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I I .  

N á v r h  

VYHLÁŠKA 

ze dne…………2017, 

kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové 

zbraně, expanzní zbraně a střeliva 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o 

střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.: 

     Čl. I 

Vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně 

a střeliva, se mění takto:  
  

1. V názvu vyhlášky se za slovo „střeliva“ doplňují slova „a o výrobním provedení 

zbraně pro divadelní nebo filmové účely“. 

 

2. Úvodní věta zní: 

„Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o 

střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.“ 

 

3. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 2a 

 

Požadavky na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost 

 

Zbraň pro filmovou nebo divadelní činnost musí být upravena tak, aby  

a) hlaveň umožnila nabít a odpálit cvičný náboj v dané ráži střeliva s kulovou nebo 

hromadnou střelou, 

b) součástí hlavně byla neoddělitelná podélná zábrana, která neumožňuje vložení střely do 

hlavně a její vystřelení pomocí nábojky a současně zabraňuje průchodu střely při odpálení 

náboje v dané ráži s kulovou nebo hromadnou střelou, který není cvičným nábojem, 

c) nebylo umožněno vyjmout hlaveň ze zbraně, 

d) výšleh plamene výstřelu byl umožněn pouze v ose hlavně a jejím ústím a 
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e) zbraň byla v dané ráži cvičného náboje, akustické nábojky nebo s danou nábojovou 

redukcí.“.    

 

Čl. II 

 

Přechodné ustanovení 

Výjimky udělené Policií ČR podle § 9 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů udělené do data nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále 

v platnosti, a to na dobu na kterou byly uděleny.  

 

Čl. III 

Závěrečné ustanovení 

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 

technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění. 

 

Čl. IV 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.    

 

 

Ministr: 
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