
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 

a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

(tisk 677) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro bezpečnost  

 č. 108 ze dne 24. března 2016 (tisk 677/4) 

1. V části první v čl. I se za dosavadní novelizační bod 9 vkládá nový novelizační bod 9a, 

který zní: 

„9a. V § 4 písm. a) bodě 7 se slova „nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači“ 

zrušují.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

2. V části první v čl. I se za dosavadní novelizační bod 10 vkládá nový novelizační bod 10a, 

který zní: 

„10a. V § 4 písm. c) se na konci bodu 1 čárka nahrazuje slovem „a“, na konci bodu 2 se slovo 

„a“ zrušuje a bod 3 se zrušuje.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

3. V části první v čl. I se dosavadní novelizační bod 16 vypouští. Následující novelizační body 

se přečíslují. 

4. V části první v čl. I dosavadním novelizačním bodě 40 se v § 29 odst. 2 číslo „30“ nahrazuje 

číslem „60“. 

5. V části první v čl. I dosavadním novelizačním bodě 82 se v § 70b odst. 1 větě druhé číslo 

„5“ nahrazuje číslem „10“. 

6. V části první v čl. I dosavadním novelizačním bodě 82 se v § 70h odst. 1 písm. h) číslo „30“ 

nahrazuje číslem „60“. 

7. V části první v čl. I dosavadním novelizačním bodě 24 v § 20a odstavec 1 zní: 

„(1) Každý lékař, který v rámci poskytování zdravotních služeb zjistí nebo nabude 

důvodné podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují 

zdravotní způsobilost podle tohoto zákona, je oprávněn u příslušného útvaru policie ověřit, zda 

je taková osoba držitelem zbrojního průkazu; příslušný útvar policie tyto údaje lékaři sdělí bez 

zbytečného odkladu. V případě zjištění, že taková osoba je držitelem zbrojního průkazu, lékař 

podle věty první oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních 

služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám.“. 
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8. V části první v čl. I dosavadním novelizačním bodě 96 se v úvodním textu novelizačního 

bodu slova „odstavce 6 až 8 znějí“ nahrazují slovy „odstavce 6 až 9 znějí“ a v § 73a se 

doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Policie umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich 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, 

c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, 

d) zastupitelskému úřadu České republiky, 

e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a 

f) Českému báňskému úřadu a obvodnímu báňskému úřadu.“. 

9. V části první v čl. I se dosavadní novelizační bod 97 vypouští. Následující novelizační body 

se přečíslují. 

10. V části první v čl. I se za dosavadní novelizační bod 68 vkládají nové novelizační body 68a 

až 68d, které znějí: 

„68a. V § 50 odst. 7 větě první se slova „24 hodin před zahájením přepravy, nejpozději však do 

dvanácté hodiny posledního pracovního dne před zahájením přepravy,“ nahrazují slovy 

„1 hodinu před zahájením přepravy“. 

68b. V § 50 odst. 7 větě druhé se slova „na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí 

právní předpis,“ nahrazují slovy „s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní 

a jeho vytištěná listinná kopie“. 

68c. V § 50a odst. 1 větě první se slova „24 hodin před zahájením přepravy, nejpozději však do 

dvanácté hodiny posledního pracovního dne“ nahrazují slovy „1 hodinu“. 

68d. V § 50a odst. 1 větě třetí se slova „na předepsaném tiskopise,“ nahrazují slovy „s využitím 

elektronické aplikace centrálního registru zbraní a jeho vytištěná listinná kopie“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

11. V části první v čl. I dosavadním novelizačním bodě 76 se v § 57 odst. 5 slova „neprodleně 

neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií, je 

příslušník“ nahrazují slovy „příslušného útvaru policie neprodleně neodevzdá nebo nesdělí 

místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí, je příslušný útvar“. 

12. V části první v čl. I se dosavadní novelizační bod 148 vypouští. Následující novelizační 

body se přečíslují. 

13. V části druhé v čl. III dosavadní novelizační bod 7 zní: 

„7. § 76c zní: 

„§ 76c 

 (1) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým 

požárním nebezpečím bez odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí nebo provede 
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v rozporu s § 6a odst. 7 změnu, která má vliv na obsah schváleného posouzení požárního 

nebezpečí, se uloží pokuta až do výše 10 000 000 Kč. 

 (2) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým 

požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné 

podmínky pro zásah, bez odsouhlasení dokumentace zdolávání požárů nebo provede v rozporu 

s § 6b odst. 7 změnu, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů, se uloží 

pokuta až do výše 10 000 000 Kč.“.“. 

14. V části druhé v čl. III se za dosavadní novelizační bod 7 vkládá nový novelizační bod 7a, 

který zní: 

„7a. Za § 76c se vkládá nový § 76d, který zní: 

„§ 76d 

 Pokutu podle § 76a, 76b a 76c ukládá hasičský záchranný sbor kraje. Pro stanovení výše 

pokuty přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání.“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

15.  V části druhé v čl. III dosavadní novelizační bod 9 zní: 

„9. V § 77 se odstavec 2 zrušuje. Současně se zrušuje označení odstavce 1.“. 

16.  V části druhé v čl. III se za dosavadní novelizační bod 9 vkládá nový novelizační bod 9a, 

který zní: 

„9a. V § 79 odst. 2 se slova „a vybírá“ zrušují. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

17.  V části druhé v čl. III dosavadním novelizačním bodě 10 v § 85 odst. 3 se slova „§ 76 

a 76a“ nahrazují slovy „§ 76 a 76c“. 

18.  V části druhé v čl. IV se doplňuje bod 3, který zní: 

„3. Při správě placení pokut uložených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje 

podle dosavadních právních předpisů.“. 

 

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro obranu č. 149 ze 

dne 31. března 2016 (tisk 677/3) 

1. V části první, v čl. I, novelizačním bodu 76 v § 56 se odstavec 3 zrušuje. Odstavce 4 až 6 

se označují jako odstavce 3 až 5. 

2. V části první, v čl. I, novelizačním bodu 76 v § 57 se odstavec 5 zrušuje. Odstavce 6 až 8 

se označují jako odstavce 5 až 7.  

3. V části první, v čl. I, novelizačním bodu 76 v § 57 se odst. 2 ve větě poslední slova „podle 

odstavce 8“ nahrazují slovy „podle odstavce 7“. 
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4. V části první, v čl. I, novelizačním bodu 111 se v § 76 odst. 1 písm. f) a g) slova „§ 57 

odst. 6“ nahrazují slovy „§ 57 odst. 5“. 

5. V části první, v čl. I, novelizačním bodu 126 se v § 76c odst. 2 písm. e) a f) slova „§ 57 

odst. 6“ nahrazují slovy „§ 57 odst. 5“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 12. dubna 2016 

 

C.  Poslanec Ivan Gabal 

(přihlašuje se k písemnému pozměňovacímu návrhu poslance Mariana Jurečky - sněmovní 

dokument 4093) 

1. V § 20a odst. 1 se slovo „může“ nahrazuje slovy „je povinen“, na konci textu první věty se 

vkládají slova „ , není-li mu tato skutečnost známa“ a na konci textu odstavce se doplňují 

slova „a uvědomí policii. Příslušný útvar policie po oznámení skutečnosti podle věty druhé 

zadrží držiteli zbrojního průkazu zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo, černý lovecký 

prach, bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz, existuje-li důvodné podezření, že  

u držitele zbrojního průkazu došlo k takové změně zdravotního stavu, která může  

v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo 

života nebo zdraví jiných osob, nebo postupuje podle odstavce 2“.  

2. V § 20a se odstavec 2 zrušuje. 

 Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 

3. V § 20a odst. 2 se slovo „může“ nahrazuje slovem „vyzve“, slovo „vyzvat“ se zrušuje a na 

konci odstavce se doplňuje věta „Příslušný útvar policie po oznámení skutečnosti, že se 

držitel zbrojního průkazu k lékařské prohlídce nedostavil nebo se jí odmítl podrobit, zadrží 

držiteli zbrojního průkazu zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo, černý lovecký prach, 

bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz.“. 

  

D.  Poslanci Ivan Gabal a Marian Jurečka 

(sněmovní dokument 4095) 

1. V čl. I bodě 23 v § 20 odst. 4 se za slovo „prohlídky“ vkládá čárka a slova „psychologického 

vyšetření“.  

2. V čl. II se za bod 15 vkládá nový bod 16, který zní: 

„16. U držitelů zbrojních průkazů v době nabytí účinnosti zákona se psychologické vyšetření 

jako základ pro vydání Posudku o zdravotní způsobilosti bude vyžadovat až při první žádosti o 

vydání nového zbrojního průkazu podle § 24.“. 
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E.  Poslanec Bohuslav Chalupa 

(sněmovní dokument 4096) 

V § 1 odst. 2 písm. a), b), a e) se navrhuje za slova „ozbrojenými silami České republiky1)“ 

doplnit slova „Vojenskou policií33),“. 

V § 1 odst. 3, § 42 odst. 2 a v § 42a se navrhuje za slova „ozbrojené síly České republiky1)“ 

doplnit slova „Vojenská policie33),“. Poznámka leg. odboru: Návrh dílčí úpravy v § 42 odst. 2 

je nehlasovatelný, protože ustanovení věty druhé se vládním návrhem zrušuje (čl. I bod 64). 

Zbytek je hlasovatelný.  

 

 

 

 

V Praze dne 12. dubna 2016 

 

 

 

Ing. Roman Váňa, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro bezpečnost 

 

 

 

Ing. Antonín Seďa, v.r. 

zpravodaj výboru pro obranu 

 

 

 

Ing. Bronislav Schwarz, v.r. 

zpravodaj ústavně právního výboru 
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