
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra ministerstva průmyslu a obchodu dne 9. 12. 2016, 

s termínem dodání stanovisek do 2. 1. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

MV Obecně: 

S ohledem na skutečnost, že návrh se velmi úzce dotýká kategorizace zbraní, a má tedy 

přímý dopad na použití a výklad zákona o zbraních, požadujeme, aby se zástupci 

Ministerstva vnitra účastnili společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu dalšího 

projednávání návrhu, zejména v pracovních komisích Legislativní rady vlády.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno  

 K čl. I bodu 1 – k názvu vyhlášky č. 370/2002 Sb.: 
Navrhované doplnění názvu vyhlášky je podle našeho názoru pojmově v rozporu s dalšími 

navrhovanými změnami. Konkrétně v názvu vyhlášky je použito slovní spojení "výrobní 

provedení zbraně", zatímco v názvu navrhovaného § 2a je použito slovní spojení 

"Požadavky na úpravu zbraně". Navrhujeme proto používanou terminologii sjednotit.  

Zároveň v uvedené souvislosti připomínáme, že pro filmové a divadelní účely jsou 

upravovány nejen stávající, známé, vojenské nebo civilní zbraně, ale také jsou často 

vyráběny speciální, nové, ničemu se nepodobající zbraně „budoucnosti“. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.        

 

Akceptováno 

Název vyhlášky upraven následovně: „…. 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“. 

 

Dále z důvodu právní jistoty se v § 2a vložil nový 

odst. 2: 

„Splnění požadavků uvedených v odstavci 1 se 

nepovažuje za splnění požadavků dovoleného 

výrobního provedení expanzní zbraně podle § 1.“ 

 K čl. I bodu 3 – k návětí § 2a: 

Požadujeme za slova „divadelní činnost“ vložit slova „ , která je uvedena v § 9 odst. 2 

písm. e) zákona o zbraních,“. 

V návětí by mělo být jednoznačně stanoveno, že daným způsobem by měla být upravena 

nikoli každá zbraň, kterou lze při filmové a divadelní činnosti použít, ale toliko zbraň [z 

Akceptováno 

Upraveno dle návrhu v připomínce.  

 

Vzhledem k vložení nového novelizačního bodu se 

jedná o čl. 1 bod 4 a vzhledem k rozdělení § 2a do 
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hlediska kategorizace v podstatě expanzní zbraň nedovoleného výrobního provedení ve 

smyslu § 4 písm. a) bodu 5. zákona o zbraních], na kterou je vydávána výjimka podle § 9 

odst. 2 písm. e) zákona o zbraních, tedy zbraň, která je „nevratně upravena tak, aby při 

střelbě z ní mohly být použity pouze cvičné náboje a nábojky“. Lze si totiž představit též 

situaci, kdy při natáčení je použita i jiná zbraň, je-li držena v souladu se zákonem 

o zbraních, a není-li při této činnosti používána k simulované „ostré“ střelbě. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

dvou odstavců se jedná o návětí prvního odstavce.  

 

 K čl. I bodu 3 – k § 2a písm. a): 

Požadujeme ustanovení uvést v následujícím znění: „a) hlaveň umožnila nabít a odpálit 

pouze nábojku nebo cvičný náboj v dané ráži,".  

Předložené znění § 2a písm. a) vyžaduje, aby „hlaveň umožnila nabít a odpálit cvičný 

náboj ... s kulovou nebo hromadnou střelou“, což však podle našeho názoru postrádá 

z technického hlediska smysl. Navíc je v rozporu se zněním § 9 odst. 2 písm. e) zákona 

o zbraních, který požaduje použití pouze cvičných nábojů a nábojek.  

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

Akceptováno jinak 

Písm. a) upraveno následovně. 

a) hlaveň umožnila nabít a odpálit nábojku nebo 

cvičný náboj v dané ráži střeliva s kulovou nebo 

hromadnou střelou. 

 

Vzhledem k vložení nového novelizačního bodu se 

jedná o čl. 1 bod 4 a vzhledem k rozdělení § 2a do 

dvou odstavců se jedná o § 2a odst. 1 písm. a). 

 K čl. I bodu 3 – k § 2a písm. b): 

Požadujeme vypuštění slova „podélná“, neboť není zcela jasně patrné, jaké technické 

řešení má předkladatel na mysli. Předpokládáme, že jde o skutečnost, že do vývrtu hlavně 

nemají být vloženy (zavařeny) ocelové kolíky kolmé na osu hlavně, ale zábrana má být 

instalována v celé, popř. ve větší části délky vývrtu. Považujeme však za nezbytné tento 

požadavek blíže specifikovat.  

Současně se domníváme, že dále uváděné požadavky, aby do hlavně nemohla být vložena 

střela a vystřelena za pomoci nábojky, resp. aby v případě odpálení „ostrého“ náboje došlo 

k zachycení střely, z větší části předurčují, jaké parametry by mělo konkrétní řešení úpravy 

hlavně vypadat. Alternativně navrhujeme formulovat ustanovení § 2a písm. b) s použitím 

dikce „hlaveň byla upravena tak, aby nebylo možné vložit střelu…“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 

Slovo „podélná“ vypuštěno. 

 

Vzhledem k vložení nového novelizačního bodu se 

jedná o čl. 1 bod 4 a vzhledem k rozdělení § 2a do 

dvou odstavců se jedná o § 2a odst. 1 písm. b). 

 K čl. I bodu 3 – k § 2a písm. c): 

Ustanovení požadujeme uvést v tomto znění: „c) nebylo do zbraně možné vložit hlaveň ze 

zbraně stejného typu, která nebyla upravena pro výlučné použití cvičných nábojů nebo 

nábojek,“. 

Nemožnost oddělení hlavně může v případě některých zbraní (např. řada samonabíjecích 

pistolí) znamenat, že zbraň nebude možné kupř. rozebrat za účelem čištění. To by mohlo 

pro držitele těchto zbraní představovat vážný problém, neboť může kupř. dojít ke 

značnému znečištění dané zbraně (a to nejen střelbou) a bez možnosti jejího řádného 

Akceptováno jinak 

Písm. c) vypuštěno. 
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vyčištění by mohlo dojít k jejímu nevratnému poškození. Na druhé straně souhlasíme 

s pravděpodobným cílem návrhu, a proto preferujeme požadavek na pevnou fixaci hlavně 

ve zbrani nahradit požadavkem na takovou úpravu zbraně, která znemožní vložení „ostré“ 

hlavně. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 K čl. I bodu 3 – k § 2a písm. d): 

Navrhujeme ustanovení vypustit, neboť omezuje obvyklé konstrukční řešení známých 

vojenských zbraní (například samopaly Špagin, Beretta a další), které mají úsťová zařízení 

s výšlehem plamene také mimo osu hlavně a často před ústím hlavně (mnohé vojenské 

zbraně by tak nemohly být pro filmové účely použity).  

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 

Ustanovení vypuštěno. 

 

 K čl. I bodu 3 – k § 2a písm. e): 

Požadujeme vypustit též písmeno e), protože nemá podle našeho názoru nic společného ani 

s dovoleným výrobním provedením, ani s požadavky na úpravu zbraně.  

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 

Písm. e) vypuštěno 

 K čl. II – k přechodnému ustanovení: 

Vynětí z povinnosti dodržovat předepsané požadavky na úpravu expanzních zbraní 

„nedovoleného výrobního provedení“ určených pro filmové a divadelní účely toliko 

v případě zbraní držených na již vydané a platné výjimky podle § 9 a násl. zákona o 

zbraních je fakticky podobné omezení takovéhoto vynětí pouze na případy, kdy nedochází 

k „uvedení na trh“. Jinými slovy, již v okamžiku převodu takovéto zbraně na jiného 

držitele by bylo nutné danou zbraň upravit podle požadavků nově platné vyhlášky. 

Takovéto zpětné upravování zbraní, které již jsou upravené toliko pro střelbu cvičnými 

náboji či nábojkami, se ale nezdá jako racionální, a to zejména s ohledem na fakt, že nadále 

se ve všech těchto případech jedná o velmi přísně regulované zbraně kategorie A. 

Technické požadavky na jejich úpravu tedy sledují jediný cíl, a tím je zajištění bezpečnosti 

jejich používání, neboť nebezpečí „odklonění“ či zpětného uschopnění k ostré střelbě je u 

těchto zbraní fakticky zcela mizivé. Tyto zbraně jsou rovněž používány toliko 

profesionálními subjekty – držiteli zbrojních licencí – a lze tedy předpokládat, že nebezpečí 

plynoucí z používání jimi již držených zbraní je relativně velmi nízké. Toliko do budoucna 

je (i s ohledem na možné změny právní úpravy na evropské úrovni) potřeba zajistit, že 

takto upravované zbraně budou z hlediska svého použití více a s jistotou bezpečné pro 

přítomné osoby.  

 Proto požadujeme přechodné ustanovení uvést v následující podobě: 

Akceptováno  

Přechodné ustanovení upraveno dle připomínky. 
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„Ustanovení § 2a vyhlášky č. 370/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této 

vyhlášky, se nepoužije na zbraně upravené nebo dovezené na území České republiky přede 

dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.“. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

 Nad rámec návrhu: 

 Nad rámec předloženého návrhu vznášíme požadavek na provedení změn § 2 

odst. 1 vyhlášky souvisejících se změněnou koncepcí rozlišení střeliva a munice v zákoně 

o zbraních ve znění účinném k 1. srpnu 2017. Jak pokud jde o aktivní náplně střel, tak 

i o označení střeliva podle C.I.P. jde o změny, které odrážejí fakt, že zejména náboje 

v rozmezí ráží 12,7 mm až 20 mm mohou podle typu střely spadat jak mezi střelivo, tak 

i munici. Rovněž tak, pokud jde o náboje v rážích nad 20 mm, může jít o střelivo, avšak je 

nezbytné, aby se jednalo o dovolené výrobní provedení (může jít např. o brokové či 

signální náboje). Navrhuje se též výjimka z požadavku označení pro střelivo přebíjené nebo 

držené sběrateli. 

 

 Konkrétně tedy požadujeme: 

1. v § 2 odst. 1 na konci písmene a) doplnit slova „a střela je bez aktivních náplní (zejména 

výbušné, zápalné, svítící, dýmové, zábleskové, akustické nebo chemické),“; 

2. v § 2 odst. 1 doplnit nové písmeno d), a to včetně poznámky pod čarou č. 1: 

„d) střelivo označené podle právního předpisu upravujícího ověřování zbraní a střeliva1) 

s výjimkou střeliva přebíjeného pro vlastní potřebu a nábojů držených za účelem provádění 

sběratelské činnosti držitelem zbrojního průkazu skupiny A, a to nejvýše v množství podle 

§ 28 odst. 1 písm. b) zákona o zbraních, nebo za účelem sběratelské nebo muzejní činnosti 

držitelem zbrojní licence skupiny I. 

___________ 

1) Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

ověřování střelných zbraní a střeliva.“. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno částečně 

Na základě jednání s MV v rámci vypořádání 

připomínek zní § 2 následovně: 

 

 (1) Za dovolené výrobní provedení střeliva se 

považuje  

 a) střelivo se střelou celoplášťovou, poloplášťovou, 

olověnou, plastovou, pryžovou nebo značkovací. 

Jádro střely smí být pouze z měkkého materiálu, 

přičemž plášť střely smí být ocelový, tombakový, 

plastový, teflonový nebo měkkým kovem pokovený, 

a střela je bez aktivních náplní, zejména výbušné, 

zápalné, svítící, dýmové, zábleskové, akustické 

nebo chemické, 
b) signální a pyrotechnické prostředky s akustickým, 

světelnými nebo dýmovým efektem určené pro 

střelbu ze zbraní, signální střelivo pro signální 

zbraně a  

 c) střelivo se středovým nebo okrajovým zápalem s 

hromadnou střelou.  

 

 

 

 

 Připomínka legislativně technická: 

 

K čl. I bodu 2 – k úvodní větě vyhlášky č. 370/2002 Sb.: 

 Novelizační bod doporučujeme vypustit, neboť úvodní věty prováděcích právních 

předpisů se nenovelizují. V daném případě jde o úvodní větu vyhlášky č. 370/2002 Sb. tak, 

jak byla v roce 2002 vydána, a to na základě zmocnění v zákoně s tehdy platným názvem. 

Vysvětleno 

 

Úvodní věta reflektuje aktuální právní stav. 

MK K bodu 3 – k § 2a písm. b) Akceptováno 
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Připomínáme, že úprava zbraně přidáním podélné zábrany v hlavni může zapříčinit snížení, 

resp. narušení pevnosti hlavně, která je navržena a požadována výrobcem, což samozřejmě 

zvyšuje riziko selhání zbraně. Nadto upozorňujeme, že pokud by došlo k uvolnění nebo 

prasknutí této podélné zábrany, může se i při použití cvičného náboje stát zábrana 

nebezpečným projektilem. 

Z těchto důvodů navrhujeme v písm. b) vypustit slovo „podélná“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Slovo „podélná“ vypuštěno. 

 

Vzhledem k vložení nového novelizačního bodu se 

jedná o čl. 1 bod 4 a vzhledem k rozdělení § 2a do 

dvou odstavců se jedná o § 2a odst. 1 písm. b). 

 K bodu 3 – k § 2a písm. c) 

Upozorňujeme, že některé zbraně mohou být konstruovány s pohyblivou hlavní, která při 

střelbě aktivuje závěrový mechanismus. Její pevné spojení se zbraní je tedy často nemožné 

z důvodu její funkce, ale i z důvodu použití vzájemně nespojitelných materiálů. Navržené 

znění tohoto ustanovení by tak zcela znemožnilo kontrolu, čistění nebo opravu zbraně. 

Z těchto důvodů navrhujeme písm. c) zcela vypustit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Písm. c) vypuštěno. 

 K odůvodnění 

Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu. Ze současného znění není jasné, z jakých 

důvodů byly zvoleny právě navržené technické úpravy zbraní pro filmovou a divadelní 

činnost, například proč je nezbytné, aby nebylo umožněno vyjmout hlaveň ze zbraně. 

 

Akceptováno 

Odůvodnění doplněno dle připomínky 

 

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

V bodě 1.3 (druhý odstavec) se uvádí: „Zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost jsou na 

základě zákona o zbraních zbraněmi kategorie A, tedy zakázanými zbraněmi, přičemž 

novela vyhlášky kategorii měnit nebude.“  

Tuto větu nepovažujeme za přesnou, neboť ne každá zbraň pro filmovou nebo divadelní 

činnost musí být nutně zbraní kategorie A. Zákon o zbraních v § 9 pouze stanoví, kromě 

dalšího, že Policie ČR může udělit výjimku držiteli zbrojního průkazu, který provádí 

filmovou nebo divadelní činnost, pro nabývání zbraně kategorie A. Zmocnění v § 79 odst. 

4 odkazuje právě na § 9 odst. 2 písm. e), který se však týká pouze zbraní kategorie A. 

Vztažení ustanovení § 2a vyhlášky na všechny zbraně pro filmovou a divadelní činnost by 

bylo překročením zákonného zmocnění v zákoně o zbraních.  

Navrhujeme proto přeformulovat zmíněnou větu v bodě 1.3 závěrečné zprávy z hodnocení 

dopadů regulace a dále alespoň v důvodové zprávě upřesnit, že se povinnost úprav dle 

navrhované vyhlášky vztahuje pouze na zbraně kategorie A dle zákona o zbraních. 

 

Akceptováno 

RIA upravena tak, aby bylo zcela zřejmé, že 

požadavky, které vyhláška stanovuje, se vztahuje 

pouze na zbraně pro filmovou a divadelní činnost, 

které jsou zařazeny do kat. A. Rovněž doplněno 

odůvodnění.  

 

Rovněž bylo upraveno návětí v § 2a odst. 1 a to 

následovně:  

„Zbraň pro filmovou nebo divadelní činnost, která je 

uvedena v § 9 odst. 2 písm. e) zákona o zbraních, 

musí být upravena tak, aby“ 

 

Tím, že bylo uvedeno, že se jedná o zbraně uvedené v 

§ 9 odst. 2 písm. e) zákona o zbraních, nebude vznikat 

pochybnost, že se jedná pouze o zbraně kat. A. 
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MSP K Čl. I, bodu 1 

Vzhledem k novelizaci zmocňovacího ustanovení obsaženého v ustanovení § 79 odst. 4 

zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), v účinném 

znění, díky které došlo k jeho rozšíření o část týkající se požadavků na úpravu zbraně pro 

filmovou nebo divadelní činnost, je dle našeho názoru potřeba vydat v této věci vyhlášku 

novou, která stávající vyhlášku zruší a komplexně upraví danou materii. V praxi totiž nelze 

měnit název právního předpisu tak, jak k tomu dochází v bodu 1 předloženého návrhu, 

jelikož by u pozdějších citací právního předpisu mohlo docházet ke značným 

nesrovnalostem. Z tohoto důvodu tedy navrhujeme, aby byla na základě novelizovaného 

zmocňovacího ustanovení vydána nová vyhláška rušící vyhlášku stávající, do které bude 

zapracováno nové ustanovení týkající se požadavků na úpravu zbraně pro filmovou nebo 

divadelní činnost (§ 2a tohoto návrhu), která zároveň nesmí nabýt účinnosti dříve než 1. 8. 

2017, kdy nastane účinnost zákona č. 229/2016 Sb., novelujícího zákon o zbraních. 

 

V této souvislosti dále upozorňujeme, že ve výše uvedeném zmocňovacím ustanovení § 79 

odst. 4 zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb., je konkrétně uvedeno, že 

„Ministerstvo průmyslu […] stanoví dovolené výrobní provedení plynové zbraně, expanzní 

zbraně a střeliva a požadavky na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost podle 

§ 9 odst. 2 písm. e).“ Dikce tohoto ustanovení zákona i samotný název a obsah ustanovení 

§ 2a tohoto návrhu nehovoří ve vztahu ke zbraním pro filmovou a divadelní činnost o jejich 

výrobním provedení, nýbrž o požadavcích na jejich úpravu. Z tohoto důvodu navrhujeme 

uvést v nadpisu nové vyhlášky její název v tomto znění: „VYHLÁŠKA Ministerstva 

průmyslu a obchodu ze dne ……2017, o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, 

expanzní zbraně a střeliva a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní 

činnost“. 

 

Vysvětleno 

 

Vydání zcela nové vyhlášky bylo zvažováno, ale 

s ohledem na chystanou úpravu této oblasti na úrovni 

EU byla zvolena novela vyhlášky s ohledem na 

administrativní a finanční náročnost pro podnikatele. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak 

 

Název vyhlášky upraven následovně: „…. 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“. 

 

  

 

 

 

 K Čl. II 

Upozorňujeme, že prováděcím předpisem nelze upravovat výjimky ze zákona, ty mohou 

být upraveny opět jen zákonnou formou. Pokud by tomu tak nebylo, došlo by k situaci, že 

vyhláška by zákon neprováděla, ale určitým způsobem modifikovala a doplňovala, což není 

přípustné. Z těchto důvodů tedy žádáme, aby bylo navrhované znění čl. II vypuštěno bez 

náhrady. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak 

Přechodné ustanovení upraveno dle návrhu MV v 

připomínce k čl. II – k přechodnému ustanovení. 

 

Přechodné ustanovení zní následovně: 

 

„Ustanovení § 2a vyhlášky č. 370/2002 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se 

nepoužije na zbraně upravené nebo dovezené na 

území České republiky přede dnem nabytí účinnosti 

této vyhlášky.“ 
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ÚVČR-

RVV 

K Čl. I, novelizačnímu bodu 3 (§ 2a) – Požadujeme písmeno c) vypustit. 

 

Odůvodnění: 

Zbraně kategorie A (ale i B a C) mohou být konstruovány s pohyblivou hlavní, která při 

střelbě aktivuje závěrový mechanismus. Její pevné spojení se zbraní je tedy často nemožné 

z důvodu funkce, ale i použití vzájemně nespojitelných materiálů. Trvalé spojení by navíc 

znemožnilo zbraň zkontrolovat, vyčistit, případně opravit. Jakékoliv dodatečné úpravy na 

zbrani zvyšují riziko selhání funkce a naruší bezpečnou činnost zbraně při použití k účelu, 

jaký je od filmové zbraně požadován. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 
Písm. c) vypuštěno. 

 K Čl. I, novelizačnímu bodu 3 (§ 2a) – Požadujeme v písmenu b) slovo „podélná“ vypustit. 

 

Odůvodnění: 

Podélná zábrana v hlavni způsobí snížení její pevnosti, což zvyšuje riziko selhání zbraně a 

snižuje její bezpečnost. Podélná zábrana se navíc při uvolnění nebo prasknutí (což se v 

minulosti při podobných úpravách často stávalo) může stát velice nebezpečným 

projektilem. 

 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 

Slovo „podélná“ vypuštěno. 

MZE K bodu 1 

Doporučujeme v názvu doplňovaná slova „a o výrobním provedení zbraně pro divadelní 

nebo filmové účely“ nahradit slovy „a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo 

divadelní činnost“.   

 

Odůvodnění: 

 Podle § 79 odst. 4 zákona o zbraních Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví dovolené 

Akceptováno 

Název vyhlášky upraven dle připomínky. 
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výrobní provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a požadavky na úpravu 

zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost. Podle zmocňovacího ustanovení nemá 

prováděcí předpis stanovit „výrobní provedení zbraně pro divadelní nebo filmové účely“, 

ale „požadavky na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost“, což je uvedeno i 

nadpisu vkládaného ustanovení § 2a.    

 

 K článku II 

 

Doporučujeme slova „Policií ČR“ nahradit slovy „Policií České republiky“.  

 

Odůvodnění: 

V právním předpise je třeba uvádět nezkrácený oficiální název Policie České republiky.  

V úvodní části ustanovení § 9 odst. 2 zákona o zbraních je též před zavedením legislativní 

zkratky „policie“ uveden oficiální nezkrácený název Policie České republiky.  

 

Vysvětleno 

 

Přechodné ustanovení bude upraveno dle připomínky 

MV, slova „Policie ČR“ zcela vypadnou. 

MO Bez připomínek  

MŽP Bez připomínek  

MŠMT Bez připomínek  

MF Bez připomínek  

MD Bez připomínek  

MMR Bez připomínek  

MZD Bez připomínek  

MZV Bez připomínek  

MPSV Bez připomínek  

ÚVČR-

VÚV 

Bez připomínek  

ÚVČR-

KOM 

Bez připomínek  

ÚVČR-

KML 

Bez připomínek  

HKČR Bez připomínek  

Asociace 

výrobců 

Bez připomínek  
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zbraní a 

střeliva 

 

V Praze 8. června 2017 

Vypracoval:  Mgr. Jakub Korec Podpis: 
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