pojmu munice pro účely navrhované právní úpravy 

A) Varianty 

Varianta 0  

- nevymezovat tento pojem. 

Varianta 1 a 2 

- vymezit tento pojem. 

B) Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta 0 

Při nevymezení pojmu munice pro účely návrhu zákona o munici postrádá jakýkoliv 

pokus o regulaci předmětné problematiky v civilní sféře smysl. Rovněž tak by nebylo možné 

stanovit hranice mezi navrhovanou právní úpravou s právní úpravou v oblasti nakládání 

s vojenskou municí v resortu Ministerstva obrany, zbraněmi a střelivem a dále s výbušninami 

podle jiných právních předpisů. 

Vymezení tohoto pojmu bylo a je tedy základním předpokladem pro kodifikaci práv 

a povinností v předmětné oblasti. 

Varianta 1 a 2 

Vymezení tohoto pojmu je základním předpokladem pro kodifikaci práv a povinností 

v předmětné oblasti. 

Je rovněž základní podmínkou pro použití jednotlivých právních režimů na konkrétní 

situace spojené s nakládáním s různými druhy munice ve vlastnictví (držení) jednotlivými 

subjekty/osobami. 

 Představuje základní pilíř právní jistoty osob, institucí a orgánů veřejné správy 

v podnikání a ve výkonu zaměstnání, jakož i na daném úseku státní správy. 

Vyhodnocení vhodnosti/nutnosti zavedení nové regulace podle varianty 2 

Jedině nové vymezení munice v civilním sektoru může zaručit naplnění cílů navrhované 

nové právní úpravy. Jedině takový přístup může zajistit i propojení nové právní úpravy oblasti 

munice s novou navrhovanou právní úpravou v oblasti zbraní a střeliva, v jejímž důsledku 

může být řada institutů navrhovaného nového zákona o zbraních použita přímo i v oblasti 

munice, aniž by muselo docházet ke zbytečným odlišnostem řešení konkrétních (podobných) 

právních vztahů nebo naopak duplicitám v obou návrzích. 

Z faktického hlediska pak pouze samostatná právní úprava jasně definované munice 

zajistí ještě vyšší míru bezproblémovosti výkonu podnikání a výkonu státní správy 
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v předmětné oblasti. Přitom i zúročením aplikační praxe zákona č. 229/2016 Sb. 

a zapracováním nových řešení některých konkrétních situací, dlouhodobě předkladatelem 

zvažovaným [viz Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních 

(čj. OVA 1061/17) a částečně Analýza právní úpravy a působnosti orgánů veřejné moci 

ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty, zpracovaná na základě usnesení vlády 

č. 907 ze dne 3. listopadu 2014], dojde k celkovému „povýšení“ problematiky munice 

na odpovídající úroveň a stane se podkladem pro budoucí vývoj a sjednocení právního 

prostředí v řadě dalších souvisejících odvětví práva/výkonu státní správy. 

Bez vymezení tohoto pojmu není možno splnit úkol uložený 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, kdy je nezbytné přijmout zcela novou 

právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. 

C) Výběr navrhovaného řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení variant se jeví jako vhodnější varianta 2. 

 

 

2.1.3. Jednoznačné a adresné vymezení oprávnění a povinností v oblasti munice 

A) Varianty 

Varianta 0  

- neupravovat práva a povinnosti osob ve vztahu k munici/výkonu činností při nakládání 

s municí, 

Varianta 1 

- ponechat úpravu práv a povinností osob ve vztahu k munici/výkonu činností při 

nakládání s municí v rozsahu stávající právní úpravy,  

Varianta 2 

- roztřídit stávající práva a povinnosti všech osob, které jakýmkoliv způsobem přicházejí 

do styku s municí podle míry účasti na takové činnosti; doplnit další práva a povinnosti 

reagující na navrhovanou novou právní úpravu na úseku zbraní a střeliva, jakož i munice. 

B) Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta 0 

Při nestanovení práv a povinností dotčených osob v oblasti munice nelze jakoukoliv 

posuzovanou variantu právní úpravy oblasti munice prosadit a vynutit. Tím by jakýkoliv 
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pokus o regulaci předmětné problematiky v civilní sféře postrádal smysl. Rovněž tak by 

nebylo možné stanovit hranice mezi navrhovanou právní úpravou s právní úpravou v oblasti 

nakládání s vojenskou municí, zbraněmi a střelivem a dále s výbušninami podle jiných 

právních předpisů. 

Vymezení práv a povinností je základním předpokladem pro kodifikaci předmětné 

oblasti. 

Varianta 1 

Vymezení práv a povinností podle dosavadní právní úpravy vykazuje zásadní nedostatek 

v tom směru, že v případě povinností není vždy zcela jasné, jakému okruhu adresátů 

konkrétní povinnosti svědčí. 

Jejich ponechání ve stávajícím znění by nepřineslo kýžený efekt ve vztahu 

k navrhovanému zákonu o munici, neboť by nedošlo k odstranění výše zmíněných problémů. 

Varianta 2 

Tato varianta odstraňuje zmíněné nedostatky. Umožňuje, za současného zachování 

nákladů na stávající úrovni, zprůhlednění výkonu práv a povinností jednotlivých 

osob/subjektů/institucí ve vztahu k munici (střelivu ve specifických případech) a výbušninám 

(v určitých případech). 

Umožňuje konstruovat nová práva a povinnosti ve vztahu ke konkrétním adresátům 

a tím přispívá k vyšší míře aplikovatelnosti práva. Je rovněž základní podmínkou pro použití 

jednotlivých právních režimů na konkrétní situace spojené s nakládáním s různými druhy 

munice ve vlastnictví (držení) jednotlivými subjekty/osobami. 

 Představuje základní pilíř právní jistoty osob, institucí a orgánů veřejné správy 

v podnikání a ve výkonu zaměstnání, jakož i na daném úseku státní správy. 

Vyhodnocení vhodnosti/nutnosti zavedení nové regulace podle varianty 2 

Pouze nová a komplexní úprava práv a povinností dotčených adresátů návrhu zákona 

o munici může zaručit naplnění cílů navrhované nové právní úpravy.  

Bez nového vymezení práv a povinností není možno splnit úkol uložený 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, kdy je nezbytné přijmout zcela 

novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. 

C) Výběr navrhovaného řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení variant se jeví jako vhodnější varianta 2. 
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2.1.4. Stanovení podmínek získání a držení muničního oprávnění, dalších specifických 

povinností pro jejího držitele a souvisejících oprávnění orgánů veřejné moci 

A) Varianty 

Varianta 0  

- nestanovovat podmínky pro získání a držení muničního oprávnění a souvisejících 

oprávnění orgánů veřejné moci, 

Varianta 1 

- ponechat podmínky pro získání a držení muničního oprávnění a souvisejících oprávnění 

orgánů veřejné moci v rozsahu stávající právní úpravy,  

Varianta 2 

- zpřísnit podmínky pro získání a držení muničního oprávnění a rozšířit související 

oprávnění orgánů veřejné moci, 

B) Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta 0 

Při nestanovení žádných podmínek pro získání a držení muničního oprávnění by byla 

každá fyzická osoba oprávněna vykonávat činnosti při nakládání s municí. Tím by všechny 

osoby, které jsou v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k držiteli muniční licence, byly 

oprávněny vykonávat konkrétní práce ve spojitosti s municí. Nastala by tak situace, která je 

typická pro zaměstnance, kteří již dnes pro držitele muničních licencí vykonávají práce 

spojené například s likvidací komponentů munice neobsahujících aktivní náplně, s plášti 

munice rovněž bez aktivních muničních náplní například za účelem jejich odvozu 

do sběrných surovin apod. 

Výhodou takové varianty by byla možnost extenzivního rozšíření počtu zaměstnanců 

u držitelů muničních licencí a usnadnění přístupu osob k výkonu takového zaměstnání. 

Na druhou stranu by se v tomto případě zásadním způsobem zvýšilo riziko neodborné 

manipulace s „ostrou“ municí, v  důsledku čehož by s jistotou došlo k nárůstu mimořádných 

událostí způsobených například výbuchem munice. S tím se pojí neúměrné riziko úmrtí osob 

(nejenom zaměstnanců držitelů muniční licence), vznik materiálních škod, narušení životního 

prostředí atd. 

Beze smyslu by pak byla případná regulace/stanovení kvalifikačních předpokladů 

držitelů muniční licence (včetně odborné způsobilosti), pokud sami zaměstnanci přicházející 

do přímého fyzického kontaktu s municí (zpracovávanou nebo nalezenou) by nemuseli 

splňovat žádná nadstandardní kritéria oproti „běžným“ zaměstnancům v jiných oborech lidské 

činnosti. 
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Varianta 1 

Vymezení kvalifikačních předpokladů pro získání muničního (průkazu) oprávnění podle 

dosavadní právní úpravy vykazuje nedostatky v tom směru, že jak bezúhonnost, tak 

i spolehlivost a zdravotní způsobilost jsou stanoveny velmi obecně a neurčitě, s tím, že ani 

způsoby jejich prokazování a průběžné kontroly neodpovídají předmětu činnosti těchto osob, 

která je, jak uvedeno výše, vysoce riziková a bezpečnostně citlivá. 

To platí i pro ověřování odborné způsobilosti, co do jejího obsahu, tak i samotného 

procesu prokázání odpovídajících znalostí a dovedností. 

Zásadní problém pak představuje nedostatečný rozsah oprávnění orgánů veřejné moci 

ve vztahu k držitelům muničních (průkazů) oprávnění, kdy například absentuje oprávnění 

pozastavit platnost muničního oprávnění v případě, že jeho držitel je zdravotně nezpůsobilý 

k výkonu své práce. 

Varianta 2 

Tato varianta odstraňuje nedostatky zmíněné ve variantě 1. Umožňuje, za současného 

zachování nákladů na straně dotčených zaměstnanců na stávající úrovni, zprůhlednění 

předpokladů pro výkon konkrétních prací při nakládání s municí. Nové vymezení 

kvalifikačních předpokladů je zárukou kvalitního a bezpečného výkonu konkrétních prací při 

nakládání s municí a výrazně snižuje riziko vzniku mimořádných situací v předmětné oblasti. 

Samozřejmě, v tomto citlivém oboru nelze stoprocentně vyloučit vznik mimořádné 

situace, nicméně nově stanovené kvalifikační předpoklady zaměstnanců a zvýšení rozsahu 

práv orgánů veřejné moci ve vztahu k nim nepochybně přispěje ke snížení takového rizika. 

Vyhodnocení vhodnosti/nutnosti zavedení nové regulace podle varianty 2 

Pouze nová a komplexní úprava práv a povinností dotčených adresátů návrhu zákona 

o munici může zaručit naplnění cílů navrhované nové právní úpravy.  

Bez nového vymezení práv a povinností není možno splnit úkol uložený 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, kdy je nezbytné přijmout zcela 

novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. 

C) Výběr navrhovaného řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení variant se jeví jako vhodnější varianta 2. 
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2.1.5. Stanovení podmínek získání a držení muniční licence, dalších specifických 

povinností pro jejího držitele a souvisejících oprávnění orgánů veřejné moci 

A) Varianty 

Varianta 0  

- nestanovovat podmínky pro získání a držení muniční licence, případně dalších povinností 

a související oprávnění orgánů veřejné moci, 

Varianta 1 

- ponechat podmínky pro získání a držení muniční licence, případně další povinnosti 

a související oprávnění orgánů veřejné moci v rozsahu stávající právní úpravy,  

Varianta 2 

- zpřísnit podmínky pro získání a držení muniční licence, stanovit nové povinnosti 

a rozšířit související oprávnění orgánů veřejné moci, 

B) Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta 0 

Při nestanovení žádných podmínek pro získání a držení muniční licence by byl, 

za obecných podmínek stanovených živnostenským zákonem, oprávněn vykonávat činnosti 

při nakládání s municí každý podnikatel. Nastala by tak situace, kdy přístup do tohoto 

specifického odvětví by byl umožněn v podstatě komukoliv. 

Výhodou takové varianty by byla možnost extenzivního rozšíření počtu subjektů 

podnikajících v oboru nakládání s municí a rozšíření stávajícího, úzkého okruhu oprávněných 

osob.  

Na druhou stranu by se v tomto případě zásadním způsobem zvýšilo bezpečnostní riziko 

spojené s podnikáním v tomto citlivém oboru, protože by neexistovaly žádné vstupní filtry, 

umožňující vyloučit již dnes problematické podnikatelské subjekty. Rovněž tak by mohlo 

dojít k problematickému obchodování s komoditou „ostré“ munice, resp. k jejímu odlivu 

do nelegální sféry s možnými dopady na bezpečnost (nejenom) České republiky. 

Beze smyslu by pak byla případná regulace/stanovení kvalifikačních předpokladů 

držitelů muničních oprávnění, pokud by jejich zaměstnavatelé nemuseli splňovat žádná 

nadstandardní kritéria oproti „běžným“ podnikatelům v jiných oborech lidské činnosti. 

Varianta 1 

Vymezení podmínek pro získání muniční licence podle dosavadní právní úpravy 

vykazuje nedostatky v tom směru, že jak bezúhonnost, tak i spolehlivost a zdravotní 
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způsobilost jsou stanoveny velmi obecně a neurčitě, s tím, že ani způsoby jejich prokazování 

a průběžné kontroly neodpovídají předmětu činnosti těchto osob, která je, jak uvedeno výše, 

vysoce riziková a bezpečnostně citlivá. 

Totéž platí i pro stanovení povinností držitele muniční licence podle stávající právní 

úpravy, kdy není vždy jasné komu konkrétně, v případě osob „stojících na straně“ držitele 

muniční licence, tyto svědčí. 

Zásadní problém pak představuje nedostatečný rozsah oprávnění orgánů veřejné moci 

ve vztahu k držitelům muničních licencí, kteří si neplní své povinnosti a zároveň nejsou dány 

důvody pro odnětí muniční licence. 

Varianta 2 

Tato varianta odstraňuje nedostatky zmíněné ve variantě 1. Umožňuje, za současného 

zachování nákladů na straně dotčených osob (institucí) na stávající úrovni, zprůhlednění 

předpokladů pro výkon činností při nakládání s municí. Nové vymezení kvalifikačních 

předpokladů je zárukou kvalitního a bezpečného podnikání při nakládání s municí a výrazně 

snižuje riziko vzniku mimořádných situací v předmětné oblasti. 

Samozřejmě, v tomto citlivém oboru nelze stoprocentně vyloučit vznik mimořádné 

situace, nicméně nově stanovené kvalifikační předpoklady a povinnosti držitelů muničních 

licencí a zvýšení rozsahu práv orgánů veřejné moci ve vztahu k nim nepochybně přispěje 

ke snížení takového rizika. 

Vyhodnocení vhodnosti/nutnosti zavedení nové regulace podle varianty 2 

Pouze nová a komplexní úprava práv a povinností dotčených adresátů návrhu zákona 

o munici může zaručit naplnění cílů navrhované nové právní úpravy.  

Bez nového vymezení práv a povinností není možno splnit úkol uložený 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, kdy je nezbytné přijmout zcela 

novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. 

 

C) Výběr navrhovaného řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení variant se jeví jako vhodnější varianta 2. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKCDPK42)



25 
 

2.1.6. Elektronizace dokladů podle návrhu zákona o munici 

A) Varianty 

Varianta 0  

- ponechat listinnou podobu u většiny dokladů vyžadovaných podle návrhu zákona 

o munici (zachování současného právního i faktického stavu), 

Varianta 1 

-   dosavadní doklady z větší části jako takové zrušit a zbylé nahradit jejich elektronickou 

verzí. 

B) Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta 0 

Podle dosavadního zkona o zbraních se v oblasti munice vydává řada dokladů, např.: 

- muniční průkaz, 

- muniční licence. 

Současně je ale vydávána celá řada dalších „listin“ v elektronické podobě (žádost 

o povolení přepravy munice, hlášení přepravy munice držitelem obecné muniční licence nebo 

podnikatelem se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky, hlášení 

přepravy munice po území České republiky držitelem obecné muniční licence apod.). 

Tato varianta s sebou zejména nese: 

- zachování výrazných přímých (administrativních a materiálových) nákladů na vydávání 

tohoto typu dokladů 

- náklady v podobě zachování svou povahou ryze administrativních poviností majících vazbu 

toliko na držení a obnovování dokladu v listinné podobě a současně náklady vyplývající 

z rizika neaktuálnosti údajů uvedených v dokladu (správnost těchto údajů navíc garantuje 

stát, aniž by měl přímý vliv na aktualizaci a kontrolu správnosti těchto údajů). 

Varianta 1 

Vzhledem k důkladnosti a on-line dostupnosti CRZ, zejména s ohledem na širokou 

dostupnost výstupů z něj prostřednictvím standardního webového rozhraní, se nabízí možnost 

dosavadní doklady z větší části jako takové zrušit. Je třeba vyzdvihnout, že účelem dokladu je 

jednak ztotožnění držitele daného oprávnění, jednak prokázání existence tohoto oprávnění. 

Je zřejmé, že forma listinného (fyzického) dokladu je v tomto ohledu poměrně 

nedůsledná, neboť prokazatelně osvědčuje pouze to, že v okamžiku svého vydání byl daný 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKCDPK42)



26 
 

doklad vydán dané oprávněné osobě. Následně však se již nelze na samotný fyzický doklad 

plně spolehnout, že dané oprávnění skutečně existuje a daný doklad nebyl např. odejmut, 

zajištěn nebo se nejedná o doklad ztracený.  

V současné době lze však v rámci elektronizace výkonu státní správy a vzhledem 

k technologickému rozvoji a dostupnosti např. osobních zařízení s přímým přístupem 

na internet (typicky jakýkoli smartphone) postoupit dále. V současnosti lze za poměrně 

snadno realizovatelný princip považovat nahrazení fyzických dokladů širší paletou možností 

prokázání existence určitého oprávnění v podobě přímé reference na státem garantovanou 

evidenci vedenou v CRZ. Tento přístup má řadu výhod: 

- dostupnost (přístupnost), 

- důvěryhodnost prokázání existence oprávnění v reálném čase, 

- možnost volby alternativního způsobu prokázání existence oprávnění, 

- odpadnutí nutnosti přímého kontaktu s konkrétním místně příslušným správním orgánem 

(popř. pomalé listinné korespondence s ním), 

- možnost zásadního rozšíření elektronické komunikace mezi fyzickou nebo právnickou 

osobou nebo jinou institucí a správním orgánem, 

- výrazný pokles nákladů na straně státu a s tím i možnost výrazné redukce správních 

poplatků. 

Ačkoliv se k „papírovým“ dokladům nepochybně váže jistá nostalgie a jde o všeobecně 

a doslova „uchopitelné“ zhmotnění určitého práva (oprávnění), je třeba poznamenat, že 

s existencí fyzického dokladu se pojí i řada striktně omezujících povinností. Jde zejména 

o nezbytnost kontroly jejich oběhu, povinost hlášení jejich ztráty, exkluzivnost prokazování 

oprávnění takovým dokladem, nezbytnost jejich periodického obnovování atd. Jinými slovy, 

dosavadní zákon o zbraních například stanovoval bezvýjimečnou povinost mít muniční 

průkaz u sebe, je-li nakládáno s municí.  

Vyhodnocení vhodnosti/nutnosti zavedení nové regulace podle varianty 1 

Navrhovaný systém a jeho funkčnost (a efektivnost) podle varianty 1 zásadně odvisí 

od naplnění předpokládaných nároků kladených na služby e-Governmentu. Nicméně obdobné 

služby již v řadě případů (jejichž příklady lze nalézt jak ve sféře veřejné regulace, kupř. již 

v rámci v současnosti fungujícího Portálu občana, tak ale i v případě nespočtu různých on-line 

služeb, ať již jde o služby elektronického bankovnictví nebo komplexní služby 

poskytované většinou e-mailových providerů či sociálními sítěmi) existují a jsou zcela běžně 

využívány.  

Definice a zprovoznění těchto služeb tak nemůže představovat prohibitivní náklady 

(i s ohledem na to, že půjde toliko o doplnění, resp. rozvoj již existujících informačních 
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systémů veřejné správy), je však naprosto bezpodmínečně nutné počítat jak s adekvátními 

náklady na vybudování příslušných funkcionalit CRZ a Portálu občana, tak i s dostatečným 

časovým prostorem pro realizaci těchto prací. 

Vybudovaný systém by měl být schopen v rámci služeb e-Governmentu uspořit 

enormní množství nákladů, které je jinak dnes vynakládáno na vydávání, obnovování 

a nakládání s fyzicky existujícími doklady, a současně zvýšit úroveň jistoty, že subjekt, který 

uvádí, že je držitelem určitého oprávnění podle zákona o zbraních, jím skutečně je. 

 

C) Výběr navrhovaného řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení variant se jeví jako vhodnější varianta 1. 

 

 

2.1.7. Určení místní příslušnosti odborných útvarů Policie České republiky 

A) Varianty 

Varianta 0  

- ponechat místní příslušnost odborných útvarů Policie České republiky stejně, jako je 

tomu u stávající právní úpravy, 

Varianta 1 

- v některých případech ponechat místní příslušnost odborných útvarů Policie České 

republiky stejně, jako je tomu u stávající právní úpravy a v některých případech naopak 

zvolit jiná řešení, 

Varianta 2 

- rezignovat na místní příslušnost odborných útvarů Policie České republiky a svěřit 

každému takovému útvaru možnost výkonu všech činností podle návrhu zákona 

o munici. 

B) Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta 0 

V současné době je místní příslušnost příslušných útvarů policie bez dalšího vázána 

na místo pobytu nebo sídlo žadatele, resp. držitele určitého oprávnění podle dosavadního 

zákona o zbraních. V případě zájmu těchto subjektů o stanovení odlišné místní příslušnosti 

(zejména v případech podávání přihlášek o konání zkoušek odborné způsobilosti žadatele 
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o vydání muničního průkazu) lze toliko podat žádost o změnu místní příslušnosti podle § 131 

odst. 5 správního řádu. 

V případě akceptování této varianty by došlo k zachování vyšších nákladů jak na straně 

adresátů normy, tak na straně správních orgánů. V obou případech může jít o náklady 

poměrně citelné (tyto náklady budou vysoké např. v případě držitele muničního oprávnění, 

který má trvalý pobyt v jiném kraji, než se pravidelně zdržuje, nebo v případě správního 

orgánu příslušného kontrolovat střelnici pro munici nebo jiného obdobného zařízení podle 

návrhu zákona o munici, která se opět nachází v jiném kraji, než pro který má stanovenu svou 

„standardní“ místní působnost). 

Varianta 1 

V rámci této varianty je na místě zvážit ponechání místní příslušnosti podle místa 

pobytu nebo sídla žadatele nebo držitele oprávnění pouze v případech, kdy je k tomu určitý 

specifický důvod a naopak v ostatních případech lze jednak místní příslušnost vymezit 

určitým způsobem s ohledem na konkrétní povahu dané regulované činnosti, a jednak lze 

kritérium místní příslušnosti ve zbylých případech zcela eliminovat a ponechat pouze 

požadavek příslušnosti věcné, resp. funkční (jinými slovy daný úkon by mělo být možné 

učinit v zásadě vůči kterémukoli odbornému útvaru Policie České republiky).  

 

V této variantě by tak mohla být např. zachována místní příslušnost podle místa pobytu 

žadatele o vydání muničního oprávnění (toto řízení je spojeno s řadou prověřování dané osoby 

a následným průběžným dohledem nad tím, zda taková osoba požadavky pro vydání 

muničního oprávnění i nadále splňuje), zatímco místní příslušnost v otázkách střelnic pro 

munici, trhacích jam pro ničení munice a zvláštních zařízení podle návrhu zákona o munici by 

mohla být stanovena podle skutečného umístění daného zařízení (nikoli podle sídla jejího 

provozovatele) a v případě zejména pouze evidenčních, resp. ohlašovacích úkonů (které však 

je třeba učinit osobně) by mělo být možné je učinit vůči kterémukoli odbornému útvaru 

Policie České republiky. 

Tato varianta představuje určitou rovnováhu mezi náklady a přínosy držitelů oprávnění 

podle návrhu zákona o munici na jedné a správních orgánů na druhé straně; ve prospěch 

držitelů oprávnění bude však na druhé straně mimo rovinu místní působnosti zaváděna 

v široké míře možnost provádět nejrůznější podání čistě elektronicky v rámci jakéhokoliv 

pracoviště kontaktního místa veřejné správy. 

Varianta 2 

V rámci této varianty lze zvážit úplné rozvolnění místní příslušnosti a tedy umožnění 

provádět jakékoli úkony vyžadované návrhem zákona o munici vůči kterémukoli pracovišti 

odborných útvarů Policie České republiky. Na druhé straně pro řízení vedená z moci úřední či 

pro výkon kontroly by musela být tak jako tak vymezena pravidla místní příslušnosti, a to 

buď analogicky k Variantě „0“ či Variantě I. 
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Pokud jde o držitele oprávnění podle návrhu zákona o munici, nepřináší tato varianta 

žádné dodatečné náklady a většinu nákladů spojených s vymezením místní příslušnosti 

správních orgánů ve smyslu dosavadní právní úpravy naopak odstraňuje. 

Na druhou stranu, tato varianta přináší, v případě správních orgánů, značně 

nerovnoměrné rozložení nákladů, které lze sice s jistou mírou jistoty modelovat (výraznější 

zatížení správních orgánů v místech, kde se držitelé oprávnění reálně zdržují), ale na druhé 

straně nezohledňují jinak též relevantní požadavek na udržitelné zajištění fyzické dostupnosti 

služby správního orgánu v území, resp. v regionech. 

Přitom je třeba dále upozornit, že poměrně větší část adresátů normy, kteří se zdržují 

ve větších městech, je obvykle schopna činit podání jak osobně přímým kontaktem se 

správním orgánem, tak i elektronicky, a to ve srovnání s držiteli, kteří mají místo trvalého 

i skutečného pobytu mimo větší sídla, v nichž jsou pracoviště odborných útvarů Policie České 

republiky zřízena – a zejména pro tyto subjekty je žádoucí zachovat, popř. rozšířit dostupnost 

služeb státní správy spojených s výkonem působnosti podle návrhu zákona o munici (tato 

problematika souvisí ostatně i s řešením otázky zachování či zrušení listinné podoby dokladů 

povinně vydávaných podle dosavadního zákona o zbraních, resp. podle navrhovaného nového 

zákona o zbraních). 

Současně je třeba upozornit, že zachování přítomnosti odborných útvarů Policie České 

republiky i mimo hlavní sídla je žádoucí i s ohledem na výkon jejich působnosti z moci úřední 

(nelze brát v úvahu pouze pravděpodobnost činění podání, resp. žádostí), kdy jde typicky 

o opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti a kdy je na místě jak rychlost, tak ale 

i místní znalost a dostatečně efektivní dostupnost fyzického zásahu (popř. zákroku) 

příslušníka Policie České republiky odborně zdatného.      

Vyhodnocení vhodnosti/nutnosti zavedení regulace podle varianty 1 

Pouze kombinace stávající a případně nové právní úpravy je zárukou bezproblémového 

naplnění cílů navrhované nové právní úpravy.  

Je základním předpokladem splnění úkolu uloženého 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, kdy je nezbytné přijmout zcela novou právní 

úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. 

 

C) Výběr navrhovaného řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení variant se jeví jako vhodnější varianta 1. 
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2.1.8. Vymezení požadavků na zabezpečení munice a její přepravu 

A) Varianty 

Varianta 0  

- nestanovovat jakékoliv požadavky na zabezpečení munice a její přepravu, 

Varianta 1 

- ponechat požadavky na zabezpečení munice a její přepravu v rozsahu stávající právní 

úpravy,  

Varianta 2 

- zpřísnit požadavky na zabezpečení munice a její přepravu.  

B) Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta 0 

Tuto variantu nelze konstruovat, neboť by byla v zásadním rozporu s již s přijatými 

bezpečnostními opatřeními v oblasti munice a s bezpečnostní politikou státu. 

Varianta 1 

Vymezení požadavků na zabezpečení munice podle dosavadní právní úpravy, přes 

určitou nekompletnost, vychází, mj. ze stávajících stavebně technických předpisů. V současné 

době probíhá zásadní rekodifikace stavebního práva, která se logicky neodráží ve stávající 

úpravě podle dosavadního zákona o zbraních. To je, do budoucna, zásadní překážkou 

naplnění cílů navrhované nové právní úpravy.  

Přeprava munice je dnes, do značné míry, poplatná právní úpravě přepravy zbraní 

a střeliva. Nejsou podchycena specifika této činnosti, což je nutno odstranit formou 

samostatného stanovení pravidel této činnosti v oblasti nakládání s municí. 

Varianta 2 

Pouze tato varianta (zejména ve vztahu ke zmocňovacím ustanovením obsaženým 

v návrhu zákona o munici) může postavit zabezpečení munice na odpovídající úroveň 

ve vztahu k novým předpisům stavebního práva. 

Přeprava munice je dnes, do značné míry, poplatná právní úpravě přepravy zbraní 

a střeliva. Nejsou podchycena specifika této činnosti, což je nutno odstranit formou 

samostatného stanovení pravidel této činnosti v oblasti nakládání s municí. 
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Vyhodnocení vhodnosti/nutnosti zavedení nové regulace podle varianty 2 

Pouze nová a komplexní úprava práv a povinností dotčených adresátů návrhu zákona 

o munici může zaručit naplnění cílů navrhované nové právní úpravy.  

Bez nového vymezení práv a povinností není možno splnit úkol uložený 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, kdy je nezbytné přijmout zcela 

novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. 

 

C) Výběr navrhovaného řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení variant se jeví jako vhodnější varianta 2. 

 

 

2.1.9. Stanovení pravidel pro specifické způsoby nakládání s municí 

A) Varianty 

Varianta 0  

- nestanovovat jakákoliv pravidla pro specifické způsoby nakládání s municí, 

Varianta 1 

- ponechat pravidla pro specifické způsoby nakládání s municí v rozsahu stávající právní 

úpravy,  

Varianta 2 

- rozšířit, případně zpřísnit stávající pravidla pro specifické způsoby nakládání s municí.  

B) Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta 0 

Tuto variantu nelze konstruovat, neboť by byla v zásadním rozporu s již s přijatou 

právní úpravou a znamenala by mj. porušení zásady kontinuity práva a zásady legitimního 

očekávání. 

Varianta 1 

Dosavadní zákon o zbraních, resp. související právní úprava upravuje určité případy 

specifického nakládání s municí. 
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Jedná se o: 

- delaboraci, znehodnocování, ničení munice a zhotovování řezů munice, 

- pravidla pro zřízení a provoz střelnice pro munici, trhací jámy a zvláštního zařízení pro 

odpalování, střelbu nebo ničení munice. 

Právní režim těchto činností je do značné míry odvozen od právní úpravy v oblasti 

zbraní a střeliva, což nemusí vždy optimálně reflektovat specifika munice. 

Varianta 2 

Pouze tato varianta může postavit danou problematiku na odpovídající úroveň ve vztahu 

k munici. 

Vyhodnocení vhodnosti/nutnosti zavedení nové regulace podle varianty 2 

Pouze nová a komplexní úprava práv a povinností dotčených adresátů návrhu zákona 

o munici může zaručit naplnění cílů navrhované nové právní úpravy.  

Bez nového vymezení práv a povinností není možno splnit úkol uložený 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, kdy je nezbytné přijmout zcela 

novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. 

 

C) Výběr navrhovaného řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení variant se jeví jako vhodnější varianta 2. 

 

 

2.1.10. Definování preventivních opatření v oblasti munice  

A) Varianty 

Varianta 0  

- nedefinovat jakákoliv preventivní opatření v oblasti munice, 

Varianta 1 

- ponechat preventivní opatření v oblasti munice v rozsahu stávající právní úpravy,  

Varianta 2 

- rozšířit, případně zpřísnit stávající preventivní opatření v oblasti nakládání s municí.  
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B) Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta 0 

Tuto variantu nelze konstruovat, neboť by byla v zásadním rozporu s již s přijatou 

právní úpravou a znamenala by mj. porušení zásady kontinuity práva a zásady legitimního 

očekávání. 

Varianta 1 

Dosavadní zákon o zbraních stanoví tyto případy preventivních opatření v oblasti 

munice: 

- zadržení a zajištění munice nebo dokladu (případně souvisejících listin), 

- odstranění munice. 

Právní režim těchto úkonů nebo opatření je do značné míry odvozen od právní úpravy 

v oblasti zbraní a střeliva, což nemusí vždy optimálně reflektovat specifika munice. Navíc 

nepokrývá všechny situace, včetně právních, které mohou nastat na straně osob, které 

nakládají s municí, včetně situací, které takové osoby nemohou ovlivnit. 

Varianta 2 

Pouze tato varianta může postavit danou problematiku na odpovídající úroveň ve vztahu 

k munici, zejména z důvodu preventivního předcházení nedovoleným způsobům nakládání 

s municí. Takový přístup výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnostních standardů v oblasti 

munice, jakož i k bezpečnosti celé společnosti. 

Proto se navrhuje nejenom modifikace stávajících preventivních opatření, ale i zavedení 

zcela nových institutů (povinnosti osob, které nakládají s municí při pozastavení nebo zániku 

oprávnění nakládat s municí, postup osob a orgánů veřejné moci při dalších právních 

skutečnostech spojených s nemožností konkrétní osoby dále nakládat s municí apod.). 

 

Vyhodnocení vhodnosti/nutnosti zavedení nové regulace podle varianty 2 

Pouze nová a komplexní úprava práv a povinností dotčených adresátů návrhu zákona 

o munici může zaručit naplnění cílů navrhované nové právní úpravy.  

Bez nového vymezení práv a povinností není možno splnit úkol uložený 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, kdy je nezbytné přijmout zcela 

novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. 
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C) Výběr navrhovaného řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení variant se jeví jako vhodnější varianta 2. 

 

 

2.1.11. Definování práce s informacemi a výkonu státní správy v oblasti munice  

A) Varianty 

Varianta 1 

- ponechat předmětnou problematiku v rozsahu stávající právní úpravy,  

Varianta 2 

- stejně jako v navrhovaném novém zákoně o zbraních předmětnou oblast kompletně nově 

upravit.  

B) Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta 1 

Při zachování stávající právní úpravy by na jedné straně došlo k převzetí stávajícího 

modelu fungování osob a orgánů veřejné moci v předmětné oblasti, zároveň by ale vznikl 

duální systém oproti navrhovanému zákonu o zbraních, tedy oproti oblasti zbraní a střeliva. 

Takové řešení je zcela v rozporu se zásadou efektivnosti právního řádu a představovalo by, 

mj. nepřiměřenou byrokratickou zátěž osob a institucí pohybujících se v oblasti munice oproti 

osobám, jež jsou adresáty navrhovaného nového zákona o zbraních. Tím by došlo i k popření 

zásady rovnosti osob před zákonem, resp. k diskriminaci adresátů návrhu zákona o munici. 

Varianta 2 

Pouze tato varianta může postavit danou problematiku na odpovídající úroveň ve vztahu 

k munici, zejména z důvodu jednoduššího přístupu dotčených osob k jejich právům. Pouze 

taková úprava, která do určité míry vychází z koncepce obsažené v navrhovaném novém 

zákoně o zbraních, může přispět k zefektivnění celé oblasti z pohledu všech dotčených stran. 

Vyhodnocení vhodnosti/nutnosti zavedení nové regulace podle varianty 2 

Pouze nová a komplexní úprava práv a povinností dotčených adresátů návrhu zákona 

o munici může zaručit naplnění cílů navrhované nové právní úpravy.  

Bez nového vymezení práv a povinností není možno splnit úkol uložený usnesením 

vlády č. 740 ze dne 23. října 2017, k nahrazení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 
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a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, kdy je nezbytné přijmout zcela 

novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. 

 

C) Výběr navrhovaného řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení variant se jeví jako vhodnější varianta 2. 

 

2.1.12. Definování postihu za protiprávní jednání v oblasti munice  

A) Varianty 

Varianta 1 

- ponechat předmětnou problematiku v rozsahu stávající právní úpravy,  

Varianta 2 

- stejně jako v navrhovaném novém zákoně o zbraních předmětnou oblast kompletně nově 

upravit.  

B) Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta 1 

Stávající právní úprava správního trestání v oblasti zbraní, střeliva a munice je navýsost 

komplikovaná, složitá a zbytečně rozsáhlá. Obsahuje desítky skutkových podstat přestupků, 

které postihují i porušení marginálních povinností, často souvisejících s různými 

administrativními úkony dotčených osob a oznamovacími povinnostmi, které ve skutečnosti 

nemají zásadní vliv na bezpečnost nebo na vymáhání práva. 

Představuje jeden z prvků, které zbytečně snižují komfortnost jinak relativně kvalitní 

právní úpravy předmětné oblasti, kterou Česká republika disponuje. 

Varianta 2 

Z hlediska srozumitelnosti navrhované nové právní úpravy, jakož i s ohledem 

na zachování a podporu právní jistoty adresátů návrhu zákona o munici, bylo přistoupeno 

k výrazné redukci protiprávních jednání podléhajících režimu správního trestání. Takovým 

zjednodušením nepochybně dojde k efektivnějšímu vymáhání plnění povinností v oblasti 

munice. 
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Vyhodnocení vhodnosti/nutnosti zavedení nové regulace podle varianty 2 

Pouze nová a komplexní úprava práv a povinností dotčených adresátů návrhu zákona 

o munici může zaručit naplnění cílů navrhované nové právní úpravy.  

Bez nového vymezení práv a povinností není možno splnit úkol uložený 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, kdy je nezbytné přijmout zcela 

novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. 

C) Výběr navrhovaného řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení variant se jeví jako vhodnější varianta 2. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1 až 3.3 Identifikace nákladů a přínosů  

Identifikace nákladů a přínosů je rovněž uvedena v rámci jednotlivých posuzovaných 

věcných řešení nového zákona v části 2 – Návrh variant řešení. 

Varianta nulová (ponechání stávající právní úpravy) 

Dodatečné náklady a přínosy této varianty jsou nulové, neboť se vychází z konstrukce 

dosavadního zákona o zbraních. 

Varianta 1 – dílčí novelizace dosavadního zákona o zbraních, včetně živnostenského zákona  

V tomto případě, při respektování dvojího režimu právní úpravy v oblasti zbraní 

a střeliva (viz navrhovaný nový zákon o zbraních) na straně jedné a munice na straně druhé, 

by došlo ke „zdvojení“ orgánů veřejné moci, resp. jejich činností v předmětných oblastech. 

Míra administrativní a finanční zátěže osob a institucí (na straně podnikatelů v oblasti munice 

a jejich zaměstnanců) by tím pádem nemohla zůstat na stávající úrovni a musela by být 

zvýšena, přiměřeně tomu, která konkrétní varianta v rámci jednotlivých návrhů řešení by byla 

zvolena. 

Takové vyčíslení, resp. stanovení (měření a přeměřování administrativní zátěže 

podnikatelů dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu) není v tomto případě možné, bez 

předchozí znalosti výběru jednotlivých variant návrhů řešení.  

Samostatnou kapitolu pak představuje soubor podzákonných právních předpisů 

vydaných k provedení dosavadního zákona o zbraních, z nichž některé, resp. jejich části by 

musely být novelizovány, rovněž ve vztahu k výběru jednotlivých variant řešení konkrétních 

otázek. 

Z pohledu změny živnostenského zákona (změna koncesované živnosti na živnost 

volnou) nedojde k nutnosti personálních změn živnostenských úřadů ani ke změně správních 

poplatků spojených s vydáním živnostenského oprávnění. 

Varianta 2 - zpracování nového zákona o munici  

Varianta vydání nové právní úpravy v oblasti munice, je jediná, která naplní cíle 

uvedené v bodě 1.5. Předpokládá sice určité navýšení nákladů na straně státu (viz obecná část 

důvodové zprávy), nicméně tyto náklady jsou společné jak pro navrhovaný nový zákon 

o zbraních, tak i pro návrh zákona o munici. 
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Tyto náklady na straně státu však budou bohatě vykompenzovány zásadním 

zjednodušením administrativy na straně držitelů muničních oprávnění a muničních licencí, 

čímž dojde ke zjednodušení podnikání v oblasti nakládání s municí a role orgánů veřejné 

moci se i díky tomuto kroku stane transparentní. 

Tato varianta se tak stane zárukou odpovídajícího zajištění právních jistot adresátů 

navrhovaného zákona o munici a přispěje k celkovému zlepšení situace v předmětné oblasti. 

Jak již bylo několikrát uvedeno výše, bez nového vymezení práv a povinností není 

možno splnit úkol uložený 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, kdy je nezbytné přijmout zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, 

střelivem a municí. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta nulová (ponechání stávající právní úpravy) 

- nedostatečná regulace činností spojených s nakládáním s municí, 

- nedostatečné vymezení práv a povinností všech dotčených adresátů právní úpravy 

v oblasti munice, 

- přetrvávání určitých bezpečnostních, ekonomických a dalších rizik v souvislosti 

s nakládáním s municí, 

- nesplnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 z Plánu 

legislativních prací vlády. 

Varianta 1 – dílčí novelizace zákona o munici a předpisů souvisejících  

- neodstranění identifikovaných problémů, které se v oblasti nakládání s municí vyskytují, 

- nemožnost provázání novelizovaných ustanovení (zákona o zbraních) v části týkající se 

munice s navrhovaným novým zákonem o zbraních, 

- snížení konformity aplikace práva, 

- nesplnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 z Plánu 

legislativních prací vlády. 

Varianta 2 - zpracování nového zákona o munici  

-     splnění cílů nové právní úpravy podle bodu 1.5., 

-     náklady na straně veřejného sektoru (viz níže), 
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-  splnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 z Plánu 

legislativních prací vlády. 

 

Vyhodnocení 

Předkladatel zvažoval celkem tři varianty právní úpravy problematiky nakládání 

s municí. Po vyhodnocení všech variant dospěl k závěru, že optimální variantou vyhovující 

v maximální možné míře právním, bezpečnostním a ekonomickým požadavkům kladeným 

na oblast nakládání s municí, jakož i cílům dlouhodobě identifikovaným před samotnou 

přípravou právní úpravy, je ta varianta, která předpokládá zpracování nového zákona 

o munici. 

Z hlediska naplnění cíle nové právní úpravy, tj. zejména dosažení optimálního 

stavu v oblasti nakládání s municí, která se dotýká i širší problematiky zajišťování 

vnitřního pořádku (z části) v soukromoprávní rovině, po všech stránkách způsobilými 

subjekty, je variantou nejvhodnější, neboť z celospolečenského hlediska klady převažují 

nad jejími negativy. 

Sledovaných cílů nelze dosáhnout ani důslednějším vynucováním stávající právní 

úpravy ani dílčí změnou stávajících právních předpisů. 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1) Varianta 2 - zpracování nového zákona o munici  

Vyhodnocení přínosů, nákladů a negativ varianty 2 

a) pozitiva 

- naplnění cílů nové právní úpravy, 

- možnost stanovení odpovídajících kvalifikačních předpokladů pro výkon konkrétních 

prací spojených s nakládáním s municí i pro samotné podnikání v oblasti munice 

v rozsahu navrhované právní úpravy, 

- nastavení odpovídajících kritérií pro vstup a působení v oboru jak na straně podnikatele 

(držitele muniční licence), tak i jeho zaměstnanců (zejména držitelů muničních 

oprávnění - bezúhonnost, spolehlivost, odborná způsobilost, zdravotní způsobilost), 

- rozšíření působnosti a pravomoci státu (výkon státní správy) v oblasti nakládání 

s municí včetně rozšíření preventivních opatření směřujících ke zvýšení bezpečnostních 

standardů a zlepšení kontroly na daném úseku, 

- opakované a pravidelné prověřování podmínek muničního oprávnění a muniční licence, 

- zvýšení právní jistoty podnikatelů v oblasti munice, 

- splnění úkolů vyplývajících z  usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 z Plánu 

legislativních prací vlády. 

b) negativa 

- částečně vyšší náklady na straně státu (viz obecná část důvodové zprávy).  

 

2) Varianta 1 - novelizace dosavadního zákona o zbraních 

 

Vyhodnocení přínosů, nákladů a negativ varianty 1 

a) pozitiva 

- „pouhá“ novelizace zákona o zbraních a předpisů souvisejících by mohla být, na první 

pohled, poněkud jednodušší narozdíl od zpracování zcela nové právní úpravy oblasti 

munice, 
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- náklady na zavedení nové právní úpravy (na straně státu) by byly přibližně srovnatelné 

s variantou 2, 

 

b) negativa 

- novelizace dosavadního zákona o zbraních pouze v části týkající se munice nemůže 

pokrýt aktuální stav a předpokládaný vývoj specifik v oblasti nakládání s municí, 

- vložení ustanovení týkajících se oblasti nakládání s municí do dosavadního zákona 

o zbraních by způsobilo značnou nepřehlednost a komplikovanost tohoto právního 

předpisu ve vztahu k navrhovanému novému zákonu o zbraních, protože by bylo nutno 

vytvořit duální systém zbraňové/muniční legislativy, 

- nesplnění úkolů vyplývajících z  usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 z Plánu 

legislativních prací vlády. 

 

3) Varianta nulová - zachování stávajícího stavu a ponechání současné právní úpravy 

v oblasti munice 

Vyhodnocení přínosů, nákladů a negativ varianty nulové 

a) pozitiva 

- žádné nové náklady (oproti současnému stavu) na straně státu a podnikatelské komunity, 

- dlouhodobé využití zavedeného (nikoliv však zcela optimálního) systému nakládání 

s municí, 

 

b) negativa 

- nedostatečná regulace dotčené oblasti,  

- nesplnění úkolů vyplývajících z  usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 z Plánu 

legislativních prací vlády. 

 

Výběr navrhovaného řešení 

I přes celkové náklady, z hlediska dosažení cíle nové právní úpravy, se varianta 2 

jeví jako nejvhodnější, neboť pozitiva této varianty převažují nad jejími negativy a tato 

varianta navíc celkově překonává návrhy obsažené ve variantě nulové a variantě 1. 
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K počtu posuzovaných variant řešení v částech 2. a 3. Závěrečné zprávy 

z hodnocení dopadů regulace předkladatel uvádí, že tento vychází z konzultací 

provedených ministerstvem před přípravou návrhu zákona. Z vlastních poznatků 

ministerstva a ze závěrů konzultací vyplývá, že efektivní regulaci oblasti nakládání 

s municí nelze provést důslednějším vynucováním stávající právní úpravy nebo její 

pouhou novelizací. 
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5. Implementace a vynucování navržených řešení 

Navrhovaný zákon o munici bude v praxi implementován a vynucován standardními 

nástroji správního práva a v případech obzvláště vážných porušení též i nástroji práva 

trestního. Naopak míra ingerence navrhovaného zákona do sféry práva soukromého je 

ve srovnání s dosavadním zákonem o zbraních minimalizována. 

V dané souvislosti lze uvést, že trestní zákoník používá ve spojení s municí (ve smyslu 

dosavadního zákona o zbraních a návrhu zákona o munici) autonomní terminologii, která na 

konkrétních pojmech v zákoně o munici nezávisí. V tomto smyslu používá § 279 trestního 

zákoníku pro munici pojem „zbraň hromadně účinná“ (k tomu srov. blíže usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 27. března 2008, sp. zn. 8 Tdo 365/2008, uveřejněné pod č. 20/2009 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné na www.nsoud.cz). Neoprávněné nakládání se 

zbraní hromadně účinnou (municí) je rovněž sankcionováno v rámci kvalifikované skutkové 

podstaty trestného činu, což odpovídá vyšší nebezpečnosti tohoto materiálu. 

Podobně pak § 265, 266 a 267 hovoří obecně o vojenském materiálu (ač zde může být 

předmětem v konkrétním případě i munice). § 280 (a obdobně též § 311 a 411) se vztahuje 

rovněž v obecné rovině na zbraně, bojové prostředky nebo výbušniny zakázané zákonem nebo 

mezinárodní smlouvou, přičemž toto vymezení evidentně (a tím spíše na nejednotnou 

terminologii mezinárodněprávních dokumentů) munici zahrnuje a zdá se tedy jako plně 

dostatečné. 

Dalším bodem implementačního procesu bude i vydání prováděcích 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, 
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- 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, 

- 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 CRZ,  

- 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. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost navrhované regulace bude přezkoumávána průběžně, přičemž klíčovou roli 

bude standardně sehrávat ministerstvo coby ústřední orgán státní správy pro oblast zbraní 

a střeliva v rámci jeho činnosti ve smyslu § 22 až 24 kompetenčního zákona. Praktická 

aplikace nového zákona o munici bude spočívat primárně na Policii České republiky, a to 

zejména coby soustavě správních a kontrolních orgánů a správci CRZ. V tomto ohledu budou 

účinnost (účinky) a případné nedostatky navrhované nové právní úpravy průběžně 

vyhodnocovány v úzké součinnosti s ministerstvem. 

Dlouhodobým standardním nástrojem ministerstva při vyhodnocování efektivnosti 

existujících pravidel v oblasti munice je jak pravidelná komunikace s odbornou veřejností, tak 

i účast na instrukčně-metodických zaměstnáních Policie České republiky, ale rovněž 

i průběžná komunikace s dalšími orgány veřejné moci (např. Ministerstvem průmyslu 

a obchodu, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem obrany atd.). 

Základním indikátorem efektivnosti navrhované právní úpravy bude absence 

konkrétních aplikačních problémů, a to zejména takových, jejichž náprava oproti současnému 

stavu je předkladatelem zmiňována mezi účely sledovanými tímto návrhem. Sekundárním 
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indikátorem účinnosti a naplňování navrhované právní úpravy pak bude množství a povaha 

přestupků řešených v praxi. Nadproporčně vysoký počet přestupků v určité oblasti může 

indikovat určitý problém přijatého normativního rámce – ať již jeho nesrozumitelnost, ale 

případně též může poukazovat na eventuální jiný širší sociální nebo právní problém (pro jehož 

řešení by mohlo být vhodným řešením i jiné opatření přesahující samotnou oblast regulace 

nakládání se střelnými zbraněmi v civilní sféře). 

Jako jedna ze snadno realizovatelných a současně efektivních cest ke zpětnému zjištění 

zkušeností s novou regulací se jeví i možnost, v určitém časovém odstupu od nabytí účinnosti 

nového zákona o munici, zvážit jednak dotazníkovou akci pro adresáty nově navrhované 

právní úpravy za účelem předběžného shromáždění jejich pozitivních i negativních 

praktických poznatků z aplikační praxe nového zákona, tak i uspořádání/pořádání 

konference/í pro odborníky z praxe či akademické sféry, která by se celkovým rámcem 

aplikace nové právní úpravy zabývala. 

Konečně s ohledem na přezkum účinnosti navrhované právní úpravy nelze opomenout 

ani možné externí vlivy – zejména pak v souvislosti s potenciálními budoucími změnami 

evropské harmonizované právní úpravy v oblasti nabývání a držení palných zbraní.  

Z časového hlediska jsou pro přezkum a vyhodnocení účinnosti navrhované nové právní 

úpravy důležitá přechodná ustanovení navrhované právní úpravy stanovící způsob „přechodu“ 

ze současné právní úpravy na novou. 

7. Konzultace a zdroje dat 

V souvislosti s přijetím zákona č. 229/2016 Sb. ministerstvo průběžně vyhodnocovalo 

jeho aplikační praxi, přičemž získané poznatky byly i jedním z důvodů, proč bylo přistoupeno 

k vydělení problematiky munice ze zákona o zbraních. 

Jak již bylo uvedeno výše, ministerstvo v lednu 2018 zřídilo celkově 3 pracovní 

skupiny, se kterými byl následně návrh zákona o zbraních průběžně konzultován. Jednalo se 

o: 

- vnitrorezorní pracovní skupinu, jejímiž členy byli zástupci jednotlivých útvarů Ministerstva 

vnitra, Policie České republiky a dalších podřízených složek, 

- mezirezortní pracovní skupinu, jejímiž členy byli zástupci ministerstev (s výjimkou 

Ministerstva dopravy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce 

a sociálních věcí a Ministerstva životního prostředí, která o účast v této pracovní skupině 

neprojevila zájem) a dále České národní banky, Českého báňského úřadu, Českého úřadu 

pro zkoušení zbraní a střeliva, zpravodajských služeb, Svazu měst a obcí, Asociace krajů, 

Hlavního města Prahy, Správa státních hmotných rezerv a Kolegia ředitelů městských 

policií statutárních měst a hlavního města Prahy, 

- veřejnou expertní pracovní skupinu, jejímiž členy byli zástupci oborových zájmových 

organizací, sportovních organizací, podnikatelských a odborových svazů, kuturních institucí 
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a asociací, ale i zástupci akademické sféry, jakož i individuální odborníci nominovaní 

některou z těchto institucí. 

Celkově se v rámci těchto pracovních skupin jednalo o cca 150 odborníků z různých 

oblastí (z toho 55 v rámci mezirezortní pracovní skupiny a 70 v rámci veřejné expertní 

pracovní skupiny).  

Návrh zákona o munici byl předložen za účelem jeho posouzení zároveň s rozesláním 

materiálu do rezortního připomínkového řízení. 

Zpětná vazba od členů pracovních skupin byla v rozsáhlé míře do návrhu zákona 

o munici promítnuta a zbylé připomínky pracovních skupin byly důkladně zváženy a v řadě 

ohledů přispěly k formulování konkrétního řešení určité otázky.  

8. Kontakt na zpracovatele 

JUDr. Ivo Chauer, 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky 

tel.: 974 833 223  

e-mail: ivo.chauer@mvcr.cz 

Mgr. Ing. Jan Bartošek 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky 

tel.: 974 184 707 

e-mail: jan.bartosek@mvcr.cz, zbrane@mvcr.cz 
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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. Vedle toho budou 

zpracovány zákon o munici a 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 

      

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKCDPK42)



 

 2 

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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKCDPK42)



 

 3 

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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