Vybraná přechodná ustanovení k „muniční novele“- zákonu č. 229/2016 Sb.
Nabytím účinnosti zákona č. 229/2016 Sb., došlo k 1. 8. 2017 k výrazné změně zákona č.
119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), týkající se nakládání
s municí. Zákon obsahuje přechodná ustanovení, která umožní držitelům přechod na nový
systém nakládání s municí a zavádí nové povinnosti a stanoví lhůty, ve kterých se je třeba je
splnit. Níže je popis nejdůležitějších přechodných ustanovení.

Výjimka k držení munice
Platnost výjimky, na jejímž základě držitel zbrojního průkazu skupiny A nebo držitel zbrojní
licence k 1. 8. 2017 drží munici, zaniká dne 31. 7. 2018. Po tomto datu již nebude osoba, která
měla munici na základě výjimky, ji nadále držet. Dosavadní držitel munice musí tedy do této
doby munici buď převést na jinou oprávněnou osobu, nechat ji znehodnotit, nechat z ní
zhotovit řez, nebo ji nechat zničit. Pokud tak neučiní, musí do 10 dní po 31. 7. 2018 odevzdat
munici příslušnému útvaru policie (nesplnění této povinnosti již bude kvalifikováno jako
přestupek podle zákona o zbraních) a následně postupovat podle § 64 zákona.
Povinnosti držitele zbrojní licence
Držitel zbrojní licence zašle do jednoho roku, tj. do 31. 7. 2018 příslušnému útvaru policie
vnitřní předpis vydaný podle § 39 odst. 1 písm. d) zákona č. 119/2002 Sb. Tato povinnost se
vztahuje i na vnitřní předpisy v oblasti nakládání se zbraněmi a střelivem.
Držitel zbrojní licence zapíše u zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného
prachu a zápalek, které drží a jejichž držitelem byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, do evidenční knihy v centrálním registru zbraní údaj o místu jejich uložení,
včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém jsou zbraň, střelivo, černý
lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému
určení uvedení adresy provozovny, a to nejpozději do jednoho roku, tj. do 31. 7. 2018.
Držitel zbrojní licence zapíše údaje o munici v centrálním registru zbraní u munice, kterou
drží a jejímž držitelem byl přede dnem 1. 8. 2017, do evidenční knihy v centrálním registru
zbraní nejpozději do jednoho roku, tj. do 31. 7. 2018. V případě jakýchkoli převodů munice
anebo je-li nabývána nová munice, musí však držitel zbrojní licence mít již v rámci
centrálního registru zbraní zřízenu evidenční knihu munice.
Pyrotechnický průzkum
Platný zbrojní průkaz skupiny F – k provádění pyrotechnického průzkumu se od 1. 8. 2017
považuje za průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu se stejnou dobou platnosti.

Držitel zbrojního průkazu skupiny F, který je dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považován
za průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu je povinen podrobit se lékařské prohlídce
u posuzujícího lékaře a odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie
do 2 měsíců po uplynutí 5 let od vydání tohoto zbrojního průkazu (tj. zůstává zachována
dosavadní lhůta k předložení lékařského posudku).
Platná zbrojní licence skupiny K se ke dni 1. 8. 2017 považuje za muniční licenci k provádění
pyrotechnického průzkumu. Držitel zbrojní licence skupiny K, která se podle věty první
považuje za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu, je povinen provést
výměnu dokladu za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu u příslušného
útvaru policie nejpozději do dvou let, tj. do 31. 7. 2019.
Nakládání s municí
Muniční průkaz
Držitel zbrojního průkazu skupiny D, který není držitelem základního muničního průkazu
nebo vyššího muničního průkazu, je oprávněn pro držitele zbrojní licence, který provádí ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti při nakládání s municí, nabývá do vlastnictví, drží,
přechovává, skladuje munici nebo s municí jinak nakládá a který není držitelem obecné
muniční licence, nebo pro držitele obecné muniční licence provádět činnosti při nakládání s
municí nejdéle po dobu 2 let, tj. do 31. 7. 2019, přitom je povinen plnit povinnosti také jako
držitel příslušného druhu muničního průkazu (tj. podle druhu jím vykonávané činnosti buď
základního nebo vyššího muničního průkazu).
Muniční licence
Držitel zbrojní licence, který ke dni 1. 8. 2017 nakládá s municí a který není držitelem obecné
muniční licence, je oprávněn nadále nakládat s municí nejdéle do 31. 7. 2019. Do doby
vydání obecné muniční licence nebo do 31. 7. 2019 se na takového držitele zbrojní licence při
nakládání s municí pohlíží jako na držitele obecné muniční licence. Přitom je povinen plnit
povinnosti držitele obecné muniční licence.
Držitel obecné muniční licence zapíše údaje vedené podle zákona č. 119/2002 Sb., o munici v
centrálním registru zbraní u munice, kterou drží a jejímž držitelem byl přede dnem 1. 8. 2017,
do evidenční knihy v centrálním registru zbraní nejpozději do jednoho roku, tj. do 31. 7.
2018.
Munici lze zabezpečovat proti zneužití, ztrátě nebo odcizení jako zbraň kategorie A nejdéle
po dobu 2 let tj. do 31. 7. 2019. Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence je
povinen zajistit bezpečnost muničního skladiště a poprvé zpracovat dokumentaci muničního
skladiště nejpozději do 2 let tj. do 31. 7. 2019.
Střelnice pro munici a trhací jáma
Provozovatel střelnice schválené pro střelbu munice, trhací jámy pro ničení výbušnin
využívané také pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo
ničení munice provozovaných k 1. 8. 2017 je povinen požádat o povolení jejich provozování
podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném od 1. 8. 2017, nejpozději do dvou let, tj. do
31. 7. 2019. Tuto žádost lze podat současně s žádostí o vydání obecné muniční licence.

