Soubor testových otázek
ke zkouškám odborné způsobilosti
žadatelů o vydání vyššího muničního průkazu
a žadatelů o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

PRÁVNÍ PŘEDPISY

1
A
B
C
2
A
B
C
3

A

B

C

4
A
B
C

Podmínky provádění pyrotechnického průzkumu upravuje zákon
o zbraních.
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
o ozbrojených silách České republiky.
Výkon státní správy ve věcech pyrotechnického průzkumu upravuje zákon
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
o ozbrojených silách České republiky.
o zbraních.
Pyrotechnický průzkum podle zákona o zbraních představuje
soubor odborných činností při vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, jejich identifikaci
stanoveným postupem a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí, nebo při dohledu při zemních
pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, a při identifikaci nalezené
munice, střeliva nebo výbušnin.
soubor odborných činností prováděných držitelem průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu při vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, jejich identifikaci stanoveným
postupem a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí a odborná likvidace (deaktivace),
nebo při dohledu při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva
nebo výbušnin, a při identifikaci nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.
soubor odborných činností prováděných držitelem vyššího muničního průkazu
při vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, jejich identifikaci stanoveným postupem
a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí a odborná likvidace (deaktivace), nebo při dohledu
při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin,
a při identifikaci nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.
Muniční průkaz se podle zákona o zbraních rozlišuje podle rozsahu oprávnění na
základní muniční průkaz, vyšší muniční průkaz a průkaz pro provádění pyrotechnického
průzkumu.
muniční průkaz 1. stupně, muniční průkaz 2. stupně a muniční průkaz 3. stupně.
základní muniční průkaz, rozšířený muniční průkaz a průkaz pro provádění pyrotechnického
průzkumu.
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Doba platnosti muničního průkazu je podle zákona o zbraních
10 let, průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší
než 10 let.
10 let, průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší
než 10 let; cizinci, který není občanem členského státu lze vydat muniční průkaz s dobou
platnosti nejvýše 5 let.
5 let.
Muniční průkaz vydává
Ministerstvo vnitra.
příslušný útvar Policie České republiky na základě žádosti podané fyzickou osobou
na předepsaném tiskopise.
Policejní prezidium České republiky na základě žádosti podané fyzickou osobou.
K žádosti o vydání vyššího muničního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
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osvědčení o odborné způsobilosti, které nesmí být starší než 1 rok; osvědčení o odborné
způsobilosti nepřipojuje žadatel, který doloží, že je držitelem platného oprávnění
pyrotechnika podle zvláštního právního předpisu.
posudek o dosaženém vzdělání v oboru výbušnin.
výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
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K žádosti o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění
pyrotechnického průzkumu je žadatel mimo jiné povinen připojit
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doklad o absolvování vysoké nebo střední odborné školy s maturitou, potvrzující odbornou
způsobilost žadatele provádět pyrotechnický průzkum.
negativní lustrační osvědčení podle zákona upravujícího některé další předpoklady
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích.
posudek o zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle zákona o zbraních, a to podle
povahy těchto činností, to neplatí, je-li žádost o vydání vyššího muničního průkazu nebo
průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu podána do 3 měsíců ode dne podání
přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti.
K žádosti o vydání muničního průkazu je žadatel podle zákona o zbraních mimo jiné
povinen připojit
1 fotografii o rozměru 35 x 45 mm, která splňuje další požadavky technického provedení
stanoveného prováděcím právním předpisem.
2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, které splňují další požadavky technického provedení
stanoveného prováděcím právním předpisem.
2 fotografie o rozměru 30 x 40 mm, které splňují další požadavky technického provedení
stanoveného prováděcím právním předpisem.
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Fotografie žadatele o vydání muničního průkazu podle vyhlášky Ministerstva vnitra
č. 221/2017 Sb. má mimo jiné
rastrovaný povrch a je v barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru
o rozměrech 30 x 40 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy.
hladký povrch a je v barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech
35 x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy.
hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Je obdélníkového tvaru
o rozměrech 40 x 50 mm a postavená na delší stranu s rovnými rohy.
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Posudek o zdravotní způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu, který se přikládá
k žádosti o vydání muničního průkazu, nesmí být podle zákona o zbraních starší než
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1 měsíc.
3 měsíce.
6 měsíců.
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Doklad o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu, nejedná-li se o případ uvedený v § 70d odst. 5 zákona o zbraních, nesmí být
starší než
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1 rok.
2 roky.
6 měsíců.
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Příslušný útvar Policie České republiky podle zákona o zbraních přeruší řízení o vydání
muničního průkazu v případě, kdy
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proti žadateli bude zahájeno trestní stíhání pro přečin uvedený v § 16 zákona o zbraních.
proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 nebo § 70g zákona
o zbraních.
proti žadateli bylo zahájeno řízení pro přestupek uvedený v § 20 zákona o zbraních.
Muniční průkaz lze vydat, není-li v zákoně o zbraních stanoveno jinak, jen osobě starší
21 let.
18 let.
16 let.
Existuje-li důvodné podezření, že u držitele muničního průkazu došlo ke změně
zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti,
může jej příslušný útvar Policie České republiky vyzvat, aby se dostavil ke svému
posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce. Držitel muničního průkazu je povinen
se nejpozději
do 1 měsíce ode dne oznámení výzvy podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře
a předložit příslušnému útvaru Policie České republiky nový posudek o zdravotní
způsobilosti do 10 pracovních dnů po jeho převzetí.
do 10 dnů ode dne oznámení výzvy podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře,
nový posudek o zdravotní způsobilosti předložit příslušnému útvaru Policie České republiky
nemusí, neboť ten zašle posuzující lékař.
do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího
lékaře a předložit příslušnému útvaru Policie České republiky nový posudek o zdravotní
způsobilosti bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
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Držitel muničního průkazu je podle zákona o zbraních povinen podrobit se lékařské
prohlídce u posuzujícího lékaře ve lhůtě
1 měsíc přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu a odevzdat
příslušnému útvaru Policie České republiky posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději
1 měsíc po uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu.
2 měsíců přede dnem uplynutí 30 měsíců ode dne vydání muničního průkazu a odevzdat
příslušnému útvaru Policie České republiky posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději
ke dni uplynutí 30 měsíců ode dne vydání muničního průkazu.
2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu a odevzdat
příslušnému útvaru Policie České republiky posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději
ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu.
Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu, nejedná-li se o případ uvedený
v § 70d odst. 5 zákona o zbraních, nebo průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu podle zákona o zbraních prokazuje odbornou způsobilost zkouškou složenou
před
komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců navržených Ministerstvem vnitra,
policií, Ministerstvem obrany, Českým báňským úřadem a Ministerstvem školství.
zkušebním komisařem, kterého určuje Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu
a obchodu a Český báňský úřad.
komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců navržených Ministerstvem vnitra,
policií, Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským
úřadem.
Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu
a teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění
pyrotechnického průzkumu se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru
a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost
zákona o státní kontrole a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
zákona o zbraních a právních předpisů vydaných k jeho provedení a dalších právních
předpisů upravujících nakládání s municí.
zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.
Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu
a teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění
pyrotechnického průzkumu se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru
a žadatel při ní podle zákona o zbraních osvědčuje mimo jiné znalost
zákona o státní kontrole a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
nauky o munici, střelivu a výbušninách a zdravotnického minima.
zákona o ověřování munice, výbušnin a střeliva a právních předpisů vydaných
k jeho provedení.
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Praktická část zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu zahrnuje podle zákona o zbraních mimo jiné
identifikaci a stanovení možné míry nebezpečnosti munice, střeliva a výbušniny
a jejich detekci.
identifikaci a stanovení míry nebezpečnosti výhradně nevybuchlé munice, výbušniny
a zakázaného střeliva a jejich detekci.
identifikaci a stanovení míry nebezpečnosti nevybuchlé munice, střeliva, výbušniny
a zakázaných bojových prostředků.
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Praktická část zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu zahrnuje podle zákona o zbraních mimo jiné zajišťování místa nálezu
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munice, střeliva a výbušniny.
zakázaných bojových prostředků.
zbraní kategorie A.
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Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění
pyrotechnického průzkumu se podle zákona o zbraních mimo jiné skládá z bezpečné
manipulace
s municí, výbušninou, nikoliv však se střelivem.
se zbraněmi kategorie A.
s municí, střelivem a výbušninou.
Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání vyššího muničního průkazu, nejednáli se o případ uvedený v § 70d odst. 5 zákona o zbraních, nebo průkazu pro provádění
pyrotechnického průzkumu podle zákona o zbraních přihlašuje
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na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis.
na tiskopise, jehož vzor stanoví příslušný útvar Policie České republiky.
osobně u příslušného útvaru Policie České republiky.
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Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu
nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se podává
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příslušnému útvaru Policie České republiky.
Českému báňskému úřadu.
Ministerstvu vnitra.
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Termín a místo konání zkoušky odborné způsobilosti musí být žadateli o vydání
vyššího muničního průkazu, nejedná-li se o případ uvedený v § 70d odst. 5
zákona o zbraních, nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
podle zákona o zbraních oznámeny nejpozději
5 dnů přede dnem konání zkoušky.
10 dnů přede dnem konání zkoušky.
20 dnů přede dnem konání zkoušky.
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Pokud žadatel o vydání vyššího muničního průkazu, nejedná-li se o případ uvedený
v § 70d odst. 5 zákona o zbraních, nebo průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu, při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se podle zákona o zbraních
ke zkoušce znovu přihlásit nejdříve po uplynutí
6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
Pokud se žadatel o vydání vyššího muničního průkazu, nejedná-li se o případ uvedený
v § 70d odst. 5 zákona o zbraních, nebo průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu ke zkoušce odborné způsobilosti bez náležité omluvy nedostavil, může se znovu
přihlásit ke zkoušce odborné způsobilosti nejdříve po uplynutí
6 měsíců ode dne, kdy měl zkoušku vykonat.
12 měsíců ode dne, kdy měl zkoušku vykonat.
3 měsíců ode dne, kdy měl zkoušku vykonat.
Pokud se žadatel o vydání vyššího muničního průkazu, nejedná-li se o případ uvedený
v § 70d odst. 5 zákona o zbraních, nebo průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu, bez náležité omluvy ke zkoušce odborné způsobilosti nedostaví,
Ministerstvo vnitra žadateli stanoví i bez žádosti náhradní termín zkoušky odborné
způsobilosti.
Ministerstvo vnitra jeho přihlášku odloží a o odložení provede pouze záznam do spisu.
Ministerstvo vnitra žadateli stanoví na jeho žádost náhradní termín zkoušky odborné
způsobilosti.
Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího
muničního průkazu, nejedná-li se o případ uvedený v § 70d odst. 5 zákona o zbraních,
nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, podle zákona o zbraních hradí
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příslušný útvar Policie České republiky.
jen držitel zbrojní licence.
žadatel; může je hradit i držitel muniční licence.

30

Za bezúhonného podle zákona o zbraních se v případě žádosti o vydání muničního průkazu
nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným

A

B

C

trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 nebo § 70g odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl
v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého
z trestných činů uvedených v § 22 odst. 1 nebo § 70g odst. 1 zákona o zbraních.
z přestupku na úseku zbraní a střeliva uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních
nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům
některého z přestupků uvedených v § 22 odst. 1.
výhradně z přečinu uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině
pravomocně uznán vinným činem obdobným, není-li v případě takového činu splněna
podmínka oboustranné trestnosti.
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Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné žadatel o vydání
muničního průkazu, který byl pravomocně uznán vinným úmyslným trestným činem
proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního
tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným úmyslným trestným činem
spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody
nepřevyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 15 let.
převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let.
převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 15 let.
Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné žadatel o vydání
muničního průkazu, který byl pravomocně uznán vinným kterýmkoli úmyslným trestným
činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody
v případě, že byl tento trest uložen, neuplynulo alespoň
5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest
než trest odnětí svobody.
3 roky, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest
než trest odnětí svobody.
7 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest
než trest odnětí svobody.
Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné žadatel o vydání
muničního průkazu, který byl pravomocně uznán vinným kterýmkoli úmyslným trestným
činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody
v případě, že byl tento trest uložen, neuplynulo alespoň
5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky.
7 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky.
10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky.
Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné žadatel o vydání
muničního průkazu, který byl pravomocně uznán vinným trestným činem spáchaným
z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním
zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň
2 roky.
3 roky.
4 roky.
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35

A

B

C

36

A

B

C

37
A
B
C

Žadatel o vydání muničního průkazu se podle zákona o zbraních nepovažuje
za bezúhonného mimo jiné, pokud byl
pravomocně uznán vinným trestným činem porušení předpisů o kontrole vývozu zboží
a technologií dvojího užití, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží
a technologií dvojího užití, provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem
bez povolení nebo licence, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence
pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů
ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem, nedovoleného ozbrojování, vývoje,
výroby a držení zakázaných bojových prostředků.
pravomocně uznán vinným nedbalostním trestným činem spáchaným při nakládání
se zbraní, přitom postačuje nakládání se zbraní podle trestního zákoníku, ale nemusí
se jednat o střelnou zbraň podle zákona o zbraních.
pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva, na úseku používání
výbušnin, a na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že neoprávněně zasáhl
do výkonu práva myslivosti nebo výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř
nebo chytal ryby v době hájení.
Za účelem posouzení bezúhonnosti žadatele o vydání muničního průkazu podle zákona
o zbraních požádá
příslušný útvar Policie České republiky o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
přičemž při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního
právního předpisu ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí,
jako by nebyl odsouzen.
příslušný útvar Policie České republiky o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů,
přičemž při posuzování bezúhonnosti přihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního
právního předpisu i k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí,
jako by nebyl odsouzen.
Policejní prezidium České republiky o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
přičemž při posuzování bezúhonnosti nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního
právního předpisu, s výjimkou případů individuální amnestie udělené prezidentem
republiky.
Žadatel o vydání muničního průkazu se podle zákona o zbraních nepovažuje
za spolehlivého mimo jiné, jestliže
prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky.
se v posledních 5 letech dopustil přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi.
prokazatelně požívá alkoholické nápoje.
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38

A

B

C

39

V případě žádosti o vydání muničního průkazu se podle zákona o zbraních nepovažuje
za spolehlivého mimo jiné ten, kdo
pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl
v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho
přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku proti občanskému soužití, veřejnému
pořádku nebo proti majetku.
byl pravomocně uznán vinným trestným činem hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné
skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv
a svobod nebo mučení a jiného nelidského a krutého zacházení.
byl pravomocně uznán v posledních třech letech vinným z přestupku hanobení rasy
a národa, etnické skupiny a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob
nebo k omezování jejich práv a svobod, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení.
Žadatel o vydání muničního průkazu, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo
pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném
odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být
rozhodnuto, zda se osvědčil, se podle zákona o zbraních

A
B
C

nepovažuje za spolehlivého.
nepovažuje za bezúhonného.
považuje za spolehlivého.

40

Žadatel o vydání muničního průkazu, který prokazatelně nadměrně požívá alkoholické
nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky

A
B
C

se podle zákona o zbraních nepovažuje za bezúhonného.
se podle zákona o zbraních nepovažuje za způsobilého.
se podle zákona o zbraních nepovažuje za spolehlivého.

41

A
B
C

Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních mimo jiné žadatel o vydání
muničního průkazu, který pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí
svým jednáním, za které byl v posledních
3 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání,
které má znaky přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití
nebo proti majetku.
4 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky
přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo proti majetku.
5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku
proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo proti majetku.
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42

A

B

C

43

A
B
C

44

Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních mimo jiné žadatel o vydání
muničního průkazu, který pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí
svým jednáním, za které byl v posledních
4 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky
přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl
do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř
nebo chytal ryby v době hájení.
3 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání,
které má znaky přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně
neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva
anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.
5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku
na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu
práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal
ryby v době hájení.
Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních mimo jiné žadatel o vydání
muničního průkazu, který představuje vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost
svým jednáním, za které byl v posledních
5 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání,
které má znaky přestupku podle zákona o zbraních nebo na úseku používání výbušnin.
3 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání,
které má znaky přestupku podle zákona o zbraních nebo na úseku používání výbušnin.
5 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání,
které má znaky přestupku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.
Za účelem posouzení spolehlivosti žadatele o vydání muničního průkazu je příslušný útvar
Policie České republiky oprávněn vyžádat si podle zákona o zbraních opis z evidence
přestupků vedené

A
B
C

krajským úřadem.
Ministerstvem spravedlnosti.
Rejstříkem trestů.

45

Žádost o vydání nového muničního průkazu předkládá držitel muničního průkazu
příslušnému útvaru Policie České republiky podle zákona o zbraních

A
B
C

46
A
B
C

nejméně 1 měsíc a nejdříve 4 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního
muničního průkazu.
nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního
muničního průkazu.
nejméně 3 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního
muničního průkazu.
K žádosti o vydání nového muničního průkazu je držitel muničního průkazu podle zákona
o zbraních povinen mimo jiné předložit posudek o zdravotní způsobilosti,
který nesmí být starší než
2 měsíce.
3 měsíce.
6 měsíců.
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47
A
B
C

48

A
B
C

49
A
B
C
50

K žádosti o vydání nového muničního průkazu je držitel muničního průkazu podle zákona
o zbraních povinen mimo jiné předložit
posudek o povinném psychologickém vyšetření, který nesmí být starší 5 měsíců
a 1 fotografii o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele.
posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii
o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele.
posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 1 fotografii
o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele.
Vyhoví-li příslušný útvar Policie České republiky žádosti o vydání nového muničního
průkazu,
vydá
podle
zákona
o
zbraních
nový
muniční
průkaz
výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti
3 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného muničního
podle posudku o zdravotní způsobilosti jej lze vydat na dobu kratší.
10 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného muničního
podle posudku o zdravotní způsobilosti jej lze vydat na dobu kratší.
5 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného muničního
podle posudku o zdravotní způsobilosti jej lze vydat na dobu kratší.

průkazu;
průkazu;
průkazu;

Ukončil-li držitel muničního průkazu pobyt na území České republiky,
platnost muničního průkazu nezaniká.
platnost muničního průkazu se pozastavuje.
rozhodne příslušný útvar Policie České republiky o zániku platnosti muničního průkazu.
Pokud je ohlášena ztráta nebo odcizení muničního průkazu,

A
B
C

jeho platnost podle zákona o zbraních zaniká.
příslušný útvar Policie České republiky pozastaví jeho platnost.
příslušný útvar Policie České republiky ve správním řízení rozhodne o jeho odnětí.

51

Pokud muniční průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo obsahuje
nesprávné údaje,

A
B
C

příslušný útvar Policie České republiky ve správním řízení rozhodne o zániku jeho platnosti.
příslušný útvar Policie České republiky pozastaví jeho platnost.
příslušný útvar Policie České republiky ve správním řízení rozhodne o jeho odnětí.

52

Je-li muniční průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné
nebo je porušena jeho celistvost,

A
B
C

příslušný útvar Policie České republiky pozastaví jeho platnost.
příslušný útvar Policie České republiky rozhoduje o zániku jeho platnosti.
příslušný útvar Policie České republiky ve správním řízení rozhodne o jeho odnětí.

53

Jestliže držitel muničního průkazu podle zákona o zbraních pozbyl způsobilosti k právním
úkonům, rozhodne příslušný útvar Policie České republiky

A
B
C

o pozastavení platnosti muničního průkazu.
o odnětí muničního průkazu.
o zániku platnosti muničního průkazu.
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54

Jestliže držitel muničního průkazu přestal splňovat podmínky
nebo spolehlivosti, rozhodne příslušný útvar Policie České republiky

A
B
C

o pozastavení platnosti jeho muničního průkazu.
o zániku platnosti jeho muničního průkazu.
o odnětí jeho muničního průkazu.

55
A
B
C

56
A
B
C

57
A
B
C

58
A
B
C
59

bezúhonnosti

Odvolání proti rozhodnutí o odnětí muničního průkazu
nemá odkladný účinek a držitel muničního průkazu je povinen tento průkaz
neprodleně odevzdat příslušnému útvaru Policie České republiky.
má odkladný účinek a držitel muničního průkazu není povinen až do nabytí právní moci
rozhodnutí o odvolání tento průkaz odevzdat příslušnému útvaru Policie České republiky.
má odkladný účinek a držitel muničního průkazu je povinen tento průkaz
odevzdat příslušnému útvaru Policie České republiky do 10 pracovních dnů ode dne zániku
jeho platnosti.
Držitel muničního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné
oprávněn nabývat do vlastnictví nálezem a držet nalezenou nevybuchlou munici
pouze ke sběratelským účelům, za účelem provozování muzejnictví nebo obdobné činnosti.
oprávněn v naléhavých případech provádět delaboraci nevybuchlé munice.
povinen dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s municí, přitom nesmí ohrozit život,
zdraví a majetek jiných osob.
Držitel muničního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
odevzdat příslušnému útvaru Policie České republiky posudek o zdravotní způsobilosti
nejpozději 60 dnů před uplynutím 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu.
odevzdat příslušnému útvaru Policie České republiky posudek o zdravotní způsobilosti
nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu.
odevzdat příslušnému útvaru Policie České republiky posudek o zdravotní způsobilosti
nejpozději 60 dnů po uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu.
Držitel muničního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
zabezpečit svůj muniční průkaz proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
zabezpečit svůj muniční průkaz proti znehodnocení.
zabezpečit svůj muniční průkaz proti poškození.
Držitel muničního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

A
B
C

na výzvu Policie České republiky předložit muniční průkaz.
na výzvu Hasičského záchranného sboru předložit muniční průkaz.
na výzvu Českého báňského úřadu předložit muniční průkaz.

60

Držitel muničního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen neprodleně
oznámit

A
B
C

Ministerstvu vnitra ztrátu nebo odcizení muničního průkazu.
Českému báňskému úřadu ztrátu nebo odcizení muničního průkazu.
Policii České republiky ztrátu nebo odcizení muničního průkazu.
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61
A
B
C
62
A
B
C

63
A
B
C

64
A
B
C

65
A
B
C

66
A
B
C

Držitel muničního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen provést
u příslušného útvaru Policie České republiky výměnu muničního průkazu za nový,
pokud u něho došlo ke změně jména nebo příjmení, do
5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad původní.
10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad původní.
15 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad původní.
Držitel muničního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen mít u sebe
muniční průkaz při provádění činnosti při nakládání s municí a při provádění pyrotechnického
průzkumu.
muniční licenci při provádění činnosti při nakládání s municí a při provádění
pyrotechnického průzkumu.
muniční oprávnění při provádění činnosti při nakládání s municí a při provádění
pyrotechnického průzkumu.
Držitel muničního průkazu podle zákona o zbraních mimo jiné
nesmí provádět činnost při nakládání s municí, pokud je jeho schopnost k této činnosti
snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky nebo léků anebo v důsledku
nemoci nebo úrazu.
smí provádět likvidaci nevybuchlé munice.
nesmí provádět pyrotechnický průzkum a likvidaci nevybuchlé munice,
pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů,
užitím jiné návykové látky nebo léků anebo v důsledku nemoci nebo úrazu,
ledaže bude takový postup nařízen příslušným útvarem Policie České republiky.
Držitel muničního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen se při provádění
činnosti při nakládání s municí nebo při provádění pyrotechnického průzkumu
podrobit na výzvu příslušníka Policie České republiky vyšetření podle zvláštního právního
předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
podrobit na výzvu pracovníka Českého báňského úřadu vyšetření podle zvláštního právního
předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
podrobit na výzvu pracovníka Ministerstva vnitra vyšetření podle zvláštního právního
předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
Držitel vyššího muničního průkazu a držitel průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu je při zabezpečování činnosti muničáře podle zákona o zbraních mimo jiné
povinen neprodleně oznámit ztrátu nebo odcizení munice nebo výbušniny
Českému báňskému úřadu.
Ministerstvu vnitra.
Policii České republiky.
Držitel vyššího muničního průkazu a držitel průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu je při zabezpečování činnosti muničáře podle zákona o zbraních mimo jiné
povinen neprodleně oznámit ztrátu nebo odcizení munice nebo výbušniny
Policii České republiky.
Ministerstvu obrany.
Českému báňskému úřadu.
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67
A
B
C

68

Držitel vyššího muničního průkazu a držitel průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu je při zabezpečování činnosti muničáře podle zákona o zbraních mimo jiné
povinen neprodleně oznámit zjištění rizikového technického stavu munice
Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
Policii České republiky.
Českému báňskému úřadu.
Držitel vyššího muničního průkazu a držitel průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu je při zabezpečování činnosti muničáře podle zákona o zbraních mimo jiné
povinen neprodleně oznámit zjištění rizikového technického stavu munice

A
B
C

Policii České republiky.
Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
Ministerstvu obrany.

69

Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je podle zákona o zbraních
mimo jiné oprávněn provádět pyrotechnický průzkum, a to

A
B
C

výhradně jako zaměstnanec Policie České republiky.
pouze v rámci pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli muniční licence.
výhradně jako zaměstnanec Armády České republiky.

70

Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je
pyrotechnického průzkumu podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

A
B
C

při

provádění

vyzvat k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví
nebo majetku nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou.
nařídit zastavení zemních prací v případě jakéhokoli ohrožení života a zdraví
nebo majetku zjištěnou nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou.
požádat Policii České republiky o zastavení zemních prací v případě bezprostředního
ohrožení života a zdraví nebo majetku nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou.

71

Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je
pyrotechnického průzkumu podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

A
B
C

označit místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny.
nařídit označení místa nálezu munice, střeliva nebo výbušniny.
požádat Policii České republiky o označení místa nálezu munice, střeliva nebo výbušniny.

72

Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je
pyrotechnického průzkumu podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

A
B
C

při

při

provádění

provádění

požádat nejbližšího příslušníka Policie České republiky o zajištění místa nálezu munice,
střeliva nebo výbušniny před nepovolanými osobami.
zajistit místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny před nepovolanými osobami.
požádat Český báňský úřad o zajištění místa nálezu munice, střeliva nebo výbušniny
před nepovolanými osobami.
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73
A
B
C

74
A
B
C

75

Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je
pyrotechnického průzkumu podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

při

provádění

nařídit osobám, aby se nezdržovaly na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny
nebo v jeho blízkém okolí.
upozornit osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo v jeho
blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění nebezpečného prostoru.
nařídit příslušníku Policie České republiky, aby osoby zdržující se na místě nálezu munice,
střeliva nebo výbušniny vykázal z nebezpečného prostoru.
Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je
pyrotechnického průzkumu podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

při

provádění

neprodleně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nález munice, střeliva
nebo výbušniny.
neprodleně ohlásit nejbližšímu vojenskému útvaru nález munice, střeliva nebo výbušniny.
neprodleně ohlásit Policii České republiky nález munice, střeliva nebo výbušniny.
Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je při provádění
pyrotechnického průzkumu podle zákona o zbraních mimo jiné povinen dodržovat
podmínky pro

A
B
C

zacházení s municí, střelivem nebo výbušninou.
přepravu nevybuchlé munice nebo zakázaného střeliva.
likvidaci výbušnin nebo střelivin.

76

Zabezpečit nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou
nebo odcizením je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

A
B
C

držitel obecné muniční licence.
držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.
pracovník Českého báňského úřadu.

77

Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je
pyrotechnického průzkumu podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

při

provádění

C

bez zbytečného odkladu zapisovat nálezy munice, střeliva nebo výbušniny do evidenční knihy
o nálezech munice, střeliva a výbušnin.
zapisovat nálezy munice, střeliva nebo výbušniny do evidenční knihy o nálezech munice,
střeliva a výbušnin do 10 pracovních dnů ode dne nálezu.
zapisovat nálezy munice, střeliva nebo výbušniny do knihy příjmu a výdeje.

78

Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona o zbraních
při provádění pyrotechnického průzkumu mimo jiné

A
B

A
B
C

není povinen zajistit místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny před nepovolanými
osobami.
nesmí zneškodňovat nebo likvidovat munici, střelivo nebo výbušninu.
je povinen neprodleně ohlásit Hasičskému záchrannému sboru nález munice, střeliva
nebo výbušniny.
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79

Na základě žádosti, podané podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou
na předepsaném tiskopise, vydává muniční licenci

A
B
C

příslušný útvar Policie České republiky.
Ministerstvo vnitra.
Policejní prezidium České republiky.

80

Příslušný útvar Policie České republiky vydá muniční licenci podnikající fyzické
nebo právnické osobě, jež má mimo jiné sídlo

A
B
C

na území České republiky a splňuje další náležitosti dané zákonem o zbraních.
na území jiného členského státu Evropské unie a splňuje další náležitosti dané zákonem
o zbraních.
kdekoli, a splňuje další náležitosti dané směrnicí 477/91/EHS o kontrole nabývání a držení
zbraní, jde-li o notifikovanou osobu.

81

Pominul-li důvod, pro který byla vydána muniční licence, rozhodne příslušný útvar Policie
České republiky podle zákona o zbraních o

A
B
C

zániku platnosti muniční licence.
odnětí muniční licence.
pozastavení platnosti muniční licence.

82
A
B
C

83

A
B
C
84
A
B
C

Jestliže držitel muniční licence opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních a svým
jednáním tak představuje vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost,
může příslušný útvar Policie České republiky podle zákona o zbraních rozhodnout o
zániku platnosti muniční licence.
odnětí muniční licence.
pozastavení platnosti muniční licence.
Pokud odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby,
anebo odpovědný zástupce podnikající fyzické osoby přestal splňovat podmínku
bezúhonnosti nebo spolehlivosti, rozhodne podle zákona o zbraních příslušný útvar
Policie České republiky mimo jiné o
odnětí muniční licence.
zániku platnosti muniční licence.
pozastavení platnosti muniční licence.
Pyrotechnický průzkum nepředstavuje soubor odborných činností
při vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, jejich identifikaci stanoveným postupem
a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí.
při dohledu při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin,
a identifikaci nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.
ve spojení s povolením k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem.
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85

A
B
C

86
A
B
C

87

A
B
C

88

A
B
C
89

Zpracovat před zahájením pyrotechnického průzkumu technologický postup prací
při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami a předat jej příslušnému
útvaru Policie České republiky ke schválení, je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
držitel
obecné muniční licence.
muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu.
průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.
Držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu je podle zákona
o zbraních mimo jiné povinen zajistit, aby nalezení munice, střeliva nebo výbušniny
v rámci pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, bylo neprodleně nahlášeno
Hasičskému záchrannému sboru.
Českému báňskému úřadu.
Policii České republiky.
Kontrolovat, zda je nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci jím prováděného
pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, nahlášeno Policii České republiky
a zda nalezená munice, střelivo nebo výbušnina není používána k jiným účelům, než je
uvedeno v muniční licenci pro provádění pyrotechnického průzkumu, a zda s ní není
nakládáno způsobem neodpovídajícím bezpečnému provádění pyrotechnického
průzkumu, je podle zákona o zbraních mimo jiné povinností držitele
obecné muniční licence.
muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu.
průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.
Zajistit provádění pyrotechnického průzkumu pouze prostřednictvím fyzické osoby,
která je k němu v pracovním, členském nebo obdobném poměru a je držitelem muničního
průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, je mimo jiné povinen podle zákona
o zbraních držitel
obecné muniční licence.
muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu.
povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem.
Držitel muniční licence je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen neprodleně ohlásit

A
B
C

Ministerstvu vnitra ztrátu nebo odcizení muniční licence.
Českému báňskému úřadu ztrátu nebo odcizení muniční licence.
Policii České republiky ztrátu nebo odcizení muniční licence.

90

Držitel muniční licence je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen předložit muniční
licenci včetně příslušných dokladů vztahujících se k munici na výzvu

A
B
C

Policie České republiky.
Ministerstva vnitra.
Českého báňského úřadu.
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91

Držitel muniční licence je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen požádat příslušný
útvar Policie České republiky o vydání nové muniční licence, jestliže došlo ke změně názvu
nebo sídla právnické osoby nebo jména, příjmení nebo místa pobytu podnikající fyzické
osoby; ve lhůtě do

A
B
C

5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen.
10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen.
15 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen.

92

Držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu je podle zákona
o zbraních mimo jiné povinen vést a po dobu

A

B

C

5 let uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin,
která zahrnuje zejména knihu nálezů, závěrečnou zprávu o provedeném pyrotechnickém
průzkumu a průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu.
10 let uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin,
která zahrnuje zejména knihu nálezů, závěrečnou zprávu o provedeném pyrotechnickém
průzkumu a průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu.
15 let uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin,
která zahrnuje zejména knihu nálezů, závěrečnou zprávu o provedeném pyrotechnickém
průzkumu a průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu.

93

Při nálezu munice nebo výbušniny je podle zákona o zbraních povinen mimo jiné učinit
nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku držitel

A
B
C

vyššího muničního průkazu.
muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.
muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu.

94

Držitel
muniční
licence
pro
provádění
je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

A

B
C

95

A
B
C

pyrotechnického

průzkumu

bez zbytečného odkladu po provedení pyrotechnického průzkumu zpracovat o jeho výsledku
závěrečnou zprávu a předložit ji neprodleně příslušnému útvaru Policie České republiky;
na žádost stavebníka provede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu
do stavebního deníku nebo zpracuje průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém
průzkumu.
provádět pouze denní záznamy o provedeném pyrotechnickém průzkumu
do stavebního deníku.
provádět výhradně průběžnou revizi záznamního deníku.
Zadržet munici, doklady vztahující se k munici, muniční průkaz, muniční licenci, povolení
k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice nebo výbušninu nalezenou
při pyrotechnickém průzkumu, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje
povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený zákonem o zbraních, je podle zákona
o zbraních oprávněn
výhradně příslušník Policie České republiky.
příslušník Policie České republiky a pověřený zaměstnanec Ministerstva vnitra.
držitel vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.
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96

A

B

C

97

A
B
C

98

A

B

C

99
A
B
C

Rozhodnout o zajištění munice, dokladů vztahujících se k munici, muničního průkazu,
muniční licence, povolení k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice
je podle zákona o zbraních oprávněn
příslušný útvar Policie České republiky, jestliže proti držiteli obecné muniční licence
bylo zahájeno řízení pro přestupek, jehož spáchání vylučuje bezúhonnost držitele muniční
licence podle zákona o zbraních.
příslušný útvar Policie České republiky, jestliže proti držiteli obecné muniční bylo zahájeno
trestní stíhání pro trestný čin, jehož spáchání vylučuje bezúhonnost držitele muniční licence
podle zákona o zbraních.
Policejní prezidium České republiky, jestliže proti držiteli obecné muniční licence
bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin, jehož spáchání vylučuje bezúhonnost držitele
muniční licence nebo řízení pro přestupek, jehož spáchání vylučuje spolehlivost držitele
muniční licence podle zákona o zbraních.
Každý, kdo nalezne muniční průkaz nebo muniční licenci, je podle zákona o zbraních
povinen tento doklad odevzdat
nejpozději do 2 dnů příslušníkovi Policie České republiky nebo kterémukoliv útvaru
Policie České republiky nebo obecnímu úřadu, který jej předá nejbližšímu útvaru
Policie České republiky.
nejpozději do 3 dnů příslušníkovi obecní policie nebo kterémukoliv útvaru Policie České
republiky nebo obecnímu úřadu, který jej předá nejbližšímu útvaru Policie České republiky.
neprodleně příslušníkovi Policie České republiky nebo kterémukoliv útvaru Policie České
republiky nebo obecnímu úřadu, který jej předá nejbližšímu útvaru Policie České republiky.
Každý, kdo nalezne munici, střelivo nebo výbušninu, je podle zákona o zbraních povinen
oznámit jejich nález
nejpozději do 2 dnů nejbližšímu příslušníkovi Policie České republiky nebo obecní policii
nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru
Policie České republiky.
nejpozději do 3 dnů nejbližšímu příslušníkovi Policie České republiky nebo útvaru
Policie České republiky nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru
Policie České republiky.
neprodleně nejbližšímu příslušníkovi Policie České republiky nebo útvaru
Policie České republiky nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru
Policie České republiky.
Představuje-li nalezená munice, střelivo nebo výbušnina bezprostřední nebezpečí
pro život, zdraví nebo majetek osob, zajistí jejich zničení podle zákona o zbraních
neprodleně
Hasičský záchranný sbor.
Český báňský úřad.
Policie České republiky.
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100
A
B
C

101
A
B
C

102
A
B
C

103
A
B
C

104
A
B
C

105
A
B
C

106
A
B
C

Nalezená munice, střelivo nebo výbušnina, jakož i munice, střelivo nebo výbušnina,
které jejich vlastník opustil, připadá podle zákona o zbraních do vlastnictví
státu.
držitele muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu, který zajišťoval
pyrotechnický průzkum.
držitele muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, který prováděl
pyrotechnický průzkum.
Informační systém obsahující údaje o vydaných muničních průkazech a jejich držitelích
a vydaných muničních licencích a jejich držitelích vede podle zákona o zbraních
Ministerstvo vnitra.
Ministerstvo obrany.
Policie České republiky.
Informační systém obsahující údaje o munici v držení držitelů muničních licencí
vede podle zákona o zbraních
Ministerstvo vnitra.
Ministerstvo obrany.
Policie České republiky.
Informační systém obsahující údaje o ztracené nebo odcizené munici, muničních
průkazech a muničních licencích vede podle zákona o zbraních
Ministerstvo vnitra.
Policie České republiky.
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Informační systém obsahující údaje o nalezené munici, střelivu nebo výbušninách,
vede podle zákona o zbraních
Ministerstvo vnitra.
Ministerstvo obrany.
Policie České republiky.
Nepřetržitě vstupovat do informačních systémů Policie České republiky vedených
podle § 71 odstavců 2 a 3 zákona o zbraních a využívat údaje v nich uvedené k plnění
svých úkolů ve věcech zbraní a střeliva je podle zákona o zbraních oprávněno
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Ministerstvo obrany.
Ministerstvo vnitra.
Údaje v informačních systémech vedených podle § 71 odstavců 2 a 3 zákona o zbraních
se podle tohoto zákona uchovávají
po dobu 20 let ode dne, kdy zanikla povinnost vést tyto údaje v informačních systémech.
po dobu 15 let ode dne, kdy zanikla povinnost vést tyto údaje v informačních systémech.
po dobu 10 let ode dne, kdy zanikla povinnost vést tyto údaje v informačních systémech.
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Státní správu ve věcech zbraní,
podle zákona o zbraních vykonává

střeliva

a

pyrotechnického

průzkumu

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Policie České republiky, zastupitelský úřad
České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Policie České republiky a zastupitelský úřad České republiky.
Ministerstvo vnitra, Policie České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
Provádět kontrolu dodržování povinností při nakládání s municí a při zajišťování
pyrotechnického průzkumu jsou podle zákona o zbraních oprávněny
Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium České republiky a Český báňský úřad.
Policejní prezidium České republiky a příslušný útvar Policie České republiky.
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Ministerstvo vnitra a příslušný útvar
Policie České republiky.
Střela podle zákona o zbraních je
předmět určený ke vkládání (nabíjení) do střelné zbraně pro výukové účely,
neslouží k výstřelu.
předmět vystřelený ze střelné zbraně, určený k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu.
předmět vymetený z chladné zbraně, určený k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu.
Jednotná střela je podle zákona o zbraních
těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění
hlavně rozdělí.
těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění
hlavně nerozdělí.
těleso, určené ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně.
Hromadná střela podle zákona o zbraních je
těleso, určené ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně.
těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle
nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.
těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně
nerozdělí.
Jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB – tvrdost podle Brinella,
nebo střela, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely
vykazuje průbojný účinek, je podle zákona o zbraních střela
výbušná.
zápalná.
průbojná.
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Složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje,
je podle zákona o zbraních střela
výbušná.
průbojná.
zápalná.
Složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem
nebo po nárazu vznítí, je podle zákona o zbraních střela
výbušná.
průbojná.
zápalná.
Jednotná střela, se špičkou ve tvaru komolého kužele, který je na vrcholu opatřen
otevřenou válcovou dutinou, do které zasahuje část olověného jádra tvaru komolého
kužele, přičemž plášť je na okrajích podélně naříznut, je podle zákona o zbraních střela
šoková.
průbojná.
výbušná.
Podle zákona o zbraních je náboj celek určený ke vkládání (nabíjení) do
mechanické zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky
nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.
paintballové zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky
nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.
palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky
nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.
Podle zákona o zbraních je nábojka celek určený ke vkládání (nabíjení) do
expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo mechanické zbraně, skládá se z nábojnice,
zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou
dráždivou látku.
expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky
nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou
látku.
expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky
nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, jednotnou střelu nebo chemickou
dráždivou látku.
Municí je podle zákona o zbraních
zkompletovaný výrobek neobsahující výbušninu nebo nukleární, biologický nebo chemický
materiál, speciálně konstruovaný pro použití ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory.
úplně i neúplně zkompletovaný výrobek obsahující výbušninu nebo nukleární, biologický
nebo chemický materiál, speciálně konstruovaný pro použití ozbrojenými silami
a bezpečnostními sbory.
úplně
i
neúplně
zkompletovaný
výrobek
obsahující
výbušninu,
biologický nebo chemický materiál, speciálně konstruovaný pro civilní použití.
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Zakázanou municí je podle zákona o zbraních
munice, jejíž použití, vývoj, výroba, skladování, převod nebo hromadění je zakázáno
mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu.
munice, jejíž použití, vývoj, výroba, skladování, převod nebo hromadění je zakázáno
zákonem nebo přímo vykonatelným předpisem Evropské unie.
munice, jejíž použití, vývoj, výroba, skladování, převod nebo hromadění je zakázáno
rozhodnutím Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.
Podle zákona o zbraních se středorážovou municí mimo jiné rozumí kulové náboje a střely
ráže

C

větší než 20 mm, pokud jejich střela obsahuje výbušné látky nebo jiné aktivní muniční
náplně.
větší než 12,7 mm a nejvýše 20 mm, pokud jejich střela obsahuje výbušné látky
nebo jiné aktivní muniční náplně.
nejvýše 20 mm, pokud jejich střela obsahuje výbušné látky nebo jiné aktivní muniční náplně.

121

Náboje ráže větší než 20 mm, s výjimkou nábojů dovoleného výrobního provedení, spadají
podle zákona o zbraních do skupiny
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zbraní kategorie A.
zakázané munice.
středorážové munice.
Dělostřeleckou municí se podle zákona o zbraních rozumí
dělostřelecké jednotné nebo dělené náboje od ráže 20 mm včetně podkaliberné munice.
dělostřelecké
jednotné
nebo
dělené
náboje
od
ráže
20
mm,
s výjimkou podkaliberné munice.
dělostřelecké jednotné nebo dělené náboje od ráže 12,7 mm včetně podkaliberné munice.
V pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, rozhoduje podle zákona o zbraních
Ministerstvo vnitra na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední na základě
vyjádření Ministerstva obrany, Českého báňského úřadu, Českého úřadu pro zkoušení zbraní
a střeliva a Policie České republiky.
Český báňský úřad na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední na základě
vyjádření Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Českého úřadu pro zkoušení zbraní
a střeliva a Policie České republiky.
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva na žádost držitele obecné muniční licence
nebo z moci úřední na základě vyjádření Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany,
Českého báňského úřadu a Policie České republiky.
Delaborovanou municí je podle zákona o zbraních
munice zbavená výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, neoznačená
podle zvláštního právního předpisu.
munice zbavená výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, označená kontrolní
znehodnocovací značkou jako znehodnocená maketa.
munice, o níž tak stanoví pravomocné rozhodnutí ústředního orgánu státní správy na úseku
zbraní a střeliva.
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Znehodnocenou municí je podle zákona o zbraních
delaborovaná munice, která je označena kontrolní znehodnocovací značkou
podle zvláštního právního předpisu.
delaborovaná munice nezpůsobilá pro řádné použití, a to i v případech, kdy není označena
kontrolní znehodnocovací značkou podle zvláštního právního předpisu.
munice, o níž tak stanoví příslušný útvar Policie České republiky.
Maketou munice je podle zákona o zbraních
munice nebo předmět tvarově a rozměrově shodný s originální předlohou, které neobsahují
výbušniny nebo jiné aktivní muniční náplně, přičemž mohou být vyrobeny z jiného
(nestandardního) materiálu než munice a mohou obsahovat náplně vyrobené z náhradního
(inertního) materiálu.
munice nebo předmět tvarově a rozměrově shodný s originální předlohou, přičemž mohou
být vyrobeny z jiného (nestandardního) materiálu než munice a mohou obsahovat náplně
vyrobené z výbušniny nebo jiné aktivní muniční náplně.
jakákoliv munice určena k výuce nebo výcviku.
Mezi skupiny munice patří podle zákona o zbraních mimo jiné
malorážová munice, středorážová munice a dělostřelecká munice.
středorážová munice, dělostřelecká munice a miny do minometů všech ráží.
středorážová munice, miny do minometů všech ráží a dělostřelecká munice,
včetně podkaliberní munice a střelivo se stopovkou do ráže 12,7 mm.
Mezi skupiny munice patří podle zákona o zbraních mimo jiné
granáty ruční, puškové, granátometné a speciální, jednorázové protitankové střely
a střely do pancéřovek a tarasnic a iniciátory.
granáty ruční, puškové, granátometné a chemické, jednorázové protitankové střely
a střely do pancéřovek a tarasnic a signální střelivo ráže 26,5 mm.
granáty ruční, puškové, granátometné a chemické, jednorázové protitankové střely
a střely do pancéřovek a tarasnic a pyrotechnické výrobky kategorie P1.
Výbušninou se podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
rozumí látky a předměty, které jsou uvedeny
v Příloze A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud nejde o střelivo, munici a pyrotechnické výrobky).
v prováděcím předpisu Českého báňského úřadu, a které mají vlastnosti trhavin, třaskavin,
střelivin nebo výbušných pyrotechnických složí, pokud nejde o střelivo, munici
a pyrotechnické výrobky.
ve Sbírce zákonů, které jsou zařazeny v příloze A této Sbírky do třídy I těchto látek,
jakož i látky, které mají vlastnosti trhavin, třaskavin, střelivin nebo výbušných
pyrotechnických složí, pokud nejde o střelivo, munici a pyrotechnické výrobky.
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Za nakládání s výbušninami se podle zákona o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě považuje

B
C

výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výroba a zpracování, používání, ničení
a zneškodňování, skladování, nabývání, předávání, dovoz, vývoz nebo tranzit,
a jejich přeprava.
výhradně skladování a obchodování s nimi.
výroba a zhotovování výbušnin; používání a přeprava se za nakládání s nimi nepovažují.
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V pochybnostech, zda jde o výbušninu, rozhoduje podle zákona o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě
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Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
Český báňský úřad.
Organizace, která nakládá s výbušninami, je podle zákona o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě mimo jiné povinna zabezpečit výbušniny proti
zneužití, ztrátě nebo odcizení v souladu s ustanovením § 22 odst. 6 tohoto zákona.
odcizení a zneužití způsobem odpovídajícím místním podmínkám.
odcizení a poškození způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu.
Při nakládání s výbušninami jsou osoby nezúčastněné při těchto činnostech podle zákona
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
povinny řídit se pokyny osoby, která nakládá s výbušninami, a respektovat její pokyny
k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku.
povinny řídit se pokyny osoby, která nakládá s výbušninami, a respektovat její pokyny
k zajištění ochrany majetku. Na tuto skutečnost musí být písemně upozorněny
před zahájením činností.
nejsou povinny řídit se pokyny osoby, která nakládá s výbušninami, musí však respektovat
pokyn takové osoby k opuštění prostoru, kde je s výbušninami nakládáno.
Přeprava výbušnin se podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě považuje za dopravu
nebezpečných
věcí.
Pro
přepravu
výbušnin
platí
zvláštní
předpisy
a příslušné technické normy.
zboží, které nemá obchodní charakter. Pro přepravu výbušnin platí předpisy Ministerstva
průmyslu a obchodu.
zbraní. Pro přepravu výbušnin platí předpisy Ministerstva vnitra.
Vyrábět, zpracovávat nebo skladovat výbušniny nebo provádět výzkum, vývoj, zkoušení,
ničení nebo zneškodňování výbušnin lze podle zákona o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě pouze ve stavbě, kterou lze
užívat k tomuto účelu podle kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo souhlasu
či povolení změny v účelu užívání stavby podle stavebního zákona, nebo na plochách k tomu
určených podle rozhodnutí o změně využití území podle stavebního zákona. Tato povinnost
se nevztahuje na výrobu výbušnin mobilní jednotkou připravující výbušniny v místě spotřeby
pro jejich přímé nabití do vývrtu.
užívat k tomuto účelu podle vnitřního předpisu podnikatele.
užívat k tomuto účelu podle povolení vydaného znalcem v oboru výbušnin.
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Podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě výbušniny lze
po dobu nezbytně nutnou pro provedení trhací práce přechovávat mimo jiné i
ve zvláštních úschovnách zřízených na pracovišti. Podmínky pro provoz, umístění a provedení
zvláštních úschoven výbušnin stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
v mobilních kontejnerech zřízených mimo pracoviště. Podrobnosti o zvláštních úschovnách
stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.
ve zvláštních úschovnách zřízených mimo pracoviště. Podmínky pro provoz, umístění
a provedení zvláštních úschoven výbušnin stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyhláškou.
Nakládat s výbušninami, pokud zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě nestanoví jinak, mohou jen
osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a zdravotně a odborně
způsobilé.
osoby starší 21 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a zdravotně a odborně
způsobilé.
osoby starší 21 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné, spolehlivé a zdravotně
a odborně způsobilé.
Sklad výbušnin se před dílčím prostorem pro skladování výbušnin, na vnější straně,
označuje
třídou a skupinou nebezpečí podle přílohy číslo 1 vyhlášky Českého báňského úřadu
č. 99/1995 Sb.
třídou a skupinou nebezpečí podle přílohy číslo 1 zákona o hornické činnosti.
barevnými symboly podle druhu skladovaných výbušnin podle přílohy číslo 2 zákona
o zbraních.
V projektové dokumentaci skladu se stanoví způsob zajištění skladu proti odcizení
nebo zneužití výbušnin, který podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb.
posoudí
znalec nebo podnikatel provádějící zabezpečování objektů.
příslušné pracoviště Českého báňského úřadu.
podnikatel v oboru pyrotechnického průzkumu.
Úschovnou výbušnin se podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. rozumí
úložný prostor (např. bedna, schránka) na povrchu. Do úschovny výbušnin nelze ukládat
výbušniny ze selhávek, z nálezu a adjustované náložky.
úložný prostor (např. bedna, schránka) na povrchu. Do úschovny výbušnin se ukládají
veškeré výbušniny na pracovišti.
úložný prostor vybudovaný na pracovišti. Musí být obklopen zemním valem,
popř. zapuštěný do země a opatřen hasicími prostředky.
Výbušniny určené ke zničení musí být podle vyhlášky Českého báňského úřadu
č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, ukládány
na místě k tomu určeném a odděleně od ostatních výbušnin.
na místě k tomu určeném, společně s ostatními výbušninami.
společně s ostatními výbušninami.
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Ve skladu se výbušniny podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. ukládají
přehledně a tak, aby nemohly samovolně spadnout. Skutečnou výšku hranice určí organizace
podle nosnosti spodních vrstev obalů a nosnosti podlahy skladu.
přehledně a tak, aby nemohly samovolně spadnout. Skutečnou výšku hranice určí znalec
podle nosnosti spodních vrstev obalů a nosnosti podlahy skladu.
do hranic a vrstev tak, aby nepřekážely nakládání s ostatními výbušninami. Skutečnou výšku
hranice určí skladník podle nosnosti spodních vrstev obalů a s ohledem na konstrukci skladu.
Ve všech prostorách určených pro skladování výbušnin a v jejich bezprostřední blízkosti
platí podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. zákaz
kouření
a manipulace
s
otevřeným
ohněm
a rozpálenými předměty.
Do těchto prostor se rovněž nesmí přinášet předměty, jimiž je možno založit oheň
nebo způsobit výbuch, např. zápalky a zapalovače.
kouření a manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty.
Do těchto prostor se smí vnášet předměty, jimiž je možno založit oheň nebo způsobit
výbuch, pokud se s nimi nemanipuluje.
manipulace
s
otevřeným
ohněm
a
rozpálenými
předměty.
Do těchto prostor se smí, na základě předchozího povolení organizace, vnášet předměty,
jimiž je možno založit oheň nebo způsobit výbuch.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se tunelovou střelnicí pro munici rozumí
střelnice pro munici umístěná v tunelu s bezpečným zachycením střel a střepin
nebo částí střel po celé dráze letu.
střelnice pro munici umístěná v tunelu s bezpečným zachycením střel a střepin
nebo částí střel pouze v dopadišti střel.
střelnice pro munici pro střelbu do volného terénu s bezpečným zachycením střel a střepin
nebo částí střel v tunelu.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se tunelovou střelnicí pro munici rozumí
střelnice pro munici umístěná v tunelu s bezpečným zachycením střel a střepin
nebo částí střel po celé dráze letu.
střelnice pro munici umístěná v tunelu s bezpečným zachycením střel a střepin
nebo částí střel pouze v dopadišti střel.
střelnice umístěná v tunelu.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se dálkovou střelnicí pro munici rozumí
střelnice
pro
munici,
jejíž
dopadová
plocha
musí
být
vzdálena
alespoň 500m od palebného stanoviště.
střelnice pro munici pro střelbu do volného terénu.
střelnice pro munici pro střelbu do volného terénu, jejíž dopadová plocha musí být vzdálena
alespoň 1000 m od palebného stanoviště.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se dálkovou střelnicí pro munici rozumí
střelnice pro munici, jejíž dopadová plocha musí být vzdálena alespoň 1000 m
od palebného stanoviště.
střelnice pro munici, jejíž dopadová plocha musí být vzdálena alespoň 2000 m
od palebného stanoviště.
střelnice pro munici pro střelbu do volného terénu.
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Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se palebným sektorem střelnice pro munici rozumí
koridor vymezený dálkově palebným stanovištěm a dopadištěm v závislosti na druhu střelby.
koridor, vymezený dálkově plánovaným a skutečným dopadištěm střel.
sektor vymezený spojnicí palebného stanoviště a dopadiště střel a prostoru v okruhu
800 m této spojnice.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se palebným sektorem střelnice pro munici rozumí
koridor vymezený dálkově palebným stanovištěm a dopadištěm v závislosti na druhu střelby.
sektor vymezený spojnicí palebného stanoviště a dopadiště střel a prostoru v okruhu
800 m této spojnice.
sektor vymezený spojnicí palebného stanoviště a dopadiště střel a prostoru v okruhu
1500 m této spojnice.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se délkou palebného sektoru rozumí
součet největšího dostřelu nejvýkonnější zbraně, pro kterou je střelnice určena, zvětšeného
o 10 % a střepinového účinku nejvýkonnější munice, pro kterou je střelnice určena,
nebo taková dálka střelby, pro kterou je střelnice pro munici projektována a pro kterou
je konstrukcí dopadiště a zabezpečením ohroženého prostoru podle § 5 nařízení vlády
č. 218/2017 Sb. zajištěno, že nemůže dojít k úniku střel mimo palebný sektor.
součet největšího dostřelu nejvýkonnější zbraně, pro kterou je střelnice určena, zvětšeného
o 20 % a střepinového účinku nejvýkonnější munice, pro kterou je střelnice určena,
nebo taková dálka střelby, pro kterou je střelnice pro munici projektována a pro kterou
je konstrukcí dopadiště a zabezpečením ohroženého prostoru podle § 5 nařízení vlády
č. 218/2017 Sb. zajištěno, že nemůže dojít k úniku střel mimo palebný sektor.
součet největšího dostřelu nejvýkonnější zbraně, pro kterou je střelnice určena, zvětšeného
o 25 % a střepinového účinku nejvýkonnější munice, pro kterou je střelnice určena,
nebo taková dálka střelby, pro kterou je střelnice pro munici projektována a pro kterou
je konstrukcí dopadiště a zabezpečením ohroženého prostoru podle § 5 nařízení vlády
č. 218/2017 Sb. zajištěno, že nemůže dojít k úniku střel mimo palebný sektor.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se délkou palebného sektoru rozumí
součet největšího dostřelu nejvýkonnější zbraně, pro kterou je střelnice určena, zvětšeného
o 10 % a střepinového účinku nejvýkonnější munice, pro kterou je střelnice určena,
nebo taková dálka střelby, pro kterou je střelnice pro munici projektována a pro kterou
je konstrukcí dopadiště a zabezpečením ohroženého prostoru podle § 5 nařízení vlády
č. 218/2017 Sb. zajištěno, že nemůže dojít k úniku střel mimo palebný sektor.
součet největšího dostřelu nejvýkonnější zbraně, pro kterou je střelnice určena, zvětšeného
o 15 % a střepinového účinku nejvýkonnější munice, pro kterou je střelnice určena,
nebo taková dálka střelby, pro kterou je střelnice pro munici projektována a pro kterou
je konstrukcí dopadiště a zabezpečením ohroženého prostoru podle § 5 nařízení vlády
č. 218/2017 Sb. zajištěno, že nemůže dojít k úniku střel mimo palebný sektor.
součet největšího dostřelu nejvýkonnější zbraně, pro kterou je střelnice určena, zvětšeného
o 20 % a střepinového účinku nejvýkonnější munice, pro kterou je střelnice určena,
nebo taková dálka střelby, pro kterou je střelnice pro munici projektována a pro kterou
je konstrukcí dopadiště a zabezpečením ohroženého prostoru podle § 5 nařízení vlády
č. 218/2017 Sb. zajištěno, že nemůže dojít k úniku střel mimo palebný sektor.
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Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se ohroženým prostorem rozumí
prostor v okolí palebného sektoru nebo místa odpalování nebo ničení munice, ve kterém
může dojít k ohrožení osob nebo majetku v době střelby, odpalování nebo ničení munice,
a to zejména přímým účinkem střelby, tlakovou, zvukovou nebo seismickou vlnou
nebo rozletem střepin a kamení.
prostor v okruhu 800 m od palebného sektoru nebo místa odpalování nebo ničení munice,
ve kterém může dojít k ohrožení osob nebo majetku v době střelby, odpalování nebo ničení
munice, a to zejména přímým účinkem střelby, tlakovou, zvukovou nebo seismickou vlnou
nebo rozletem střepin a kamení.
prostor v okruhu 1500 m od palebného sektoru nebo místa odpalování nebo ničení munice,
ve kterém může dojít k ohrožení osob nebo majetku v době střelby, odpalování nebo ničení
munice, a to zejména přímým účinkem střelby, tlakovou, zvukovou nebo seismickou vlnou
nebo rozletem střepin a kamení.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se ohroženým prostorem rozumí
prostor v okolí palebného sektoru nebo místa odpalování nebo ničení munice, ve kterém
může dojít k ohrožení osob nebo majetku v době střelby, odpalování nebo ničení munice,
a to zejména přímým účinkem střelby, tlakovou, zvukovou nebo seismickou vlnou
nebo rozletem střepin a kamení.
prostor v okruhu 500 m od palebného sektoru nebo místa odpalování nebo ničení munice,
ve kterém může dojít k ohrožení osob nebo majetku v době střelby, odpalování nebo ničení
munice, a to zejména přímým účinkem střelby, tlakovou, zvukovou nebo seismickou vlnou
nebo rozletem střepin a kamení.
prostor v okruhu 800 m od palebného sektoru nebo místa odpalování nebo ničení munice,
ve kterém může dojít k ohrožení osob nebo majetku v době střelby, odpalování nebo ničení
munice, a to zejména přímým účinkem střelby, tlakovou, zvukovou nebo seismickou vlnou
nebo rozletem střepin a kamení.
Bezpečnostní prvky podle § 5 odst. 3 písm. b) a c) nařízení vlády č. 218/2017 Sb.,
které nejsou instalovány trvale, se uvádějí do funkce
před začátkem střelby, odpalování nebo ničení munice a musí být ponechány funkční
až do ukončení střelby, odpalování nebo ničení munice.
nejméně 1 hodinu před začátkem střelby, odpalování nebo ničení munice a musí být
ponechány funkční nejméně 1 hodinu po ukončení střelby, odpalování nebo ničení munice.
nejméně 2 hodiny před začátkem střelby, odpalování nebo ničení munice a musí být
ponechány funkční nejméně 2 hodiny po ukončení střelby, odpalování nebo ničení munice.
Bezpečnostní prvky podle § 5 odst. 3 písm. b) a c) nařízení vlády č. 218/2017 Sb.,
které nejsou instalovány trvale, se uvádějí do funkce
před začátkem střelby, odpalování nebo ničení munice a musí být ponechány funkční
až do ukončení střelby, odpalování nebo ničení munice.
nejméně 1 hodinu před začátkem střelby, odpalování nebo ničení munice a musí být
ponechány funkční nejméně 1 hodinu po ukončení střelby, odpalování nebo ničení munice.
nejméně 30 minut před začátkem střelby, odpalování nebo ničení munice a musí být
ponechány funkční nejméně 30 minut po ukončení střelby, odpalování nebo ničení munice.
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Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. musí být u polozakryté střelnice pro munici ráže
nad 30 mm palebný sektor střelnice pro munici vzdálen od všech staveb a ploch,
které by mohly být ohroženy nakládáním s municí nebo s použitými výbušninami,
kromě krytů pro obsluhu a objektů nezbytných pro provoz střelnice,
do stran a dozadu nejméně 100 m; to neplatí, je-li toto ohrožení zcela vyloučeno
instalovanými bezpečnostními prvky nebo vlastnostmi používané munice, zejména jde-li
o střelbu munice s inertní střelou, při níž nedochází ke tvorbě střepin.
do stran a dozadu nejméně 150 m; to neplatí, je-li toto ohrožení zcela vyloučeno
instalovanými bezpečnostními prvky nebo vlastnostmi používané munice, zejména jde-li
o střelbu munice s inertní střelou, při níž nedochází ke tvorbě střepin.
do stran a dozadu nejméně 200 m; to neplatí, je-li toto ohrožení zcela vyloučeno
instalovanými bezpečnostními prvky nebo vlastnostmi používané munice, zejména jde-li
o střelbu munice s inertní střelou, při níž nedochází ke tvorbě střepin.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. musí být u polozakryté střelnice pro munici ráže
nad 30 mm palebný sektor střelnice pro munici vzdálen od všech staveb a ploch,
které by mohly být ohroženy nakládáním s municí nebo s použitými výbušninami,
kromě krytů pro obsluhu a objektů nezbytných pro provoz střelnice,
do stran a dozadu nejméně 100 m; to neplatí, je-li toto ohrožení zcela vyloučeno
instalovanými bezpečnostními prvky nebo vlastnostmi používané munice, zejména jde-li
o střelbu munice s inertní střelou, při níž nedochází ke tvorbě střepin.
do stran a dozadu nejméně 200 m; to neplatí, je-li toto ohrožení zcela vyloučeno
instalovanými bezpečnostními prvky nebo vlastnostmi používané munice, zejména jde-li
o střelbu munice s inertní střelou, při níž nedochází ke tvorbě střepin.
do stran a dozadu nejméně 250 m; to neplatí, je-li toto ohrožení zcela vyloučeno
instalovanými bezpečnostními prvky nebo vlastnostmi používané munice, zejména jde-li
o střelbu munice s inertní střelou, při níž nedochází ke tvorbě střepin.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se palebná postavení a ohrožený prostor za nimi
oddělí od ostatních objektů a zařízení střelnice pro munici. Ochrannou zdí nebo valem
se toto oddělení musí provést
u každé střelnice pro munici ráže nad 30 mm.
u polozakryté střelnice pro munici ráže nad 30 mm.
u polozakryté střelnice pro munici ráže nad 20 mm.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se palebná postavení a ohrožený prostor za nimi
oddělí od ostatních objektů a zařízení střelnice pro munici. Ochrannou zdí nebo valem
se toto oddělení musí provést
u polozakryté střelnice pro munici ráže nad 30 mm.
u každé střelnice pro munici ráže nad 20 mm.
u polozakryté střelnice pro munici ráže nad 20 mm.
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Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. musí být u dálkových střelnic pro munici
ráže nad 30 mm vzájemná vzdálenost nechráněných sousedních palebných sektorů
nejméně 500 m; tuto vzdálenost lze snížit, jsou-li palebná postavení chráněna
proti tlakovému účinku výstřelu, připouští-li to vlastnosti používané munice.
nejméně 800 m; tuto vzdálenost lze snížit, jsou-li palebná postavení chráněna
proti tlakovému účinku výstřelu, připouští-li to vlastnosti používané munice.
nejméně 1000 m; tuto vzdálenost lze snížit, jsou-li palebná postavení chráněna
proti tlakovému účinku výstřelu, připouští-li to vlastnosti používané munice.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. musí být u dálkových střelnic pro munici
ráže nad 30 mm vzájemná vzdálenost nechráněných sousedních palebných sektorů
nejméně 300 m; tuto vzdálenost lze snížit, jsou-li palebná postavení chráněna
proti tlakovému účinku výstřelu, připouští-li to vlastnosti používané munice.
nejméně 500 m; tuto vzdálenost lze snížit, jsou-li palebná postavení chráněna
proti tlakovému účinku výstřelu, připouští-li to vlastnosti používané munice.
nejméně 1000 m; tuto vzdálenost lze snížit, jsou-li palebná postavení chráněna
proti tlakovému účinku výstřelu, připouští-li to vlastnosti používané munice.
Místo pro zřízení trhací jámy podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb.
nesmí mít kamenitý podklad, který by mohl vést k vyvržení kamenů mimo vymezený
ohrožený prostor, a oblast v okruhu nejméně 20 m od místa ničení musí být zbavena
lesního porostu, trávy a jiných hořlavých materiálů.
nesmí mít kamenitý podklad, který by mohl vést k vyvržení kamenů mimo vymezený
ohrožený prostor, a oblast v okruhu nejméně 25 m od místa ničení musí být zbavena
lesního porostu, trávy a jiných hořlavých materiálů.
nesmí mít kamenitý podklad, který by mohl vést k vyvržení kamenů mimo vymezený
ohrožený prostor, a oblast v okruhu nejméně 30 m od místa ničení být zbavena
lesního porostu, trávy a jiných hořlavých materiálů.
Místo pro zřízení trhací jámy podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb.
nesmí mít kamenitý podklad, který by mohl vést k vyvržení kamenů mimo vymezený
ohrožený prostor, a oblast v okruhu nejméně 15 m od místa ničení musí být zbavena lesního
porostu, trávy a jiných hořlavých materiálů.
nesmí mít kamenitý podklad, který by mohl vést k vyvržení kamenů mimo vymezený
ohrožený prostor, a oblast v okruhu nejméně 20 m od místa ničení musí být zbavena lesního
porostu, trávy a jiných hořlavých materiálů.
nesmí mít kamenitý podklad, který by mohl vést k vyvržení kamenů mimo vymezený
ohrožený prostor, a oblast v okruhu nejméně 25 m od místa ničení musí být zbavena lesního
porostu, trávy a jiných hořlavých materiálů.
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Pokud zabezpečení ohroženého prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení
munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice pomocí
bezpečnostních prvků uvedených v § 5 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 218/2017 Sb.
nezamezuje zcela vstupu neoprávněných osob do tohoto ohroženého prostoru, umístí se
na hranici ohroženého prostoru nezabezpečeného takovými bezpečnostními prvky
výstražné tabulky, na kterých se mj. uvede a vyobrazí
text
„Životu
nebezpečné!
Zákaz
vstupu
do
vyhrazeného
a dotyku nalezeného materiálu.“.
text
„Životu
nebezpečné!
Zákaz
vstupu
do
vyhrazeného
a dotyku nalezeného materiálu bez dohledu odpovědné osoby.“.
text
„Životu
nebezpečné!
Vstup
do
vyhrazeného
a dotyk nalezeného materiálu povolen jen poučené osobě.“.

prostoru
prostoru
prostoru

Pokud zabezpečení ohroženého prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení
munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice pomocí
bezpečnostních prvků uvedených v § 5 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 218/2017 Sb.
nezamezuje zcela vstupu neoprávněných osob do tohoto ohroženého prostoru,

instaluje se zařízení umožňující provedení zvukové a případně též vhodné světelné
signalizace počátku a konce střelby, odpálení nebo ničení munice, a to tak,
aby zvuková signalizace byla zřetelně slyšitelná alespoň na hranice ohroženého prostoru
a světelná signalizace byla jasně viditelná alespoň na přístupových cestách
do ohroženého prostoru.
instaluje se zařízení umožňující provedení obrazové a případně též vhodné světelné
signalizace počátku a konce střelby, odpálení nebo ničení munice, a to tak,
aby obrazová nebo světelná signalizace byla jasně viditelná alespoň na přístupových cestách
do ohroženého prostoru.
instaluje se zařízení umožňující provedení obrazové a případně též vhodné
zvukové signalizace počátku a konce střelby, odpálení nebo ničení munice, a to tak,
aby zvuková signalizace byla zřetelně slyšitelná alespoň na hranice ohroženého prostoru
a obrazová signalizace byla jasně viditelná alespoň na přístupových cestách do ohroženého
prostoru; přístupové cesty do ohroženého prostoru musejí být označeny výstražnou vlajkou
červené barvy o rozměrech alespoň 50x75 cm, umístěné na stožáru vysokém alespoň 2 m.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se výstražné tabulky
umisťují ve výšce 2,50 m nad úrovní terénu tak, aby byly dobře viditelné ze všech směrů
možného přístupu do ohroženého prostoru. Vzdálenost mezi výstražnými tabulkami
je maximálně 20 m. Výstražná tabulka má podklad žluté barvy s textem a piktogramy barvy
červené nebo černé. Rozměr výstražné tabulky je nejméně 40 x 25 cm.
umisťují ve výšce 2 m nad úrovní terénu tak, aby byly dobře viditelné ze všech směrů
možného přístupu do ohroženého prostoru. Vzdálenost mezi výstražnými tabulkami
je maximálně 20 m. Výstražná tabulka má podklad žluté barvy s textem a piktogramy barvy
červené nebo černé. Rozměr výstražné tabulky je nejméně 40 x 25 cm.
umisťují ve výšce 2 m nad úrovní terénu tak, aby byly dobře viditelné ze všech směrů
možného přístupu do ohroženého prostoru. Vzdálenost mezi výstražnými tabulkami
je maximálně 30 m. Výstražná tabulka má podklad bílé barvy s textem a piktogramy barvy
červené nebo černé. Rozměr výstražné tabulky je nejméně 40 x 25 cm.
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Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se výstražné tabulky
umisťují ve výšce 1,50 m nad úrovní terénu tak, aby byly dobře viditelné ze všech směrů
možného přístupu do ohroženého prostoru. Vzdálenost mezi výstražnými tabulkami
je maximálně 20 m. Výstražná tabulka má podklad bílé barvy s textem a piktogramy barvy
červené nebo černé. Rozměr výstražné tabulky je nejméně 40 x 25 cm.
umisťují ve výšce 2 m nad úrovní terénu tak, aby byly dobře viditelné ze všech směrů
možného přístupu do ohroženého prostoru. Vzdálenost mezi výstražnými tabulkami
je maximálně 20 m. Výstražná tabulka má podklad žluté barvy s textem a piktogramy barvy
červené nebo černé. Rozměr výstražné tabulky je nejméně 40 x 25 cm.
umisťují ve výšce 2 m nad úrovní terénu tak, aby byly dobře viditelné ze všech směrů
možného přístupu do ohroženého prostoru. Vzdálenost mezi výstražnými tabulkami
je maximálně 25 m. Výstražná tabulka má podklad bílé barvy s textem a piktogramy barvy
červené nebo černé. Rozměr výstražné tabulky je nejméně 40 x 25 cm.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se šířka dálkové střelnice pro munici stanoví podle
druhu střelby. Jde-li o střelnici pro munici určenou pro střelbu pod jiným než nulovým
náměrem do terénu, určí se šířka ze součtu možných bočních úchylek a střepinového
účinku střely. Zjištěná vzdálenost
se zvýší na každou stranu o 500 m po celé délce střelnice jako boční zajištění.
Šířku bočního zajištění lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky
k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice,
a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.
se zvýší na každou stranu o 750 m po celé délce střelnice jako boční zajištění.
Šířku bočního zajištění lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky
k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice,
a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.
se zvýší na každou stranu o 800 m po celé délce střelnice jako boční zajištění.
Šířku bočního zajištění lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky
k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice,
a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se šířka dálkové střelnice pro munici stanoví
podle druhu střelby. Jde-li o střelnici pro munici určenou pro střelbu pod jiným
než nulovým náměrem do terénu, určí se šířka ze součtu možných bočních úchylek
a střepinového účinku střely. Zjištěná vzdálenost
se zvýší na každou stranu o 500 m po celé délce střelnice jako boční zajištění.
Šířku bočního zajištění lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky
k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice,
a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.
se zvýší na každou stranu o 1000 m po celé délce střelnice jako boční zajištění.
Šířku bočního zajištění lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky
k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice,
a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.
se zvýší na každou stranu o 800 m po celé délce střelnice jako boční zajištění.
Šířku bočního zajištění lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky
k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice,
a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.
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Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb., se při stanovování délky a šířky dálkové střelnice
pro munici určené pro protiletadlovou střelbu přihlíží
k doletu střepin, který může být podle síly větru až na vzdálenost výšky rozprasku střely.
k doletu střepin, který může být podle síly větru až na vzdálenost dvou třetin výšky
rozprasku střely.
k doletu střepin, který může být podle síly větru až na vzdálenost poloviny výšky rozprasku
střely.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb., se při stanovování délky a šířky dálkové střelnice
pro munici určené pro protiletadlovou střelbu přihlíží
k doletu střepin, který může
tří pětin výšky rozprasku střely.
k doletu střepin, který může
dvou třetin výšky rozprasku střely.
k doletu střepin, který může
poloviny výšky rozprasku střely.
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Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se dopadiště, které není vybaveno účinnými
bezpečnostními prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování
nebo ničení munice, umístí v odděleném prostoru vzdáleném od všech staveb a ploch,
které by mohly být ohroženy střelbou, odpalováním nebo ničením munice, kromě krytů
pro obsluhu a objektů nezbytných pro provoz střelnice, do stran a dozadu
nejméně 250 m. U střelnic pro munici s chráněným dopadištěm nebo připouští-li
to vlastnosti používané munice, lze tuto vzdálenost přiměřeně snížit.
nejméně 500 m. U střelnic pro munici s chráněným dopadištěm nebo připouští-li
to vlastnosti používané munice, lze tuto vzdálenost přiměřeně snížit.
nejméně 700 m. U střelnic pro munici s chráněným dopadištěm nebo připouští-li to vlastnosti
používané munice, lze tuto vzdálenost přiměřeně snížit.
Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se dopadiště, které není vybaveno účinnými
bezpečnostními prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování
nebo ničení munice, umístí v odděleném prostoru vzdáleném od všech staveb a ploch,
které by mohly být ohroženy střelbou, odpalováním nebo ničením munice, kromě krytů
pro obsluhu a objektů nezbytných pro provoz střelnice, do stran a dozadu
nejméně 500 m. U střelnic pro munici s chráněným dopadištěm nebo připouští-li
to vlastnosti používané munice, lze tuto vzdálenost přiměřeně snížit.
nejméně 700 m. U střelnic pro munici s chráněným dopadištěm nebo připouští-li
to vlastnosti používané munice, lze tuto vzdálenost přiměřeně snížit.
nejméně 800 m. U střelnic pro munici s chráněným dopadištěm nebo připouští-li
to vlastnosti používané munice, lze tuto vzdálenost přiměřeně snížit.
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Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. se rizikovou událostí rozumí
událost představující riziko pro zabezpečovaný materiál z hlediska možného přístupu
neoprávněné osoby nebo působení jiného nežádoucího jevu, který může představovat riziko
z hlediska nebezpečných vlastností zabezpečovaného materiálu.
výhradně událost představující riziko pro zabezpečovaný materiál z hlediska možného
přístupu neoprávněné osoby.
událost představující riziko pro život a zdraví osob z hlediska nebezpečných vlastností
zabezpečovaného materiálu; za rizikovou událost se nepovažuje událost představující riziko
pro zabezpečovaný materiál z hlediska možného přístupu neoprávněné osoby.
Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. se elektronickým zabezpečovacím zařízením rozumí
soustava výhradně elektronických součástek instalovaných v místech uložení
zabezpečovaného materiálu a sloužících k detekci rizikové události.
soustava elektrických, elektronických, mechanických nebo jiných součástek instalovaných
v místech uložení zabezpečovaného materiálu a sloužících k detekci rizikové události.
elektronické zařízení, jímž je vybavena osoba provádějící fyzickou ostrahu místa uložení
zabezpečovaného materiálu.
Podle § 2 písm. c) nařízení vlády č. 217/2017 Sb. se obložením rozumí
nejnižší přípustné množství uskladněné munice, a to s ohledem na množství výbušniny
zalaborované v munici.
materiál, jímž je izolován vnitřek muničního skladiště, sloužící k omezení účinku výbušniny
zalaborované v uskladněné munici.
nejvyšší přípustné množství uskladněné munice, a to s ohledem na množství výbušniny
zalaborované v munici.
Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. musí být muniční skladiště proti vstupu
neoprávněných osob zabezpečeno
uzamčením podle § 12 nařízení, instalací elektronického zabezpečovacího zařízení
pro zajištění ochrany muničního skladiště podle § 13 nařízení a přijetím některého z opatření
k zabezpečení muničního skladiště uvedeného v § 14 až 17 nařízení č. 217/2017 Sb.
uzamčením podle § 12 nařízení, instalací elektronického zabezpečovacího zařízení
pro zajištění ochrany muničního skladiště podle § 13 nařízení a přijetím nejméně
dvou opatření k zabezpečení muničního skladiště uvedeného podle § 14 až 17
nařízení č. 217/2017 Sb.
uzamčením podle § 12 nařízení, instalací elektronického zabezpečovacího zařízení
pro zajištění ochrany muničního skladiště podle § 13 nařízení a přijetím všech opatření
k zabezpečení muničního skladiště uvedených v § 14 až 17 nařízení č. 217/2017 Sb.
Podle § 12 nařízení vlády č. 217/2017 Sb. se uzamčení muničního skladiště provádí
zámkem a bezpečnostním kováním nebo závorou splňujícími požadavky
3. bezpečnostní třídy podle technické normy ČSN EN 1627.
Muniční skladiště se neuzamyká, nacházejí-li se v něm osoby.
zámkem a bezpečnostním kováním nebo závorou splňujícími požadavky
nejméně 4. bezpečnostní
třídy
podle
technické
normy
ČSN
EN
1627.
Muniční skladiště se uzamyká i nacházejí-li se v něm osoby.
zámkem a bezpečnostním kováním nebo závorou splňujícími požadavky
nejméně 2. bezpečnostní
třídy
podle
technické
normy
ČSN
EN
1627.
Muniční skladiště musí být vždy uzamčeno.
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Podle § 13 nařízení vlády č. 217/2017 Sb. musí elektronické zabezpečovací zařízení
pro zajištění ochrany muničního skladiště a způsob jeho instalace zahrnující prostorovou
a plášťovou ochranu a tísňový systém splňovat požadavky
nejméně pro stupeň zabezpečení 2 podle technické normy ČSN EN 50131-1 ed.2 a všeobecné
požadavky na poplachové přenosové systémy podle technické normy ČSN EN 50136-1.
nejméně pro stupeň zabezpečení 3 podle technické normy ČSN EN 50131-1 ed.2
a všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy podle technické normy
ČSN EN 50136-1.
nejméně pro stupeň zabezpečení 1 podle technické normy ČSN EN 50131-1 ed.2
a všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy podle technické normy
ČSN EN 50136-1.
Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. se fyzická ostraha muničního skladiště zajišťuje
mimo jiné
nejméně jednou fyzickou osobou nepřetržitě přítomnou nebo vykonávající nepravidelnou
obchůzkovou činnost s frekvencí obchůzky nejméně jednou za 2 hodiny.
nejméně dvěma fyzickými osobami nepřetržitě přítomnými nebo vykonávajícími
nepravidelnou obchůzkovou činnost s frekvencí obchůzky nejméně jednou za 2 hodiny.
nejméně jednou fyzickou osobou ovládající psa nepřetržitě přítomnou nebo vykonávající
nepravidelnou obchůzkovou činnost s frekvencí obchůzky nejméně jednou za 2 hodiny.
Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. se muniční skladiště oplotí
plotem o minimální výšce 2,50 m s nástavbou alespoň jedné řady ostnatého drátu
nejméně ve vzdálenosti 20 m od muničního skladiště; tento požadavek lze splnit i umístěním
muničního skladiště v oploceném areálu, je-li zachována minimální vzdálenost muničního
skladiště od oplocení.
plotem o minimální výšce 2 m s nástavbou alespoň jedné řady ostnatého drátu
nejméně ve vzdálenosti 20 m od muničního skladiště; tento požadavek lze splnit i umístěním
muničního skladiště v oploceném areálu, je-li zachována minimální vzdálenost muničního
skladiště od oplocení.
plotem o minimální výšce 2,75 m s nástavbou alespoň jedné řady ostnatého drátu
nejméně ve vzdálenosti 20 m od muničního skladiště; tento požadavek lze splnit i umístěním
muničního skladiště v oploceném areálu, je-li zachována minimální vzdálenost muničního
skladiště od oplocení.
Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. se muniční skladiště oplotí
plotem o minimální výšce 2,25 m s nástavbou alespoň jedné řady ostnatého drátu
nejméně ve vzdálenosti 20 m od muničního skladiště; tento požadavek lze splnit i umístěním
muničního skladiště v oploceném areálu, je-li zachována minimální vzdálenost muničního
skladiště od oplocení.
plotem o minimální výšce 2,50 m s nástavbou alespoň jedné řady ostnatého drátu
nejméně ve vzdálenosti 20 m od muničního skladiště; tento požadavek lze splnit i umístěním
muničního skladiště v oploceném areálu, je-li zachována minimální vzdálenost muničního
skladiště od oplocení.
plotem o minimální výšce 2 m s nástavbou alespoň jedné řady ostnatého drátu
nejméně ve vzdálenosti 20 m od muničního skladiště; tento požadavek lze splnit i umístěním
muničního skladiště v oploceném areálu, je-li zachována minimální vzdálenost muničního
skladiště od oplocení.
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Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. lze u munice, u níž to její druh a charakter,
způsob balení a paletizace připouští, na sebe uložit
maximálně 2 palety munice, a to do celkové maximální výšky 3 m.
maximálně 2 palety munice, a to do celkové maximální výšky 2,5 m.
maximálně 3 palety munice, a to do celkové maximální výšky 3 m.
Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. lze u munice, u níž to její druh a charakter,
způsob balení a paletizace připouští, na sebe uložit
maximálně 2 palety munice, a to do celkové maximální výšky 2,5 m.
maximálně 3 palety munice, a to do celkové maximální výšky 3 m.
maximálně 3 palety munice, a to do celkové maximální výšky 3,6 m.
Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. lze palety munice ukládat od stěn skladiště
ve vzdálenosti minimálně

C

0,5 m, přičemž únikové cesty a pracovní průchody oproti každým vratům
a kolem přední (čelní) a zadní stěny skladiště o šířce minimálně 0,5 m zůstanou volné.
0,6 m, přičemž únikové cesty a pracovní průchody oproti každým vratům
a kolem přední (čelní) stěny skladiště o šířce minimálně 1,2 m zůstanou volné.
1 m, přičemž únikové cesty zůstanou volné.

186

Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. lze palety munice ukládat od stěn skladiště
ve vzdálenosti minimálně

A
B

C

0,6 m, přičemž únikové cesty a pracovní průchody oproti každým vratům
a kolem přední (čelní) stěny skladiště o šířce minimálně 1,2 m zůstanou volné.
0,75 m přičemž únikové cesty a pracovní průchody oproti každým vratům
a kolem přední (čelní) a zadní stěny skladiště o šířce minimálně 0,5 m zůstanou volné.
1 m přičemž únikové cesty zůstanou volné.
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Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. je nejmenší přípustný interval mezi prověrkami stavu
uložené munice, jejích obalů, vybavení skladů a technických zabezpečovacích prostředků
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15 kalendářních dnů.
30 kalendářních dnů.
60 kalendářních dnů.
Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. je nejmenší přípustný interval mezi prověrkami stavu
uložené munice, jejích obalů, vybavení skladů a technických zabezpečovacích prostředků
10 kalendářních dnů.
15 kalendářních dnů.
30 kalendářních dnů.
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Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. se uložení munice na volných složištích
a v přístřešcích nepřipouští, s výjimkou manipulace s municí bezprostředně určenou
k přepravě nebo zpracování. Doba uložení na volném složišti nebo v přístřešku nesmí
přesáhnout
8 hodin.
12 hodin.
24 hodin.
Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. uložení munice na volných složištích a v přístřešcích
se
nepřipouští, s výjimkou manipulace s municí bezprostředně určenou k přepravě
nebo zpracování; doba uložení na volném složišti nebo v přístřešku nesmí přesáhnout
24 hodin.
připouští, ale pouze v délce nezbytné k bezpečnému naložení a vyložení munice,
přičemž doba uložení nesmí přesáhnout 2 hodiny.
nepřipouští, s výjimkou manipulace s municí bezprostředně určenou k likvidaci;
doba uložení na volném složišti nebo v přístřešku nesmí přesáhnout 48 hodin.
Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. se uložení munice na volných složištích
a v přístřešcích nepřipouští, s výjimkou manipulace s municí bezprostředně určenou
k přepravě nebo zpracování, přičemž po celou dobu uložení munice je složiště
nebo přístřešek střežen
jakoukoliv fyzickou osobou.
držitelem muničního průkazu.
nejméně dvěma držiteli muničního průkazu.
Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. se uložení munice na volných složištích
a v přístřešcích nepřipouští, s výjimkou manipulace s municí bezprostředně určenou
k přepravě nebo zpracování, přičemž po celou dobu uložení munice je složiště
nebo přístřešek střežen
držitelem zbrojního průkazu.
držitelem muničního průkazu.
držitelem muniční licence.
Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. mohou být u speciální munice, například zápalné,
dýmové nebo osvětlovací, vedle sebe umístěny
nejvýše dvě hranice palet.
nejvýše tři hranice palet.
nejvýše čtyři hranice palet.
Podle nařízení vlády č. 219/2017 Sb. se z delaborované munice stává znehodnocená
munice
provedením jejího znehodnocení.
označením delaborované munice kontrolní znehodnocovací značkou.
vydáním potvrzení o jejím znehodnocení vlastníku munice.
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Podle nařízení vlády č. 219/2017 Sb. se z delaborované munice stává znehodnocená
munice
provedením jejího znehodnocení.
označením delaborované munice kontrolní znehodnocovací značkou.
vydáním povolení k jejímu znehodnocení příslušným útvarem Policie České republiky.

196

Podle nařízení vlády č. 219/2017 Sb. se demilitarizované zbraně nebo munice označí
kontrolní znehodnocovací značkou až po kontrole provedené
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Policií České republiky.
Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
Ministerstvem obrany.
Podle nařízení vlády č. 219/2017 Sb. se demilitarizované zbraně nebo munice označí
kontrolní znehodnocovací značkou až po kontrole provedené
Policií České republiky.
Českým báňským úřadem.
Ministerstvem obrany.
Podle nařízení vlády č. 219/2017 Sb. se demilitarizované zbraně nebo munice označí
kontrolní znehodnocovací značkou až po kontrole provedené
Policií České republiky.
Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Ministerstvem obrany.
Podle nařízení vlády č. 219/2017 Sb. se demilitarizované zbraně nebo munice označí
kontrolní znehodnocovací značkou až po kontrole provedené
Českým báňským úřadem.
Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Ministerstvem obrany.
Podle nařízení vlády č. 219/2017 Sb. se demilitarizované zbraně nebo munice označí
kontrolní znehodnocovací značkou až po kontrole provedené
Českým báňským úřadem.
Ministerstvem obrany.
Ministerstvem vnitra.
Podle nařízení vlády č. 219/2017 Sb. se demilitarizované zbraně nebo munice označí
kontrolní znehodnocovací značkou až po kontrole provedené
Policií České republiky.
Českým báňským úřadem.
Ministerstvem obrany.
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Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se výbušninami třídy nebezpečí A
podle chování při výbušné přeměně rozumí
výbušniny neschopné hromadného výbuchu, při požáru vybuchují jednotlivě. Tlakový účinek
je omezen na bezprostřední okolí, na stavbách v blízkém okolí vznikají jen malé škody.
Vymršťované předměty mohou vybuchnout, a tím přenášet požár a výbuch.
výbušniny nebezpečné hromadným výbuchem, při němž je okolí ohrožováno tlakovými
účinky a vymršťovanými úlomky. Závažnost škod a rozsah poškození jsou závislé na množství
výbušniny.
výbušniny neschopné hromadného výbuchu, jejich požár vyvolává silné tepelné účinky
a může se rychle rozšiřovat. Okolí je ohroženo hlavně plameny, tepelným zářením
a vyletujícími hořícími díly. Předměty mohou jednotlivě vybuchovat a být vrženy do okolního
prostoru. Ohrožení staveb v bezprostředním okolí působením vzdušných rázových vln
je malé.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se výbušninami třídy nebezpečí A
podle chování při výbušné přeměně rozumí
výbušniny neschopné hromadného výbuchu, při požáru vybuchují jednotlivě. Tlakový účinek
je omezen na bezprostřední okolí, na stavbách v blízkém okolí vznikají jen malé škody.
Vymršťované předměty mohou vybuchnout, a tím přenášet požár a výbuch.
výbušniny nebezpečné hromadným výbuchem, při němž je okolí ohrožováno tlakovými
účinky a vymršťovanými úlomky. Závažnost škod a rozsah poškození jsou závislé na množství
výbušniny.
výbušniny nepředstavující žádné významnější nebezpečí pro okolí. Účinky jsou omezeny
na jednotlivé obaly, při požáru nevybuchuje celý obsah jednotlivého balení. Jsou schopny
odhořívání, předměty mohou jednotlivě vybuchovat. Nevznikají úlomky nebezpečné
velikosti, dolet úlomků je malý.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se výbušninami třídy nebezpečí B
podle chování při výbušné přeměně rozumí
výbušniny neschopné hromadného výbuchu, jejich požár vyvolává silné tepelné účinky
a může se rychle rozšiřovat. Okolí je ohroženo hlavně plameny, tepelným zářením
a vyletujícími hořícími díly. Předměty mohou jednotlivě vybuchovat a být vrženy do okolního
prostoru. Ohrožení staveb v bezprostředním okolí působením vzdušných rázových vln
je malé.
výbušniny neschopné hromadného výbuchu, při požáru vybuchují jednotlivě. Tlakový účinek
je omezen na bezprostřední okolí, na stavbách v blízkém okolí vznikají jen malé škody.
Vymršťované předměty mohou vybuchnout, a tím přenášet požár a výbuch.
výbušniny nebezpečné hromadným výbuchem, při němž je okolí ohrožováno tlakovými
účinky a vymršťovanými úlomky. Závažnost škod a rozsah poškození jsou závislé na množství
výbušniny.
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Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se výbušninami třídy nebezpečí B
podle chování při výbušné přeměně rozumí
výbušniny nepředstavující žádné významnější nebezpečí pro okolí. Účinky jsou omezeny
na jednotlivé obaly, při požáru nevybuchuje celý obsah jednotlivého balení. Jsou schopny
odhořívání, předměty mohou jednotlivě vybuchovat. Nevznikají úlomky nebezpečné
velikosti, dolet úlomků je malý.
výbušniny neschopné hromadného výbuchu, při požáru vybuchují jednotlivě. Tlakový účinek
je omezen na bezprostřední okolí, na stavbách v blízkém okolí vznikají jen malé škody.
Vymršťované předměty mohou vybuchnout, a tím přenášet požár a výbuch.
výbušniny nebezpečné hromadným výbuchem, při němž je okolí ohrožováno tlakovými
účinky a vymršťovanými úlomky. Závažnost škod a rozsah poškození jsou závislé na množství
výbušniny.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se výbušninami třídy nebezpečí C
podle chování při výbušné přeměně rozumí
výbušniny nebezpečné hromadným výbuchem, při němž je okolí ohrožováno tlakovými
účinky a vymršťovanými úlomky. Závažnost škod a rozsah poškození jsou závislé na množství
výbušniny.
výbušniny nepředstavující žádné významnější nebezpečí pro okolí. Účinky jsou omezeny
na jednotlivé obaly, při požáru nevybuchuje celý obsah jednotlivého balení. Jsou schopny
odhořívání, předměty mohou jednotlivě vybuchovat. Nevznikají úlomky nebezpečné
velikosti, dolet úlomků je malý.
výbušniny neschopné hromadného výbuchu, jejich požár vyvolává silné tepelné účinky
a může se rychle rozšiřovat. Okolí je ohroženo hlavně plameny, tepelným zářením
a vyletujícími hořícími díly. Předměty mohou jednotlivě vybuchovat a být vrženy do okolního
prostoru. Ohrožení staveb v bezprostředním okolí působením vzdušných rázových vln
je malé.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se výbušninami třídy nebezpečí C
podle chování při výbušné přeměně rozumí
výbušniny nepředstavující žádné významnější nebezpečí pro okolí. Účinky jsou omezeny
na jednotlivé obaly, při požáru nevybuchuje celý obsah jednotlivého balení. Jsou schopny
odhořívání, předměty mohou jednotlivě vybuchovat. Nevznikají úlomky nebezpečné
velikosti, dolet úlomků je malý.
výbušniny neschopné hromadného výbuchu, při požáru vybuchují jednotlivě. Tlakový účinek
je omezen na bezprostřední okolí, na stavbách v blízkém okolí vznikají jen malé škody.
Vymršťované předměty mohou vybuchnout, a tím přenášet požár a výbuch.
výbušniny neschopné hromadného výbuchu, jejich požár vyvolává silné tepelné účinky
a může se rychle rozšiřovat. Okolí je ohroženo hlavně plameny, tepelným zářením
a vyletujícími hořícími díly. Předměty mohou jednotlivě vybuchovat a být vrženy do okolního
prostoru. Ohrožení staveb v bezprostředním okolí působením vzdušných rázových vln
je malé.

41/44

208

A

B

C

209

A

B

C

210
A
B
C
211
A
B
C

212
A
B
C

Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se výbušninami třídy nebezpečí D
podle chování při výbušné přeměně rozumí
výbušniny nepředstavující žádné významnější nebezpečí pro okolí. Účinky jsou omezeny
na jednotlivé obaly, při požáru nevybuchuje celý obsah jednotlivého balení. Jsou schopny
odhořívání, předměty mohou jednotlivě vybuchovat. Nevznikají úlomky nebezpečné velikosti,
dolet úlomků je malý.
výbušniny neschopné hromadného výbuchu, při požáru vybuchují jednotlivě. Tlakový účinek
je omezen na bezprostřední okolí, na stavbách v blízkém okolí vznikají jen malé škody.
Vymršťované předměty mohou vybuchnout, a tím přenášet požár a výbuch.
výbušniny neschopné hromadného výbuchu, jejich požár vyvolává silné tepelné účinky
a může se rychle rozšiřovat. Okolí je ohroženo hlavně plameny, tepelným zářením
a vyletujícími hořícími díly. Předměty mohou jednotlivě vybuchovat a být vrženy do okolního
prostoru. Ohrožení staveb v bezprostředním okolí působením vzdušných rázových vln
je malé.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se výbušninami třídy nebezpečí D
podle chování při výbušné přeměně rozumí
výbušniny nepředstavující žádné významnější nebezpečí pro okolí. Účinky jsou omezeny
na jednotlivé obaly, při požáru nevybuchuje celý obsah jednotlivého balení. Jsou schopny
odhořívání, předměty mohou jednotlivě vybuchovat. Nevznikají úlomky nebezpečné velikosti,
dolet úlomků je malý.
výbušniny neschopné hromadného výbuchu, jejich požár vyvolává silné tepelné účinky
a může se rychle rozšiřovat. Okolí je ohroženo hlavně plameny, tepelným zářením
a vyletujícími hořícími díly. Předměty mohou jednotlivě vybuchovat a být vrženy do okolního
prostoru. Ohrožení staveb v bezprostředním okolí působením vzdušných rázových vln
je malé.
výbušniny nebezpečné hromadným výbuchem, při němž je okolí ohrožováno tlakovými
účinky a vymršťovanými úlomky. Závažnost škod a rozsah poškození jsou závislé na množství
výbušniny.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se sklad výbušnin buduje jako
jednopodlažní.
jednopodlažní, ledaže rozhodnutí vydané podle zvláštního právního předpisu stanoví jinak.
nejvýše dvoupodlažní.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se sklad výbušnin buduje jako
jednopodlažní.
jednopodlažní, ledaže rozhodnutí vydané podle zvláštního právního předpisu stanoví jinak.
jednopodlažní; sklad, v němž nebudou skladovány výbušniny třídy nebezpečí A, lze budovat
jako dvoupodlažní.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. musí být u skladu výbušnin
vybudován kromě hlavního východu ještě další východ v případě, že
délka únikové cesty z kteréhokoliv místa skladu k nejbližšímu východu je větší než 15 m.
délka únikové cesty z kteréhokoliv místa skladu k nejbližšímu východu je větší než 20 m.
délka únikové cesty z kteréhokoliv místa skladu k nejbližšímu východu je větší než 10 m.
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Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. musí být kolem skladu výbušnin
pás z nehořlavých hmot, např. z betonu nebo dlažby, široký nejméně 1,5 m,
který je odvodněn a na který navazuje požární pruh široký nejméně 4 m.
pás z nehořlavých hmot, např. z betonu nebo dlažby, široký nejméně 1,5 m,
který je odvodněn a na který navazuje požární pruh široký nejméně 3 m.
pás z nehořlavých hmot, např. z betonu nebo dlažby, široký nejméně 1 m,
který je odvodněn a na který navazuje požární pruh široký nejméně 5 m.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. musí být kolem skladu výbušnin
pás z nehořlavých hmot, např. z betonu nebo dlažby, široký nejméně 1 m, který je odvodněn
a na který navazuje požární pruh široký nejméně 4 m.
pás z nehořlavých hmot, např. z betonu nebo dlažby, široký nejméně 1,5 m,
který je odvodněn a na který navazuje požární pruh široký nejméně 3 m.
pás z nehořlavých hmot, např. z betonu nebo dlažby, široký nejméně 1 m, který je odvodněn
a na který navazuje požární pruh široký nejméně 5 m.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., se u zasypaného skladu výbušnin
buduje požární pruh široký nejméně
2 m od vstupu do skladu a vyústění větracích šachet.
3 m od vstupu do skladu a vyústění větracích šachet.
2,5 m od vstupu do skladu a vyústění větracích šachet.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se u zasypaného skladu výbušnin
buduje požární pruh široký nejméně
2 m od vstupu do skladu a vyústění větracích šachet.
3 m od vstupu do skladu a vyústění větracích šachet.
5 m od vstupu do skladu a vyústění větracích šachet.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. je organizace povinna zajistit sklad
výbušnin
oplocením vysokým nejméně 2 m.
oplocením vysokým nejméně 2,2 m.
oplocením vysokým nejméně 2,5 m.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. je organizace povinna zajistit sklad
výbušnin
oplocením vysokým nejméně 2,2 m.
oplocením vysokým nejméně 2,5 m.
oplocením vysokým nejméně 2,75 m.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se v projektové dokumentaci
skladu výbušnin stanoví způsob zajištění skladu výbušnin proti odcizení nebo zneužití
výbušnin, který posoudí
Český báňský úřad.
příslušný útvar Policie České republiky.
znalec nebo podnikatel provádějící zabezpečování objektů.
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Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. se v projektové dokumentaci
skladu výbušnin stanoví způsob zajištění skladu výbušnin proti odcizení nebo zneužití
výbušnin, který posoudí
příslušný útvar Policie České republiky.
znalec nebo podnikatel provádějící zabezpečování objektů.
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. lze v úschovně výbušnin uložit
nejvýše
50 kg trhavin a 250 kusů rozbušek a 50 m bleskovice.
100 kg trhavin a 500 kusů rozbušek a 100 m bleskovice.
150 kg výbušnin a 750 kusů rozbušek a 150 m bleskovice.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. lze v úschovně výbušnin uložit
nejvýše
100 kg trhavin a 500 kusů rozbušek a 100 m bleskovice.
150 kg výbušnin a 750 kusů rozbušek a 150 m bleskovice.
200 kg trhavin a 1000 kusů rozbušek a 200 m bleskovice.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. musí být při společném uložení
trhavin a rozbušek v úschovně výbušnin trhaviny a rozbušky odděleny přepážkou
o tloušťce
20 mm.
25 mm.
30 mm.
Podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. musí být při společném uložení
trhavin a rozbušek v úschovně výbušnin trhaviny a rozbušky odděleny přepážkou
o tloušťce
15 mm.
20 mm.
30 mm.
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