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Možnost provedení pyrotechnického průzkumu subjektem licencovaným podle
právní úpravy jiného členského státu Evropské unie

Oblast provádění pyrotechnického průzkumu náleží mezi relativně přísně regulované
profese, na které mj. dopadá čl. 61 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen
„SFEU“), podle kterého „Dokud nebudou odstraněna omezení volného pohybu
služeb, uplatňuje je každý členský stát na všechny poskytovatele služeb podle čl. 56
prvního pododstavce, bez rozdílu státní příslušnosti nebo místa pobytu.“. Vzhledem
k významným bezpečnostním rizikům spojeným s touto činností se zde uplatní
rovněž čl. 62 ve spojení s čl. 52 odst. 1 SFEU, které umožňují ponechání určitých
omezení volného pohybu služeb, existují-li k tomu důvody spočívající v zajištění
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví.
V případě pyrotechnického průzkumu prováděného na státním území České
republiky je tedy nutné postupovat podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a právních
předpisů vydaných k jeho provedení (především vyhláška č. 384/2002 Sb.). V tomto
směru existují v současné době pouze dvě možnosti souladné se zákonem o
zbraních:
1. Zahraniční subjekt se stane držitelem zbrojní licence skupiny K (postup je
vymezen v § 32 a § 33 zákona o zbraních, přičemž mj. se vyžaduje sídlo právnické
osoby na území ČR a koncesní listina v oboru pyrotechnického průzkumu) a zajistí
fyzické provádění pyrotechnického průzkumu osobou, která je držitelem zbrojního
průkazu skupiny F. Je zcela nepochybné, že pro zahraniční společnost a zvláště
z časových důvodů je takováto varianta velmi málo praktická.
2. Zajištění pyrotechnického průzkumu na území ČR tuzemským subjektem –
držitelem zbrojní licence skupiny K.

Naopak provádění pyrotechnického průzkumu k tomu neoprávněnými osobami by
představovalo přestupek podle § 76 odst. 1 písm. b) zákona o zbraních (pokud jde o
pracovníky, kteří pyrotechnický průzkum sami provádějí). Je zřejmé, že provádění
pyrotechnického průzkumu zahraničními subjekty by naopak vedlo k diskriminaci
tuzemských držitelů zbrojní licence skupiny K, resp. zbrojních průkazů skupiny F,
neboť zatímco těmto osobám zákon o zbraních stanovuje poměrně přísné podmínky
a povinnosti (mimo jiné především § 29 odst. 7 a 8 a § 39 odst. 7 zákona o zbraních)

a taktéž jejich porušení velmi přísně sankcionuje (§ 76a odst. 14 a § 76d odst. 7
zákona o zbraních), činnost subjektů, které držiteli tuzemských oprávnění nejsou,
není z hlediska zákona o zbraních vlastně nijak regulována. Vedle toho lze pak i
pochybovat, že by se na takovou činnost zahraničního subjektu mohla na českém
území bez dalšího vztáhnout právní úprava této činnosti platná ve státě, kde je
taková osoba tuto činnost provádět oprávněna.
Je třeba upozornit, že problém s prováděním pyrotechnického průzkumu je pak
pouze částí komplikací, které by mohly v případě skutečného nálezu nevybuchlé
munice nastat. Čeští držitelé zbrojních průkazů skupiny F jsou oprávněni (resp.
povinni) nevybuchlou munici toliko vyhledat, označit (popř. zajistit) místo nálezu a
nález munice oznámit Policii ČR. I vyzvednutí nálezu přímo držitelem zbrojního
průkazu skupiny F je spíše výjimečným postupem, který obvykle osoby oprávněné
provádět pyrotechnický průzkum provádějí jen v případech, existují-li k tomu závažné
důvody a je-li nepochybné, že manipulace s municí nepředstavuje bezprostřední
riziko. Nalezená munice je přitom ze zákona o zbraních (§ 68 odst. 4) majetkem
českého státu určeným k likvidaci nebo deaktivaci. Likvidaci nařizuje a provádí
výhradně Policie ČR.

