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§ 1 odst. 1
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie32) a upravuje nakládání se střelnými
zbraněmi (dále jen „zbraň“) a střelivem, podmínky
pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění
pyrotechnického průzkumu.

Odpovídající předpis ES/EU
Kód CELEX

Ustanovení
(čl., odst. apod.)

Obsah

31991L0477

Čl. 1 odst. 1

1. Pro účely této směrnice se ‚střelnou zbraní‘

rozumí jakákoli ruční zbraň s hlavní, která vystřeluje
nebo je konstruována či může být upravena tak, aby
vystřelovala jednotnou, hromadnou nebo plynovou
střelu (obecně projektil) působením okamžitého
uvolnění chemické energie, není-li vyloučena z
některého z důvodů uvedených v části III přílohy I.
Střelné zbraně se dělí do kategorií podle části II
přílohy I.
Pro účely této směrnice se má za to, že zbraň lze
uschopnit ke střelbě projektilem působením
okamžitého uvolnění chemické energie, jestliže
— má vzhled střelné zbraně a

32)Směrnice

Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES
ze dne 21. května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.
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§ 1 odst. 2
písm. f)

33)

31991L0477

Čl. 1 odst. 1d

31991L0477

Čl. 2 odst. 1

31991L0477

Čl. 2 odst. 2

31991L0477

Příloha I, bod I

31991L0477
(2) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na…
f) provádění pyrotechnického průzkumu ozbrojenými
silami České republiky1), Vojenskou policií33),
bezpečnostními sbory1a), Vojenským zpravodajstvím1b)
nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při
jejich pobytu na území České republiky podle
zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní
smlouvy, která je součástí právního řádu.

Čl. 2 odst. 2

—v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z
něhož je vyrobena, může být uschopněna ke
střelbě.“;
1d. Pro účely této směrnice se „sledováním“ rozumí
systematické sledování střelných zbraní a tam, kde je
to možné, jejich součástí a střeliva od výrobce ke
kupujícímu za účelem pomoci příslušným orgánům
členských států zjistit, vyšetřit a analyzovat
nedovolenou výrobu a nedovolené obchodování.
l. Tato směrnice nevylučuje použití vnitrostátních
předpisů týkajících se nošení zbraní nebo úpravy
lovu nebo sportovní střelby.
2. Tato směrnice se nevztahuje na nabývání nebo
držení střelných zbraní a střeliva v souladu
s vnitrostátními předpisy ozbrojenými silami, policií,
státními orgány nebo sběrateli a subjekty s kulturním
a historickým zaměřením v oblasti zbraní, které jsou
jako takové uznány členským státem, na jehož území
působí. Rovněž se nevztahuje na obchodní přepravu
vojenských zbraní a střeliva.
I. Pro účely této směrnice se „zbraněmi“ rozumí:
— střelné zbraně definované v článku 1 směrnice,
— zbraně jiné než střelné ve smyslu vnitrostátních
právních předpisů.
2. Tato směrnice se nevztahuje na nabývání nebo
držení střelných zbraní a střeliva v souladu
s vnitrostátními předpisy ozbrojenými silami, policií,
státními orgány nebo sběrateli a subjekty s kulturním
a historickým zaměřením v oblasti zbraní, které jsou
jako takové uznány členským státem, na jehož území
působí. Rovněž se nevztahuje na obchodní přepravu
vojenských zbraní a střeliva.

Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů.
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§ 2 odst. 1

(1) Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze č. 1 31991L0477
k tomuto zákonu.

31991L0477

§ 17 odst. 2

(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je 31991L0477
žadatel povinen připojit
a) posudek o zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti
podle tohoto zákona, a to podle povahy těchto činností
(dále jen „zdravotní způsobilost“), nejde-li o podání
žádosti o vydání zbrojního průkazu podle § 21a,
b) doklad o odborné způsobilosti vykonávat činnosti
podle tohoto zákona, a to podle povahy těchto činností
(dále jen „odborná způsobilost“), a
c) fotografii žadatele, která splňuje požadavky
technického provedení stanoveného prováděcím
právním předpisem (dále jen „fotografie“).

Čl. 1 odst. 1

1. Pro účely této směrnice se ‚střelnou zbraní‘

rozumí jakákoli ruční zbraň s hlavní, která vystřeluje
nebo je konstruována či může být upravena tak, aby
vystřelovala jednotnou, hromadnou nebo plynovou
střelu (obecně projektil) působením okamžitého
uvolnění chemické energie, není-li vyloučena z
některého z důvodů uvedených v části III přílohy I.
Střelné zbraně se dělí do kategorií podle části II
přílohy I.
Pro účely této směrnice se má za to, že zbraň lze
uschopnit ke střelbě projektilem působením
okamžitého uvolnění chemické energie, jestliže
— má vzhled střelné zbraně a

Příloha I, bod I

Čl. 7 odst. 1

—v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z
něhož je vyrobena, může být uschopněna ke
střelbě.“;
I. Pro účely této směrnice se „zbraněmi“ rozumí:
— střelné zbraně definované v článku 1 směrnice,
— zbraně jiné než střelné ve smyslu vnitrostátních
právních předpisů.
1. Střelná zbraň kategorie B nemůže být na území
členského státu nabyta bez povolení, které udělí tento
členský stát nabyvateli.
Toto povolení nemůže být uděleno rezidentovi jiného
členského státu bez jeho předchozího souhlasu.
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§ 18 odst. 1
písm. d)

§ 19 odst. 1

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, 31991L0477
která splňuje tyto podmínky:
a) má místo pobytu na území České republiky,
b) dosáhla předepsaného věku (§ 19),
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá (§ 20a 20a),
e) je odborně způsobilá (§ 21 a 21a),
f) je bezúhonná (§ 22) a
g) je spolehlivá (§ 23).

Čl. 5 první
pododstavec
písm. a)

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy
nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám,
které pro to mají řádný důvod a které

31991L0477

Čl. 5 první
pododstavec
písm. b)

a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání jinak
než koupí a držení střelných zbraní k loveckým
účelům a zbraní pro lov nebo sportovní střelbu za
předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18
let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod
vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení
střelné zbraně či licencí k lovu anebo provádí střelbu
v rámci licencovaného či jinak schváleného
tréninkového střediska;
Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy
nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám,
které pro to mají řádný důvod a které

31991L0477

Čl. 5 druhý
pododstavec

(1) Zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F D nebo E lze 31991L0477
vydat jen osobě starší 21 let, pokud tento zákon nestanoví
jinak.

Čl. 5 první
pododstavec
písm. a)

b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek
ani veřejnou bezpečnost. Odsouzení za úmyslný
násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové
nebezpečí existuje.
Členské státy mohou odejmout povolení k držení
střelné zbraně, přestane-li být plněna některá z
podmínek, na jejichž základě bylo uděleno.
Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy
nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám,
které pro to mají řádný důvod a které
a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání jinak
než koupí a držení střelných zbraní k loveckým
účelům a zbraní pro lov nebo sportovní střelbu za
předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18
let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod
vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení
střelné zbraně či licencí k lovu anebo provádí střelbu
v rámci licencovaného či jinak schváleného
tréninkového střediska;

4

§ 20

§ 20
(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání
zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu
posuzuje podle zákona upravujícího poskytování
specifických zdravotnických služeb
a) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství,
b) poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li
o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D
a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je
zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento
žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin,
je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn
posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu
jiných skupin zbrojního průkazu, nebo
c) registrující poskytovatel se specializací v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru
všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání
zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší
než 19 let.

31991L0477

Čl. 5 druhý
pododstavec

31991L0477

Čl. 5 první
pododstavec
písm. b)

Členské státy mohou odejmout povolení k držení
střelné zbraně, přestane-li být plněna některá z
podmínek, na jejichž základě bylo uděleno.
Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy
nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám,
které pro to mají řádný důvod a které
b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek
ani veřejnou bezpečnost. Odsouzení za úmyslný
násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové
nebezpečí existuje.

(2)
Posuzujícím
lékařem
poskytovatele
příslušného k vydání lékařského posudku je lékař se
specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické
lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
nebo v oboru pracovní lékařství.
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(3) Není-li držitel zbrojního průkazu v České
republice registrován u konkrétního poskytovatele
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
nebo nesdělí-li na výzvu příslušného útvaru policie držitel
zbrojního průkazu, u kterého poskytovatele zdravotních
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství je v České
republice registrován, může příslušný útvar policie
v případě mimořádné prohlídky podle § 20a odst. 3 nebo
4 rozhodnout, že zdravotní způsobilost držitele zbrojního
průkazu posoudí poskytovatel zdravotních služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství, kterého příslušný útvar
policie určí s ohledem na včasné provedení lékařské
prohlídky. Odvolání držitele zbrojního průkazu proti
rozhodnutí příslušného útvaru policie podle věty první
nemá odkladný účinek.
(4) Posudek o zdravotní způsobilosti vydává, jde-li
o zaměstnance, poskytovatel pracovnělékařských služeb,
v ostatních případech poskytovatel zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost na základě výsledku
lékařské prohlídky provedené posuzujícím lékařem
a dalších potřebných odborných vyšetření. Další potřebná
odborná vyšetření je posuzující lékař oprávněn vyžádat,
pokud je to potřebné pro posouzení zdravotního stavu
žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele
zbrojního průkazu; přitom se přihlédne také k rozsahu
skupin zbrojního průkazu, pro které má být posudek
vydán, a k povaze činnosti, kterou bude posuzovaná
osoba jako držitel zbrojního průkazu vykonávat.
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(5) Prováděcí právní předpis stanoví
a) požadavky na zdravotní způsobilost,
b) nemoci, vady a stavy, kdy nelze vydat kladný posudek
nebo, kdy jej lze vydat pouze za předpokladu provedení
odborného vyšetření,
c) druhy prohlídek a jejich obsah a
d) náležitosti lékařského posudku.
§ 20a

§ 20a
(1) Každý lékař, který v rámci poskytování
zdravotních služeb zjistí nebo nabyde důvodné podezření,
že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují
nebo omezují zdravotní způsobilost podle tohoto zákona,
může prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb
ověřit v Centrálním registru zbraní, zda je taková osoba
držitelem zbrojního průkazu. V případě zjištění, že
taková osoba je držitelem zbrojního průkazu, lékař podle
věty první oznámí tuto skutečnost prostřednictvím
poskytovatele zdravotních služeb bez zbytečného odkladu
poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání
posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám.

31991L0477

Čl. 5 první
pododstavec
písm. b)

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy
nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám,
které pro to mají řádný důvod a které
b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek
ani veřejnou bezpečnost. Odsouzení za úmyslný
násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové
nebezpečí existuje.

(2) V případě, že lékař podle odstavce 1 zjistí
u pacienta, který je držitelem zbrojního průkazu, pokud
je mu tato skutečnost známa, změnu zdravotního stavu,
která může představovat v souvislosti s nakládáním se
zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví, oznámí tuto
skutečnost
bez zbytečného
odkladu
poskytovateli
zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku
o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám, a uvědomí
policii. Příslušný útvar policie po oznámení skutečností
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podle věty první postupuje podle odstavce 3.
(3) Existuje-li důvodné podezření, že u držitele
zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu,
která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní
způsobilosti, může příslušný útvar policie vyzvat držitele
zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému
posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce.
O výzvě podle věty první příslušný útvar policie
bez zbytečného odkladu informuje posuzujícího lékaře a
sdělí mu důvody důvodného podezření. Držitel zbrojního
průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů
ode dne oznámení výzvy podle věty první podrobit
lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a předložit
příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní
způsobilosti bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
Posuzující lékař a lékař se specializací v příslušném
oboru zajišťující další potřebná odborná vyšetření jsou
povinni lékařskou prohlídku provést a zajistit odborná
vyšetření u určeného poskytovatele bez zbytečného
odkladu poté, kdy se držitel zbrojního průkazu
k posuzujícímu lékaři poprvé dostavil. Pokud se držitel
zbrojního průkazu k lékařské prohlídce nedostaví nebo se
jí odmítne podrobit, posuzující lékař tuto skutečnost
oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru
policie.
(4) Posuzující lékař, který u držitele zbrojního
průkazu zjistí změnu zdravotního stavu, která vylučuje
nebo omezuje zdravotní způsobilost podle tohoto zákona,
je povinen nový posudek o zdravotní způsobilosti zaslat

8

§ 23 odst. 1
písm. c) bod 1

§ 23 odst. 2

§ 27 odst. 1
písm. c) a d)

bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie;
u držitele zbrojního průkazu skupiny D je poskytovatel
pracovnělékařských služeb povinen také informovat bez
zbytečného odkladu zaměstnavatele držitele zbrojního
průkazu skupiny D. V případě, že si posuzující lékař před
vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti vyžádá
provedení dalších potřebných odborných vyšetření,
uvědomí o této skutečnosti příslušný útvar policie
a uvede, zda u držitele zbrojního průkazu existuje
podezření na změnu zdravotního stavu, která může
představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé
ohrožení života nebo zdraví.
31991L0477
(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,
…
c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné
nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech
letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než
jednoho přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku
1. na úseku zbraní a střeliva,
1. na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku munice,
…
(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v případě žádosti 31991L0477
o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence
skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl v posledních 5 letech
pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a
střeliva nebo na úseku výbušnin.
(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního 31991L0477
průkazu, jestliže držitel zbrojního průkazu
a) pozbyl způsobilost k právním úkonům,
b) pozbyl zdravotní způsobilost,

Čl. 5 první
pododstavec
písm. b)

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy
nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám,
které pro to mají řádný důvod a které
b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek
ani veřejnou bezpečnost. Odsouzení za úmyslný
násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové
nebezpečí existuje.

Čl. 5 první
pododstavec
písm. b)

Čl. 5 třetí
pododstavec

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy
nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám,
které pro to mají řádný důvod a které
b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek
ani veřejnou bezpečnost. Odsouzení za úmyslný
násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové
nebezpečí existuje.
Členské státy mohou osobám s bydlištěm na svém
území zakázat držení zbraně nabyté v jiném
členském státě, pouze pokud zakazují nabytí stejné
zbraně na svém území.
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§ 27 odst. 3

§ 28 odst. 2
písm. a) a b)

c) přestal splňovat podmínky bezúhonnosti podle § 22 nebo
spolehlivosti podle § 23, nebo
d) skupiny B nebo C mladší 18 let nebo skupiny D mladší 21
let přestal splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu
uvedené v § 19 odst. 3, 4, 5 nebo 6; to neplatí, ukončil-li
držitel zbrojního průkazu skupiny C mladší 18 let nebo
držitel zbrojního průkazu skupiny D mladší 21 let úspěšně
příslušný vzdělávací program středního vzdělání, nebo.
e) skupiny F porušil povinnost stanovenou v § 29 odst. 7
písm. a) až h), nebo porušil zákaz stanovený v § 29 odst. 8;
o vydání nového zbrojního průkazu skupiny F lze opětovně
požádat po uplynutí pěti let od právní moci rozhodnutí o
jeho odnětí.
(3) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu 31991L0477
podle odstavce 1 nemá odkladný účinek a držitel zbrojního
průkazu je povinen tento průkaz neprodleně odevzdat
příslušnému útvaru policie.
31991L0477
(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je oprávněn
a) podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet,
popřípadě nosit zakázaný doplněk zbraně, na který mu byla 31991L0477
udělena výjimka, sportovní nebo loveckou zbraň kategorie
B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní
nebo loveckou zbraň kategorie C; tuto zbraň může nosit
pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn
podle zvláštního právního předpisu, a
b) přebíjet pouze pro vlastní potřebu náboje podle
technologických
postupů, které
udávají
výrobci
jednotlivých dílů nábojů, nebo
cb) nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo
nebo jednotlivé části nábojů do zbraní kategorie B nebo C;

Čl. 5 třetí
pododstavec

Členské státy mohou osobám s bydlištěm na svém
území zakázat držení zbraně nabyté v jiném
členském státě, pouze pokud zakazují nabytí stejné
zbraně na svém území.

Čl. 2 odst. 1

l. Tato směrnice nevylučuje použití vnitrostátních
předpisů týkajících se nošení zbraní nebo úpravy
lovu nebo sportovní střelby.
Úprava nabývání a držení střeliva je shodná
s úpravou držení střelných zbraní, pro které je toto
střelivo určeno.

Čl. 10
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§ 28 odst. 4
písm. b)

§ 33 odst. 2

střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.
Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví
jednotlivé díly nábojů smí jen osoba starší 18 let.
(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň
kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo
zbraň kategorie C,
b) nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé díly nábojů
pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po
předložení průkazu zbraně; toto střelivo je oprávněn také
držet nebo nosit, a přebíjet pouze pro vlastní potřebu náboje
podle technologických postupů, které udávají výrobci
jednotlivých dílů nábojů, a
b) nabývat do vlastnictví střelivo pouze do zbraně, kterou
je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně;
toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit, a
c) nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně
ani střelivo nesmí nosit viditelně.
(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojní licence
zamítne, jestliže
a) fyzická nebo právnická osoba nesplňuje podmínku podle
odstavce 1,
b) právnická osoba není bezúhonná, neboť byla odsouzena
pro úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by
nebyla odsouzena, nebo
c) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li
ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního
orgánu právnické osoby nesplňují podmínku bezúhonnosti
podle § 22 nebo podmínku spolehlivosti podle § 23., nebo
d) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li
ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen

31991L0477

Čl. 2 odst. 1

31991L0477

Čl. 10

31991L0477

Čl. 4 odst. 1

31991L0477

Čl. 4 odst. 3

l. Tato směrnice nevylučuje použití vnitrostátních
předpisů týkajících se nošení zbraní nebo úpravy
lovu nebo sportovní střelby.
Úprava nabývání a držení střeliva je shodná
s úpravou držení střelných zbraní, pro které je toto
střelivo určeno.

1. Členské státy zajistí, aby veškeré střelné zbraně
nebo jejich součásti, které jsou uváděny na trh, byly
buď označeny a registrovány v souladu s touto
směrnicí, anebo znehodnoceny.
3. Členské státy podmíní výkon činnosti podnikatele
v oboru zbraní na svém území povolením uděleným
alespoň na základě kontroly osobní a odborné
bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru
zbraní. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se
kontrola osoby, která podnik řídí.
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§ 50 odst. 8

a § 50a
odst. 1

statutárního orgánu právnické osoby v posledních 5
letech vykonával funkci odpovědného zástupce držitele
zbrojní licence nebo držitele muniční licence, jemuž
byla zbrojní licence nebo muniční licence odňata z
důvodu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) nebo § 36
odst. 2, nebo byl členem statutárního orgánu takového
držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence.
(8) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní 31991L0477
kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní musí
být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování
jeho pohybu, jedná-li se o silniční přepravu a je-li
přepravováno více než 100 zbraní, více než 200 000 kusů
střeliva nebo jakékoliv množství munice nebo více než 200 31991L0477
000 kusů střeliva. Po celou dobu přepravy musí být zařízení
přihlášeno do systému sledování pohybu a jím
zaregistrováno.

(1) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo
střelivem do těchto zbraní je povinen příslušnému útvaru
policie ohlásit nejpozději 24 hodin před zahájením přepravy,
nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního
dne před zahájením přepravy přepravu více než 100 zbraní,
více než 200 000 kusů střeliva nebo jakéhokoliv množství
munice nebo více než 200 000 kusů střeliva po území
České republiky. Tuto povinnost nemá, pokud již má
na přepravu těchto zbraní nebo střeliva vydáno povolení
přepravovat zbraně nebo střelivo podle § 50. Toto hlášení se
podává na předepsaném tiskopise, musí doprovázet zbraně
kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní až do
místa jejich určení a musí být předloženo na požádání

Čl. 11 odst. 1

Čl. 11 odst. 3

l. Aniž je dotčen článek 12, mohou být střelné zbraně
přepravovány z jednoho členského státu do druhého
pouze v souladu s postupem stanoveným v níže
uvedených odstavcích. Tato ustanovení se rovněž
vztahují na přepravu střelné zbraně, při zásilkovém
prodeji.
3. Pro přepravu střelných zbraní jiných než
vojenských, které jsou vyňaty z oblasti působnosti
této směrnice na základě čl. 2 odst. 2, může každý
členský stát udělit podnikatelům v oboru zbraní
právo přepravovat střelné zbraně ze svého území k
podnikateli v oboru zbraní, který působí v jiném
členském státu, bez předchozího povolení podle
odstavce 2. Členský stát vydá k tomuto účelu souhlas
platný po dobu nejvýše tří let, který může být kdykoli
odůvodněným rozhodnutím pozastaven nebo zrušen.
Doklad s odkazem na tento souhlas musí doprovázet
střelné zbraně až do místa jejich určení; musí být
předložen, kdykoli o to orgány členských států
požádají.
Přede dnem převodu sdělí podnikatel v oboru zbraní
orgánům členského státu, ze kterého se má střelná
zbraň převést, všechny údaje uvedené v odst. 2
prvním pododstavci. Tyto orgány provedou kontroly,
v případě potřeby na místě, za účelem ověření
souladu mezi informacemi sdělovanými
podnikatelem v oboru zbraní a skutečnou povahou
převodu. Podnikatel v oboru zbraní sdělí tyto
informace ve lhůtě poskytující dostatek času.
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§ 70n

příslušným orgánům. Hlášení obsahuje
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
která uskutečňuje prodej nebo předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu
kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno
nebo dopraveno,
d) druh zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto
zbraní, které budou přepravovány, a jejich počet,
e) datum zahájení a ukončení přepravy,
f) trasu přepravy,
g) druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní
licence, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména
lokalizační údaje a registrační značky, které umožní policii
nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a spojení na
obsluhu dopravního prostředku nebo na osobu odpovědnou
za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do
těchto zbraní a
h) způsob zabezpečení přepravy.
32014L0028
§ 70n
Přeprava munice
(1) Munici může držitel obecné muniční licence
nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo 32014L0028
území České republiky přepravovat za účelem vývozu z
území České republiky, dovozu na toto území nebo
tranzitu přes toto území pouze na základě povolení; tím
nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních
předpisů9).
(2) V případě vývozu z území České republiky,

Čl. 12 odst. 1

Čl. 12 odst. 2

1. Střelivo smí být předáno z jednoho členského státu
do jiného pouze postupem stanoveným v odstavcích
2 až 5. Tyto odstavce se rovněž týkají předávání při
zásilkovém prodeji střeliva.
2. Pokud je střelivo předáváno do jiného členského
státu, sdělí dotyčná osoba před každým odesláním
členskému státu, ve kterém se toto střelivo nachází:
a) jméno a adresu osoby prodávající nebo předávající
střelivo a osoby kupující nebo nabývající střelivo,
případně vlastníka;
b) adresu, na kterou bude střelivo odesláno nebo
přepraveno;
c) množství střeliva, které bude odesláno nebo
přepraveno;
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d) údaje umožňující identifikaci střeliva a rovněž
údaj, že střelivo prošlo kontrolou podle Úmluvy ze
dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání
ověřovacích značek ručních palných zbraní;
e) způsoby předání;
f) datum odeslání a předpokládané datum příchodu.

dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území se
pro žádost o povolení, posouzení této žádosti, vydání
povolení, vydání dlouhodobého povolení, hlášení
přepravy, hlášení změn v přepravě, sledování přepravy
a oprávnění policie v souvislosti s přepravou munice
použije § 50 obdobně; stanoví-li § 50 minimální množství
přepravovaných zbraní nebo střeliva, pro které je třeba
splnit povinnost, platí, že takovou povinnost je třeba
splnit při přepravě jakéhokoli množství munice.
(3) Přepravovat jakékoliv množství munice po
území České republiky může držitel obecné muniční
licence, který provedl hlášení přepravy. Pro hlášení
přepravy podle věty první, hlášení změn v přepravě, 32014L0028
sledování přepravy a oprávnění policie v souvislosti
s přepravou munice po území České republiky se použije
§ 50a obdobně.
(4) Jedná-li se o silniční přepravu, musí být každý
dopravní prostředek určený k přepravě munice vybaven
zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho
pohybu. Po celou dobu přepravy musí být zařízení
přihlášeno do systému sledování pohybu a jím
zaregistrováno.
(5) Držitel obecné muniční licence nebo
podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území
České republiky je v průběhu přepravy povinen
zabezpečit munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
Požadavky na zabezpečení munice v průběhu přepravy
stanoví prováděcí právní předpis; tím nejsou dotčeny

Informace uvedené v prvním pododstavci písm. e) a
f) nemusí být uvedeny v případě předávání mezi
obchodníky. Členský stát přezkoumá podmínky, za
kterých se má předání uskutečnit, a to zvláště s
ohledem na bezpečnost. Když členský stát povolí toto
předání, vydá licenci obsahující veškeré údaje podle
prvního pododstavce. Tato licence provází střelivo až
do místa určení. Musí být předložena, kdykoliv o to
příslušné orgány členských států požádají.
Čl. 13

Odchylky z důvodu bezpečnosti
V případě vážného ohrožení veřejné bezpečnosti
nebo útoku na ni v důsledku nezákonného držení
nebo používání výbušnin nebo střeliva může členský
stát přijmout veškerá nezbytná opatření pro předávání
výbušnin nebo střeliva odchylně od čl. 11 odst. 2, 4,
5 a 6 a článku 12, aby tomuto nezákonnému držení
nebo používání zabránil.
Opatření uvedená v prvním pododstavci musí
respektovat zásadu přiměřenosti. Nesmějí být
prostředky svévolné diskriminace ani skrytým
omezením obchodu mezi členskými státy.
Každý členský stát, který přijme tato opatření, je
neprodleně oznámí Komisi. Komise o tom uvědomí
ostatní členské státy.
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právní předpisy upravující přepravu munice jako
nebezpečného nákladu18).

§ 71 odst. 2

(6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor
a) žádosti o povolení přepravy munice,
b) hlášení přepravy munice držitelem obecné muniční
licence nebo podnikatelem se sídlem nebo místem
podnikání mimo území České republiky a
c) hlášení přepravy munice po území České republiky
držitelem obecné muniční licence.
(2) Policie při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona 31991L0477
v oblasti zbraní a střeliva vede informační systémy
obsahující údaje o
a) vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích,
b) vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích,
c) vydaných průkazech zbraní,
d) registrovaných zbraních kategorie A, B nebo C, hlavních
částech zbraní, zakázaných doplňcích zbraní a střelivu do
těchto zbraní,
e) vyvezených nebo provezených zbraních, střelivu nebo
zakázaných doplňcích zbraní,
f) zbrojních průvodních listech pro trvalý vývoz, trvalý
dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva,
g) jednorázových dokladech o povolení přepravy a
povoleních přepravovat zbraně nebo střelivo,
h) ztracených nebo odcizených zbraních, zbrojních
průkazech, zbrojních licencích, evropských zbrojních
pasech, průkazech zbraní a průkazech zkušebních
komisařů,
i) zajištěných, zadržených, odebraných, odevzdaných,
propadlých nebo zabraných zbraních, zakázaných

Čl. 1 odst. 1d

1d. Pro účely této směrnice se „sledováním“ rozumí
systematické sledování střelných zbraní a tam, kde je
to možné, jejich součástí a střeliva od výrobce ke
kupujícímu za účelem pomoci příslušným orgánům
členských států zjistit, vyšetřit a analyzovat
nedovolenou výrobu a nedovolené obchodování.
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§ 73 odst. 4
písm. a)

§ 73a odst. 6
až 8

doplňcích zbraní a zbraních nebo zakázaných doplňcích
zbraní určených ke zničení nebo znehodnocení, a
j) provozovaných střelnicích a.
k) nalezené nevybuchlé munici nebo výbušninách.
(4) Policejní prezidium předává potřebné informace, které 31991L0477
má k dispozici,
a) o přepravě zbraní nebo střeliva, střeliva nebo munice
členskému státu, na jehož území nebo přes jehož území 31991L0477
budou přepraveny; o přepravě zbraní nebo střeliva
fyzickými nebo právnickými osobami, které nemají místo
pobytu nebo sídlo v České republice, informují nejpozději
během přepravy,
b) o vydání povolení k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně
kategorie B příslušnému členskému státu, má-li osoba,
které bylo toto povolení vydáno, místo pobytu i v tomto
členském státě, a
c) o nabytí vlastnictví zbraně kategorie C příslušnému
členskému státu, má-li osoba, která nabyla vlastnictví k této
zbrani, místo pobytu i v tomto členském státě.
(6) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné 31991L0477
muniční licence se do centrálního registru zbraní
přihlašuje
prostřednictvím
individualizovaných
přístupových údajů. Držitel zbrojní licence nebo držitel
obecné muniční licence může požádat správce centrálního
registru zbraní o zřízení nebo zrušení přístupu do 31991L0477
centrálního registru zbraní pro jím pověřené osoby.
Správce
centrálního
registru
zbraní
doručí
individualizované přístupové údaje držiteli zbrojní
licence nebo držiteli obecné muniční licence a jím
pověřené osobě do vlastních rukou bez zbytečného
odkladu po zřízení přístupu do centrálního registru

Čl. 13 odst. 1

Čl. 13 odst. 2

Čl. 13 odst. 3

Čl. 1 odst. 1d

Čl. 5 první
pododstavec
písm. a)

l. Každý členský stát předá všechny užitečné
informace, které má k dispozici o konečné přepravě
střelných zbraní, členskému státu, na jehož území
budou přepraveny.
2. Informace, jež členské státy obdrží na základě
postupů podle článku 11 o přepravě střelných zbraní,
podle čl. 7 odst. 2 a podle čl. 8 odst. 2 o nabývání a
držení střelných zbraní nerezidenty, sdělí nejpozději
během přepravy členskému státu určení a popřípadě
nejpozději během přepravy do členských států
tranzitu.
3. Pro účely účinného uplatňování této směrnice si
členské státy pravidelně vyměňují informace. Z
tohoto důvodu sestaví Komise do 28. července 2009
kontaktní skupinu pro výměnu informací pro účely
uplatňování tohoto článku. Členské státy uvědomí
ostatní členské státy a Komisi, které vnitrostátní
orgány jsou pověřeny předávat a získávat informace
a plnit povinnosti uvedené v čl. 11 odst. 4.
1d. Pro účely této směrnice se „sledováním“ rozumí
systematické sledování střelných zbraní a tam, kde je
to možné, jejich součástí a střeliva od výrobce ke
kupujícímu za účelem pomoci příslušným orgánům
členských států zjistit, vyšetřit a analyzovat
nedovolenou výrobu a nedovolené obchodování.
Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy
nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám,
které pro to mají řádný důvod a které
a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání jinak
než koupí a držení střelných zbraní k loveckým
účelům a zbraní pro lov nebo sportovní střelbu za
předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18
let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod
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zbraní. Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné
muniční licence a jím pověřená osoba jsou povinni
chránit přístupové údaje proti zneužití.

vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení
střelné zbraně či licencí k lovu anebo provádí střelbu
v rámci licencovaného či jinak schváleného
tréninkového střediska;

(7) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat
v
centrálním
registru
zbraní
na předepsaném
elektronickém formuláři každou změnu stavu zbraně,
střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu
a zápalek. Držitel obecné muniční licence je povinen
zaznamenat
v centrálním
registru
zbraní
na
předepsaném elektronickém formuláři každou změnu
stavu munice. Změnu stavu je držitel zbrojní licence nebo
držitel obecné muniční licence povinen zaznamenat bez
zbytečného odkladu po fyzickém převzetí zbraně,
střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu,
zápalek nebo munice nebo po jiné skutečnosti zakládající
změnu stavu, nejpozději však do 2 dnů.
(8) Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje
a) držitel zbrojní licence, pokud jde o údaje týkající se
zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní,
na které nemá vydán průkaz zbraně, a černého
loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v
rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí
zbraně, střeliva, černého loveckého prachu,
bezdýmného prachu a zápalek,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí
zbraně, střeliva, černého loveckého prachu,
bezdýmného prachu a zápalek,
3. údaje o zbrani, střelivu, černém loveckém prachu,
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bezdýmném prachu a zápalkách, včetně kategorie
zbraně a uvedení místa 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,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující
právnickou osobu, od které byla zbraň, střelivo,
černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky
nabyty, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující
právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví
ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu,
bezdýmnému prachu a zápalkách převedeno nebo jíž
byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný
prach a zápalky přenechány, včetně oprávnění,
b) držitel obecné muniční licence v rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí
munice,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí
munice,
3. údaje o munici, včetně způsobu uložení munice a
uvedení místa jejího uložení, včetně údajů
identifikujících konkrétní objekt, ve kterém je
munice
uložena,
nepostačuje-li
k jeho
jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
4. osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou
osobu, od které byla munice nabyta, a
5. osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou
osobu, na kterou bylo vlastnictví k munici převedeno
nebo jíž byla munice přenechána, včetně oprávnění,

18

§ 73a odst. 9

§ 73 odst. 10

c) policie, a
d) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
(9) Policie umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich 31991L0477
působnosti, zejména pro vedení řízení a plnění dalších
úkolů podle tohoto zákona nebo zvláštního právního
předpisu, nepřetržitý dálkový přístup k informacím z
centrálního registru zbraní,
a) ministerstvu,
b) Ministerstvu obrany,
31991L0477
c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
d) zastupitelskému úřadu České republiky,
e) obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,
f) Českému báňskému úřadu a obvodním báňským
úřadům,
g) orgánům Finanční správy České republiky,
h) orgánům Celní správy České republiky,
i) obecní policii a
j) poskytovateli zdravotních služeb.
31991L0477
(10) Prováděcí právní předpis stanoví
a) vzor předepsaného elektronického formuláře podle
odstavce 7,
b) náležitosti vedení evidence zbraní kategorie A, B nebo C a
střeliva do těchto zbraní, které jsou předmětem činností
uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a černého loveckého 31991L0477
prachu, bezdýmného prachu a zápalek v centrálním registru
zbraní,
c) náležitosti vedení samostatné evidence zbraní kategorie A,
B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní držitel
zbrojní licence a které nejsou předmětem činností uvedených
v § 2 odst. 2 písm. d), s využitím elektronické aplikace

Čl. 1 odst. 1d

1d. Pro účely této směrnice se „sledováním“ rozumí
systematické sledování střelných zbraní a tam, kde je
to možné, jejich součástí a střeliva od výrobce ke
kupujícímu za účelem pomoci příslušným orgánům
členských států zjistit, vyšetřit a analyzovat
nedovolenou výrobu a nedovolené obchodování.

Čl. 5 první
pododstavec
písm. a)

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy
nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám,
které pro to mají řádný důvod a které

Čl. 1 odst. 1d

Čl. 5 první
pododstavec
písm. a)

a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání jinak
než koupí a držení střelných zbraní k loveckým
účelům a zbraní pro lov nebo sportovní střelbu za
předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18
let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod
vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení
střelné zbraně či licencí k lovu anebo provádí střelbu
v rámci licencovaného či jinak schváleného
tréninkového střediska;
1d. Pro účely této směrnice se „sledováním“ rozumí
systematické sledování střelných zbraní a tam, kde je
to možné, jejich součástí a střeliva od výrobce ke
kupujícímu za účelem pomoci příslušným orgánům
členských států zjistit, vyšetřit a analyzovat
nedovolenou výrobu a nedovolené obchodování.
Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy
nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám,
které pro to mají řádný důvod a které
a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání jinak
než koupí a držení střelných zbraní k loveckým
účelům a zbraní pro lov nebo sportovní střelbu za
předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18
let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod
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centrálního registru zbraní podle § 39a odst. 1. a
d) náležitosti vedení evidence munice v centrálním
registru zbraní.
§ 76 odst. 3

§ 76e odst. 5

§ 76f odst. 6

31991L0477
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
d) nebo k),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b), e), f) g), h), l), p), q) nebo r),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i)
nebo j),
d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
m), n) nebo o) nebo odstavce 2.
31991L0477
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), e) nebo f), odstavce 2 písm. b) nebo j) nebo
odstavce 3 písm. d) nebo e),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c), d) nebo g) nebo odstavce 2 písm. a), c), d), e), f), g), h)
nebo i), odstavce 3 písm. a), b) nebo c) nebo odstavce 4.

Čl. 16

Čl. 16

vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení
střelné zbraně či licencí k lovu anebo provádí střelbu
v rámci licencovaného či jinak schváleného
tréninkového střediska;
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této
směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby
zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí
být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této
směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby
zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí
být účinné, přiměřené a odrazující.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a) nebo odstavce 3 písm. d), l), q), v) nebo w),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. e), odstavce 3
písm. a), b), c), e), f), g), h), j), k), m), n), o), r), s), t), u),
x), y), odstavce 4 nebo odstavce 5 písm. d) nebo f),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2
písm. a), b), c) nebo d), odstavce 3 písm. i) nebo p) nebo
odstavce 5 písm. a), b), c), e) nebo g).
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Část druhá – změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů
§ 6a

§ 6a
Posouzení požárního nebezpečí
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
mohou provozovat činnost s vysokým požárním
nebezpečím za podmínky, že orgán státního požárního
dozoru schválí posouzení požárního nebezpečí.
(2) Posouzení požárního nebezpečí obsahuje
a) popis a posouzení rizik z hlediska možnosti vzniku
a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat a majetku,
b) zhodnocení možnosti provedení záchranných prací
a účinné likvidace požáru, včetně popisu jeho možných
následků,
c) systém řízení požární ochrany a
d) návrhy na opatření ke snížení rizika možnosti vzniku
a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat a majetku,
návrhy na provedení záchranných prací a návrhy
opatření k účinné likvidaci požáru, včetně stanovení
lhůt k jejich plnění.
(3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba
předloží posouzení požárního nebezpečí zpracované
osobou uvedenou v § 11 odst. 1 ve 2 vyhotoveních
ke schválení orgánu státního požárního dozoru.

31998L0024

Čl. 6 odst. 6

6. Na základě celkového hodnocení rizik a obecných
zásad prevence stanovených v článcích 4 a 5 přijme
zaměstnavatel technická nebo organizační opatření
odpovídající povaze operace, včetně skladování,
manipulace a oddělení neslučitelných chemických
činitelů, aby zajistil ochranu zaměstnanců před
nebezpečím vyplývajícím z fyzikálně-chemických
vlastností chemických činitelů. Zvláště přijme
opatření v udaném pořadí, aby:
a) zabránil výskytu nebezpečných koncentrací
hořlavých látek nebo nebezpečného množství
chemicky nestálých látek na pracovišti, nebo pokud
to nedovoluje povaha práce;
b) vyloučil přítomnost zápalných zdrojů, které by
mohly vést k požárům a výbuchům, nebo
nepříznivých podmínek, za nichž by chemicky
nestálé látky nebo směsi těchto látek mohly mít
nebezpečné fyzikální účinky;
c) zmírnil škodlivé účinky na zdraví a bezpečnost
zaměstnanců v případě požáru nebo výbuchu na
základě vznícení hořlavých látek nebo nebezpečné
fyzikální účinky vyplývající z chemicky nestálých
látek nebo směsí látek.
Pracovní prostředky a ochranné systémy zajištěné
zaměstnavatelem pro ochranu zaměstnanců musí být
v souladu s odpovídajícími předpisy Společenství o
návrzích, výrobě a dodávkách s ohledem na zdraví a
bezpečnost. Technická nebo organizační opatření
přijatá zaměstnavatelem musí přihlížet k roztřídění
jednotlivých
skupin
zařízení
do
kategorií
vymezených v příloze I směrnice Evropského
parlamentu a Rady 94/9/ES o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se zařízení a
ochranných systémů pro použití ve výbušném
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(4) Neshledá-li orgán státního požárního dozoru
v posouzení požárního nebezpečí nedostatky, posouzení
požárního nebezpečí schválí.

prostředí a musí být v souladu s tímto tříděním.
Zaměstnavatel přijme opatření k zajištění dostatečné
kontroly jednotlivých zařízení, přístrojů a strojů nebo
zajistí zařízení pro ochranu proti výbuchu nebo
zařízení pro snižování tlaku.

(5) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že
předložené posouzení požárního nebezpečí vykazuje
obsahové nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je
zpět předkladateli s uvedením zjištěných nedostatků
a současně stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné
předložení vráceného posouzení po odstranění zjištěných
nedostatků. Řízení lze přerušit na dobu stanovenou
pro odstranění nedostatků a opětovné předložení.
(6) Neodstraní-li předkladatel nedostatky ve lhůtě
stanovené podle odstavce 5, orgán státního požárního
dozoru vydá rozhodnutí o neschválení posouzení
požárního nebezpečí.
(7) Před změnou v provozované činnosti, která má
vliv na obsah schváleného posouzení požárního
nebezpečí, právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba předloží orgánu státního požárního dozoru
ke schválení doplněné nebo je-li to vzhledem k rozsahu
změny potřebné nové posouzení požárního nebezpečí.
Do doby schválení předloženého materiálu nelze změny
v provozované činnosti provést.
(8) Změny v objemu roční produkce nejsou
důvodem pro předložení nového posouzení požárního
nebezpečí, je-li toto schváleno výhradně pro činnost
uvedenou v § 4 odst. 3 písm. b).

22

Číslo předpisu EU (kód celex)
31991L0477
32014L0028
31998L0024

Název předpisu EU
Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní, v platném znění
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních
předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi
(přepracované znění)
Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky
spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16
odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
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