odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Praha 20. září 2017

Stanovisko ke kategorizaci střeliva po 1. srpnu 2017
K 1. srpnu 2017 nabyl účinnosti zákon č. 229/2016 Sb., čímž došlo mimo jiné k
vyčlenění munice z pojmu zbraně kategorie A, resp. zakázaného střeliva ve smyslu
zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění
pozdějších předpisů.
Ke stejnému datu nabyla účinnosti rovněž vyhláška č. 179/2017 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně,
expanzní zbraně a střeliva a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo
divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a
obchodu.
Změnou této vyhlášky došlo kromě dalšího k úpravě vymezení dovoleného výrobního
provedení střeliva. Z hlediska dopadů na kategorizaci střeliva v kontextu těchto změn
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen
„OBPPK MV“) sděluje následující:
I. Za střelivo do zbraní kategorie A, B a C, které není zakázané [§ 3 odst. 1 písm. e)
zákona o zbraních] lze po 1. srpnu 2017 považovat:
1. kulové střelivo do ráže 20 mm (včetně)
a) se střelou, která není průbojná, výbušná nebo zápalná [§ 4 písm. b) bod 1 zákona
o zbraních],
b) které v případě střeliva pro krátké kulové zbraně (tzn. pistolové a revolverové
ráže) nemá střelu šokovou nebo střelu určenou ke zvýšení ranivého účinku, a
c) které odpovídá dovolenému výrobnímu provedení podle § 2 odst. 1 písm. a)
vyhlášky č. 370/2002 Sb.,
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2. střelivo se středovým nebo okrajovým zápalem s hromadnou střelou („brokové
střelivo“) dovoleného výrobního provedení [§ 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 370/2002
Sb.],
3. střelivo do signálních zbraní a signálních vrhačů, resp. vystřelovačů (střílející
signální tužky, vystřelovací adaptéry expanzních zbraní apod.) dovoleného výrobního
provedení [§ 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 370/2002 Sb.] a
4. plynové nábojky dovoleného výrobního provedení (§ 2 odst. 2 až 7 vyhlášky č.
370/2002 Sb.).
Pro výše uvedené body platí, že střelivo může být civilně nebo vojensky označené
(nebo naopak vůbec neznačené). Přičemž za vojensky označené střelivo lze
považovat takové, které je označeno podle vojenských předpisů ražbou, šablonací,
barvou nebo hmatovým označením.
Dále pro střelivo uvedené v bodě 1. platí, že za střelivo do zbraní kategorie A, B a C,
které není zakázané, je v případě cvičného střeliva možné považovat cvičné střelivo
bez střely nebo se střelou (dutá dřevěná nebo plastová, při výstřelu tříštitelná střela
nebo plná plastová střela).
Za střelivo do zbraní kategorie A, B a C, které není zakázané, lze považovat také
speciální cvičné střelivo pro tzv. zápalkovou střelbu včetně komponentů; starší nebo
moderní konstrukce (např. zápalkový náboj systém UTM).
II. Zakázaným střelivem není
1. munice (Příloha 2 k zákonu o zbraních), která je v současné době upravena
samostatně v § 70 a násl. zákona o zbraních; zejména je třeba upozornit na
následující případy:
a) v případě střeliva do ráže 12,7 mm se střelou obsahující aktivní náplně se bude i
nadále jednat o zakázané střelivo ve smyslu § 4 písm. b) bod 1 nebo 3 zákona o
zbraních,
b) v případě nábojů (ale případně i samostatných střel) ráže nad 12,7 mm s aktivními
náplněmi se již nejedná o zakázané střelivo, ale o munici, nejde-li o dovolené výrobní
provedení (tj. např. v případě brokových nebo signálních nábojů dovoleného
výrobního provedení).
2. střelivo neodpovídající normalizovaným rážím střeliva podle technických norem
C.I.P. dle tabulek TDCC (viz http://www.cip-bobp.org); skutečnost, že určité střelivo
není technicky normalizováno v rámci postupů dle Úmluvy o vzájemném uznávání
zkušebních značek ručních palných zbraní (vyhlášky č. 70/1975 Sb., v platném
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znění), a to buď vůbec (jedná se o střelivo zcela jiných ráží) anebo jde o střelivo
normalizované ráže, které je laborováno např. na vyšší než dovolené tlaky (typicky
střelivo v provedení +P, resp. +P+), nemá vliv na kategorii daného střeliva.
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