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Vážený pane komisaři, vážení kolegové,
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s aktuální problematikou, která nespadá sice přímo
do oblasti vnitřní bezpečnosti, může ji ale významně ovlivnit. Komise v nedávné době vyzvala
Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), aby připravila odpovídající legislativu, která
zakáže použití olova ve střelivu. ECHA v současné době tuto novou legislativu připravuje
a aktuálně zahájila proces veřejných konzultací.1
Česká republika vítá utvrzení Evropské komise2, že z případného zákazu má být oblast
vnitřní bezpečnosti vyjmuta. V oblasti vnitřní bezpečnosti by se její dopady mohly projevit
zejména ve formě omezení možností tréninku bezpečnostních sil, ohrožena by však byla i přímo
využitelnost existující výzbroje bezpečnostních složek České republiky, která není pro neolověné
střelivo konstruována. Bezprostřední dopady případného zákazu používání střeliva s obsahem
olova by tedy byly zcela nepřijatelné.
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že pro střelivo využívané v praxi a tréninku
bezpečnostních složek neexistují plně odpovídající alternativy bez obsahu olova. V současnosti
existující bezolovnaté střely jsou jistě využitelné v případě některých druhů loveckého střeliva,
ale často nikoli v případě střeliva využívaného v oblasti vnitřní bezpečnosti. Jako problematické
aspekty běžně dostupných bezolovnatých alternativ střeliva je možné uvést například:
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-

vyšší riziko nebezpečného odrazu střel a ohrožení nezúčastněných osob, a to zejména
v městském prostředí,

-

vyšší namáhání služebních zbraní a omezení jejich životnosti,

-

nemožnost použití bezolovnatých střel v některých zbraňových systémech (např.
dlouhé zbraně s polygonálním vývrtem hlavně),

-

výrazně vyšší ekonomické náklady na trénink bezpečnostních složek,

-

nutnost kapacitně omezit trénink bezpečnostních složek na střelnicích z důvodů
vyššího rizika odrazu neolověných střel,

-

nižší spolehlivost v některých typech zbraní (automatické zbraně).

Upozorňuji rovněž, že v případě České republiky by se tyto problémy netýkaly pouze
policejních složek, ale též celních orgánů, ostrah věznic, místních a obecních bezpečnostních
složek nebo také zpravodajských služeb. Navrhovaný zákaz by navíc měl negativní dopad i na
běžné občany, kteří jsou legálními držiteli zbraní.
Rád bych proto tímto dopisem Evropskou komisi, která aktuální legislativní omezení
použití olova iniciovala, požádal o detailnější upřesnění, kterých oblastí a v jaké míře
se plánovaná právní úprava dotkne, a to včetně případného dopadu na střelivo užívané
v individuálně držených zbraních. Dle našeho názoru nesmí být oblast vnitřní bezpečnosti
případnými legislativními kroky v tomto ohledu v žádném případě negativně ovlivněna.
U analýzy dopadů na individuální držitele požadujeme i zohlednění socio-ekonomické
přijatelnosti alternativ vůči využití olova ve střelivu. Dovoluji si rovněž navrhnout, aby do
případné diskuze byla zapojena též Stálá mezinárodní komise pro zkoušení ručních palných
zbraní (C.I.P.) coby fakticky jediná relevantní mezinárodní autorita v oblasti technické
bezpečnosti a konstrukce zbraní a střeliva. Konečně doporučuji věnovat nadále této otázce
náležitou pozornost na úrovni Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.

S úctou
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