Muniční novela

Právní předpisy
 zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších

předpisů
 novela 229/2016 Sb.,

 + prováděcí právní předpisy

Novela 229/2016 Sb.

Dělené nabytí účinnosti
6.8. 2016 – změny reagující na střelbu v Uherském Brodě

1. 8. 2017 – muniční „vrbětická“ část

Prováděcí právní předpisy
 Nařízení vlády č. 217/2017 Sb., o požadavcích na

zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu,
bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti

 Nařízení

vlády č. 218/2017 Sb., o minimálních
technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací
jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování,
střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech
jejich provozního řádu

Prováděcí právní předpisy
 Nařízení vlády č.

219/2017 Sb., o znehodnocování
některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a
střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu
dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování,
výrobě řezů a ničení munice

 Nařízení vlády č.125/2017 Sb., o znehodnocování některých palných

zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném
jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem
jejího znehodnocení

+

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403, kterým se stanoví

společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných
zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně
neschopné střelby.

Prováděcí právní předpisy
 Vyhláška MV č. 221/2017 Sb., o provedení některých

ustanovení zákona o zbraních

 Nařízení vlády č. 215/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky

odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
skupiny A až E (zkušební řád)

 Nová „zdravotní“ vyhláška (nahrazující vyhlášku č.

493/2002 Sb.,) – stále není

Munice

 Munice

- úplně i neúplně zkompletovaný výrobek obsahující
výbušninu nebo nukleární, biologický nebo chemický materiál,
speciálně konstruovaný pro použití ozbrojenými silami a
bezpečnostními sbory. Druhy a skupiny munice jsou vymezeny v příloze
č. 2
 Zakázaná munice - její použití, vývoj, výroba, skladování, převod
nebo hromadění je zakázáno mezinárodní smlouvou
 V pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, rozhoduje

ministerstvo vnitra

Munice

 středorážová munice - kulové náboje a střely ráže větší než 12,7 mm a







nejvýše 20 mm, pokud jejich střela obsahuje výbušné látky nebo jiné
aktivní muniční náplně, ostatní náboje ráže větší než 20 mm, s
výjimkou nábojů dovoleného výrobního provedení,
dělostřelecká munice - dělostřelecké jednotné nebo dělené náboje od
ráže 20 mm včetně podkaliberní munice,
miny do minometů všech ráží,
granáty ruční, puškové, granátometné a speciální,
jednorázové protitankové střely a střely do pancéřovek a tarasnic,
iniciátory - zapalovače, zápalkové šrouby včetně zápalky, elektrické
pilule, roznětky, rozbušky, pokud jsou konstrukčně určeny pro použití v
munici,

Munice











letecké pumy - všechny druhy leteckých pum, včetně jejich submunice,
neřízené rakety a řízené raketové střely - rakety a jejich komponenty,
protitankové řízené střely, letecké řízené i neřízené střely,
protiletadlové střely, raketové náboje,
miny pozemní, podvodní a speciální,
ženijní munice - výbušné odminovací a minovací systémy a ženijní
náloživo, konstruované pro vedení námořní, letecké nebo pozemní
války, torpéda,
hlubinné a demoliční nálože,
výbušné předměty výcvikového a speciálního určení obsahující zejména
pyrotechnické slože nebo výbušniny,
pyropatrony a speciální pyroprostředky letectva, raketové a ostatní
vojenské techniky,
ostatní munice nezařazená do výše uvedených skupin

Munice
Delaborovaná munice - munice zbavená výbušnin a jiných aktivních
muničních náplní, neoznačená podle zvláštního právního předpisu
Delaborovaná munice je určena ke zničení, znehodnocení, výrobě řezu
munice nebo k dalšímu technickému zpracování nebo využití materiálu
Znehodnocená munice - delaborovaná munice, která je označena
kontrolní znehodnocovací značkou podle zvláštního právního předpisu

Munice
Řez munice - řez munice vyrobený postupem a označený podle
zvláštního právního předpisu. Řez munice je určen pro školní a výcvikové
účely, zbavený výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, a byly na
něm provedeny úpravy odkrývající alespoň částečně vnitřní konstrukci
munice včetně náhradních (inertních) náplní.
Maketa munice - 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. Zahrnuje například munici určenou pro výuku
nebo výcvik.

Munice
Znehodnocená munice, řez munice a makety munice se
považují za zbraně kategorie D (§ 70 odst. 2)
Delaborovaná munice – podléhá registraci v CRZ?
Co všechno?

Munice
Registrace?
Munice je „kompletní i nekompletní výrobek obsahující
výbušninu nebo jinou uvedenou aktivní muniční náplň“ →
registraci podléhá muniční element, který takovou náplň
obsahuje, nebo sestava takových elementů, z nichž alespoň
jeden aktivní muniční náplň obsahuje
Mechanické komponenty samy o sobě evidenční povinnosti
nepodléhají

Muniční průkaz

Muniční průkaz:
 základní muniční průkaz
 vyšší muniční průkaz
 průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu

Požadavky na držitele jsou analogické jako u zbrojních
průkazů

Muniční průkaz - náležitosti
Příslušný útvar policie vydá muniční průkaz fyzické osobě,
která splňuje podmínky pro vydání zbrojního průkazu
skupiny D, nestanoví-li tato hlava jinak (§ 70d)
• věk 21 let,
• bezúhonnost (§ 22 + § 70g)
• spolehlivost (§ 23 + 70g)
• zdravotní způsobilost (§ 22, § 20a)

Podmínkou pro získání základního muničního průkazu není
odborná způsobilost žadatele! (70d odst.3)

vyšší muniční průkaz – odborná způsobilost (§ 70f)
 zkouška před komisí složené ze zástupců MV, PČR, MO,

MPO, ČBU
 zahrnuje písemný test a ústní pohovor
 Znalosti z:
 119/2002 Sb. + prováděcích právních předpisů,
 dalších předpisů upravujících nakládání s municí,
 předpisů upravujících nakládání s výbušninami,
 nauky o munici, střelivu a výbušninách a
 zdravotnického minima
Zkouška není nutná, pokud žadatel doloží, že je
držitelem platného oprávnění pyrotechnika podle
zákona č. 61/1988 Sb.

Základní muniční průkaz - oprávnění

Držitel základního muničního průkazu je oprávněn zajišťovat
manipulaci s municí a provádět činnosti při skladování
munice (§ 70b odst. 3)

Vyšší muniční průkaz - oprávnění
Držitel vyššího muničního průkazu je oprávněn:
 provádět činnosti při nakládání s municí jako držitel
základního muničního průkazu
 odpalovat a střílet munici
 vykonávat činnost muničáře
Muničář - fyzická osoba, která je k držiteli obecné muniční
licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a ve
stanoveném rozsahu zabezpečuje plnění povinností při
nakládání s municí (něco jako zbrojíř)

Muniční průkaz - oprávnění

Držitel muničního průkazu není oprávněn nabývat do
vlastnictví munici!
To je oprávněn pouze držitel obecné muniční licence!

Muniční licence
 Obecná muniční licence - opravňuje nabývat do vlastnictví, držet,

přechovávat, skladovat munici a jinak nakládat s municí

 Muniční licence k provádění pyrotechnického průzkumu – opravňuje k

provádění pyrotechnického průzkumu ( původní zbrojní licence
skupiny K)

Požadavky na držitele jsou analogické jako u zbrojních licencí!

Muniční licence
Kromě obvyklých náležitostí se uvádí v žádosti též:
 adresa každé provozovny, právní důvod užívání provozovny a způsob

jejího zabezpečení
 údaj o tom, zda se na kteroukoliv provozovnu vzhledem k množství
skladované, umisťované, zpracovávané nebo jakkoliv jinak používané
munice nebo výbušnin vztahuje nebo bude vztahovat zákon o prevenci
závažných havárií, současně se uvede údaj o zařazení objektu do
příslušné skupiny nebo nezařazení podle zákona o prevenci závažných
havárií.

Povinnosti držitele muniční licence - § 70m
 ustanovit muničáře, a to pro každou provozovnu,
 zajistit přítomnost muničáře v provozovně vždy, dochází-li zde k

manipulaci s municí,
 ustanovit muničáře do 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího
muničáře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému
útvaru policie,
 vést v CRZ „údaje o munici“ (údaje o druhu, typu a výrobním provedení
munice, původu munice, datu výroby a datu expirace munice, množství
zalaborované výbušniny a třídě nebezpečnosti a třídě snášenlivosti
munice)

Údaje o munici
 třída nebezpečnosti a třída snášenlivosti munice –UN číslo dle přílohy

k dohodě ADR (třídu nebezpečnosti a snášenlivosti a s tím i související
eventuální požadavky ohledně obalů lze dostatečně určitě zjistit ze
samotného UN čísla munice a samostatné evidování údajů o obalech
tedy není zákonem o zbraních vyžadováno)
 Expirace - minimální doba, po kterou je možno munici bezpečně
skladovat
 pokud není výrobcem expirace stanovena, nebo nelze zjistit – uvede se
v kolonce „NEZJIŠTĚNO“
 tento údaj má být v CRZ editovatelný držitelem obecné muniční licence
(kvůli možnosti prodloužení expirace)

Údaje o munici
 množství zalaborované výbušniny - zahrnuje souhrnně veškeré

výbušniny (trhaviny a střeliviny) zalaborované v munici. Objem
zalaborované výbušniny (NEQ) je rozhodujícím faktorem pro
zařazování objektů podle zákona o prevenci závažných havárií.

 přesná hmotnost zalaborované výbušniny se může lišit (bude možné,

aby k určitému druhu a typu munice byl přiřazován údaj o
maximálním množství zalaborované výbušniny, např. určitý číselný
interval (od-do)

Muniční skladiště - § 70r
Muniční skladiště - samostatná uzamykatelná stavba, splňující
požadavky prováděcího právního předpisu

Muniční skladiště - § 70r
Držitel obecné muniční licence je povinen munici zabezpečit proti
zneužití, ztrátě nebo odcizení
a) uložením v muničním skladišti,
b) zajištěním ochrany muničního skladiště elektronickým zabezpečovacím
zařízením a
c) přijetím alespoň jednoho dalšího opatření k zabezpečení muničního
skladiště;
Další opatření může spočívat v:
• zajištění fyzické ostrahy,
• zajištění vnější ochrany, například ochranou perimetru,
• nebo v přijetí jiných srovnatelných režimových opatření.

Muniční skladiště - § 70r
Povinnost zajistit bezpečnost muničního skladiště:
 opatření k prevenci rizika vzniku nebo rozšíření požáru nebo výbuchu
uložené munice, k minimalizaci jejich následků a splnění dalších
požadavků na uložení munice.
 Způsob zajištění bezpečnosti muničního skladiště musí splňovat
stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na
způsob skladování uložené munice.
 Způsob zajištění bezpečnosti muničního skladiště stanoví s ohledem na
klasifikaci munice podle nebezpečnosti a snášenlivosti prováděcí právní
předpis

Muniční skladiště - § 70r
Pokud povaha munice nebo zvláštní provozní potřeba držitele obecné
muniční licence neumožňuje zabezpečení munice nebo zajištění
bezpečnosti muničního skladiště podle § 70r odst. 1 a 2, může příslušný
útvar policie rozhodnout o povolení jiného způsobu zabezpečení munice
nebo jiného způsobu zajištění bezpečnosti uložené munice.
Pokud se mají v muničním skladišti nacházet také výbušniny, vyžádá si
příslušný útvar policie před vydáním rozhodnutí vyjádření obvodního
báňského úřadu k zabezpečení výbušnin a k bezpečnosti nakládání s
výbušninami.

Přechodná ustanovení!!!
1. Platný zbrojní průkaz skupiny F se dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona považuje za průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu
podle zákona č.119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se stejnou dobou platnosti.
2. Platnost zbrojního průkazu vydaného přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona skončí dnem, který je v něm uveden. Držitel zbrojního
průkazu skupiny D nebo zbrojního průkazu skupiny F, který je dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona považován za průkaz pro provádění
pyrotechnického průzkumu podle zákona č.119/2002 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydaných přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona 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.

Přechodná ustanovení!!!
3. Střelná zbraň, zakázaný doplněk zbraně, střelivo nebo munice, které jejich
vlastník přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opustil a které jsou ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona v držení státu, připadají do vlastnictví státu.

4. 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 ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, přitom je povinen plnit povinnosti také jako držitel
příslušného druhu muničního průkazu.

Přechodná ustanovení!!!
5. Ministerstvo vydá na žádost osobě, která byla ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona držitelem zbrojního průkazu skupiny F a která je ke dni
podání žádosti držitelem průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu, doklad rovnocenný osvědčení o odborné způsobilosti žadatele
o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.
6. Platná zbrojní licence skupiny K se dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona považuje za muniční licenci k provádění pyrotechnického
průzkumu podle zákona č. 119/2002 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. 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 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení!!!

7. Držitel zbrojní licence, který ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona nakládá s municí a který není držitelem obecné
muniční licence, je oprávněn nadále nakládat s municí
nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
Do doby vydání obecné muniční licence nebo do doby
uplynutí 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se na
držitele zbrojní licence podle věty první při nakládání s
municí pohlíží jako na držitele obecné muniční licence,
taková osoba je přitom povinna plnit povinnosti také jako
držitel obecné muniční licence.

Přechodná ustanovení!!!

8. 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 ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
je povinen požádat o povolení jejich provozování podle
zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Žádost podle věty první lze podat
současně s žádostí o vydání obecné muniční licence.

Přechodná ustanovení!!!

9. Munici lze zabezpečovat proti zneužití, ztrátě nebo
odcizení jako zbraň kategorie A nejdéle po dobu 2 let
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Držitel zbrojní
licence podle bodu 10 nebo držitel obecné muniční licence je
povinen zajistit bezpečnost muničního skladiště a
poprvé zpracovat dokumentaci muničního skladiště
nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení!!!

10. Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
a věci zadržené nebo zajištěné podle zákona č. 119/2002 Sb., ve
znění účinném před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
použijí dosavadní právní předpisy. Přihláška ke zkoušce odborné
způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F a
žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny F podané přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za přihlášku ke zkoušce
odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění
pyrotechnického průzkumu a žádost o vydání průkazu pro
provádění pyrotechnického průzkumu. Žádost o vydání zbrojní
licence skupiny K podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se považuje za žádost o vydání muniční licence pro
provádění pyrotechnického průzkumu.

Přechodná ustanovení!!!
11. Držitel zbrojní licence zašle do 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona příslušnému útvaru policie vnitřní předpis vydaný podle §
39 odst. 1 písm. d) zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. 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, nepostačujeli k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny, a to
nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení!!!
13. Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence zapíše údaje
vedené podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, o munici v centrálním registru zbraní u munice,
kterou drží a jejímž držitelem byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, do evidenční knihy v centrálním registru zbraní nejpozději do 1
roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Platnost výjimky, na jejímž základě držitel zbrojního průkazu
skupiny A nebo držitel zbrojní licence ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona drží munici, zaniká uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

Přechodná ustanovení!!!

15. Údaje o přestupcích na úseku zbraní a střeliva projednaných v
blokovém řízení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zapíše policie
do evidence vedené podle zákona č. 119/2002 sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Údaje v evidenci přestupků na
úseku zbraní a střeliva projednaných v blokovém řízení přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona uchová policie po dobu 5 let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Milena Bačkovská
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Ministerstvo vnitra
milena.backovska@mvcr.cz
zbrane@mvcr.cz

