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Pro držitele zbrojní licence s municí

Muniční novela zákona o zbraních – přeevidování munice v systému CRZ - ž á d o s t
o součinnost
Dne 1. 8. 2017 nabyde účinnosti muniční část zákona č. 229/2016 Sb., který novelizuje zákon
č. 119/2002 Sb. (zákon o zbraních). Novela přináší změny pravidel pro nakládání s municí a
způsob její evidence.
V současné době pro systém CRZ připravujeme nové číselníky munice, samostatný modul
„Evidenční kniha munice“ a související změny v modulu „Přepravy“. Naší snahou je, aby
podnikatelé v oboru munice mohli od 1. 8. 2017 evidovat munici v souladu s legislativními
změnami.
Jedná se zejména o tyto změny:
podle ustanovení § 70i zákona o zbraních bude oprávněn nabývat do vlastnictví, držet,
přechovávat, skladovat munici a jinak s ní nakládat pouze držitel obecné muniční licence,
mezi povinnosti držitele muniční licence (viz § 70m odst. 2 písm. j) zákona o zbraních) bude
patřit zapisovat do evidenční knihy munice (EKM) v centrálním registru zbraní 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 (dále jen "údaje o munici").
Zákon současně stanoví dvouleté přechodné období (viz čl. II odst. 7 zákona č. 229/2016 Sb.),
během kterého stávající držitelé zbrojních licencí, kteří nyní nakládají s munici a evidují ji ve
svých evidenčních knihách střeliva (EKS), budou moci s municí nakládat i nadále, ale současně již
budou muset plnit povinnosti držitele muniční licence.
Přechodné období bude v systému CRZ řešeno takto:
1. Ke dni 1. 8. 2017 bude všem držitelům zbrojních licencí, kteří evidují ve svých EKS munici,
zřízena alespoň jedna EKM (EKM budou vedeny samostatně pro každé muniční skladiště).
K tomu:
žádáme držitele zbrojních licencí s municí, aby nejpozději před 1. 8. 2017 zaslali na
crz.verifikace@pcr.cz seznam svých muničních skladů (skladišť) s následujícími údaji:
Název provozovny a její adresa (shodné s údaji provozovny podle základního
registru osob).
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89 PRAHA 7
schr. 62/ŘSZBM
Tel.: +420 974 834 436
Fax: +420 974 834 726
Email: rszbm@pcr.cz

Název skladu – muničního skladiště a údaje identifikující konkrétní objekt
Údaji identifikujícími konkrétní objekt se podle návrhu prováděcího předpisu bude
rozumět jeho adresa, lokalizační údaje globálního systému určování polohy (GPS) a
uvedení vnějšího identifikačního označení objektu, které se umístí u každého vchodu
do konkrétního objektu,
je-li muniční skladiště rozděleno na více stavebně oddělených částí (místnosti, kobky,
oddělení, oddíly) počet částí muničního skladiště a jejich maximální obložnost
(tyto údaje mají být součástí dokumentace muničního skladiště podle § 70r odst. 5
zákona).
Údaje fyzické osoby (budoucího muničáře), kterému bude nastaveno oprávnění
zápisu munice do daného muničního skladiště (EKM).
Příklad:
Název provozovny

Bubenečská

Adresa provozovny

160 00 Praha 6, Bubenečská 20

Vnější označení skladiště

Sklad 1

Adresa skladiště

160 00 Praha 6, Bubenečská 20

GPS souřadnice

50.10116

Počet částí

3 (A, B, C)

Obložnost skladiště

A (100 kg); B (1000 kg) a C (5000 kg)

Muničář (jméno, příjmení,
datum narození)

Jan NOVÁK, 15. 5.1990

Vnější označení skladiště

Sklad 2

Adresa skladiště

160 00 Praha 6, Bubenečská 20

GPS souřadnice

50.10305

Muničář (jméno, příjmení,
datum narození)

Jan NOVÁK, 15. 5.1990

Počet částí

1

Obložnost

1000 kg

14.405866

14.406331

2. Veškerá munice ke dni 1. 8. 2017 zůstane evidována v EKS.
S municí evidovanou v EKS nebude možno po 1. 8. 2017 žádným způsobem
manipulovat. Pro manipulaci ji muničář bude muset nejprve přeevidovat připraveným
procesem do EKM. V rámci tohoto procesu munici přeeviduje do struktury dle podle nového
číselníku munice a následně doplní všechny dostupné údaje o munici.
Příklad:
Záznam v EKS
Druh

Dělostřelecké střelivo

Typ munice

125 mm EOF TK, D 81
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Počet ks

100

Záznam v EKM bude vypadat takto
Druh (skupina munice) P

DĚLOSTŘELECKÁ MUNICE – výběr z číselníku

Typ munice P

125-EOF-TK D-81 – výběr z číselníku

Název typu munice P

Náboj 125 mm dělený tříštivotrhavý (vazba na typ
munice)

UN číslo P

0005 - NÁBOJE PRO ZBRANĚ, s trhací náplní –
výběr z číselníku

NEQ P

9,003 kg/ks – výběr z číselníku

Země původu

Československo (výběr z číselníku)

Kód výrobce

třímístný kód – výběr z číselníku

Série (číslo šarže)
Rok výroby
Rok expirace
Počet ks
P = povinný údaj

Např. 10

K tomu:
žádáme držitele zbrojních licencí s municí, aby pro včasnou přípravu číselníku munice nám
od této chvíle začali posílat na crz.verifikace@pcr.cz údaje o munici, o které předpokládají,
že ji budou mít k 1. 8. 2017 na EKS. Údaje zasílejte v následujícím rozsahu (u údajů, které
neznáte uveďte „nezjištěno“):
Druh (skupina munice)

STŘEDORÁŽOVÁ MUNICE
DĚLOSTŘELECKÁ MUNICE
MINOMETNÁ MUNICE
GRANÁTY
PROTITANKOVÉ STŘELY (ruční)
INICIÁTORY
LETECKÉ PUMY
RAKETY
MINY
ŽENIJNÍ MUNICE
TORPÉDA
HLUBINNÉ A DEMOLIČNÍ NÁLOŽE
VÝBUŠNÉ PŘEDMĚTY
PYROTECHNICKÉ PROSTŘEDKY
OSTATNÍ
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Typ munice
Název typu munice
UN číslo (udává mj. údaje o třídě nebezpečnosti a třídě snášenlivosti)
NEQ (udává množství zalaborované výbušniny)
Kód výrobce (třípísmenný kód) nebo N-CAGE kód
NSN kód (NATO Stock Number - pro munici z výzbroje NATO) – je-li k dispozici
Fotografie munice – digitální
Pokud požadované údaje včas neposkytnete, hrozí, že po 1. 8. 2017 nebudou pro Vás
číselníky munice pro převod munice z EKS do EKM připravené a do doby jejich doplnění
nebudete moci s municí nijak nakládat.
3. Během přechodného období bude mít držitel ZL přístup i do EKM. Po skončení
přechodného období bude přístup do EKM umožněn pouze držiteli obecné muniční licence.
Tento dopis zasíláme všem držitelům zbrojních licencí, kteří ve svých EKS dnes evidují munici jako
munici nebo jako střelivo kategorie A nebo jako náboje (např. ráže 14,5 mm, 30 mm, 100 mm,…).
Je velmi pravděpodobné, že rozsah požadovaných údajů pro číselník munice bude postupně
upřesňován. Sledujte proto, prosím, aktuální informace na úvodní obrazovce systému CRZ.
Na závěr prosba: pro jednodušší komunikaci, zašlete na crz.verifikace@pcr.cz kontaktní údaje
osoby (muničáře), se kterým budeme moci případné problémy s přeevidováním munice operativně
řešit (jméno, příjmení, telefon a e-mail).
Vyřizuje: Ing. Ludmila Nezvedová (836 583)

plk. Ing. Zdeněk Bambas
ředitel
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