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VI.
PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ
ČÁST PRVNÍ
Platné znění § 87a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění zákona č. 152/1995 Sb.
a zákona č. 265/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§ 87a
Záměna zásilky
(1) V zájmu zjištění osob podílejících se na nakládání se zásilkou obsahující omamné
látky, psychotropní látky, prekursory, jedy, jaderný materiál nebo radioaktivní látky, padělané
peníze a padělané cenné papíry, střelné nebo hromadně účinné zbraně, střelivo, munici
a výbušniny nebo jinou věc, k jejímuž držení je třeba zvláštního povolení, věci určené
ke spáchání trestného činu, anebo věci z trestného činu pocházející, může předseda senátu
a v přípravném řízení se souhlasem soudce státní zástupce nařídit, aby byl obsah takové
zásilky zaměněn za jiný a takto upravená zásilka byla předána k další přepravě.
(2) Záměnu provede policejní orgán, který o tom sepíše záznam a zabezpečí úschovu
zaměněných věcí a materiálů. Se zaměněnými věcmi se nakládá jako s věcmi odňatými.
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ČÁST DRUHÁ
Platné znění § 12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění zákona č. 21/1993 Sb. a pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 12
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména
pro
a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu,
včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci
obyvatel a rodná čísla,
c) shromažďovací právo a sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
d) veřejné sbírky,
e) archivnictví a spisovou službu,
f) zbraně a střelivo, střelivo a munici,
g) požární ochranu,
h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,
i) územní členění státu,
j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování,
uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů,
k) státní symboly,
l) volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky,
do Evropského parlamentu konané na území České republiky a volbu prezidenta republiky,
m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný
systém,
n) elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru,
o) oblast informačních systémů veřejné správy.
(2) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního
trestání, spisové služby a postupů podle kontrolního řádu.
(3) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti organizace a výkonu veřejné
správy.
(4) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti služebního poměru příslušníků
bezpečnostních sborů a státní služby.
(5) Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační sítě pro Policii České republiky, složky
integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy a provozuje informační
systém pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci.
(6) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu pro informační a komunikační
technologie.
(7) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti evropských politických stran
a evropských politických nadací se sídlem na území České republiky.
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ČÁST TŘETÍ
Platné znění dotčených částí příloh č. 3 a 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb.,
zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona
č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb.,
zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona
č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona
č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb.,
zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona
č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb.,
zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona
č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,
zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona
č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb.,
zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona
č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb.,
zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona
č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb.,
zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb.,
zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb.,
zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb.,
zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb.,
zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb.,
zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb.,
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona
č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb.,
zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb.,
zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb.,
zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona
č. 289/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb.,
zákona č. 176/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
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Příloha 3
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
(K § 26 a 27)

Předmět
podnikání
1
Výzkum, vývoj,
výroba,
ničení,
nákup,
prodej
a skladování
výbušnin
a munice,
zpracování
a zneškodňování
výbušnin,
znehodnocování
a delaborace
munice
a provádění
trhacích prací
Výzkum, vývoj,
výroba,
zpracování,
ničení,
zneškodňování,
nákup,
prodej
a skladování
výbušnin
a provádění
trhacích prací

****
Výbušniny a munice

Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2

Podmínky, jejichž
splnění se vyžaduje
podle § 27 odst. 3
2
3
pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin a výzkum, vývoj spolehlivost
a výrobu munice:
podnikatele
nebo
vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru statutárního orgánu
zaměřeném na technické vědy nebo technologie;
nebo
členů
statutárního
pro ničení a zneškodňování výbušnin:
orgánu***)
oprávnění pyrotechnika*);
výzkum,
vývoj,
pro nákup, prodej a skladování výbušnin:
výroba,
a) oprávnění pyrotechnika nebo
znehodnocování,
b) oprávnění technického vedoucího odstřelů*);
ničení delaborace,
nákup,
prodej
pro znehodnocování, ničení a delaboraci munice:
a skladování munice
a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání mohou
být
s technickým zaměřením a oprávnění pyrotechnika*),
provozovány pouze
b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro v
provozovně
provádění pyrotechnického průzkumu**) a 3 roky praxe v oboru, nebo uvedené v muniční
c) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího licenci****)
muničního průkazu**) a 5 let praxe v oboru;

Orgán státní správy,
Poznámka
který se vyjadřuje
k žádosti o koncesi
4
5
pro výzkum, vývoj, *) § 35a 36 zákona
výrobu, zpracování,
č. 61/1988 Sb., o hornické
ničení,
činnosti,
výbušninách
a o státní báňské správě,
zneškodňování,
nákup,
prodej
ve znění
pozdějších
a skladování výbušnin
předpisů
Český
báňský **)
§
70f
zákona
úřad*****) úřad***)
č. 119/2002 Sb.,
o střelných
zbraních
a střelivu
(zákon
o zbraních),
ve
znění
zákona č. 229/2016 Sb.
***) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví
některé
další
předpoklady pro výkon
některých
funkcí
ve státních
orgánech
a organizacích
České
a Slovenské
Federativní
pro nákup, prodej a skladování munice:
spolehlivost
Republiky,
České
a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání podnikatele nebo
republiky a Slovenské
s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením, statutárního
republiky
b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro orgánu nebo členů
****)
§70i
zákona
provádění pyrotechnického průzkumu**) a 3 roky praxe v oboru, nebo statutárního
č. 119/2002 Sb., ve znění
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c) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího orgánu**);
muničního průkazu**) a 5 let praxe v oboru;
pro provádění trhacích prací:
a) oprávnění střelmistra*), nebo
b) oprávnění technického vedoucího odstřelů*)
pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin:
vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na technické vědy nebo technologie;
pro ničení a zneškodňování výbušnin:
oprávnění pyrotechnika*);
pro nákup, prodej a skladování výbušnin:
a) oprávnění pyrotechnika, nebo
b) oprávnění technického vedoucího odstřelů*);
pro provádění trhacích prací:
a) oprávnění střelmistra*), nebo
b) oprávnění technického vedoucího odstřelů*)
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zákona č. 229/2016 Sb.
*****)
§
23
zákona
č. 61/1988 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
*) § 35a 36 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti,
výbušninách
a o státní báňské správě,
ve znění
pozdějších
předpisů
**) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví některé další
předpoklady pro výkon
některých
funkcí
ve státních
orgánech
a organizacích
České
a Slovenské Federativní
Republiky,
České
republiky a Slovenské
republiky
***)
§
23
zákona
č. 61/1988 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
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Předmět
podnikání
1
Vývoj, výroba,
opravy, úpravy,
přeprava,
nákup, prodej,
půjčování,
uschovávání,
znehodnocování
a ničení zbraní
a střeliva

Zbraně a střelivo

Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2

Podmínky, jejichž
splnění se vyžaduje
podle § 27 odst. 3
2
3
pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní:
spolehlivost
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru podnikatele nebo
zaměřeném na technické vědy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, statutárního orgánu
nebo
nebo
členů
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na technické vědy statutárního
nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo
orgánu*),
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým
zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo
pro
nabývání
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař výbušnin
a 3 roky praxe v oboru, nebo
a výbušných
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro předmětů**)
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle a provádění
zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem činností
s nimi
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti musí
podnikatel
patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru;
nebo
odpovědný
zástupce
pro nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva:
podnikatele
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru splňovat odbornou
zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo způsobilost
technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo
stanovenou
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na ekonomii, pro obor výzkum,
vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 2 roky praxe v oboru, vývoj,
ničení,
nebo
zneškodňování,
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, zpracování, nákup
ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením a 2 roky praxe a prodej výbušnin,
v oboru, nebo
a to přiměřeně
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání prodavač se rozsahu
specializací na zbraně a střelivo nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe živnostenského
v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo
oprávnění
e) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař
a 3 roky praxe v oboru a nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi
a střelivem, nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
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Orgán státní správy,
Poznámka
který se vyjadřuje
k žádosti o koncesi
4
5
pro vývoj, výrobu, *) § 1 odst. 5 zákona
ničení, pro vývoj,
č. 451/1991 Sb.
výrobu,
ničení, **) § 21 odst. 1 a 2 zákona
Český úřad pro
č. 61/1988 Sb., ve znění
zkoušení zbraní a
zákona č. 542/1991 Sb.
střeliva
***) pro vývoj, výrobu,
ničení a znehodnocování
střeliva § 17 odst. 3
písm. i)
zákona
č. 156/2000
Sb.,
o ověřování
střelných
zbraní a střeliva, ve znění
zákona č. 13/1998 Sb.,
a zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních
poplatcích,
ve znění
pozdějších
předpisů, ve znění zákona
č. 155/2010 Sb. a ve znění
zákona č. 206/2015 Sb.,
o pyrotechnických
výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých
zákonů
(zákon
o pyrotechnice)
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zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru;

pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva:
odborná způsobilost stanovená pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy,
znehodnocování a ničení zbraní, oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a věk
nejméně 21 let;
pro vývoj střeliva:
vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném
na technické vědy nebo technologie, studijní obor teorie a technologie
výbušnin a 3 roky praxe v oboru
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Bezpečnostní materiál – varianta 1

Předmět
podnikání

Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2

1
Nákup a prodej,
půjčování, vývoj,
výroba, opravy,
úpravy,
uschovávání,
skladování,
přeprava,
znehodnocování
a ničení
bezpečnostního
materiálu

2
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na technické vědy, ekonomii, vojenství nebo policii a věk
nejméně 21 let, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na technické
vědy, ekonomii, vojenství nebo policii a věk nejméně 21 let, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru
vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním
zaměřením a věk nejméně 21 let, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a l rok praxe
v oboru a věk nejméně 21 let

8

Podmínky, jejichž
splnění se vyžaduje
podle § 27 odst. 3

Orgán státní
Poznámka
správy, který se
vyjadřuje k žádosti
o koncesi
3
4
5
bezúhonnost všech souhlas krajského §
3
odst.
2
zákona
zaměstnanců
ředitelství Policie
č. 310/2006 Sb., o nakládání
(§ 6 odst. 2 zákona České republiky
s některými
věcmi
č. 455/1991 Sb.,
využitelnými
k obranným
ve znění
zákona
a bezpečnostním
účelům
č. 155/2010 Sb.)
na území České republiky
a o změně některých dalších
zákonů (zákon o nakládání
s bezpečnostním materiálem)
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Bezpečnostní materiál – varianta 2

Předmět
podnikání

Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2

1
Nákup a prodej,
půjčování, vývoj,
výroba, opravy,
úpravy,
uschovávání,
skladování,
přeprava,
znehodnocování
a ničení
významného
bezpečnostního
materiálu

2
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na technické vědy, ekonomii, vojenství nebo policii a věk
nejméně 21 let, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na technické
vědy, ekonomii, vojenství nebo policii a věk nejméně 21 let, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru
vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním
zaměřením a věk nejméně 21 let, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a l rok praxe
v oboru a věk nejméně 21 let
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Podmínky, jejichž
Orgán státní správy,
Poznámka
splnění se vyžaduje
který se vyjadřuje
podle § 27 odst. 3
k žádosti o koncesi
3
4
5
bezúhonnost všech souhlas
krajského § 3 odst. 2 zákona
zaměstnanců
ředitelství
Policie
č. 310/2006 Sb.,
(§ 6 odst. 2 zákona České republiky
o nakládání
s některými
věcmi
využitelnými
č. 455/1991 Sb.,
k obranným
ve znění
zákona
a bezpečnostním účelům
č. 155/2010 Sb.)
na území České republiky
a o změně
některých
dalších zákonů (zákon
o nakládání
s bezpečnostním
materiálem)
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Předmět
podnikání

1
Provádění
pyrotechnického
průzkumu

Pyrotechnický průzkum

Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle
§ 27 odst. 1 a 2

Podmínky, jejichž splnění se
vyžaduje podle § 27 odst. 3

2
3
a) oprávnění pyrotechnika*) vydané obvodním spolehlivost podnikatele nebo
báňským úřadem, nebo
statutárního orgánu nebo členů
b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání statutárního orgánu***)
průkazu
pro provádění
pyrotechnického
průzkumu**)
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Orgán státní
správy, který se
vyjadřuje
k žádosti
o koncesi
4

Poznámka

5
*) § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
**) § 70f zákona č. 119/2002 Sb.,
ve znění zákona č. 229/2016 Sb.
***) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.
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Předmět podnikání

Provozování střelnic a výcvik ve střelbě

Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2

1
2
Provozování
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
střelnic a výuka
zaměřeném na vojenství, policii nebo tělesnou kulturu, tělovýchovu
a výcvik ve střelbě
a sport a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, nebo
se zbraní
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na vojenství,
policii nebo tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a 2 roky praxe
v řízení střeleb nebo provozování střelnic, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na vojenství nebo policii a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo
provozování střelnic, nebo
d) průkaz rozhodčího nebo trenéra střeleb a 3 roky praxe v řízení
střeleb nebo provozování střelnic
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Podmínky, jejichž
splnění se vyžaduje
podle § 27 odst. 3
3
spolehlivost
podnikatele
nebo
statutárního orgánu
nebo
členů
statutárního
orgánu*)

Orgán státní správy,
který se vyjadřuje
k žádosti o koncesi
4

Poznámka

5
*) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb.
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Příloha 4

ŽIVNOST VOLNÁ
(K § 25 odst. 2)
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností náležející do živnosti volné
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu
rostlin nebo biocidními přípravky
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
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15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých
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pozemních zařízení
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35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
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54. zrušen
54. Provádění pyrotechnického průzkumu
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
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73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
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ČÁST ČTVRTÁ
Platné znění § 14 a 20 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona
č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn
§ 14
Oprávnění odebrat zbraň
(1) Strážník je oprávněn přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí nebo omezuje na
osobní svobodě11) nebo proti které směřuje zákrok z důvodu jejího agresivního chování, nemá
u sebe zbraň, a tuto odebrat.
(2) Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání zbraně odebrat zbraň
osobě na místě veřejně přístupném, je-li to nezbytné v zájmu ochrany veřejného pořádku,
života a zdraví osob nebo bezpečnosti majetku a hrozí-li, že zbraně může být užito k násilí
nebo pohrůžce násilím. Osobě, která zbraň vydala nebo jíž byla zbraň odebrána podle věty
první nebo podle odstavce 1, vystaví strážník potvrzení o jejím převzetí. Odebranou střelnou
zbraň podléhající registraci, střelivo nebo munici podle zvláštního zákona7) předá strážník
nejbližšímu útvaru policie, jehož název a sídlo uvede v potvrzení podle věty druhé.
(3) Zbraní podle odstavců 1 a 2 se rozumí cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu
důraznějším.12)
(4) Zbraň odebranou podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou střelné zbraně podléhající
registraci, střeliva nebo munice podle zvláštního zákona7), je strážník povinen vrátit proti
podpisu při propuštění osoby, nebrání-li tomu zákonné důvody, anebo ji předat spolu s
osobou policii; o odebrání zbraně sepíše strážník úřední záznam.
(5) Jestliže pominuly důvody pro odebrání zbraně podle odstavce 1 nebo 2 a nebrání-li
tomu jiné zákonné důvody, vrátí se zbraň tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odebrána, pokud
se tato osoba o vrácení zbraně přihlásí u úřadovny obecní policie, a jde-li o střelnou zbraň
podléhající registraci, střelivo nebo munici podle zvláštního zákona7), u útvaru policie,
uvedených v potvrzení o převzetí zbraně jejich převzetí.
____________________
7) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších
předpisů.
11) § 76 odst. 2 trestního řádu.
12) § 89 odst. 5 trestního zákona.
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****
§ 20
Použití služební zbraně
(1) Strážník je oprávněn použít služební zbraň
a) za podmínek nutné obrany16) nebo za podmínek krajní nouze,17)
b) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet.
(2) Použití služební zbraně v případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) je přípustné
pouze tehdy, jestliže použití donucovacích prostředků by bylo zřejmě neúčinné.
(3) Služební zbraní podle tohoto zákona se rozumí krátká střelná zbraň, jejímž
držitelem je podle zvláštního zákona7) obec.
(3) Služební zbraní se rozumí střelná zbraň, s níž je pro účely plnění úkolů obecní
policie oprávněna nakládat obec jako jiný veřejnoprávní držitel podle zvláštního
zákona.
(4) Před použitím služební zbraně je strážník povinen vyzvat osobu, proti které
zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito služební zbraně.
Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo
je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.
(5) Při použití služební zbraně je strážník povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby
nebyl ohrožen život jiných osob, a co nejvíce šetřit život a zdraví osoby, proti níž zákrok
směřuje.
____________________
7) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších
předpisů.
16) § 13 trestního zákona.
17) § 14 trestního zákona.
18) Zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.
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ČÁST PÁTÁ
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 38/1994 sb., o zahraničním obchodu
s vojenským materiálem, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 220/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 248/2011 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
****
§2
(1) Obchodem s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) vývoz vojenského materiálu z území České republiky do jiného než členského státu,
kterým je
1. propuštění zboží do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku a
2. zpětný vývoz na základě celního prohlášení, výstupního souhrnného celního prohlášení
nebo prohlášení o zpětném vývozu,
b) dovoz vojenského materiálu na území České republiky z jiného než členského státu,
kterým je propuštění zboží do celního režimu volného oběhu včetně zpětného dovozu,
aktivního zušlechťovacího styku, konečného užití, dočasného použití, uskladnění v celním
skladu nebo svobodného pásma.
c) nákup vojenského materiálu od zahraniční osoby, prodej vojenského materiálu zahraniční
osobě1), jakož i plnění dalších závazků vůči zahraniční osobě a přijímání dalších plnění od
zahraniční osoby, jejichž předmětem je vojenský materiál, pokud jde o obchod s
vojenským materiálem ve vztahu k jiným než členským státům Evropské unie,
d) transfer vojenského materiálu uvnitř Evropské unie v rámci členských států.
(2) Obchodem s vojenským materiálem se rozumí rovněž
a) zprostředkování činností uvedených v odstavci 1,
b) nákup vojenského materiálu v zahraničí a jeho následný prodej do jiného než členského
státu Evropské unie.
(3) Za obchod s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona považuje také
písemný projev vůle směřující k uzavření smluv, které upravují vztahy podle odstavců 1 a 2.
(4) S výjimkou ustanovení obsahujících výslovnou úpravu týkající se členských
států Evropské unie, rozumí se pro účely tohoto zákona členským státem členský stát
Evropské unie a jiný stát, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, s výjimkou Lichtenštejnského knížectví.
****
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ČÁST DRUHÁ
POVOLOVÁNÍ OBCHODU S VOJENSKÝM MATERIÁLEM
§6
(1) Obchod s vojenským materiálem může provádět pouze právnická osoba se sídlem
na území České republiky (dále jen "právnická osoba") nebo podnikající fyzická osoba v
případech stanovených tímto zákonem (dále jen „fyzická osoba“) na základě povolení;
povolení se nevyžaduje v případě, že obchod s vojenským materiálem provádí Ministerstvo
obrany nebo Ministerstvo vnitra za podmínek stanovených v § 12a.
(2) Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) na
základě závazných stanovisek dotčených orgánů, kterými jsou
a) Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky,
dodržování závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z
členství České republiky v mezinárodních organizacích,
b) Ministerstvo vnitra z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
c) Ministerstvo obrany z hlediska zabezpečování obrany České republiky.
(3) Závazné stanovisko vydá dotčený orgán uvedený v odstavci 2 ve lhůtě 20 dnů od
doručení stejnopisu žádosti; závazné stanovisko musí obsahovat souhlas nebo nesouhlas
dotčeného orgánu s vydáním povolení.
(3) Závazné stanovisko vydá dotčený orgán uvedený v odstavci 2 ve lhůtě
15 pracovních dnů od doručení žádosti ministerstva; ve zvlášť složitých případech
na odůvodněnou žádost dotčeného orgánu ministerstvo lhůtu přiměřeně prodlouží.
V případě, že dotčený orgán uvedený v odstavci 2 ve lhůtě podle věty první nevydá
závazné stanovisko, nebo nedoručí ministerstvu odůvodněnou žádost o její prodloužení,
platí, že souhlasí s vydáním povolení. V případě že souhlasné závazné stanovisko
obsahuje další podmínky stanovené v souladu s § 1 odst. 2, musí být každá z těchto
podmínek odůvodněna.

Podmínky pro vydání povolení
§7
(1) Povolení může být vydáno právnické osobě za podmínky, že
a) základní kapitál právnické osoby není více než z 49 % tvořen vklady pocházejícími od
zahraničních osob, s výjimkou vkladů od zahraničních osob se sídlem nebo bydlištěm v
některém z členských států Evropské unie,
b) členové statutárního orgánu právnické osoby a prokuristé, je-li prokura udělena, a členové
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dozorčí rady, je-li zřízena,
1. dosáhli věku 21 let,
2. jsou občany členského státu Evropské unie,
3. mají trvalý pobyt na území členského státu Evropské unie,
4. jsou způsobilí k právním úkonům,
5. splňují předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle
zvláštního právního předpisu2),
6. splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního zákona2a),
c) obchod s vojenským materiálem bude prováděn právnickou osobou vlastním jménem a na
vlastní účet,
d) finanční zajištění obchodu s vojenským materiálem právnickou osobou je dostatečné
vzhledem k jeho předpokládanému rozsahu.
(2) Podmínky stanovené v odstavci 1 písm. b) musí být splněny i u zakladatelů,
zřizovatelů, popřípadě zakládajících členů právnické osoby, jsou-li fyzickými osobami a
právnická osoba není dosud zapsána v obchodním rejstříku.
(3) Povolení může být vydáno fyzické osobě, která je občanem České republiky, má
trvalý pobyt na území České republiky a splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b)
bodech 1, 4, 5 a 6 a odstavci 1 písm. c) a d).
§8
Za citlivou činnost podle zvláštního zákona2a) se považuje
a) výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby, která provádí obchod s
vojenským materiálem,
b) výkon funkce prokuristy u právnické nebo fyzické osoby, která provádí obchod s
vojenským materiálem,
c) výkon funkce člena dozorčí rady právnické osoby, která provádí obchod s vojenským
materiálem,
d) provádění obchodu s vojenským materiálem fyzickou osobou, která je držitelem povolení.
§9
Žádost o vydání povolení
(1) V žádosti o vydání povolení (dále jen "žádost o povolení") se uvede
a) obchodní firma nebo název a adresa sídla právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,
příjmení, adresa místa podnikání, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo v případě, že
žadatelem o povolení je fyzická osoba,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo členů
statutárního orgánu právnické osoby a prokuristy, je-li prokura udělena, s uvedením způsobu,
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jakým jednají jejím jménem, jakož i jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého
pobytu a rodné číslo členů dozorčí rady, je-li zřízena; u občanů jiného členského státu
Evropské unie se uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a další údaje, které
jsou způsobilé danou osobu jednoznačně identifikovat,
c) identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno,
d) předmět podnikání,
e) specifikace vojenského materiálu ve smyslu § 5 odst. 3 tohoto zákona s teritoriálním
zaměřením obchodu.
(2) Žádost o povolení musí být doložena
a) smlouvou nebo listinou o zřízení nebo založení právnické osoby notářským zápisem nebo
smlouvou nebo listinou s úředně ověřenými podpisy zakladatelů či zřizovatelů, pokud
právnická osoba není dosud zapsána v obchodním rejstříku,
b) příslušnými doklady v případě, že se údaje uvedené v žádosti liší od údajů zapsaných v
obchodním nebo jiném obdobném rejstříku,
c) osvědčením o splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích podle zvláštního právního předpisu3),
d) dokladem o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti nebo
osvědčením fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné nebo vyšším, vydanými podle
zvláštního zákona2a), u členů statutárního orgánu právnické osoby, prokuristů, je-li prokura
udělena, členů dozorčí rady, je-li zřízena, a fyzické osoby, která žádá o povolení.
(3) Vzor žádosti o povolení stanoví prováděcí předpis.
§ 10
(1) Rozhodnutí o vydání povolení obsahuje
a) obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,
příjmení, místo podnikání, trvalý pobyt a rodné číslo u fyzické osoby a identifikační číslo,
bylo-li přiděleno,
b) vymezení vojenského materiálu, který je předmětem obchodu,
c) teritoriální zaměření obchodu s vojenským materiálem,
d) další podmínky pro provádění obchodu s vojenským materiálem stanovené právnické
osobě v souladu s § 1 odst. 2 tohoto zákona,
e) číslo povolení, datum jeho vydání, razítko a podpis pověřeného pracovníka ministerstva.
(2) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, je povinna písemně
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oznámit a doložit ministerstvu změnu každého údaje obsaženého v žádosti o vydání povolení
nebo dokladech připojených k žádosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.
§ 11
(1) Ministerstvo nevydá povolení v případě, že nebudou splněny podmínky pro jeho
vydání stanovené v § 7 až 9, nebo v případě, že by vydáním povolení došlo k ohrožení
zahraničně politických nebo obchodních zájmů České republiky nebo veřejného pořádku,
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
(2) Povolení se nevydá po dobu tří let po ukončení insolvenčního řízení nebo od
vydání předchozího rozhodnutí, jímž nebylo vydáno povolení provádět obchod s vojenským
materiálem, anebo od zániku povolení podle § 13 odst. 1 písm. c).

§ 12
(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o povolení do 60 dnů ode dne jejího doručení.
Proti tomuto rozhodnutí není možno podat rozklad.
(2) Obchodovat s vojenským materiálem lze v souladu s vydaným povolením, nejdříve
od zápisu tohoto předmětu činnosti do obchodního nebo jiného obdobného rejstříku.
§ 12a
(1) Obchod s vojenským materiálem spočívající v jeho nákupu nebo dovozu může
provádět jménem České republiky Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, a to v
rozsahu zabezpečení plnění svých úkolů.
(2) Ministerstvo vydá Ministerstvu obrany nebo Ministerstvu vnitra namísto licence
licenční potvrzení po předložení
a) návrhu na vydání licenčního potvrzení, který obsahuje
1. označení organizační složky státu, její název a sídlo,
2. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osob oprávněných za Ministerstvo obrany
nebo Ministerstvo vnitra jednat,
3. označení uzavřené smlouvy, která je podmínkou provádění obchodu,
4. název státu, ze kterého má být vojenský materiál dovezen,
5. název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu, jeho množství, evidenční
nebo výrobní čísla, pokud byla přidělena,
6. číslo, popřípadě položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního
sazebníku3a),
7. smluvní cenu za jednotku množství vojenského materiálu v Kč a celkovou cenu v Kč,
8. předpokládanou dobu, v níž bude možné obchod podle uzavřené smlouvy uskutečnit,
9. další údaje mající vztah ke konkrétnímu obchodu s vojenským materiálem,
b) uzavřené smlouvy k obchodu s vojenským materiálem,
c) dokladu o konečném užití vojenského materiálu podle § 15 odst. 5.
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(3) Licenční potvrzení obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. a).
§ 13
Zánik povolení
(1) Povolení zaniká
a) výmazem právnické osoby z obchodního nebo jiného rejstříku, u fyzické osoby její smrtí,
b) rozhodnutím o úpadku právnické nebo fyzické osoby,
c) rozhodnutím ministerstva o zrušení povolení, jestliže
1. povolení bylo uděleno na základě nesprávných nebo neúplných údajů,
2. právnická nebo fyzická osoba přestala splňovat předpoklady pro udělení povolení,
3. zahraničně politické, obchodní a bezpečnostní zájmy České republiky to vyžadují,
4. držitel povolení porušil závažným způsobem ustanovení tohoto zákona nebo předpis
Evropské unie, právní předpis členského státu Evropské unie, nebo vyhlášenou mezinárodní
smlouvu, kterou je Česká republika vázána, pokud upravují obchodování nebo nakládání s
vojenským materiálem,
d) oznámením právnické nebo fyzické osoby o ukončení výkonu povolované činnosti.
(2) Povolení je nepřenosné; při zániku právnické osoby nebo úmrtí fyzické osoby
nepřechází na jejího právního nástupce.
____________________
2) § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a
Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.
2a) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
3) § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.
3a) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické
nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2031/2001
ze dne 6. srpna 2001.
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ČÁST TŘETÍ
PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ LICENCE A JEJÍ UŽÍVÁNÍ
Hlava první
Licence pro provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
§ 14
Licence
(1) Právnická osoba, které bylo vydáno povolení podle tohoto zákona, je oprávněna
určitý obchod s vojenským materiálem provádět jen na základě, v rozsahu a za podmínek
stanovených v licenci.
(2) O udělení licence požádá právnická osoba pro každou smlouvu, jejímž předmětem
je obchod s vojenským materiálem podle § 2 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 2 odst. 2; obchod s
vojenským materiálem podle § 2 odst. 3 lze provádět i bez licence.
Žádost o udělení licence
§ 15
(1) Žádost o udělení licence předkládá ministerstvu právnická osoba, které bylo
povoleno provádět obchod s vojenským materiálem (dále jen „žadatel“).
(2) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2 se předkládá po písemném projevu vůle
zahraničního smluvního partnera, učiněném za účelem uzavření smlouvy v oblasti obchodu s
konkrétním druhem a množstvím vojenského materiálu. V případě vstupu žadatele do
mezinárodní veřejné soutěže může žadatel předložit žádost o udělení licence již po vyhlášení
veřejné soutěže nebo po vyzvání k předložení nabídky v rámci veřejné soutěže.
(3) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2 musí obsahovat
a) obchodní firmu nebo název a sídlo žadatele,
b) identifikační číslo žadatele,
c) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo
podnikání zahraničního smluvního partnera, popřípadě tuzemského smluvního partnera,
d) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
e) číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku3a),
f) název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu a jeho množství, u
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významného vojenského materiálu podle § 20 dále evidenční nebo výrobní čísla, pokud byla
přidělena,
g) navrhovanou dobu platnosti licence,
h) název státu,
1. ze kterého má být vojenský materiál dovezen v případě jeho dovozu pro konečného
uživatele na území České republiky,
2. ze kterého má být vojenský materiál dovezen, a dále název státu, na jehož území se nachází
konečný uživatel vojenského materiálu, v případě jeho dovozu na území České republiky a
následného vývozu, nebo
3. na jehož území se nachází konečný uživatel v případě vývozu vojenského materiálu,
4. ve kterém má být vojenský materiál nakoupen, a dále název státu, na jehož území se
nachází konečný uživatel vojenského materiálu v případě, že tento nebude dovezen na území
České republiky,
i) účel zahraničního obchodu s vojenským materiálem s uvedením informace, zda se jedná o
obchod ve smyslu § 2 odst. 2,
j) nabídkovou nebo smluvní cenu za jednotku množství vojenského materiálu v Kč a celkovou
cenu v Kč,
k) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo
podnikání konečného uživatele,
l) geografický název a souřadnice místa uložení vojenského materiálu omezeného
mezinárodní smlouvou na území České republiky před vývozem nebo po dovozu, je-li
předmětem smlouvy vojenský materiál významný ve smyslu § 20 odst. 4.
(4) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2 musí být doložena
a) návrhem na uzavření smlouvy anebo uzavřenou smlouvou s tím, že tyto doklady musí
obsahovat přesnou specifikaci vojenského materiálu včetně uvedení jeho množství,
b) dokladem o konečném užití; v případě, že se jedná o vojenský materiál dovezený na
základě licence k transferu podle hlavy druhé, k němuž se váže vývozní omezení, prohlášením
žadatele, že dodržel podmínky uvedené ve vývozním omezení, a příslušným dokladem
souhlasu odpovědného orgánu členského státu původu vojenského materiálu,
c) dalšími údaji identifikujícími vojenský materiál, pokud je to nezbytné pro řádné posouzení
žádosti.
(5) Doklad o konečném užití podle odstavce 4 písm. b) nesmí být starší než 12 měsíců
a musí obsahovat
a) název státu, na jehož území se nachází místo konečného užití vojenského materiálu,
b) název orgánu, který jej vydal,
c) obchodní firmu nebo název a sídlo žadatele,
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d) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo
podnikání konečného uživatele,
e) přesný popis vojenského materiálu, zejména jeho množství, charakteristiku a hodnotu,
f) datum vydání,
g) antireexportní doložku,
h) jméno, popřípadě jména, příjmení a razítko a podpis pověřeného zástupce orgánu, který
doklad vydal,
i) informace o konečném užití vojenského materiálu.
(6) Vzory žádostí o udělení licence stanoví prováděcí předpis.
§ 16
(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení licence ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího
doručení na základě závazných stanovisek
a) Ministerstva zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a
dodržování mezinárodních závazků České republiky, zejména závazků vyplývajících z
vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství České
republiky v mezinárodních organizacích,
b) Ministerstva vnitra z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
c) Ministerstva obrany z hlediska zajišťování obrany České republiky, pokud jde o významný
vojenský materiál podle § 20.
(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 vydá dotčený orgán ve lhůtě 20 dnů od
doručení stejnopisu žádosti; ve zvlášť složitých případech a na základě písemné dohody
ministerstev lze tuto lhůtu přiměřeně prodloužit. Závazné stanovisko musí obsahovat souhlas
či nesouhlas dotčeného orgánu.
(2) Závazné stanovisko vydá dotčený orgán uvedený v odstavci 1 ve lhůtě
15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti ministerstva; ve zvlášť složitých případech
na odůvodněnou žádost dotčeného orgánu ministerstvo lhůtu přiměřeně prodlouží.
V případě, že dotčený orgán uvedený v odstavci 1 ve lhůtě podle věty první nevydá
závazné stanovisko, nebo nedoručí ministerstvu odůvodněnou žádost o její prodloužení,
platí, že souhlasí s vydáním licence. V případě že souhlasné závazné stanovisko obsahuje
další podmínky stanovené v souladu s § 1 odst. 2, musí být každá z těchto podmínek
odůvodněna.
(3) Rozhodnutí o udělení licence podle § 14 odst. 2 obsahuje
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo žadatele,
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b) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
c) číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,
d) název vojenského materiálu a jeho množství,
e) celkovou cenu vojenského materiálu v Kč,
f) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo
podnikání zahraničního smluvního partnera a konečného uživatele vojenského materiálu,
g) dobu platnosti licence,
h) případné další podmínky licence.
(4) V rozhodnutí se vymezí místo pro záznamy celních orgánů o využívání udělené
licence.
§ 17
(1) Právnická osoba, které byla licence udělena, je povinna informovat ministerstvo o
využívání licence vždy do desátého dne měsíce následujícího po uplynutí prvního a druhého
kalendářního pololetí. Informace se podává v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem.
Správnost a úplnost informace o využívání licence potvrdí podpisem osoba, která je
oprávněna jménem právnické osoby jednat.
(2) Originál rozhodnutí o udělení licence, která nebude použita nebo na základě které
byl splněn účel, pro který byla udělena, nebo jejíž platnost skončila, je povinna právnická
osoba, které byla udělena, do 15 dnů vrátit ministerstvu.
(3) Právnická osoba, které byla udělena licence, je povinna do 15 dnů od okamžiku,
kdy se dozví o okolnostech, které brání využít udělenou licenci, sdělit tuto skutečnost písemně
ministerstvu.
Neudělení a odnětí licence
§ 18
Ministerstvo licenci neudělí, jestliže
a) žadatel nesplnil náležitosti stanovené v § 15, nebo
b) žadatel porušil závažným způsobem ustanovení tohoto zákona nebo předpis Evropské unie,
právní předpis členského státu Evropské unie nebo vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou
je Česká republika vázána, pokud upravují obchodování nebo nakládání s vojenským
materiálem, nebo
c) je to odůvodněno zahraničně politickými nebo obchodními zájmy České republiky nebo
ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
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§ 19
(1) Udělenou licenci ministerstvo odejme, jestliže obchod s vojenským materiálem
nebyl uskutečněn nebo nebyl ještě plně dokončen, a
a) licence byla udělena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, nebo
b) je to odůvodněno zahraničně politickými zájmy České republiky nebo ochranou veřejného
pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva nebo
c) nebyly dodrženy podmínky stanovené v udělené licenci nebo
d) zaniklo povolení podle § 13 tohoto zákona.
(2) V případě, že je to z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. b) nezbytné, může
ministerstvo na návrh dotčeného orgánu pozastavit čerpání licence na dobu nezbytně nutnou.
Rozklad proti rozhodnutí o pozastavení čerpání licence nemá odkladný účinek. Pominou-li
důvody podle věty první a není-li důvod k postupu podle odstavce 1, ministerstvo na návrh
dotčeného orgánu rozhodnutí o pozastavení čerpání licence zruší.
(3) V případech uvedených v odstavci 1 nebo 2 stát neodpovídá právnické osobě, které
byla udělena licence, za případnou škodu, která jí vznikla odnětím nebo pozastavením licence.
§ 19a
Zjednodušená licence
(1) O udělení zjednodušené licence lze požádat v případě obchodu s vojenským
materiálem podle § 2 odst. 1 písm. a) a b), s výjimkou významného vojenského
materiálu,
a) za účelem předvádění vzorků na výstavách, veletrzích, prezentacích,
b) při průzkumu trhu nebo při účastech na výběrových řízeních, nebo
c) pro testování, zkoušení a hodnocení.
(2) Zjednodušená licence neopravňuje držitele povolení k prodeji, nákupu,
darování nebo následnému reexportu, pokud není stanoveno jinak. Není-li vojenský
materiál při předvádění nebo vystavování zcela spotřebován, musí být vrácen na území
České republiky.
(3) Žádost o udělení zjednodušené licence podle odstavce 1 musí kromě obecných
náležitostí obsahovat
a) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo
podnikání zahraničního smluvního partnera, pořadatele veletrhu nebo výstavy nebo
vyhlašovatele výběrového řízení,
b) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
c) kód nomenklatury celního sazebníku3a),
d) název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu a jeho množství,
e) navrhovanou dobu platnosti zjednodušené licence, nejdéle však půl roku,
f) název státu, na jehož území má být vojenský materiál pro účely uvedené v odstavci 1
vyvezen, a
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g) účel vývozu vojenského materiálu podle odstavce 1.
(4) Žádost o udělení zjednodušené licence podle odstavce 1 musí být doložena
dokladem prokazující účel podle odstavce 1, a
a) prohlášením držitele povolení, zdase jedná o užití podle odstavce 1 písm. a) nebo b),
nebo
b) prohlášením konečného uživatele, zda se jedná o užití podle odstavce 1 písm. c).
(5) Prohlášení držitele povolení o užití podle odstavce 4 písm. a) nesmí být ke dni
podání žádosti starší než 3 měsíce a musí obsahovat
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo držitele povolení,
b) název státu, na jehož území bude vojenský materiál za účelem podle odstavce 1
vyvezen,
c) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo
podnikání zahraničního smluvního partnera, pořadatele veletrhu nebo výstavy nebo
vyhlašovatele výběrového řízení,
d) přesný popis vojenského materiálu, zejména jeho množství, charakteristiku
a hodnotu,
e) datum jeho vydání,
f) prohlášení držitele povolení, že vojenský materiál nebude na základě zjednodušené
licence v místě vývozu prodán, darován nebo reexportován, a v případě, že nebude
při předvádění nebo vystavování zcela spotřebován, bude vrácen na území České
republiky, a
g) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis držitele povolení.
(6) Prohlášení konečného uživatele o užití podle odstavce 4 písm. b) nesmí být ke
dni podání žádosti starší než 3 měsíce a musí obsahovat údaje podle odstavce 5 písm. a)
až e), prohlášení konečného uživatele, že vojenský materiál nebude na základě
zjednodušené licence v místě vývozu prodán, nakoupen nebo reexportován, a v případě,
že nebude při testování, zkoušení a hodnocení zcela spotřebován, bude vrácen na území
České republiky, a jméno, popřípadě jména, příjmení a razítko a podpis konečného
uživatele.
(7) Ministerstvo rozhodne o žádosti o zjednodušenou licenci do 15 pracovních
dnů ode dne jejího doručení na základě závazných stanovisek dotčených orgánů podle
§ 16 odst. 1 písm. a) a b). Závazné stanovisko vydá dotčený orgán ve lhůtě 5 pracovních
dnů ode dne doručení žádosti ministerstva.
(8) Rozhodnutí podle odstavce 7 kromě obecných náležitostí obsahuje
a) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
b) vymezení vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu,
c) účel vývozu vojenského materiálu podle odstavce 1,
d) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo
podnikání zahraničního smluvního partnera, pořadatele veletrhu nebo výstavy nebo
vyhlašovatele výběrového řízení,
e) dobu platnosti zjednodušené licence a
f) případné další podmínky zjednodušené licence.
(9) Ustanovení § 15 odst. 1 a 2 a § 17 až 19 se použijí pro zjednodušenou licenci
obdobně.
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§ 20
Významný vojenský materiál
(1) U vojenského materiálu významného z hlediska efektivnosti jeho bojového použití
anebo jeho množství (dále jen "významný vojenský materiál") může žadatel ještě před
předložením žádosti o udělení licence předložit žádost o předběžný souhlas k jednání se
zahraničním partnerem.
(2) V žádosti o předběžný souhlas je třeba uvést předpokládané skutečnosti uvedené v
§ 15 odst. 2.
(3) O žádosti ministerstvo rozhodne po předchozím projednání s Ministerstvem
zahraničních věcí do 30 dnů od jeho vyžádání. Udělený předběžný souhlas může být změněn,
došlo-li ke změně podmínek, za kterých byl vydán. Tento předběžný souhlas nenahrazuje
udělení licence.
(4) Určení významného vojenského materiálu podle odstavce 1 stanoví prováděcí
předpis.
§ 21
Právnická osoba, které byla udělena licence umožňující vyvézt nebo dovézt vojenský
materiál z území nebo na území České republiky (dále jen "držitel licence") a jedná-li se o
takový obchod s vojenským materiálem, kde zahraniční smluvní partner nebo konečný
uživatel nemá sídlo v členském státě Evropské unie, je povinna řízení o přidělení celně
schváleného určení uskutečnit a předložit originál této licence u místně příslušného celního
úřadu se sídlem v České republice.
§ 22
Prohlášení o konečném užití vojenského materiálu dováženého do České republiky
vystavuje pro potřeby zahraničních osob ministerstvo.

Hlava druhá
Licence k transferu vojenského materiálu uvnitř Evropské unie v rámci členských států
a certifikace
§ 22a
Definice
Pro účely udělování licencí k transferu vojenského materiálu uvnitř Evropské unie
v rámci členských států podle této hlavy se rozumí
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a) transferem každé přemístění vojenského materiálu od dodavatele v jednom členském státě
Evropské unie (dále jen „členský stát“) k příjemci v jiném členském státě,
b) dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení a která nese
odpovědnost za transfer,
c) příjemcem právnická nebo fyzická osoba usazená v některém z členských států, která nese
odpovědnost za přijetí transferu,
d) licencí k transferu oprávnění dodavatele k transferu vojenského materiálu příjemci v jiném
členském státě,
e) obecnou licencí oprávnění dodavatele provádět transfer, pokud splňuje podmínky uvedené
v § 22b.
§ 22b
Obecná licence
(1) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, je oprávněna provádět
transfery, pokud
a) příjemce je součástí ozbrojených sil členského státu nebo je veřejným zadavatelem, který
provádí nákupy výlučně pro ozbrojené síly členského státu,
b) příjemcem je právnická nebo fyzická osoba certifikovaná podle příslušného právního
předpisu členského státu, který zapracovává předpis Evropské unie upravující zjednodušení
podmínek transferů vojenského materiálu3c),
c) transfer je uskutečněn pro účely předvádění vzorků zboží, hodnocení nebo výstav, nebo
d) transfer je uskutečněn pro účely údržby nebo opravy vojenského materiálu.
(2) V případě, kdy u obecné licence podle odstavce 1 písm. b) certifikovaný příjemce
porušuje podmínky certifikace anebo by mohl být dotčen veřejný pořádek, bezpečnost nebo
ochrana obyvatelstva, ministerstvo rozhodne o pozastavení transferu k tomuto příjemci. O
přijatém rozhodnutí ministerstvo informuje příslušné orgány ostatních členských států a
Evropskou komisi.
(3) Obecná licence podle odstavce 1 písm. c) se vztahuje na poskytování informací při
školeních, přednáškách nebo seminářích, při činnostech spojených s výzkumem, vývojem,
konstrukcí, projekčními pracemi a výrobou, dále na transfery vojenského materiálu při
předvádění, prezentacích, výstavách a veletrzích, testování, zkouškách, účastích ve
výběrových řízeních a při průzkumu trhu. Obecná licence neopravňuje do davatele k prodeji,
darování nebo následnému reexportu do zemí mimo Evropskou unii. Není-li předmět
transferu při předvádění nebo vystavování zcela spotřebován nebo jinak znehodnocen, musí
být vrácen na území České republiky.
(4) Obecná licence podle odstavce 1 písm. d) se vztahuje na
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a) vysílání odborníků a na transfery vojenského materiálu při činnostech spojených s výrobou,
úpravami, instalací, defektací, opravami, údržbou, servisem, reklamacemi, školením a
výcvikem obsluh, použitím a ovládáním vojenského materiálu,
b) transfer vojenského materiálu, který je předmětem údržby a opravy k provedení smluvně
ujednaných činností. V případě neopravitelnosti lze vyměnit vadný kus vojenského materiálu
za nový, avšak celkový počet kusů vojenského materiálu musí být zachován. Předmět údržby
a opravy se musí vrátit na území České republiky v době, která je stanovena ve smlouvě s
příjemcem.
(5) Dodavatel, který hodlá vyvážet z území České republiky vojenský materiál na
základě obecné licence, je povinen se před uskutečněním prvního transferu zaregistrovat u
ministerstva. K tomu písemně oznámí ministerstvu
a) druh obecné licence podle odstavce 1 písm. a) až d), kterou hodlá využít, a dobu jejího
využívání,
b) své identifikační údaje
1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého
pobytu na území České republiky; je-li podnikající fyzickou osobou, uvede též adresu místa
podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
2. u právnické osoby obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, a předmět podnikání.
(6) Dodavatel na vyžádání ministerstva bezodkladně, nejdéle však do 15 dnů, předloží
údaje podle odstavce 7 o transferech uskutečněných na základě této obecné licence.
(7) Dodavatel je u obecné licence podle odstavce 1 písm. a) a b) povinen uchovávat
údaje o uskutečněných transferech po dobu 10 let od uskutečnění transferu. Údaje musí
obsahovat
a) jméno, obchodní firmu nebo název a adresu příjemce,
b) podrobný popis vojenského materiálu s uvedením množství jednotlivých položek a celkové
ceny,
c) dokument dokládající uzavřený smluvní vztah,
d) doklad o konečném užití,
e) potvrzení příjemce, že byl předem seznámen se všemi podmínkami transferu; potvrzení
musí obsahovat konkretizaci těchto podmínek.
(8) Dodavatel je u obecné licence podle odstavce 1 písm. b) povinen ještě před prvním
transferem ověřit, že příjemce transferu je certifikovaný podle příslušných právních předpisů
členského státu příjemce.
(9) Dodavatel zajistí u obecné licence podle odstavce 1 písm. a) a b) před
uskutečněním transferu doklad o konečném užití potvrzený příjemcem v členském státě
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transferu. Doklad o konečném užití nesmí být starší než 12 měsíců a musí obsahovat
a) název členského státu, na jehož území je místo dodání vojenského materiálu,
b) název orgánu, který jej vydal,
c) obchodní firmu nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu sídla nebo
místa podnikání žadatele,
d) přesný popis vojenského materiálu, zejména jeho množství, charakteristiku a hodnotu,
e) datum vydání a
f) antireexportní doložku.
(10) Dodavatel informuje ministerstvo do desátého dne měsíce následujícího po
uplynutí pololetí o uskutečněných transferech v rámci této obecné licence.
(11) Dodavatel ještě před uskutečněním každého transferu vypracuje přehled složení
dodávky obsahující soupis transferovaného zboží s uvedením názvu, počtu, typového
(výrobního, evidenčního) označení a ceny vojenského materiálu, který bude doprovázet
zásilku.
(12) Jakékoliv změny údajů v registraci je dodavatel povinen do 15 dnů ode dne, kdy
se o nich dozví, sdělit ministerstvu.
(13) Ministerstvo zveřejňuje seznam dodavatelů, kteří využívají obecnou licenci,
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 22c
Souhrnná licence
(1) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, je oprávněna provádět
na základě souhrnné licence transfery více příjemcům v jednom nebo více členských státech.
(2) Žádost o udělení souhrnné licence musí obsahovat
a) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
b) číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,
c) vymezení vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu,
d) navrhovanou dobu platnosti licence,
e) název členských států, do kterých má být prováděn transfer vojenského materiálu, a
f) vymezení příjemců a konečných uživatelů vojenského materiálu.
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(3) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení souhrnné licence ve lhůtě 30 dnů ode
dne jejího doručení. Ustanovení § 16 se použije obdobně s tím, že závazné stanovisko
Ministerstva zahraničních věcí se nevyžaduje. Souhrnná licence se uděluje na dobu 3 let.
(4) Rozhodnutí o udělení souhrnné licence kromě obecných náležitostí obsahuje
a) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
b) vymezení vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu,
c) vymezení příjemců a konečných uživatelů vojenského materiálu,
d) datum, místo vydání a dobu platnosti,
e) případné další bezpečnostní podmínky.
§ 22d
Individuální licence
(1) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, je oprávněna provést
transfer na základě individuální licence jednomu určitému příjemci.
(2) Žádost o udělení individuální licence musí obsahovat
a) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
b) číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,
c) specifikaci vojenského materiálu s uvedením jeho názvu podle seznamu vojenského
materiálu a množství,
d) navrhovanou dobu platnosti licence,
e) název členského státu, do kterého má být prováděn transfer, obchodní firmu nebo název a
sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání příjemce.
(3) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení individuální licence ve lhůtě 30 dnů ode
dne jejího doručení. Ustanovení § 16 se použije obdobně s tím, že závazné stanovisko
Ministerstva zahraničních věcí se nevyžaduje.
(4) Rozhodnutí o udělení individuální licence kromě obecných náležitostí obsahuje
a) číslo a název položky podle kombinované nomenklatury celního sazebníku,
b) název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu a jeho množství,
c) název členského státu, na jehož území se nachází sídlo, místo podnikání nebo bydliště
příjemce,
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d) datum, místo vydání a dobu platnosti licence,
e) případné další bezpečnostní podmínky licence.
§ 22e
Společné ustanovení o licencích k transferu vojenského materiálu uvnitř Evropské unie
v rámci členských států
(1) Ustanovení § 16 až 19 se pro účely této hlavy použijí obdobně, není-li v této hlavě
stanoveno jinak.
(2) Licencím podle této hlavy nepodléhají transfery vojenského materiálu, pokud
a) dodavatelem je Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, nebo
b) transfer je nezbytný k uplatňování kooperačního zbrojního programu mezi členskými státy.
Certifikace

§ 22f
(1) Certifikace je postup, při kterém ministerstvo zjišťuje spolehlivost příjemce, pokud
jde o jeho schopnost dodržet vývozní omezení vojenského materiálu na základě licence k
transferu od jiného členského státu.
(2) Splnění stanovených požadavků se potvrzuje vydáním osvědčení o spolehlivosti
příjemce (dále jen „certifikát“).
§ 22g
Podmínky pro vydání certifikátu
(1) Podmínkou pro vydání certifikátu je, že žadatel
a) je držitelem platného povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem,
b) uvádí na trh pod vlastním názvem nebo obchodní značkou vojenský materiál nebo jeho
součásti nebo systémy a subsystémy vojenského materiálu,
c) využívá vojenský materiál přijatý na základě obecných licencí k transferu pro vlastní
výrobu a zdrží se jejich opětovného transferu nebo vývozu, vyjma údržby nebo opravy a k
tomuto se písemně zaváže,
d) doloží spolehlivost podle odstavce 3.
(2) V žádosti o vydání certifikátu se uvede
a) obchodní firma nebo název a sídlo nebo jméno, popřípadě jména, a adresa žadatele,
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b) identifikační číslo žadatele,
c) adresy výrobních jednotek, jsou-li zavedeny,
d) jméno vedoucího pracovníka jako osoby osobně odpovědné za transfery a vývoz.
(3) Žádost o vydání certifikátu pro účely zhodnocení spolehlivosti musí být doložena
a) příslušnými doklady o odpovídající zkušenosti v oblasti činností souvisejících s
nakládáním s vojenským materiálem, zejména s ohledem na dodržování vývozních omezení,
povolení vyrábět nebo uvádět na trh vojenský materiál a zaměstnávání zkušeného řídícího
personálu, dokumentací o příslušné průmyslové činnosti v oblasti vojenského materiálu,
zejména schopnost montáže systémů či subsystémů,
b) písemným závazkem žadatele podepsaným oprávněnou osobou, že učiní veškeré nezbytné
kroky k dodržení a prosazení všech zvláštních podmínek pro konečné použití a vývoz každé
určité součásti či produktu, které byly přijaty,
c) písemným závazkem žadatele podepsaným oprávněnou osobou, že příslušným orgánům s
náležitou péčí poskytne podrobné informace týkající se konečných uživatelů či konečného
použití všech produktů podnikem vyvážených, přepravovaných či přijatých na základě licence
k transferu z jiného členského státu,
d) popisem interního programu dodržování právních norem nebo systému řízení transferů a
vývozu uplatňovaného v podniku, podepsaným oprávněnou osobou; popis musí zahrnovat
podrobné informace o organizačních, lidských a technických zdrojích vyčleněných na řízení
transferů a vývozů, řetězci odpovědnosti ve struktuře podniku, postupech interního auditu,
zvyšování informovanosti a odborné přípravě zaměstnanců, opatření k zajištění fyzické a
technické bezpečnosti, vedení záznamů a sledovatelnosti transferů a vývozu.
(4) Vzor žádosti o vydání certifikátu stanoví prováděcí právní předpis.
§ 22h
Vydání certifikátu
(1) Ministerstvo posoudí, zda žadatel splňuje podmínky pro vydání certifikátu a
vyžádá si za tím účelem závazná stanoviska dotčených orgánů, kterými jsou
a) Ministerstvo vnitra z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
b) Ministerstvo obrany z hlediska zabezpečování obrany České republiky,
c) Generální ředitelství cel z hlediska dodržování dovozních a vývozních opatření.
(2) Závazné stanovisko vydá dotčený orgán uvedený v odstavci 1 ve lhůtě 20 dnů od
doručení stejnopisu žádosti; závazné stanovisko musí obsahovat souhlas nebo nesouhlas
dotčeného orgánu s vydáním certifikátu.
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(3) Při splnění podmínek ministerstvo vydá do 60 dnů ode dne doručení žádosti
certifikát, který kromě obecných náležitostí obsahuje
a) číslo certifikátu,
b) obchodní firmu nebo název a adresu sídla nebo jméno, popřípadě jména, a adresu trvalého
pobytu žadatele a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) adresy organizačních složek, jichž se certifikace týká,
d) prohlášení o splnění podmínek uvedených v § 22g,
e) dobu platnosti certifikátu,
f) datum vydání certifikátu, razítko a podpis pověřeného pracovníka ministerstva.
(4) Certifikát vydává ministerstvo v českém a anglickém jazyce. Certifikát se vydává
na dobu 5 let. Certifikát vydaný v jiném členském státě je platný i na území České republiky.
§ 22i
Povinnosti držitele certifikátu
(1) Držitel certifikátu je povinen splňovat všechny podmínky stanovené pro jeho
vydání po celou dobu jeho platnosti.
(2) Držitel certifikátu je povinen ministerstvu neprodleně oznámit a doložit všechny
změny, které vyvstaly nebo k nimž došlo po udělení osvědčení, a které mohou ovlivnit
platnost nebo obsah osvědčení. Držitel certifikátu oznámí zejména
a) všechny důležité změny své průmyslové činnosti týkající se vojenského materiálu,
b) jakoukoli změnu údajů uvedených v § 22g odst. 2.
(3) Ministerstvo provádí alespoň každé 3 roky kontrolu, zda držitel certifikátu splňuje
podmínky stanovené v § 22g. Za účelem kontroly je ministerstvo a jím pověřený kontrolní
orgán oprávněno
a) vstupovat do příslušných prostor držitele osvědčení,
b) prověřovat a kopírovat záznamy nebo údaje týkající se výrobků vyvážených, převáděných
nebo přijatých na základě licence k transferu od jiného členského státu.
§ 22j
Zánik certifikátu
(1) Certifikát zaniká
a) rozhodnutím o úpadku,
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b) uplynutím doby platnosti certifikátu,
c) úmrtím fyzické osoby,
d) rozhodnutím ministerstva o zrušení platnosti certifikátu, jestliže
1. certifikát byl udělen na základě nesprávných nebo neúplných údajů,
2. držitel certifikátu přestal splňovat podmínky pro jeho udělení, nebo
3. to vyžadují bezpečnostní zájmy České republiky, zejména jestliže držitel certifikátu porušil
závažným způsobem ustanovení tohoto zákona nebo předpis Evropské unie, právní předpis
členského státu Evropské unie, nebo vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou je Česká
republika vázána, pokud upravují obchodování nebo nakládání s vojenským materiálem, nebo
e) vrácením certifikátu ministerstvu.
(2) Certifikát je nepřenosný; při zániku právnické osoby nebo úmrtí fyzické osoby
nepřechází na jejího právního nástupce.
(3) V případě, že je certifikát zrušen, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně
oznámit svým dodavatelům, kteří používají obecné licence. Ministerstvo o této skutečnosti
informuje příslušné orgány ostatních členských států a Evropskou komisi.
(4) Ministerstvo zveřejní a pravidelně aktualizuje seznam držitelů certifikátů a
uvědomí o tom Evropskou komisi, Evropský parlament a ostatní členské státy na
internetových stránkách Evropské komise.
____________________
3c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o
zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství.
****
§ 24
(1) Ministerstvo je oprávněno žádat od všech státních orgánů informace o osobách
provádějících obchod s vojenským materiálem anebo o osobách žádajících o povolení
k tomuto obchodu, jakož i o jejich podnikatelské činnosti, jestliže se vztahuje k obchodu
s vojenským materiálem. Poskytování těchto informací se řídí zvláštními právními předpisy5).
(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu poskytuje
a) dotčeným orgánům podle tohoto zákona
1. údaje uvedené v žádosti o vydání povolení nebo o udělení licence,
2. údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o vydání nebo nevydání povolení,
3. údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o neudělení, pozastavení čerpání, zrušení
pozastavení čerpání nebo odnětí licence,
4. informace o zániku povolení,
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b) Generálnímu ředitelství cel, a jsou-li předmětem zahraničního obchodu zbraně, střelivo
nebo munice, také správci centrálního registru zbraní
1. údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o vydání nebo nevydání povolení,
2. údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o udělení, pozastavení čerpání, zrušení
pozastavení čerpání nebo odnětí licence,
3. informace o zániku povolení,
c) Ministerstvu obrany kromě údajů a informací uvedených v písmenu a) též údaje
o kontrolách obchodování s významným vojenským materiálem a informace o dohledu
nebo zajištění vojenského materiálu podle § 23 až 23e,
d) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva informace o vydaných licencích v případech,
kdy předmětem zahraničního obchodu jsou výrobky podléhající ověřování podle
zvláštního právního předpisu5a).
____________________
5) Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona
č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb.,
a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
****

§ 25
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že obchoduje s vojenským materiálem
bez povolení podle § 6 odst. 1 nebo licence podle § 14 odst. 1.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která žádá o vydání povolení, se
dopustí přestupku tím, že
a) uvede v žádosti o vydání povolení podle § 9 odst. 1 nesprávný nebo neúplný údaj, který je
nezbytný pro vydání povolení, nebo
b) doloží podklady podle § 9 odst. 2 neoprávněně pozměněné nebo padělané.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, se
dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí nebo nedoloží ministerstvu změnu podle § 10 odst. 2,
b) pozmění údaje v povolení,
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c) provede transfer jednomu určitému příjemci bez individuální licence podle § 22d nebo více
příjemcům v jednom nebo více členských státech bez souhrnné licence podle § 22c, nebo
d) provede transfer na základě obecné licence v rozporu s § 22b.
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno povolení a
která žádá o udělení licence, se dopustí přestupku tím, že
a) uvede v žádosti o udělení licence podle § 15 odst. 3, § 19a odst. 3, § 22c odst. 2 nebo § 22d
odst. 2 nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro udělení licence, nebo
b) doloží podklady podle § 15 odst. 4 nebo § 19a odst. 4 neoprávněně pozměněné nebo
padělané.
(5) Právnická osoba, které byla udělena licence, se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost o využívání licence podle § 17 odst. 1,
b) pozmění údaje v licenci, včetně záznamů celních orgánů, nebo
c) nesplní povinnost vrátit originál licence podle § 17 odst. 2 nebo informační povinnost podle
§ 17 odst. 3.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která žádá o vydání certifikátu podle
§ 22g odst. 2, se dopustí přestupku tím, že
a) uvede v žádosti o vydání certifikátu nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro
jeho vydání, nebo
b) doloží podklady podle § 22g odst. 3 neoprávněně pozměněné nebo padělané.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byl vydán certifikát podle § 22f odst. 1
a 2, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 22i neoznámí a nedoloží všechny změny, k nimž došlo po udělení certifikátu,
a které mohou ovlivnit platnost nebo obsah certifikátu, nebo
b) pozmění údaje v certifikátu.
(8) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 3 písm. c) nebo d),
b) 15 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. a) nebo b),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4,
odstavce 5 písm. c), odstavce 6 nebo 7.

****
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§ 30
Jestliže stanoviska dotčených orgánů podle § 6 a 16, 16 a § 19a odst. 7, jakož i informace
poskytnuté na základě § 24, obsahují utajované informace2a), uchovávají se části spisu, v
nichž jsou tyto informace obsaženy, odděleně mimo spis.
§ 30a
(1) V soudním řízení vedeném na základě žaloby proti rozhodnutí vydanému podle
tohoto zákona se dokazování provádí tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat
mlčenlivost o utajovaných informacích obsažených ve stanoviscích dotčených orgánů
poskytnutých podle § 6 a 16, 16 a § 19a odst. 7, jakož i informacích poskytnutých na
základě § 24. K těmto okolnostem lze provést důkaz výslechem jen tehdy, byl-li ten, kdo
povinnost mlčenlivosti má, této povinnosti příslušným orgánem zproštěn; zprostit
mlčenlivosti nelze v případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení nebo vážnému narušení
činnosti zpravodajských služeb nebo Policie České republiky; přiměřeně se postupuje v
případech, kdy se důkaz provádí jinak než výslechem.
(2) Orgán, který informace poskytl, označí okolnosti uvedené v odstavci 1, o kterých
tvrdí, že ve vztahu k nim nelze zprostit mlčenlivosti, a předseda senátu rozhodne, že části
spisu, k nimž se tyto okolnosti váží, budou odděleny, jestliže by jinak mohlo dojít k
ohrožení nebo vážnému narušení činnosti zpravodajských služeb nebo Policie České
republiky.
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ČÁST ŠESTÁ
Platné znění § 42 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 42
Použití vojenské zbraně při výkonu pořádkové, strážní, eskortní a dozorčí služby mimo
bojovou situaci
(1) Voják v činné službě je oprávněn při výkonu pořádkové, strážní, eskortní a dozorčí
služby použít vojenskou zbraň nebo zvláštní prostředky uvedené v § 42a odst. 2,
a) aby odvrátil přímo hrozící nebo trvající útok vedený proti jeho osobě nebo útok, který mu
bezprostředně hrozí, anebo útok na život nebo zdraví jiné osoby,
b) aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje střežený objekt nebo stanoviště, a to po
marné výzvě, aby od útoku bylo upuštěno,
c) aby zamezil útěku ozbrojené osoby nebo osoby důvodně podezřelé ze spáchání zvlášť
závažného zločinu, kterou nelze jiným způsobem zadržet,
d) je-li třeba zneškodnit zvíře, ohrožuje-li život nebo zdraví osob.
(2) Vojenskou zbraní se pro účely tohoto ustanovení rozumí vojenská střelná zbraň,
včetně střeliva a munice, vojenská zbraň bodná nebo sečná.
(3) Před použitím vojenské zbraně, v případech uvedených v odstavci 1, je voják v
činné službě povinen, je-li to s ohledem na okolnosti případu možné, vyzvat osobu, proti které
zakročuje, aby upustila od útoku nebo útěku, zvoláním "Stůj", "Stůj, nebo střelím" a podle
okolností užít i výstražného výstřelu. Při použití vojenské zbraně je voják v činné službě
povinen dbát nutné opatrnosti, neohrožovat život a nezpůsobit zranění jiným osobám a co
nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje.
(4) Voják v činné službě je povinen, dovoluje-li to ohrožení, před použitím vojenské
zbraně užít domluvy, napomenutí nebo použít hmatů a chvatů sebeobrany, služebního psa
nebo úderu vojenskou zbraní.
(5) Voják v činné službě je oprávněn použít některého z prostředků, které jsou
uvedeny v odstavcích 1, 2, 3 a 4, který umožňuje splnění povinností a přitom co nejméně
ohrožuje život a zdraví osob, proti nimž zakročuje. Zároveň dbá na to, aby tento prostředek
byl použit jen přiměřeným způsobem a aby případná škoda nebyla ve zřejmém nepoměru k
významu chráněného zájmu.
(6) Při zákroku se nesmí použít vojenská zbraň, úder vojenskou zbraní a služební pes
proti ženě, jejíž těhotenství je zjevně patrné, proti osobě vysokého věku, osobě se zjevnou
tělesnou vadou nebo nemocí a dítěti, s výjimkou případu, kdy to povaha útoku, který vedou
tyto osoby proti chráněnému zájmu, nebo mimořádnost vzniklé situace podle odstavce 1 písm.
a) a b) nezbytně vyžadují.
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(7) Použití vojenské zbraně, služebního psa, hmatů a chvatů sebeobrany a údery
vojenskou zbraní je voják v činné službě povinen neprodleně po jejich použití hlásit
nadřízenému a sepsat o tom záznam.
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ČÁST SEDMÁ
Platné znění § 61 a § 78 odst. 8 a 9 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění
zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn
§ 61
Služební povinnosti člena posádky lodě
(1) Člen posádky lodě je po dobu služby na lodi povinen
a) plnit příkazy velitele lodě a služebně nadřízených členů posádky lodě a zachovávat vůči
veliteli lodě a služebně nadřízeným členům posádky lodě úctu a zdvořilost,
b) ve vztahu k ostatním členům posádky lodě a přepravovaným osobám dodržovat pravidla
slušnosti a občanského soužití,
c) zachovávat námořní zvyklosti a zásady dobré námořní praxe,
d) poskytnout pomoc při záchraně osob, lodě, nákladu nebo jiného majetku,
e) podrobit se vyšetření za účelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných
omamných a psychotropních látek, jestliže toto vyšetření nařídil velitel lodě, a to i v době,
kdy člen lodní posádky nevykonává práci, pokud je to potřebné ke zjištění, zda nebude pod
vlivem těchto látek při nástupu do práce nebo při strážní službě; obdobně je povinen podrobit
se tomuto vyšetření, došlo-li na lodi k pracovnímu úrazu nebo je-li podezření, že člen posádky
lodě vykonával práci pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek.
(2) Během služby na lodi nesmí člen posádky lodě přechovávat na lodi žádné omamné
nebo psychotropní látky, střelné zbraně, střelivo nebo výbušniny a chráněná zvířata ani nesmí
v takové činnosti pomáhat jinému. Přechovávání vlastních domácích zvířat členů posádky
lodě na lodi schvaluje velitel lodě.
(3) Člen posádky je oprávněn nakládat po dobu služby na lodi se střelnou zbraní
nebo střelivem, pouze
a) za účelem ochrany osob, lodě nebo nákladu,
b) pokud to schválí velitel lodě a
c) nakládá-li s takovou zbraní a střelivem v souladu se zákonem o zbraních.

****

45

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBFPGNXEV)

§ 78
Přestupky fyzických osob
(8) Člen posádky lodě se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 42 odst. 5 vykonává na lodi práci nebo činnosti, pro něž nemá oprávnění, k
jejichž výkonu není zdravotně způsobilý nebo k jejichž výkonu nesplňuje stanovené
požadavky,
b) v rozporu s § 53 se před naloděním neprokáže platnými průkazy způsobilosti a osvědčením
o zdravotní způsobilosti,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 se nepodrobí vyšetření za účelem zjištění, zda není pod vlivem
alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek, nebo
d) v rozporu s § 61 odst. 2 přechovává na lodi omamné nebo psychotropní látky, střelné
zbraně, střelivo nebo výbušniny nebo chráněná zvířata, nebo v takové činnosti pomáhá
jinému., nebo
e) v rozporu s § 61 odst. 3 nakládá na lodi se střelnou zbraní nebo střelivem.
(9) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 2 písm. c), d)
nebo p),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), h), i), j), k), m), t), u), v)
nebo w), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h) nebo i), odstavce 4 písm. a) nebo odstavce
7 písm. f), g), n), o) nebo p),
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f), n), q) nebo x), odstavce 3
písm. d), odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. a), odstavce 7 písm. a), b), d), e), i), j), k)
nebo l) nebo odstavce 8 písm. d),
d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. a), b) nebo
g), odstavce 3 písm. j), k) nebo l), odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. a), odstavce 7
písm. h) nebo m) nebo odstavce 8 písm. a) nebo e),
e) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c), odstavce 2 písm. l),
o), r) nebo s), odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. c) nebo odstavce 8 písm. b) nebo c).
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ČÁST OSMÁ
Platné znění zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění
zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 217/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn
ČÁST PRVNÍ
OVĚŘOVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ A STŘELIVA
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti výrobců, dovozců, vývozců, distributorů a opravců střelných zbraní,
doplňků zbraní a střeliva (dále jen "kontrolované osoby"), jakož i držitelů průkazů zbraní
dalších osob nakládajících se zbraněmi při jejich ověřování,
b) výkon státní správy při ověřování střelných zbraní, doplňků zbraní a střeliva, zajišťování
úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) a kontrolní
činnost s tím spojenou.
§2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) kontrolovanými výrobky stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a stanovené doplňky,
b) stanovenou střelnou zbraní střelná zbraň nebo její část4b), které podléhají ověřování,
c) stanoveným střelivem střelivo nebo jeho část4c), které podléhají ověřování,
d) stanoveným doplňkem doplněk zbraně26), který podléhá ověřování,
e) ověřováním činnost, při které se technickými zkouškami, měřením a zkušební střelbou
zjišťují vlastnosti kontrolovaných výrobků, shoda s technickými požadavky na ně
stanovenými (§ 4) a označování uvedených výrobků zkušebními značkami (§ 19),

47

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBFPGNXEV)

f) výrobcem ten, kdo navrhuje nebo vyrábí kontrolované výrobky nebo jejich hlavní části,
nebo kdo dal takový výrobek navrhnout či vyrobit, s cílem uvést jej na trh pod označením
svou obchodní firmou, názvem, jménem a příjmením, ochrannou známkou nebo jiným
rozlišovacím znakem; za výrobce kontrolovaných výrobků se považuje i ten, kdo na hlavní
části stanovené střelné zbraně nebo na jiném kontrolovaném výrobku provede zásadní
technickou konstrukční změnu,
g) dovozcem kontrolovaných výrobků ten, kdo uvádí na trh v České republice kontrolované
výrobky pocházející ze zahraničí, včetně členských států Evropské unie, anebo zastupuje
výrobce, který se nenachází na území České republiky,
h) distributorem ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti kontrolované výrobky prodává,
jejich prodej zprostředkovává, nebo je jiným způsobem dodává na trh nebo poskytuje
uživatelům,
i) vývozcem ten, kdo kontrolované výrobky vyváží z České republiky,
j) opravcem ten, kdo u stanovených střelných zbraní nebo stanovených doplňků zejména
odstraňuje závady, mění jejich vlastnosti podle objednávky nebo provádí jejich údržbu,
úpravu, montáž nebo seřizování,
k) uvedením na trh každé úplatné nebo bezúplatné předání nebo nabídnutí k předání
kontrolovaného výrobku za účelem distribuce nebo používání, anebo převedení
vlastnického práva ke kontrolovaným výrobkům výrobcem, dovozcem, distributorem nebo
opravcem v České republice.
(2) Zkušební značkou se rozumí značka, která osvědčuje, že kontrolovaný výrobek byl
ověřen v souladu s tímto zákonem nebo s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika
vázána4), a splňuje stanovené technické požadavky, přičemž
a) jednotnou zkušební značkou se rozumí zkušební značka podle mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána4),
b) národní zkušební značkou se rozumí zkušební značka, která osvědčuje splnění národních
technických požadavků.
(3) Další značkou se rozumí značka, která je umístěna na kontrolovaném výrobku,
avšak neosvědčuje, že kontrolovaný výrobek byl ověřen v souladu s tímto zákonem nebo s
mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána4), ani že splňuje stanovené
technické požadavky; další značkou je zejména
a) kontrolní značka, kterou je značka osvědčující, že kontrolovaný výrobek je označen
identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu,
b) a) identifikační značka zkušebny, kterou je identifikační značka podle mezinárodní
smlouvy, která označuje zahraniční zkušebnu, která ověřovala kontrolovaný výrobek,
c) b) identifikační značka úřadu, kterou je identifikační značka, která osvědčuje, že
kontrolovaný výrobek byl ověřován Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva (dále
jen „úřad“).
48

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBFPGNXEV)

(4) Identifikačním údajem se rozumí údaj nebo symbol, který není zkušební značkou,
kontrolní značkou nebo identifikační značkou, ani dvojčíslím nebo symbolem označujícím
rok provedení zkoušky.
§ 2a
Zbraně, střelivo a doplňky zbraní podléhající ověřování
(1) Stanovené střelné zbraně jsou
a) palné zbraně, kterými jsou
1. brokové zbraně,
2. kulové zbraně,
3. zbraně vybavené kulovými a brokovými hlavněmi,
4. zbraně s omezenou kinetickou energií,
5. zbraně pro jedno použití,
6. historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní, které jsou způsobilé ke
střelbě,
7. balistická měřidla určená k zjišťování balistických hodnot, zejména tlaku, rozptylu nebo
rychlosti střely,
8. signální zbraně,
9. narkotizační zbraně,
10. expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie výbušná látka, kterými mohou
být zejména přístroje jateční nebo metné,
11. expanzní zbraně, kterými jsou akustické zbraně, plynovky a zbraně na granule,
b) plynové zbraně, kterými jsou
1. vzduchovky,
2. větrovky,
3. zbraně na oxid uhličitý či jiný plyn nebo na vzduchovou kartuš,
4. paintballové zbraně,
5. metné zbraně,
6. narkotizační zbraně,
7. expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie plyn,
c) části stanovených střelných zbraní, kterými jsou hlavní části zbraní, jakož i dnové šrouby
střelných zbraní nabíjených ústím hlavně.
(2) Stanoveným doplňkem je tlumič hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo se
středovým zápalem.
(3) Stanoveným střelivem je
a) průmyslově vyráběné nebo průmyslově přebíjené střelivo pro palné zbraně,
b) střelivo pro expanzní přístroje, kterým jsou
1. průmyslově vyráběné pracovní nábojky,
2. prachové tablety,
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c) střelivo pro expanzní zbraně, kterým jsou
1. průmyslově vyráběné akustické nábojky,
2. průmyslově vyráběné plynové nábojky,
3. průmyslově vyráběné nábojky s granulemi,
d) průmyslově vyráběné střely pro plynové zbraně,
e) průmyslově vyráběné části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky4c), pokud jsou na
trh uváděny samostatně,
f) průmyslově vyráběná výmetná náplň určená pro palné zbraně, která není částí střeliva podle
písmene e), je-li na trh uváděna samostatně.
(4) Ověřování nepodléhají expanzní přístroje, jejichž uvádění na trh upravují zvláštní
právní předpisy25).
§3
Tento zákon se nevztahuje na
a) stanovené střelné zbraně a střelivo určené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení, pokud
úřad toto určení potvrdí,
b) střelné mechanické zbraně,
c) kontrolované výrobky, které jsou nabývány do vlastnictví a drženy ve výzbroji ozbrojených
sil České republiky,5b) ozbrojených bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb České
republiky, anebo ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České
republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České
republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu5c)
nebo podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
c) kontrolované výrobky, s nimiž nakládá vyňatý držitel podle zákona o zbraních,
d) kontrolované výrobky vyrobené nebo dovezené pro potřeby úřadu za účelem zajištění jeho
činností stanovených v § 17,
e) náboje do střelných zbraní, které pro vlastní potřebu zhotovily osoby oprávněné k tomu
podle zvláštních právních předpisů, byly-li zhotoveny z částí střeliva splňujících
ustanovení tohoto zákona,
f) střelné zbraně držené k muzejním nebo sběratelským účelům nebo činnostem,5d) které
nejsou určeny nebo používány ke střelbě a byly k těmto účelům nebo činnostem
zaregistrovány příslušným útvarem policie.
f) střelné zbraně, které jsou v centrálním registru zbraní označeny jako zbraně, které
nejsou určeny ke střelbě, nebo jiné stanovené střelné zbraně určené výhradně
ke sběratelským nebo muzejním účelům.
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§4
Technické a bezpečnostní požadavky na kontrolované výrobky
(1) Technické a bezpečnostní požadavky na kontrolované výrobky (dále jen
„stanovené technické požadavky“) se považují za splněné, jestliže tyto výrobky při uvedení na
trh a po dobu jejich distribuce a používání splňují požadavky stanovené zvláštními právními
předpisy, nebo pokud takové zvláštní právní předpisy neexistují, splňují požadavky stanovené
českými technickými normami. Tyto výrobky musí být schopny plnit funkci, pro kterou jsou
určeny, a nesmí při dodržení podmínek určených výrobcem nebo dovozcem ohrozit zdraví,
život nebo majetek svých uživatelů anebo přírodní prostředí (dále jen „bezpečnost“).
(2) Splnění stanovených technických požadavků u kontrolovaných výrobků je po
provedeném ověřování vyjádřeno jejich označením zkušební značkou (§ 19 odst. 1).
§ 4a
zrušen

HLAVA II
OVĚŘOVÁNÍ KONTROLOVANÝCH VÝROBKŮ
Ověřování stanovených střelných zbraní
§5
(1) Ověřování stanovených střelných zbraní se provádí formou
a) homologace,
b) kusového ověřování, nebo
c) opakovaného kusového ověřování.
(2) Ověřování podle odstavce 1 písm. a) až c) se neprovádí u dovezených stanovených
střelných zbraní před jejich uvedením na trh, pokud jsou označené na základě mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána.4)
§6
(1) Homologace stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se po ověření dvou
kusů od každého typu stanovené střelné zbraně vydává certifikát o homologaci, kterým se
dokládá, že
a) typ stanovené střelné zbraně splňuje stanovené technické požadavky,
b) technická a průvodní dokumentace je úplná [§ 18 odst. 3 písm. a)] a
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c) kontrolovaná osoba má k dispozici kalibrovaná měřidla a nástroje a má zajištěn systém
technické kontroly v rozsahu, který stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále
jen "ministerstvo").
V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad odmítne vydat
certifikát o homologaci stanovené střelné zbraně.
(2) Homologaci podléhají ze stanovených střelných zbraní
a) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s nábojovou komorou o průměru do 5
mm včetně a délce do 15 mm včetně nebo ty, které mají nábojovou komoru o průměru a délce
do 6 mm včetně, přičemž zápalková slož náboje je jedinou hnací náplní udělující střele energii
na ústí hlavně do 7,5 J včetně,
b) expanzní zbraně a expanzní přístroje určené pro střelivo s okrajovým zápalem do ráže 6
mm včetně a s délkou nábojnice do 7 mm včetně,
c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely je na ústí hlavně do 10 J včetně.
(3) Homologaci nepodléhají stanovené střelné zbraně uvedené v odstavci 2, pokud týž
výrobce nebo dovozce uvede na trh nejvíce pět kusů zbraní v jednom roce; v takovém případě
je nutno jednotlivě ověřit, zda každá stanovená střelná zbraň splňuje požadavky podle
odstavce 1 písm. a) a b). Takto ověřené stanovené střelné zbraně se označují stejným
způsobem jako zbraně kusově ověřené.
(4) Platnost certifikátu o homologaci zaniká, není-li dále stanoveno jinak, dnem
uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím dvou let ode dne jeho vydání. Nejpozději tři
měsíce před uplynutím jeho platnosti může výrobce nebo dovozce požádat o prodloužení
platnosti certifikátu na dobu nejdéle dvou let. Za tím účelem požádá o jednotlivé ověření pěti
kusů od každého typu homologované střelné zbraně ke zjištění, zda tyto typy odpovídají
stanoveným technickým požadavkům. Stanovené střelné zbraně předložené úřadu k
jednotlivému ověření za účelem prodloužení platnosti certifikátu o homologaci označí úřad
stejným způsobem jako zbraně kusově ověřené.
§7
Kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se ověřuje a
dokládá označením každé stanovené střelné zbraně příslušnou zkušební značkou, že střelná
zbraň splňuje stanovené technické požadavky. Kusové ověřování se provádí u všech
stanovených střelných zbraní kromě zbraní homologovaných. Podrobnosti o postupu úřadu při
kusovém ověřování stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo vyhláškou.
§8
Opakované kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup shodný s
kusovým ověřováním a provádí se v případech, kdy stanovená střelná zbraň nevyhoví
stanoveným technickým požadavkům při kusovém ověřování a je vrácena výrobci nebo
dovozci po označení identifikační značkou úřadu (§ 19). Po splnění stanovených technických
požadavků se stanovená střelná zbraň označí zkušební značkou. Podrobnosti o postupu úřadu
při opakovaném kusovém ověřování stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo
vyhláškou.
52

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBFPGNXEV)

§ 8a
Ověřování stanovených doplňků
(1) Ověřování stanovených doplňků se provádí formou kusového ověřování.
(2) Ověřování se neprovádí u dovezeného stanoveného doplňku před jeho uvedením
na trh, pokud je označen platnou zkušební značkou na základě mezinárodní smlouvy, kterou
je Česká republika vázána4).
(3) Kusové ověřování stanoveného doplňku je postup, při kterém se ověřuje a dokládá
označením každého stanoveného doplňku příslušnou zkušební značkou, že stanovený doplněk
splňuje stanovené technické požadavky.
(4) Postup při kusovém ověřování stanoveného doplňku stanoví ministerstvo
vyhláškou.
Ověřování stanoveného střeliva
§9
(1) Ověřování stanoveného střeliva se provádí formou
a) typové kontroly, nebo
b) inspekční kontroly.
(2) Ověřování se neprovádí u dováženého stanoveného střeliva před jeho uvedením na
trh, pokud je označeno platnými zkušebními značkami na základě mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána.4)
§ 10
(1) Typová kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje a dokládá
vydáním certifikátu o typové kontrole střeliva, že
a) typ střeliva splňuje stanovené technické požadavky,
b) technická a průvodní dokumentace je úplná a
c) kontrolovaná osoba má předpoklady k provádění výrobní kontroly v rozsahu stanoveném
vyhláškou ministerstva.
V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad odmítne vydat
certifikát o typové kontrole stanoveného střeliva.
(2) Platnost certifikátu o typové kontrole střeliva zaniká, není-li dále stanoveno jinak,
dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím 3 let ode dne vydání, nepožádá-li před
skončením platnosti certifikátu výrobce nebo dovozce o provedení inspekční kontroly
stanoveného střeliva.
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§ 11
Inspekční kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje, zda jsou
plněny stanovené technické požadavky, podle kterých byl vydán certifikát o typové kontrole
střeliva. Pokud se při tomto ověřování zjistí odchylky od stanovených technických
požadavků, certifikát se ve správním řízení odejme. Pokud jsou stanovené technické
požadavky splněny, platnost certifikátu se prodlouží na dobu nejdéle 3 let.
§ 11a
Kontrola označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji
(1) Kontrola označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji (dále jen
„kontrola označení identifikačními údaji“) je postup, při kterém úřad vyznačením kontrolní
značky dokládá, že kontrolované výrobky jsou označeny identifikačními údaji ve stanoveném
rozsahu.
(2) Postup při kontrole označení identifikačními údaji stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3) Kontrola označení identifikačními údaji není ověřováním ve smyslu této hlavy.
Ověřování pyrotechnických výrobků
§ 12 až 14a
zrušeny

§ 15
Úhrady za ověřování
(1) Úkon spojený s ověřováním kontrolovaného výrobku (zejména vydání certifikátu,
označení výrobku zkušební značkou) nebo úkon spojený s kontrolou označení identifikačními
údaji podléhá správnímu poplatku podle zvláštních právních předpisů.18)
(2) Za odborné činnosti související se zkoušením kontrolovaných výrobků a se
zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí se poskytuje úplata. Výši úplaty
stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 16
Povinnosti kontrolovaných osob a držitele průkazu zbraně dalších osob nakládajících se
stanovenými zbraněmi
(1) Výrobce, dovozce a vývozce je povinen
a) uvádět na trh kontrolované výrobky, jen pokud jsou ověřeny a opatřeny platnou zkušební
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značkou,
b) vyvážet kontrolované výrobky, jen pokud jsou opatřeny platnou zkušební nebo kontrolní
značkou, podléhají-li ověřování,
c) po vydání certifikátu o homologaci označit alespoň jednu z hlavních částí střelné zbraně
zkušební značkou určenou v certifikátu; pokud to není možné, úřad stanoví jiný vhodný
způsob označení,
d) po vydání certifikátu o typové kontrole střeliva označit vnější stranu nejmenšího
spotřebitelského obalu stanoveného střeliva nebo jeho průmyslově vyráběné části, je-li
uváděna na trh samostatně, zkušební značkou uvedenou v certifikátu a zajistit v rozsahu
stanoveném vyhláškou ministerstva výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě
dodrženy stanovené technické požadavky, a vést o tom evidenci,
e) ponechat na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, měkké místo pro vyražení příslušné
zkušební značky; pokud to není možné, úřad stanoví vhodný způsob označení,
f) do 30 dnů písemně informovat úřad o všech změnách ve výrobě kontrolovaných výrobků,
pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti některého z těchto výrobků.
(2) Výrobce je dále povinen
a) opatřit kontrolované výrobky svou obchodní firmou nebo názvem, jde-li o právnickou
osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a
dalšími údaji, pokud tak stanoví vyhláška ministerstva nebo zvláštní právní předpis, 18a)
b) umožnit zaměstnancům úřadu vstup do výrobních prostor a poskytnout jim potřebnou
součinnost včetně používání zkušebního zařízení, poskytnutí střeliva, zkušebních a
administrativních prostorů, jestliže je prováděno ověřování na jeho žádost v jeho
provozovnách.18b)
(2) Výrobce je dále povinen umožnit zaměstnancům úřadu vstup do výrobních
prostor a poskytnout jim potřebnou součinnost včetně používání zkušebního zařízení,
poskytnutí střeliva, zkušebních a administrativních prostorů, jestliže je prováděno
ověřování na jeho žádost v jeho provozovnách.18b)
(3) Distributor může uvádět na trh jen kontrolované výrobky označené platnou
zkušební značkou.
(4) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního právního
předpisu,18c) je povinen
a) provádět opravy a úpravy střelných zbraní nebo stanovených doplňků tak, aby splňovaly
stanovené technické požadavky, a je povinen úřadu předložit v písemné podobě postup
opravy nebo úpravy střelné zbraně, pokud není dále stanoveno jinak,
b) předložit k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena výměna některé
z hlavních částí nebo nevratná úprava zbraně podle zákona o zbraních.
18a)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
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(5) Ten, kdo je zapsán v průkazu stanovené střelné zbraně, je povinen používat nebo
může přenechat k užívání pouze takovou stanovenou střelnou zbraň, takový stanovený
doplněk nebo takové stanovené střelivo, které jsou označené platnou zkušební značkou.
§ 16a a 16y
zrušeny

HLAVA IV
STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI KONTROLOVANÝCH VÝROBKŮ
§ 17
Správní úřad
(1) Zřizuje se Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva jako správní úřad s celostátní
působností se sídlem v Praze, který je podřízen ministerstvu.
(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o
státní službě.
(3) Úřad
a) provádí ověřování kontrolovaných výrobků a provádí kontrolu označení identifikačními
údaji,
b) vydává certifikáty podle tohoto zákona, rozhoduje o odejmutí nebo o odmítnutí vydání
certifikátu,
c) zajišťuje označování kontrolovaných výrobků zkušebními a dalšími značkami podle tohoto
zákona,
d) provádí další odborné činnosti související se zkoušením kontrolovaných výrobků a zkouší
balisticky odolné materiály a konstrukce a vydává o tom nálezy,
e) rozhoduje o zařazení zbraně, doplňku zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D 19b),
obdrží-li stanovenou střelnou zbraň, stanovený doplněk nebo stanovené střelivo k ověření,
nebo na žádost,
e) rozhoduje o zařazení zbraně, stanovené součásti zbraně, střeliva nebo aktivního
komponentu střeliva do kategorie zbraně nebo střeliva podle zákona o zbraních,
obdrží-li je k ověření, nebo na žádost,

19b)

§ 3 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb.
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f) vydává rozhodnutí podle § 19a odst. 5 a provádí další činnosti stanovené zvláštními
právními předpisy19c),
g) spolupracuje se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti přenesené
působnosti, jakož i s jinými státními orgány a institucemi, jejichž spolupráce je pro činnost
úřadu nezbytná. Zjistí-li úřad při své činnosti skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit
opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí tyto skutečnosti těmto orgánům,
h) provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného
předpisu Evropských společenství19d) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních
předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 16 přílohy k tomuto předpisu,
i) vydává stanovisko k žádosti o koncesi podle jiného právního předpisu 19h) pro živnost
„Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání,
znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ v rozsahu předmětu podnikání „vývoj, výroba,
znehodnocování a ničení střeliva“. Při vydání stanoviska úřad posuzuje, zda žadatel o
koncesi pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn přístup ke
schválenému zařízení a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní, nebo
má zajištěn přístup k objektům, které byly pro provozování požadované činnosti povoleny
podle zvláštního zákona 19i). U žadatelů o koncesi je úřad oprávněn ověřit stav vybavenosti
v rozsahu tohoto ustanovení; při tomto ověřování se přiměřeně použije § 20 odst. 3 písm.
a) až d),
j) i) vykonává státní správu v oblasti pyrotechnických výrobků podle zákona upravujícího
oblast pyrotechniky.
(4) Úřad dále
a) plní informační povinnosti vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika
vázána4),
b) před ověřováním každé stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku, které jsou
předloženy k ověřování po opravě nebo úpravě, posuzuje technologický postup opravy nebo
úpravy,
c) spolupracuje v oblasti kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a
konstrukcí s obdobnými zahraničními úřady a zkušebnami,
d) organizuje, koordinuje a provádí vědeckou činnost, výzkum a vývoj, které souvisí s
odbornými činnostmi,
e) zajišťuje u kontrolovaných výrobků mezilaboratorní zkoušení referenčních materiálů,
f) poskytuje odborné informace a provádí odborná školení,
g) podílí se na certifikaci systémů řízení jakosti,
19h)

19i)

§ 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona
č. 315/2006 Sb.
Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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h) uchovává a porovnává referenční střelivo a referenční piezoelektrické snímače v rámci
plnění povinností vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4)
i) podílí se na tvorbě českých technických norem a technických předpisů v oblasti
kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí,
j) vybírá správní poplatky a úplaty (§ 15) a
k) zveřejňuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
rozhodnutí Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní4).
(5) Úřad vede evidenci kontrolovaných výrobků, které používá při provádění
ověřování a k odborným službám.
(6) Při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona nebo zvláštního právního
předpisu je Úřad oprávněn pro výkon své působnosti vstupovat do centrálního registru zbraní,
ve kterém jsou vedeny údaje o zbraních a střelivu, a provádět v něm záznamy.
(7) Zaměstnanci úřadu, kteří provádějí ověřování, odbornou nebo kontrolní činnost
podle tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozvěděli v souvislosti s prováděním ověřování kontrolovaných výrobků anebo při provádění
odborné nebo kontrolní činnosti podle tohoto zákona, i když přestali být zaměstnanci úřadu, a
to po dobu pěti let, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, s výjimkou informací,
které musí být zveřejněny v zájmu ochrany bezpečnosti a v zájmu zajištění účinné kontroly
trhu a činnosti úřadu jako orgánu dozoru.
§ 18
Předkládání kontrolovaných výrobků úřadu
(1) Každý, kdo předkládá Úřadu kontrolované výrobky k ověřování, (dále jen
"předkladatel") je povinen v písemné žádosti o ověření uvést vedle náležitostí stanovených
správním řádem
a) typ výrobku včetně odvozených variant s údaji
1. druh, značka, model a ráže pro stanovené střelné zbraně a stanovený doplněk,
2. druh, značka a ráže pro stanovené střelivo,
b) v případě dovozu název a sídlo výrobce,
c) druh požadované činnosti podle § 6 odst. 1, § 7, 8, 10 nebo 11.
(2) K žádosti předkladatel přikládá stanovené střelné zbraně, stanovené doplňky,
stanovené střelivo, včetně spotřebitelského obalu, označené identifikačními údaji, jejichž
rozsah a podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Počet kusů střeliva ve vzorku
předkládaném k ověřování stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3) K žádosti přiloží též
a) technickou a průvodní dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,
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b) doklady, které potvrzují správnost údajů uvedených v žádosti.
(4) Za poškození nebo zničení střelné zbraně nebo stanoveného doplňku, které úřad
převzal k ověření, odpovídá úřad. Úřad se odpovědnosti zprostí, prokáže-li se, že ke škodě na
zbrani nebo stanoveném doplňku došlo v souvislosti s vadou, kterou měla zbraň nebo
stanovený doplněk v době předložení. Při náhradě škody se postupuje podle občanského
zákoníku. Vzorky střeliva se nevracejí.
(5) Výrobce nebo dovozce je povinen na vyžádání Úřadu poskytnout další vzorky
kontrolovaných výrobků, jsou-li potřebné pro jejich ověřování.
§ 19
Označování
(1) Kontrolované výrobky, které splňují stanovené technické požadavky a byly
úřadem ověřeny, se označují jednotnými zkušebními značkami a identifikační značkou úřadu,
anebo národními zkušebními značkami.
(2) Stanovené střelné zbraně a stanovené doplňky označí úřad dále dvojčíslím nebo
symbolem roku zkoušky, nejedná-li se o stanovené střelné zbraně, u kterých byl vydán
certifikát o homologaci.
(3) Ministerstvo vyhláškou stanoví grafickou podobu, provedení a umístění značek
podle odstavců 1 a 2.
(4) Na stanovenou střelnou zbraň nebo stanovený doplněk, který nesplňuje stanovené
technické požadavky při kusovém ověřování, vyrazí úřad identifikační značku úřadu. Na
stanovenou střelnou zbraň nebo stanovený doplněk, který nesplňuje stanovené technické
požadavky při opakovaném kusovém ověřování, vyrazí úřad přes dříve vyznačené značky
uvedené v odstavcích 1 a 2 písmeno „X“. Samostatná identifikační značka, nebo identifikační
značka a písmeno „X“ předkladatele neopravňuje k používání a uvedení takto označené
stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku na trh.
(5) Na žádost předkladatele, který předložil k ověřování stanovenou střelnou zbraň
nebo stanovený doplněk, budou tato zbraň nebo stanovený doplněk úřadem označeny tak, aby
nedošlo k narušení jejich historické či jiné hodnoty. Úřad provede označení na vhodném místě
vzhledem k typu stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku.
(6) Kontrolované výrobky, které jsou označeny identifikačními údaji ve stanoveném
rozsahu, označí úřad kontrolní značkou. Grafickou podobu, provedení a umístění kontrolní
značky stanoví ministerstvo vyhláškou. Kontrolní značka není zkušební značkou a
předkladatele neopravňuje k uvedení takto označeného kontrolovaného výrobku na trh.
§ 19a
Platnost zkušební značky
(1) Zkušební značka je považována za platnou, jestliže je vyznačena v souladu s
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podmínkami označování podle tohoto zákona.
(2) Za platnou zkušební značku je považována i zkušební značka, která je vyznačena v
souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.
(3) Ministerstvo zveřejní vyhláškou grafickou podobu zkušebních značek smluvních
států mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a které jsou uznávány za
platné. Ministerstvo rovněž zveřejní vyhláškou grafickou podobu identifikačních značek
zkušeben smluvních států mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a případně
dalších značek, jestliže jejich vyznačením podmiňuje taková mezinárodní smlouva platnost
značek podle věty první.
(4) Jestliže zkušební značka není vyznačena v souladu s podmínkami podle tohoto
zákona, posuzuje se platnost jejího vyznačení podle právního předpisu nebo mezinárodní
smlouvy účinné v době jejího vyznačení.
(5) V pochybnostech rozhodne o platnosti zkušební značky úřad. Anonymizované
rozhodnutí úřadu o platnosti zkušební značky zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový
přístup.“.
§ 20
Kontrola
(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem provádí úřad a jím
pověření inspektoři úřadu. Inspektoři úřadu se prokazují služebními průkazy, jejichž vzor
stanoví ministerstvo vyhláškou. Kontrola se provádí bez předchozího ohlášení.
(2) Náhradu nákladů na posouzení souladu odebraných výrobků s požadavky zákona
může úřad uložit jen tehdy, bylo-li posouzením zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky
tohoto zákona.
§ 20a
(1) Pokud inspektor úřadu má důvodné podezření, že kontrolovaný výrobek nesplňuje
požadavky tohoto zákona, zakáže jeho uvedení na trh nebo dodávání po dobu potřebnou k
provedení kontroly.
(2) Inspektor úřadu na základě provedené kontroly zakáže do zjednání nápravy uvádět
na trh nebo dodávat kontrolované výrobky, které nesplňují požadavky zákona nebo zvláštních
právních předpisů20a). Toto opatření oznámí kontrolované osobě ústně a následně o něm učiní
písemný záznam do protokolu o kontrole20b).
(3) Pokud inspektor úřadu má důvodné podezření, že kontrolované výrobky nesplňují
požadavky tohoto zákona a zároveň ohrožují zdraví nebo bezpečnost, nařídí jejich zajištění do
doby, než bude úřadem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě
do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo
bezpečnost. Toto opatření oznámí inspektor kontrolované osobě ústně a následně o něm učiní
písemný záznam do protokolu o kontrole20a), ve kterém uvede též důvod zajištění, popis
zajištěných výrobků a jejich množství.
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(4) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením uloženým podle odstavce 2 nebo 3,
může proti němu podat námitky, které se uvedou v protokolu o kontrole, nebo je může podat
úřadu písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Podané námitky
nemají odkladný účinek. Předseda úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu,
nejdéle však do 5 pracovních dnů, a jeho rozhodnutí je konečné. Písemné vyhotovení
rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě.
(5) Kontrolovaná osoba je povinna kontrolované výrobky zajištěné podle odstavce 3
bezodkladně vydat inspektorovi úřadu. V případě, že kontrolovaná osoba jejich vydání
odmítne, provede inspektor jejich odnětí.
(6) Náklady na uskladnění zajištěných kontrolovaných výrobků a náklady na zničení
propadlých nebo zabraných kontrolovaných výrobků hradí kontrolovaná osoba. Kontrolovaná
osoba není povinna uhradit náklady na uskladnění zajištěných kontrolovaných výrobků,
jestliže se prokáže, že tyto výrobky odpovídají tomuto zákonu a neohrožují zdraví nebo
bezpečnost.
(7) Pokud bylo prokázáno, že zajištěné kontrolované výrobky splňují požadavky
tohoto zákona a neohrožují zdraví nebo bezpečnost, úřad rozhodne o zrušení opatření o jejich
zajištění. Pokud bylo zrušeno opatření o zajištění, zajištěné výrobky musí být kontrolované
osobě bez zbytečných průtahů vráceny v neporušeném stavu, s výjimkou výrobků použitých
pro posouzení. O vrácení výrobků se sepíše písemný záznam.
(8) Propadlé nebo zabrané výrobky úřad může zničit nebo jinak znehodnotit.
§ 20b
(1) V případě, že kontrolované výrobky nesplňují podmínky pro uvedení na trh nebo
bezprostředně ohrožují bezpečnost, úřad rozhodne o zákazu další distribuce kontrolovaných
výrobků.
(2) Pokud kontrolované výrobky mají technickou vadu a prokazatelně ohrožují zdraví
nebo bezpečnost, úřad rozhodne o stažení těchto výrobků z trhu.
(3) Úřad je povinen informovat včas a vhodným způsobem osoby, které mohou být
vystaveny vážnému riziku vyvolanému kontrolovaným výrobkem, o tomto riziku.
§ 20c
Oznamovací povinnost
(1) Úřad je povinen oznámit ministerstvu přijetí opatření týkajícího se kontrolovaného
výrobku v případech, kdy výrobek představuje vážné riziko.
(2) Informace poskytované ministerstvu musí obsahovat veškeré údaje nezbytné pro
identifikaci kontrolovaného výrobku, jeho původu, dodavatelského řetězce, ohrožení, které
kontrolovaný výrobek představuje, povahu a trvání opatření přijatého úřadem a také
informace o dobrovolném opatření přijatém kontrolovanou osobou.
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(3) Pokud riziko může přesáhnout území České republiky, je ministerstvo povinno
neprodleně informovat o výskytu takového výrobku Komisi.
(4) Obdrží-li ministerstvo od Komise informaci o přijetí opatření vůči kontrolovanému
výrobku anebo jejich sérii představující vážné riziko, předá tyto informace bez zbytečného
odkladu úřadu k dalšímu postupu.
(5) K zajištění fungování systému výměny informací podle odstavců 1 až 4 se
obdobně použije právní předpis upravující postup, obsah a formu informace o výskytu
nebezpečných nepotravinářských výrobků20c).
§ 21
Řízení
(1) Jestliže úřad při ověřování zjistí, že kontrolované výrobky splňují stanovené
technické požadavky, vydá podle povahy věci správní rozhodnutí, certifikát nebo označí
výrobek zkušební značkou.
(2) Pokud Úřad na základě ověřování odmítne vydat certifikát nebo odmítne označit
výrobek zkušební značkou nebo odejme certifikát, vydá o tom rozhodnutí.
(3) Odvolání proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zákona nemá, s výjimkou řízení
o ukládání pokut, odkladný účinek.
(4) Při vydání opatření podle § 20a odst. 2 se nepostupuje podle správního řádu.
(5) Po obdržení žádosti o ověřování kontrolovaných výrobků podle § 6 nebo 9 úřad
sdělí žadateli požadavky na ověřování podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů
bez zbytečného odkladu a nejpozději do 90 dnů vydá certifikát nebo rozhodnutí podle povahy
věci. Jedná-li se o zvlášť složitý případ, nebo není-li z jiných vážných důvodů možné dodržet
lhůtu podle věty první, prodlužuje se tato lhůta o dalších 30 dnů.
(6) Pokud úřad zjistí, že kontrolovaná osoba neplní podmínky uvedené v certifikátu,
rozhodne o jeho odejmutí.
§ 22
zrušen

§ 22a
Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně použije zkušební nebo další značku, certifikát anebo jiný dokument vydaný
úřadem podle tohoto zákona,
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b) uvede na trh nebo distribuuje kontrolovaný výrobek, který nesplňuje stanovené technické
požadavky podle § 4 odst. 1, nebo
c) nesplní opatření podle § 20a odst. 2.
(2) Výrobce, dovozce nebo vývozce se dopustí přestupku tím, že
a) uvede na trh kontrolovaný výrobek v rozporu s § 16 odst. 1 písm. a),
b) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. b) vyveze kontrolovaný výrobek,
c) neoznačí alespoň jednu z hlavních částí střelné zbraně podle § 16 odst. 1 písm. c),
d) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. d) neoznačí vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu
stanoveného střeliva zkušební značkou uvedenou v certifikátu nebo nezajistí výrobní
kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické požadavky nebo o
tom nevede evidenci,
e) neponechá na hlavní části zbraně, která je vyrobena z kovu, měkké místo pro vyražení
příslušné zkušební značky podle § 16 odst. 1 písm. e), nebo
f) neinformuje úřad o změnách ve výrobě kontrolovaných výrobků podle § 16 odst. 1 písm. f).
(3) Výrobce se dopustí přestupku tím, že neopatří kontrolovaný výrobek údaji podle
§ 16 odst. 2 písm. a).
(4) (3) Distributor se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 3 uvede na trh
kontrolovaný výrobek, který není označený platnou zkušební značkou.
(5) (4) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního právního
předpisu, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 4 písm. a) neprovede opravu nebo úpravu střelné zbraně tak, aby
splňovala stanovené technické požadavky, nebo nepředloží úřadu v písemné podobě
postup opravy nebo úpravy, nebo
b) nepředloží k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena výměna některé
z hlavních částí nebo nevratná úprava zbraně podle § 16 odst. 4 písm. b).
(6) (5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), odstavce 2 písm. a) až e)
nebo odstavce 4 odstavce 3, nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
c) b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 5 4.
§ 22b
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Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává úřad.
(2) Pokuty vybírá úřad.
(3) Pokus přestupku podle § 22a odst. 1 písm. b) a c), § 22a odst. 2 písm. a) a b) nebo
§ 22a odst. 4 odst. 3 je trestný.
(4) U přestupků podle § 22a nelze upustit od uložení správního trestu.
§ 23
Přechodná ustanovení
****
§ 24
Zmocnění
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 8a odst. 4, § 10 odst. 1
písm. c), § 11a odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2,
§ 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 3 a 6, § 19a odst. 3 a § 20 odst. 1.
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ČÁST DEVÁTÁ
Platné znění § 6 a 7 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb.,
zákona č. 430/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 323/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§6
(1) Vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v
nezbytně nutném rozsahu nařídit
a) evakuaci osob a majetku z vymezeného území,
b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území,
c) ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné
prostředky37),
d) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb
anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové
situace.
(2) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna
a) nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa
trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně
evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví,
pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny,
b) přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní
příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků,
jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření,
c) nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice
nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici,
d) nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových
opatření,
e) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci
vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
f) nařídit přednostní zásobování
1. dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení,
2. ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému,
pokud se podílejí na plnění krizových opatření,
3. prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu,
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g) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), kterými
se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového
zabezpečení, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální
péče,9) a o jejich výplatě.
(3) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna nařídit zákaz
a) nabývání peněžních prostředků v cizí měně, cenných papírů a zaknihovaných cenných
papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České
republiky, jakož i penězi ocenitelných práv a závazků od nich odvozených, za českou
měnu,
b) provádění veškerých plateb z České republiky do zahraničí, včetně plateb mezi
poskytovateli platebních služeb a jejich pobočkami,
c) ukládání peněžních prostředků na účty v zahraničí,
d) prodej cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem je osoba s
trvalým pobytem nebo sídlem v České republice, osobám s trvalým pobytem nebo sídlem
mimo území České republiky,
e) přijímání úvěrů od osob s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky,
f) zřizování účtů v České republice osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území
České republiky a ukládání peněžních prostředků na jejich účty,
g) provádění veškerých plateb ze zahraničí do České republiky mezi poskytovateli platebních
služeb a jejich pobočkami.
(4) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto
činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné
podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení.
(5) Zákazy uložené krizovým opatřením vydaným na základě odstavce 3 se neuplatní,
jde-li o obchody České republiky nebo České národní banky. Tyto zákazy se dále neuplatní na
držitele zvláštního povolení, které může být vydáno Českou národní bankou pro dobu
nouzového stavu z důvodu ohrožení života a zdraví osob a bezpečnosti státu a pro operace,
které povedou k prokazatelnému zlepšení stavu platební bilance, a to v rozsahu příslušného
povolení.
§7
Vláda v době trvání stavu ohrožení státu je vedle opatření uvedených v § 6 odst. 1 až 3
oprávněna nařídit
a) omezení vstupu na území České republiky osobám, které nejsou občany České republiky,
b) omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva,
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c) b) zvýšenou kontrolní činnost na úseku zabezpečení skladovaných střelných zbraní,
střeliva, munice, výbušnin, jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření, nebezpečných
chemických látek, biologických agens a geneticky modifikovaných organismů 38).
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ČÁST DESÁTÁ
Platné znění dotčených částí zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb.,
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.
a zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona
č. 225/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
****
HLAVA II
MYSLIVECKÁ STRÁŽ
§ 12
Ustanovení myslivecké stráže
(1) Uživatel honitby je povinen pro každých započatých 500 ha honitby navrhnout
orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké stráže. Návrh na ustanovení
myslivecké stráže se předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu honitby anebo do 30
dnů ode dne, kdy byl uživatel honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti o zrušení
ustanovení myslivecké stráže; v případě užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá do
30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby.
(2) Mysliveckou stráž ustanovuje orgán státní správy myslivosti na období 10 let;
opakované ustanovení je možné. Návrh musí obsahovat písemný souhlas osoby navrhované
na ustanovení mysliveckou stráží. Nesplní-li uživatel honitby povinnost podle odstavce 1,
může ustanovit mysliveckou stráž orgán státní správy myslivosti a vyrozumí o tom uživatele
honitby.
(3) Mysliveckou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která
a) je starší 21 let,
b) má bydliště na území České republiky,
c) je bezúhonná,
d) má způsobilost k právním úkonům,
e) je fyzicky a zdravotně způsobilá pro výkon funkce myslivecké stráže,
f) prokázala znalost práv a povinností myslivecké stráže podle tohoto zákona a znalost
souvisejících předpisů,
g) složila slib tohoto znění: "Slibuji, že jako myslivecká stráž budu s největší pečlivostí a
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svědomitostí plnit povinnosti při výkonu ochrany myslivosti, že budu při výkonu této činnosti
dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející myslivecké stráži.",
h) má platný lovecký lístek a platný zbrojní průkaz platné zbrojní oprávnění a je pojištěna
(§ 48),
i) vyslovila s ustanovením do funkce písemný souhlas.
(4) Za bezúhonného se podle tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku
myslivosti14) nebo komu byla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona.
(5) K posouzení bezúhonnosti osoby požádá orgán státní správy myslivosti o vydání
opisu z evidence Rejstříku trestů.15) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení
odsouzení podle zvláštního zákona.16)Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(6) Orgán státní správy myslivosti před ustanovením prověří znalosti navrhované
osoby podle odstavce 3 písm. f) a přijme její slib podle odstavce 3 písm. g). Ustanovení
mysliveckou stráží provede vydáním služebního odznaku se státním znakem a průkazu
myslivecké stráže, ve kterém uvede dobu jeho platnosti a obvod působnosti. Obvod
působnosti myslivecké stráže je vymezován honitbou (honitbami).
(7) Myslivecká stráž je povinna oznámit orgánu, který ji ustanovil, každou změnu
podmínek uvedených v odstavci 3, a to do 30 dnů od vzniku této změny.
(8) Vyhláška stanoví vzor služebního odznaku se státním znakem, vzor průkazu
myslivecké stráže a podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o
jejich ověřování.
§ 13
Zrušení ustanovení mysliveckou stráží
(1) Ustanovení mysliveckou stráží zaniká
a) uplynutím doby, na kterou byl vystaven průkaz myslivecké stráže,
b) zánikem nájmu honitby u osoby, která byla ustanovena na návrh nájemce této honitby,
c) smrtí myslivecké stráže,
d) doručením oznámení myslivecké stráže orgánu státní správy myslivosti o skončení výkonu
funkce, nebo
e) zrušením ustanovení orgánem státní správy myslivosti.
(2) Orgán státní správy myslivosti ustanovení myslivecké stráže zruší, pokud osoba
přestala tuto funkci vykonávat nebo přestala splňovat podmínky stanovené v § 12 odst. 3 nebo
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se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. Orgán
státní správy myslivosti může ustanovení myslivecké stráže zrušit též na návrh uživatele
honitby anebo z vlastního podnětu, pokud myslivecká stráž porušila při výkonu svých
povinností tento zákon.
(3) Osoba, jejíž ustanovení mysliveckou stráží zaniklo podle odstavce 1 písm. a), b),
d) nebo e), je povinna neprodleně odevzdat služební odznak a průkaz myslivecké stráže
orgánu státní správy myslivosti, který ji ustanovil mysliveckou stráží. V případě, že k zániku
ustanovení došlo podle odstavce 1 písm. c), přechází uvedená povinnost na dědice, popřípadě
na jinou osobu, která má služební odznak a průkaz myslivecké stráže ve své dispozici.
§ 14
Oprávnění myslivecké stráže
(1) Myslivecká stráž je oprávněna
a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí,
předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky k lovu a
potvrzení o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno,
příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného pobytu,
b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích17) v honitbě dopravní
prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo
obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu o
nabytí zvěře,
c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti
tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou
výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních
právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, a neprodleně přivolat
orgán Policie České republiky (dále jen "policie"),
d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou
výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa a fretku
a vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata,
vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj
odevzdat neprodleně orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d) jsou povinny
výzvám či úkonům v nich uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout,
e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než
200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato
nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto
oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké,
zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve
vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato
nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení,
f) usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo nutrii říční a
další vyhláškou stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí,
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g) usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá
hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře
ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov
provozován,
h) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud nemůže
splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,
i) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě,
j) vstupovat na pozemky v honitbě v rozsahu nezbytně nutném k výkonu funkce.
(2) Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře nebo
označené zvíře z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně informovat jeho
vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo
doprovodit.
(3) Prohlídka dopravních prostředků a zavazadel podle odstavce 1 nesmí sledovat jiný
zájem než zjištění, zda v těchto prostředcích a zavazadlech není neoprávněně nabytá zvěř.
§ 15
Povinnosti myslivecké stráže
(1) Myslivecká stráž je při své činnosti povinna
a) prokázat se průkazem myslivecké stráže a nosit služební odznak,
b) dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti,
c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli
honitby nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům
policie nebo příslušným orgánům státní správy.
(2) Myslivecká stráž je povinna zabezpečit průkaz myslivecké stráže a služební
odznak proti zneužití, ztrátě a odcizení; případné takové skutečnosti je povinna neprodleně
oznámit orgánu, který jí průkaz a odznak vydal.
§ 16
Odpovědnost za způsobenou škodu
(1) Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její
žádost nebo s jejím vědomím, (dále jen "poškozený"). Stát se této odpovědnosti může zprostit
jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně. Došlo-li u poškozeného k újmě na
zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování
pracovních úrazů. Při škodě na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s
poskytnutím této pomoci, se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to
možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada nákladů
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spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.
(2) Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí
poskytnutou myslivecké stráži.
(3) Stát odpovídá obdobně podle odstavce 1 též za škodu způsobenou myslivecké
stráži v souvislosti s plněním jejích úkolů a dále za škodu způsobenou mysliveckou stráží v
souvislosti s plněním jejích úkolů, pokud se nejedná o škodu způsobenou osobě, která svým
protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.
(4) Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou
stráž ustanovil.
****
ČÁST PÁTÁ
MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ A LOV
HLAVA I
MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ
§ 35
(1) Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení
mysliveckého hospodáře. Předpokladem pro zastávání této funkce je, že navržená osoba
a) má způsobilost k právním úkonům,
b) je starší 21 let,
c) je bezúhonná, (§ 12 odst. 4); k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti14) a k
pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci
rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky,
d) má bydliště na území České republiky,
e) má platný lovecký lístek,
f) má platný zbrojní průkaz skupiny C platné zbrojní oprávnění,
g) je pojištěna (§ 48), a
h) složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím
předmětem, nebo úspěšně ukončila studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné
škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
nebo složila vyšší odbornou mysliveckou zkoušku anebo složila zkoušku pro myslivecké
hospodáře; potvrzení o složení zkoušky vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.
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(2) Orgán státní správy myslivosti, který rozhoduje o ustanovení mysliveckého
hospodáře, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) vyžádá podle zvláštního
právního předpisu15) opis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání opisu z evidence
Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba
předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla
pravomocně uloženy správní tresty za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích14), ani
jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým správním trestům za
přestupky na úseku myslivosti14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se
nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.
(3) Navrhnout ustanovení mysliveckého hospodáře je uživatel honitby povinen do 15
dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby, po uzavření smlouvy o nájmu honitby
nebo po nabytí právní moci, rozhodnutí o odvolání, popřípadě po zániku funkce dosavadního
mysliveckého hospodáře, jakož i po doručení rozhodnutí, jímž bylo odmítnuto jmenovat
mysliveckým hospodářem navrženou osobu.
(4) Myslivecký hospodář je při své činnosti oprávněn
a) vypracovat a spolu se zástupcem uživatele honitby podepisovat úkony týkající se
mysliveckého hospodaření, například návrh plánu mysliveckého hospodaření a statistický
výkaz o stavu honitby,
b) zastupovat uživatele honitby při jednání týkajícím se mysliveckého hospodaření,
c) kontrolovat ulovenou zvěř a její označení, být předem zpraven o provádění dohledávky
poraněné zvěře, která přeběhla nebo přeletěla ze sousední honitby,
d) požadovat předložení loveckého lístku a potvrzení o povinném pojištění od osob, které loví
v honitbě zvěř; při zjištění neplatnosti loveckého lístku nebo nepředložení potvrzení o
povinném pojištění vyzvat lovce, aby honitbu opustil, a případ oznámit orgánu státní správy
myslivosti; uvedené osoby jsou povinny předložit požadované doklady, popřípadě honitbu
opustit,
e) usmrcovat toulavé psy a kočky, další zvířata škodlivá myslivosti, zdivočelá domácí zvířata
a volně se pohybující zvířata z farmových chovů zvěře podle § 14 odst. 1 písm. e) a g),
f) vést společné lovy, požadovat předložení dokladů loveckých psů, zastavit provádění
společného lovu, nejsou-li splněny podmínky pro něj stanovené, nebo není-li dbáno
bezpečnostních pravidel při použití loveckých zbraní.
(5) Myslivecký hospodář je při své činnosti povinen
a) prokázat se průkazem mysliveckého hospodáře,
b) zabezpečovat plnění povinností spojených s chovem a lovem zvěře,
c) navrhovat uživateli honitby opatření k řádnému mysliveckému hospodaření v honitbě;
odpovídá mu za toto hospodaření,
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d) vést záznamy o hospodaření v honitbě, zejména o ulovené zvěři, jejím prodeji a ostatních
dispozicích s ní, a připravovat statistická hlášení pro orgány státní správy myslivosti,
e) evidovat vydané povolenky k lovu, v honitbě používané lovecké psy (s rozdělením na psy
započítané do minimálního předepsaného počtu pro honitbu a na psy ostatní), vést další
předepsané evidence,
f) nejpozději následující den po skončení honu zajistit provedení společné dohledávky s
použitím loveckých psů,
g) vyloučit z účasti na honu střelce, honce i další osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo
jiných toxických látek, osoby mladší 15 let a osoby, které hrubým způsobem porušily
bezpečnostní pravidla; uvedené osoby jsou povinny místo honu opustit,
h) provádět a zajišťovat opatření na ochranu zvěře,
i) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli
honitby a orgánu státní správy myslivosti, který jej ustanovil,
j) zabezpečit průkaz mysliveckého hospodáře proti zneužití, ztrátě a odcizení; případné takové
skutečnosti neprodleně oznámit orgánu státní správy myslivosti, který mu průkaz vydal.
(6) Myslivecký hospodář může v odůvodněných případech na dočasnou dobu pro
některý úkon přenést své povinnosti a oprávnění s výjimkou oprávnění podle odstavce 3 písm.
e) na osobu, která drží lovecký lístek nejméně předchozích 5 let.
(7) Mysliveckého hospodáře ustanovuje a odvolává orgán státní správy myslivosti na
návrh uživatele honitby. Pro ustanovování a odvolávání platí obdobně ustanovení § 12 odst. 3
a § 13.
(8) Vyhláška stanoví vzor průkazu mysliveckého hospodáře, dále způsob provádění
zkoušek pro myslivecké hospodáře, a které myslivecké organizace a školy, na kterých je
myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, mohou být pověřeny
organizací těchto zkoušek.
****
HLAVA V
ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU
§ 45
(1) Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým,
zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. Zakazuje se
a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a nášlapných pastí a pomocí
háčků, chytat ondatry do vrší,
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b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat plynem,
c) lovit zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování nebo u zvěře pernaté o
ornitologický výzkum,
d) lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř s pomocí živých živočichů jako návnad,
e) nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí psů v kohoutku vyšších
než 55 cm,
f) lovit sluku vyháněním pomocí psa a plašením s honci,
g) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo omráčit, zdrojů umělého
osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na
principu noktovizorů, reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin,
h) lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí nebo po vodě, pokud
nejde o loď plovoucí rychlostí menší než 5 km/hod.,
i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou nebo
kombinovanou, určenou k loveckým účelům),
j) střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem střelivem kategorie S1,24)
k) střílet zvěř srnčí jinou zbraní než kulovnicí s nábojem s energií ve 100 m nižší než 1000 J
(joulů) a ostatní zvěř spárkatou nižší než 1500 J; to neplatí při lovu selete a lončáka prasete
divokého, které lze při nadháňce, naháňce nebo nátlačce střílet i brokovnicí s jednotnou
střelou,
l) střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným
pojmout více než 2 náboje nebo z automatických zbraní,
m) lovit zvěř kromě prasat divokých a lišek obecných za noci, tj. hodinu po západu slunce až
do hodiny před východem slunce; lovit prase divoké a lišku obecnou v noci bez použití
vhodné pozorovací a střelecké optiky,
n) lovit zvěř v době nouze ve vzdálenosti do 200 m od krmelců a slanisk,
o) dávat do krmiva lákací a narkotizační prostředky, pokud to není prováděno za účelem
odchytu,
p) střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat hnízda,
r) lovit zvěř na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských
plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
s) lovit zvěř na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby, lovit bažanty ve
vzdálenosti do 200 m od sousední bažantnice a v těchto vzdálenostech přikrmovat zvěř,
umísťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
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t) střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v přezimovacích
objektech, s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí,
u) lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena evropského a jelena
siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete divokého; tento zákaz se netýká lovu
v oborách,
v) střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou, perličku obecnou, kachnu
divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, lysku černou, husu velkou, husu běločelou a
husu polní jinak než loveckou zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně
3 střelců a stanoveného počtu loveckých psů,
w) používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva na mokřadech.
(2) V rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení, popřípadě uložení úpravy
stavu zvěře v honitbě nebo o zrušení chovu určitého druhu zvěře může být uvedeno, že při
této úpravě stavu zvěře neplatí některé zakázané způsoby lovu uvedené v odstavci 1 písm. g),
jde-li o lov v noci, a dále v odstavci 1 písm. m), t) a u).
(3) Zákazy nebo omezení lovu stanovené zvláštními právními předpisy zůstávají
nedotčeny.25)
HLAVA VI
POVOLENKA K LOVU, LOVECKÝ LÍSTEK A POVINNÉ POJIŠTĚNÍ
§ 46
Povolenka k lovu
(1) Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o
povinném pojištění; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu s
loveckým dravcem jeho evidenční kartu. Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř, předložit
na požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému hospodáři a
myslivecké stráži příslušné honitby.
(2) Povolenky k lovu vydává a podepisuje uživatel honitby na tiskopisech, které k
tomuto účelu pořídil. Pro osoby lovící na společném lovu může povolenku k lovu nahradit
seznam osob, které se jej účastní, (hromadná povolenka k lovu). Uživatel honitby je povinen
evidenci vydaných povolenek včetně jejich vzorů archivovat nejméně 3 roky od skončení
jejich platnosti.
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ČÁST JEDENÁCTÁ
Platné znění vybraných položek přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb.,
zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb.,
zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb.,
zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb.,
zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb.,
zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb.,
zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb.,
zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona
č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb.,
zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb.,
zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb.,
zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb.,
zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb.,
zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb.,
zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona
č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb.,
zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb.,
zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona
č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb.,
zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb.,
zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona
č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb.,
zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb.,
zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona
č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb.,
zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb.,
zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona
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č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb.,
zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona
č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn
Položka 30
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu
za každou skupinu rozsahu oprávnění

Kč

700

b) Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence
za každou skupinu rozsahu oprávnění

Kč

1 500

c) Přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani

Kč

300

d) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu
za každou další skupinu rozsahu oprávnění

Kč

700

e) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence
za každou další skupinu rozsahu oprávnění

Kč

1 500

f) Přijetí žádosti o vydání muničního průkazu
za každý druh muničního průkazu

Kč

700

g) Přijetí žádosti o vydání muniční licence
za každý druh muniční licence

Kč

1 500

Zmocnění
1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a), c) nebo f) této položky, až
na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b), c) nebo g) této položky až
na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny
nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu nebo
muničního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba
platnosti zbrojního průkazu nebo muničního průkazu.
4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li
o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů
mysliveckých spolků.
Poznámky
1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c), f) a g) této položky se
vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu po uplynutí doby
jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.
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Položka 31
a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice
na dobu určitou, nejdéle na
- týden
- měsíc
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice
na dobu neurčitou, střelnice pro munici, trhací jámy
pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování,
střelbu nebo ničení munice
c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení
nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň nebo za všechny
hlavní části jedné zbraně, je-li o povolení znehodnocení, zničení
nebo výrobu řezu těchto hlavních částí zbraně podána žádost současně
d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu nebo muničního průkazu
e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem
f) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví,
držení nebo nošení zbraně kategorie A
g) Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví,
držení nebo nošení zbraně kategorie B
h) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní

Kč
Kč

300
800

Kč

1 500

Kč

1 000

Kč
Kč

100
200

Kč

1 000

Kč
Kč

200
1 500

Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až na 300 Kč
za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení, zničení
nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu
nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech,
kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost
z důvodu špatného technického stavu zbraně. Správní úřad může snížit poplatek podle
písmene c) této položky držiteli zbrojní licence až na 300 Kč za hlavní části jedné zbraně, je-li
důvodem žádosti znehodnocení, zničení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně
v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.
Položka 30
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního oprávnění

Kč

3 000

b) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem

Kč

600

c) Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu

Kč

3 000

Kč

300

Kč

300

f) Přijetí žádosti o povolení provozovat střelnici

Kč

3 000

g) Přijetí žádosti o povolení nevratné úpravy zbraně

Kč

300

h) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní

Kč

3 000

d) Přijetí žádosti o vydání povolení kategorie R1, R2, R3,
S1, S2 nebo povolení pro nadlimitní zásobníky
e) Přijetí žádosti o zápis způsobilé osoby do centrálního
registru zbraní
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i) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu

Kč

300

Kč

300

j) Přijetí žádosti o vydání nebo prodloužení evropského
zbrojního pasu
Osvobození
1. Od poplatku podle písmen d) a e) této položky je osvobozeno podání, které
žadatel činí elektronicky se zaručenou identitou.
2. Od poplatku podle písmene a) jsou osvobozeni příslušníci Policie České
republiky.

Položka 31
a) Přijetí žádosti o vydání základního muničního oprávnění

Kč

300

b) Přijetí žádosti o vydání vyššího muničního oprávnění nebo
muničního oprávnění pro provádění pyrotechnického průzkumu Kč

3 000

c) Přijetí žádosti o vydání muniční licence za každou skupinu

Kč

3 000

d) Přijetí žádosti o povolení provozovat střelnici pro munici,
trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní zařízení
pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

Kč

3 000

Kč

10 000

Kč

150

Kč

500

d) Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení31) Kč

100

e) d) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie31)

Kč

500

f) e) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva31)

Kč

10 000

Položka 32
a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně31)
b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně31)
nebo doplňku zbraně31)
c) Ověřování zbraně31) opatřené zkušební značkou

g) f) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci
střelné zbraně, vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti
certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku

50 % ze sazby poplatků
podle písmen a), f) a g)
e) a f)

h) g) Kusové a opakované kusové ověřování
historické střelné zbraně vyrobené nejpozději
do 31. ledna 1890

Kč

300

i) h) Ověřování historické střelné zbraně vyrobené nejpozději
do 31. ledna 1890 a opatřené zkušební značkou31)

Kč

1 000
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Položka 33
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý
vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva
b) Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení
přepravy zbraní nebo střeliva nebo žádosti o vydání
jednorázového dokladu o povolení přepravy munice
c) Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně
nebo střelivo nebo žádosti o vydání povolení přepravovat munici
d) Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu
e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu
f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu

Kč

800

Kč

300

Kč
Kč
Kč
Kč

1 500
700
700
100

Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydáváli evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou
do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu
České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby,
které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží,
jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy
pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo
podobných soutěžích.
Položka 33
a) Přijetí žádosti o vydání aprobace v systému střelecké přípravy

Kč

100

b) Přijetí žádosti o udělení akreditace

Kč

1 000

Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno podání, které žadatel
činí elektronicky se zaručenou identitou.
****
Položka 160
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz,
dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva
Osvobození
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1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České
republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České
republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží,
jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý
dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
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ČÁST DVANÁCTÁ
Platné znění dotčených částí zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky,
jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn
Povolení
§2
(1) O udělení povolení rozhoduje ministerstvo na základě žádosti fyzické nebo
právnické osoby oprávněné na území České republiky podnikat (dále jen "žadatel").
(2) Žádost o udělení povolení, vedle obecných náležitostí, musí obsahovat
a) funkce, jméno a příjmení zpracovatele žádosti, číslo telefonu nebo faxu nebo elektronickou
adresu,
b) navrhovanou dobu platnosti povolení, nejdéle však na jeden rok,
c) název stanoveného výrobku, jeho množství nebo objem vyjádřené v jednotkách uvedených
v nařízení vlády, případně další specifikace výrobku,
d) podpoložku a v případě, že není stanovena, položku kombinované nomenklatury
společného celního sazebníku6) označující stanovené výrobky, na jejichž přepravu nebo
dovoz se žádá povolení,
e) identifikační údaje výrobce, a to obchodní firmu nebo název, adresu sídla a stát, jde-li o
právnickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště nebo místo
podnikání a stát, jde-li o fyzickou osobu,
f) dentifikační údaje zahraničního smluvního partnera, a to obchodní firmu nebo název,
adresu sídla a stát, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
bydliště nebo místo podnikání a stát, jde-li o fyzickou osobu,
g) identifikační údaje příjemce při přepravě stanovených výrobků z území České republiky na
území ostatních členských států Evropské unie, pokud je odlišný od zahraničního
smluvního partnera, a to obchodní firmu nebo název, adresu sídla a stát, jde-li o
právnickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště nebo místo
podnikání a stát, jde-li o fyzickou osobu,
h) identifikační údaje o konečném uživateli, je-li znám, a to obchodní firmu nebo název,
adresu sídla a stát, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
bydliště nebo místo podnikání a stát, jde-li o fyzickou osobu,
i) název země, odkud je stanovený výrobek dovážen nebo přepravován nebo název země, do
které je výrobek přepravován,
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j) účel přepravy nebo dovozu,
k) celkovou cenu dovážených nebo přepravovaných stanovených výrobků v korunách
českých, dle přiložených dokladů k žádosti,
l) prohlášení žadatele, že informace uvedené v žádosti o udělení povolení pro přepravu nebo
dovoz jsou v souladu s předloženými doklady a že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a
že stanovené výrobky budou prodávány pouze k povolenému účelu.
(3) Žádost o udělení povolení musí být doložena
a) povolením nebo jiným dokladem podle zvláštních právních předpisů2),
b) v případě dovozu a přepravy stanovených výrobků oznámením identifikace označení7) nebo
prohlášením žadatele o neoznačení výrobku zkušební značkou,
c) dalšími doklady, které stanoví nařízení vlády.
(4) V žádosti o povolení žadatel kromě požadavků uvedených v odstavci 2 uvede
státy, jimiž hodlá zboží provážet.
§3
(1) Předkládání žádostí o povolení není časově omezeno, pokud nařízení vlády
nestanoví jinak.
(2) O žádosti o povolení rozhodne ministerstvo bez zbytečných odkladů, nejdéle
do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech může tato lhůta činit 60 dnů ode dne doručení
žádosti. Ministerstvo rozhodne o žádosti na základě závazného stanoviska Ministerstvo
vnitra z hlediska vnitřního pořádku a bezpečnosti.
(3) Závazné stanovisko vydá Ministerstvo vnitra ve lhůtě 20 pracovních dnů
od doručení žádosti ministerstva; ve zvlášť složitých případech na odůvodněnou žádost
Ministerstva vnitra ministerstvo lhůtu přiměřeně prodlouží. V případě, že Ministerstvo
vnitra ve lhůtě podle věty první nevydá závazné stanovisko, nebo nedoručí ministerstvu
odůvodněnou žádost o její prodloužení, má se za to, že souhlasí s vydáním povolení.

§4
(1) Povolení obsahuje, kromě obecných náležitostí,
a) evidenční číslo povolení,
b) podpoložku kombinované nomenklatury společného celního sazebníku6) označující
stanovené výrobky, na něž se povolení vydává,
c) název stanoveného výrobku, jeho množství nebo objem vyjádřené v měrných jednotkách,
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včetně celkové ceny v Kč,
d) dobu platnosti povolení, maximálně v délce jednoho roku,
e) název země konečného uživatele v případě přemístění výrobku z České republiky, název
země, odkud výrobek přichází v případě přemístění do České republiky,
f) případné další podmínky, je-li to nezbytné z důvodu plnění mezinárodních závazků České
republiky nebo jejích zahraničně politických nebo bezpečnostních zájmů,
g) upozornění na povinnost vrátit udělené povolení do 20 pracovních dnů po jeho vyčerpání
nebo ukončení jeho platnosti ministerstvu, včetně sdělení údaje o ceně a množství
přepravovaného nebo dováženého zboží.
(2) Povolení může obsahovat kromě údajů podle odstavce 1 i názvy států, jimiž lze
zboží provážet, údaje o zahraničním smluvním partnerovi, údaje o příjemci, pokud je odlišný
od zahraničního smluvního partnera, údaje o konečném uživateli a údaje o obchodním
případu, pokud to vyžadují mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně
politické nebo bezpečnostní zájmy.
(3) V případě dovozu se v povolení vymezí místo pro záznamy celních úřadů o
využívání uděleného povolení; v případě přepravy se v povolení vymezí místo pro záznamy
žadatele o využívání uděleného povolení.
§5
(1) Povolení, které je jinak potřebné k propuštění stanovených výrobků do celního
režimu nebo ke zpětnému vývozu, se nevyžaduje k propuštění do celního režimu
a) tranzitu,
b) uskladnění v celním skladu.
(2) Povolení se nevyžaduje k propuštění stanovených výrobků do celního režimu
svobodného pásma.
§6
Povolení nelze převést ani nepřechází na právního nástupce. Osoba, které bylo
povolení uděleno, musí proto povolení předložit celnímu úřadu, v případě dovozu spolu s
celním prohlášením, jako deklarant, nebo Policii České republiky v případě přepravy. Osoba,
které bylo povolení uděleno, je povinna toto povolení ministerstvu vrátit do 20 pracovních
dnů po jeho vyčerpání nebo ukončení jeho platnosti.
§7
(1) Povolení ministerstvo neudělí, jestliže
a) nejsou splněny náležitosti stanovené v § 2,
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b) to vyžadují mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně politické nebo
bezpečnostní zájmy,
c) porušil žadatel podstatně povinnosti stanovené tímto zákonem v době, od které neuplynul
více než 1 rok, nebo
d) žadateli bylo v době kratší než jeden rok před podáním žádosti podle § 8 odst. 1 písm. a) a
b) odejmuto povolení.
(2) V případě neudělení povolení podle odstavce 1 stát neodpovídá fyzické nebo
právnické osobě za případnou škodu, která jí vznikla neudělením povolení.
§ 7a
Pozastavení čerpání povolení
(1) V případě, že je to nutné z důvodů ochrany mezinárodních závazků České
republiky nebo jejích zahraničně politických nebo bezpečnostních zájmů, ministerstvo
pozastaví výkon práv a povinností z povolení (dále jen „čerpání povolení“). Rozklad proti
rozhodnutí o pozastavení čerpání povolení nemá odkladný účinek. Pominou-li tyto důvody a
není-li důvod k postupu podle § 8 odst. 1, ministerstvo rozhodnutí o pozastavení čerpání
povolení zruší.
(2) V případě pozastavení čerpání povolení podle odstavce 1 stát neodpovídá fyzické
nebo právnické osobě za škodu, která jí vznikla pozastavením čerpání povolení.
§8
Odejmutí povolení
(1) Ministerstvo udělené povolení odejme, jestliže
a) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,
b) nebyly dodrženy podmínky nebo rozsah v něm stanovené, nebo
c) to vyžadují mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně politické nebo
bezpečnostní zájmy.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo povolení odejmuto, je povinna vrátit
originál povolení ministerstvu nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí rozhodnutí o
odejmutí povolení.
(3) V případech uvedených v odstavci 1 stát neodpovídá fyzické nebo právnické
osobě, které bylo uděleno povolení, za škodu, která jí vznikla jeho oprávněným odejmutím.
____________________
2) Například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č.
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156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně
zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění
zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým
se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě
střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu
Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o
střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní,
jejich součástí, dílů a střeliva.
6) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
7) Například zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o
střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
8) Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.

****
§ 12
Poskytnutí údajů pro účely tohoto zákona
(1) Ministerstvo a Ministerstvo, Generální ředitelství cel a v případě zbraní
a střeliva též správce centrálního registru zbraní podle jiného právního předpisu si
vzájemně poskytují údaje týkající se povolení a povolení k vývozu a celního řízení, a to v
rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí podle § 4 a § 8b odst. 3. Navzájem se neprodleně
informují o skutečnostech významných pro správní řízení podle tohoto zákona, kontrolu
dodržování podmínek stanovených v povolení a ukládání správních trestů.
(2) Poskytnutí údajů Generálním ředitelství cel podle odstavce 1 není porušením
mlčenlivosti podle daňového řádu.
(2) (3) Ministerstvo poskytne v jednotlivých případech na žádost podle zvláštního
právního předpisu12) údaje v rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí podle § 4 a § 8b odst. 3.
____________________
12) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST TŘINÁCTÁ
Platné znění § 349 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s vyznačením navrhovaných
změn
§ 349
(1) Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické
předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy,
předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi,
střelivem, municí, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky
a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.
(2) Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny
dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni.
(3) Ustanovením na pracovní místo pro účely § 113 odst. 2 a § 122 odst. 2 se rozumí
ve vztahu k zaměstnavateli sjednání pracovní smlouvy nebo jmenování.
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ČÁST ČTRNÁCTÁ
Platné znění dotčených částí zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb.,
zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 318/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona
č. 304/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn
§ 38
Držení a používání nebezpečných látek a věcí
(1) Policie a policejní školy mohou pro účely výuky, výcviku, zkoušek, expertizní,
znalecké a vědecko-výzkumné činnosti nebo pro výkon jiné činnosti v rámci plněného úkolu
nabývat, držet, přechovávat, vyrobit a používat nebezpečné látky a věci a části lidských
pozůstatků11).
(2) Nebezpečnými látkami a věcmi se pro účely tohoto zákona rozumějí zejména
výbušniny, výbušné předměty, jedy, padělky platebních prostředků, známek a cenných papírů
nebo jiných listin, omamné a psychotropní látky, prekursory drog nebo jiné chemické látky
nebo předměty určené k výrobě omamných a psychotropních látek.
(3) Policie
a) přijme opatření k zamezení neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nebezpečným
látkám a věcem nebo k jejich neoprávněnému použití, zničení anebo ztrátě,
b) zpracuje a vede evidenci nebezpečných látek a věcí,
c) vede dokumentaci technicko-organizačních opatření k zajištění ochrany nebezpečných
látek a věcí a k eliminaci rizik plynoucích z charakteru tohoto materiálu pro bezpečnost
osob a majetku.
(4) Policista je oprávněn používat a přepravovat výbušniny a výbušné předměty
v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti osob a majetku, zejména při likvidaci nástražných
výbušných systémů, při likvidaci nálezu munice nebo výbušnin, při speciálním výcviku
služebních psů, při boji proti pachatelům závažných trestných činů nebo je-li to nezbytné
k předcházení anebo odstranění závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.
(5) Zbraně, střelivo a munice včetně výbušnin, které jsou ve školách a školských
zařízeních určeny ke vzdělávání a výcviku policistů, jsou výzbrojí policie. Zbraní se rozumí
zbraň střelná včetně střeliva a doplňků a součástí zbraně, výbušnina, speciální výbušný
předmět, průlomový pyrotechnický prostředek a speciální náloživo.
****
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§ 42
Zastavení a prohlídka dopravního prostředku
(1) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku,
a) pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu, nebo
b) pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu
pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících,
má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci
nachází.
(2) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li
důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v
souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.
(3) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, pátrá-li
po
a) osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České
republiky,
b) zbraních, střelivu, munici, výbušninách, výbušných předmětech, věcech uvedených v § 37,
jedech, omamných a psychotropních látkách, prekurzorech drog nebo jiných chemických
látkách nebo předmětech určených k výrobě omamných a psychotropních látek, nebo
c) věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností,
má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo věc
nachází.
(4) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku také za
účelem zjištění, zda se ve vozidle nenachází
a) osoby hledané, pohřešované nebo protiprávně se zdržující na území České republiky,
b) zbraně, střelivo, munice, výbušniny, výbušné předměty, věci uvedené v § 37, jedy, omamné
a psychotropní látky, prekurzory drog nebo jiné chemické látky nebo předměty určené k
výrobě omamných a psychotropních látek, nebo
c) věci pocházející z trestné činnosti nebo související s trestnou činností,
pokud řidič na výzvu policisty nebo znamení dané podle jiného právního předpisu10)
nezastavil.
(5) Policista je oprávněn při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné
dopravy před útoky na jejich provoz a na bezpečnost cestujících v těchto prostředcích provést
prohlídku zavazadla, jakož i prostředku veřejné hromadné dopravy, za účelem zjištění, zda v
nich není přepravována věc, která by mohla být použita k takovému útoku. Obdobně je
oprávněn provést prohlídku osoby za účelem zjištění, zda takovou věc nepřechovává.
(6) Policista je oprávněn při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné
dopravy a při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v těchto prostředcích k
a) bezplatné přepravě těmito prostředky,
b) bezplatnému používání telekomunikačních zařízení instalovaných v těchto prostředcích.
(7) Policista je oprávněn za účelem provedení prohlídky dopravní prostředek otevřít
nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.
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****
§ 56
Použití zbraně
(1) Policista je oprávněn použít zbraň
a) v nutné obraně nebo v krajní nouzi,
b) jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se
zdráhá opustit svůj úkryt,
c) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet,
d) nelze-li jinak překonat aktivní odpor směřující ke zmaření jeho závažného zákroku,
e) aby odvrátil násilný útok, který ohrožuje střežený nebo chráněný objekt anebo prostor,
f) nelze-li jinak zadržet dopravní prostředek, jehož řidič bezohlednou jízdou vážně ohrožuje
život nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle jiného právního
předpisu10) nezastaví,
g) jestliže osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozba namířenou střelnou zbraní
nebo varovný výstřel, neuposlechne příkazu policisty směřujícího k zajištění bezpečnosti
jeho vlastní nebo jiné osoby, nebo
h) ke zneškodnění zvířete ohrožujícího život nebo zdraví osoby.
(2) Použití zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) je přípustné
pouze za podmínky, že užití donucovacího prostředku by bylo zřejmě neúčinné.
(3) Před použitím zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) je policista
povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s
výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy s výstrahou lze upustit v případě, že je ohrožen
život nebo zdraví policisty nebo jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.
(4) Při použití zbraně je policista povinen dbát nutné opatrnosti, zejména neohrozit
život jiných osob a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje.
(5) Zbraní podle této hlavy se rozumí zbraň střelná včetně střeliva a doplňků, munice,
doplňků a součástí zbraně, vyjma vrhacího prostředku majícího povahu střelné zbraně podle
jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícími účinky a střeliva nebo munice
pro takovou střelnou zbraň, dále zbraň bodná a sečná, výbušnina, speciální výbušný
předmět, průlomový pyrotechnický prostředek a speciální náloživo.
****
§ 110
Policisté jsou oprávněni k plnění úkolů policie držet, nosit a jinak používat zbraně
a střelivo všech kategorií stanovených jiným právním předpisem 29) a bezpečnostní materiál
podle jiného právního předpisu 30) předpisem, munici a obdobný materiál.

29)

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb.,
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ČÁST PATNÁCTÁ
Platné znění dotčených částí zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona
č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona
č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb.,
zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb.,
zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona
č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb.,
zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona
č. 204/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§ 261
Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou
(1) Kdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz, omezení nebo jinou
důležitou povinnost stanovenou pro dovoz, vývoz nebo průvoz zboží, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
c) způsobí-li nebo zvýší takovým činem nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci
zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat nebo nakažlivé
nemoci nebo škůdce užitkových rostlin.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) způsobí-li nebo zvýší takovým činem nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské
nemoci., nebo
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k zbraním, střelivu nebo munici ve větším rozsahu
nebo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
****
§ 279
Nedovolené ozbrojování
(1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň
nebo její hlavní části nebo díly, tlumič hluku výstřelu nebo ve větším množství střelivo nebo

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
30)
Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem.
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zakázaný doplněk zbraně ve větším množství polotovary hlavních částí zbraně, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou neaktivní zbraň nebo na ní
provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu nebo na
zbrani provede konstrukční změny směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo
kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení střelné zbraně,
které umožňuje její identifikaci.
(3) Kdo bez povolení
a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším než malém,
munici, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně
třeba, nebo
b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve značném množství
střelivo,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

§ 280
Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků
(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, vyvíjí, přechovává nebo hromadí zbraně,
bojové prostředky, munici nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou
anebo s nimi jinak nakládá, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo
propadnutím majetku.
(2) Stejně bude potrestán, kdo provozy určené k vývoji, výrobě nebo skladování
zbraní, bojových prostředků, munice nebo výbušnin uvedených v odstavci 1 projektuje, staví
nebo užívá.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
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ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Platné znění dotčených částí zákona č. 341/2011 sb., o Generální inspekci bezpečnostních
sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§ 16
Zastavení a prohlídka dopravního prostředku
(1) Příslušník inspekce je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho
prohlídku,
a) pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu,
b) pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu
pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících,
c) pátrá-li po hledané osobě,
d) pátrá-li po zbraních, střelivu, munici, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a
jedech, nebo
e) pátrá-li po věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností,
má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo věc nachází.
(2) Příslušník inspekce je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho
prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním
prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.
(3) Příslušník inspekce je oprávněn za účelem provedení prohlídky dopravní
prostředek otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za
použití síly.
****
§ 25
Použití zbraně
(1) Příslušník inspekce je oprávněn použít zbraň
a) v nutné obraně nebo v krajní nouzi,
b) jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se
zdráhá opustit svůj úkryt,
c) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet,
d) nelze-li jinak překonat aktivní odpor směřující ke zmaření jeho závažného zákroku,
e) aby odvrátil násilný útok, který ohrožuje střežený nebo chráněný objekt anebo prostor,
f) nelze-li jinak zadržet dopravní prostředek, jehož řidič bezohlednou jízdou vážně ohrožuje
život nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu danou podle jiného právního předpisu5)
nezastaví,
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g) jestliže osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozba namířenou střelnou zbraní
nebo varovný výstřel, neuposlechne příkazu příslušníka inspekce směřujícího k zajištění
bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby, nebo
h) ke zneškodnění zvířete ohrožujícího život nebo zdraví osoby.
(2) Použití zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) je přípustné
pouze za podmínky, že užití donucovacího prostředku by bylo zřejmě neúčinné.
(3) Před použitím zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) je
příslušník inspekce povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního
jednání, s výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy lze upustit v případě, že je ohrožen
život anebo zdraví příslušníka inspekce nebo jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.
(4) Při použití zbraně je příslušník inspekce povinen dbát nutné opatrnosti, zejména
neohrozit život jiných osob a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje.
(5) Zbraní podle této hlavy se rozumí zbraň střelná včetně střeliva a doplňků, munice,
doplňků a součástí zbraně, vyjma vrhacího prostředku majícího povahu střelné zbraně podle
jiného právního předpisu4) s dočasně zneschopňujícími účinky a střeliva nebo munice pro
takovou střelnou zbraň, zbraň bodná a sečná.
****
§ 62
Příslušníci inspekce jsou oprávněni k plnění úkolů inspekce držet, nosit a jinak
používat zbraně a střelivo všech kategorií stanovených jiným právním předpisem 4)
a bezpečnostní materiál podle jiného právního předpisu 17), munici a obdobný materiál.

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
17)
Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům
na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním
materiálem), ve znění pozdějších předpisů.
4)
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ČÁST SEDMNÁCTÁ
Platné znění § 45 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění …,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 45
Použití zbraně
(1) Celník je oprávněn použít zbraň jen
a) v případě nutné obrany nebo v krajní nouzi,
b) jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se
zdráhá opustit svůj úkryt,
c) nelze-li jinak překonat aktivní odpor směřující ke zmaření jeho závažného služebního
zákroku,
d) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet,
e) aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje chráněný objekt orgánů celní správy nebo
objekt ministerstva, orgánů finanční správy nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, v nichž orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku, po
marné výzvě, aby bylo upuštěno od tohoto útoku,
f) aby přinutil k zastavení dopravní prostředek, jehož řidič na opětovnou výzvu nebo znamení
dané podle jiného právního předpisu nezastaví a nelze-li jej zastavit jiným způsobem,
g) aby zneškodnil zvíře bezprostředně ohrožující život nebo zdraví osob nebo bezprostředně
ohrožující život a zdraví jiných zvířat,
h) když osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozby namířenou střelnou zbraní
nebo donucovací prostředek varovný výstřel, neuposlechne příkazů celníka směřujících k
zajištění bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby.
(2) Zbraní podle odstavce 1 je zbraň střelná, včetně střeliva a doplňků, munice,
doplňků a součástí zbraně, dále zbraň bodná a sečná, výbušnina, speciální výbušný předmět,
průlomový pyrotechnický prostředek a speciální náloživo.
(3) Použití zbraně celníkem v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) je
přípustné pouze tehdy, jestliže použití donucovacích prostředků by bylo zjevně neúčinné.
(4) Před použitím zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) je celník
povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání,
s výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je
ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.
(5) Při použití zbraně je celník povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl
ohrožen život nebo zdraví jiných osob, a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok
směřuje.
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ČÁST OSMNÁCTÁ
Platné znění dotčených částí zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi
využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky, (zákon
o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 266/2014 Sb., zákona č. 229/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn (varianta č. 2)
Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům
na území České republiky, (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje nakládání s věcmi využitelnými k obranným
a bezpečnostním účelům (dále jen „bezpečnostní materiál“) a výkon státní správy
a působnost Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo“), Ministerstvu vnitra a Policie
České republiky (dále jen „policie“) v této oblasti, pokud jiný právní předpis nebo
mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví jinak1).
(2) Tento zákon se nevztahuje na
a) vývoz a dovoz vojenského materiálu podle jiného právního předpisu2),
b) věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou nabývány do vlastnictví státu
a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky3), bezpečnostních sborů4) nebo jsou
uloženy ve státních hmotných rezervách,
b) věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, s nimiž nakládají vyňatí držitelé
podle zákona o zbraních,
c) věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou ve vlastnictví státu a se
kterými jsou příslušné hospodařit nebo je mají v držení Český úřad pro zkoušení zbraní a
střeliva5) nebo právnické osoby nebo organizační složky státu založené anebo zřízené
Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí nebo Ministerstvem
spravedlnosti, a to jen v rozsahu jejich hlavního předmětu podnikání nebo hlavního
předmětu činnosti,
d) věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou Ministerstvem obrany,
Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí nebo
bezpečnostními sbory určeny ke sbírkovým nebo výzkumně vývojovým účelům,
e) c) modely letadel a létající hračky, za které se pro účely tohoto zákona považují bezpilotní
prostředky bez zbraňových systémů, určené a užívané výhradně ke sportovním nebo
rekreačním účelům, které neobsahují zařízení schopné automatického řízení letu a
navigace a které neumožňují řízený let mimo rozsah přímého nezprostředkovaného
vizuálního kontaktu lidské obsluhy.
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§2
Členění bezpečnostního materiálu
(1) Bezpečnostní materiál se člení na
a) bezpečnostní materiál skupiny 1, který zahrnuje vojenské zbraně, na které se nevztahuje
zákon upravující střelné zbraně a střelivo6),
b) bezpečnostní materiál skupiny 2, který zahrnuje součásti pro vojenské zbraně,
c) bezpečnostní materiál skupiny 3, který zahrnuje systémy a podsystémy řízení palby a jejich
součásti a příslušenství,
d) bezpečnostní materiál skupiny 4, který zahrnuje vojenská vozidla a jejich součásti, mají-li
takové vlastnosti, které zvyšují odolnost vozidla,
e) bezpečnostní materiál skupiny 5, který zahrnuje bojová a speciální vozidla bez zbraňových
systémů a jejich součásti, na které se vztahuje Smlouva o konvenčních ozbrojených silách
v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.,
f) bezpečnostní materiál skupiny 6, který zahrnuje vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní
prostředky bez zbraňových systémů, letecké motory nebo zařízení letadel nebo vrtulníků,
g) bezpečnostní materiál skupiny 7, který zahrnuje elektronická zařízení speciálně
konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami a jejich speciálně konstruované části,
h) bezpečnostní materiál skupiny 8, který zahrnuje speciální zařízení pro vojenský výcvik,
simulování a vyhodnocování vojenských situací, speciálně konstruované součásti a
příslušenství pro tato zařízení a speciální počítačové technické a programové vybavení pro
tato zařízení, výrobu a použití výrobků uvedených v této specifikaci,
i) bezpečnostní materiál skupiny 9, který zahrnuje vojenská zařízení, technologie, materiály a
jejich speciálně konstruované součásti včetně zařízení a technologií pro výrobu výrobků
uvedených v tomto odstavci,
j) bezpečnostní materiál skupiny 10, který zahrnuje systémy zbraní směrované energie nebo s
kinetickou energií, laserová zařízení a pasivní sledovací systémy, jejich speciálně
konstruované součásti, související zkušební a vyhodnocovací zařízení, provozy,
diagnostické vybavení a přístroje,
k) bezpečnostní materiál skupiny 11, který zahrnuje fotografická a elektrooptická zobrazovací
zařízení a vybavení bezpilotních prostředků a jejich součásti.
(2) V pochybnostech, zda věc je či není bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6,
rozhoduje Ministerstvo obrany; v ostatních případech pochybností, zda věc je či není
bezpečnostním materiálem, rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
(3) Výčet bezpečnostního materiálu podle odstavce 1 v členění podle jednotlivých
skupin stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.
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§2
Členění bezpečnostního materiálu
(1) Bezpečnostní materiál se člení na významný bezpečnostní materiál a vojenský
bezpečnostní materiál.
(2) Významný bezpečnostní materiál zahrnuje zařízení pro elektronická
protiopatření a ochranu proti nim, kterým je vybavení, které slouží k vysílání
chybových a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k
jinému narušování příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických
přijímačů, a to včetně rušicích a protirušcích zařízení.
(3) Vojenský bezpečnostní materiál zahrnuje
a) bojová a speciální vozidla bez zbraňových systémů a jejich součásti, na které se
vztahuje Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod
č. 94/2003 Sb. m. s., a to
1. tanky, bojová obrněná vozidla, zahrnující bojová vozidla pěchoty, obrněné
transportéry, bojová vozidla s těžkou výzbrojí a samohybné dělostřelecké systémy,
zahrnující děla, houfnice, kanóny, minomety, raketomety a systémy spojující jejich
charakteristiky, s neaktivní zbraní podle zákona o zbraních, nebo vozidla
vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo odpalování střeliva,
nebo
2. mostní tanky a ostatní obrněná vozidla a obrněné transportéry, zahrnující zejména
vozidla se speciální nástavbou nebo odvozená od vozidel uvedených v bodu 1,
b) vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, letecké
motory nebo zařízení letadel nebo vrtulníků, a to
1. bojové letouny a vrtulníky a jiné letouny a vrtulníky se speciálními konstrukčními
znaky souvisejícími s vojenským použitím, vyrobené po 1. lednu 1946, pokud jsou
provozuschopné, nebo
2. bojové bezpilotní létající prostředky těžší nebo lehčí než vzduch, motorové nebo
bezmotorové, autonomní nebo dálkově řízené a jiné bezpilotní prostředky se
speciálními konstrukčními znaky souvisejícími s vojenským použitím, pokud jsou
provozuschopné.
(2) V pochybnostech, zda věc je či není
a) významným bezpečnostním materiálem, rozhoduje Ministerstvo vnitra,
b) vojenským bezpečnostním materiálem, rozhoduje ministerstvo.

§3
Nakládání s bezpečnostním materiálem
(1) Za nakládání s bezpečnostním materiálem se považuje nabývání vlastnictví, držení,
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nákup, prodej, půjčování, vývoj, výroba, oprava, úprava, uschovávání, skladování, přeprava,
znehodnocování nebo ničení bezpečnostního materiálu. Nakládáním se rozumí též
zprostředkování těchto činností.
(2) Nakládat s bezpečnostním materiálem může pouze osoba, kterou zaregistruje podle
§ 7 krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle
a) místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla, jde-li o podnikatele,
b) bydliště, jde-li o občana členského státu Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka,
který nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo umístění organizační složky
podniku, jde-li o podnikatele, nebo
c) podle sídla právnické osoby, která je držitelem koncese
(dále jen „příslušný útvar policie“).
§4
Povolení k provozování podnikatelské činnosti
(1) Nakládání s bezpečnostním materiálem při podnikatelské činnosti fyzických nebo
právnických osob podléhá povolení (koncesi) podle živnostenského zákona a registraci podle
§ 7. V žádosti o koncesi sdělí žadatel kromě náležitostí stanovených živnostenským
zákonem7) skupiny bezpečnostního materiálu, se kterými hodlá nakládat, a doloží způsobilost
k nakládání s bezpečnostním materiálem podle § 5. Dále v žádosti uvede adresu provozovny a
doloží právní důvod pro užívání prostor, kde je umístěna provozovna.
(2) Živnostenský úřad vydá koncesi na základě závazného stanoviska příslušného
útvaru policie. Příslušný útvar policie ve stanovisku uvede, s jakými skupinami
bezpečnostního materiálu může žadatel nakládat a zda je provozovna žadatele způsobilá k
provozování příslušné živnosti podle tohoto zákona.
(3) Živnostenský úřad informuje do 7 dnů příslušný útvar policie o výsledku řízení o
vydání koncese a dalších případných změnách po jejím vydání.
§5
Způsobilost k nakládání s bezpečnostním materiálem
(1) Za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba starší 21 let,
která je plně svéprávná, bezúhonná a spolehlivá.
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný
a) úmyslně, nebo
b) z nedbalosti, pokud byl spáchán v souvislosti s nakládáním s bezpečnostním materiálem,
střelnými zbraněmi, střelivem nebo výbušninami anebo s vojenským materiálem, zbožím a
technologiemi dvojího užití, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen9).
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(3) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten,
a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a
dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, po jejímž uplynutí má být rozhodnuto, zda se
osvědčil, nebo
b) 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
1. na úseku zbraní a střeliva,
2. na úseku používání výbušnin,
3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
4. na úseku obrany České republiky,
5. proti veřejnému pořádku,
6. proti občanskému soužití,
7. proti majetku, nebo
8. podle § 16,
c) na koho byl v posledních 3 letech pravomocně
1. prohlášen konkurs,
2. zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka, nebo
3. zrušen konkurs z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
(4) Právnická osoba se podle tohoto zákona považuje za způsobilou, jestliže její
statutární orgán nebo členové jejího statutárního orgánu, členové dozorčí rady nebo jiného
kontrolního orgánu, prokurista, odpovědný zástupce, je-li ustanoven, a vedoucí její
organizační složky splňují podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3.
(5) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Příslušný útvar
policie si vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu10).
Příslušný útvar policie si může vyžádat od žadatele též kopii rozsudku k posouzení, zda jde o
případ podle odstavce 2. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Pokud se žadatel o registraci v posledních 10 letech před podáním žádosti
nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky, je povinen předložit též
doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s
překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a
tlumočníků nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost osoby; nemůže-li takový doklad
předložit, protože jej tento stát nevydává, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v
cizině nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, pro který nemůže být považován za
bezúhonného podle odstavce 2, nebo pravomocně uznán vinným z přestupku, pro který
nemůže být považován za spolehlivého podle odstavce 3.
(6) Spolehlivost se prokazuje čestným prohlášením osoby; spolehlivost podle odstavce
3 písm. a) se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů.
(7) Příslušný útvar policie je oprávněn požádat obecní úřad a orgán státní báňské
správy, pokud jde o přestupek na úseku používání výbušnin, o údaje umožňující posoudit
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spolehlivost fyzické osoby podle odstavce 3 písm. b). Obecní úřad a orgán státní báňské
správy žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu.
§6
Povinnosti osob při nakládání s bezpečnostním materiálem
Osoba nakládající s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona je povinna
a) zabezpečit, aby s bezpečnostním materiálem nakládaly pouze fyzické osoby, které jsou
držiteli potvrzení o registraci podle § 7, nebo jsou k držiteli potvrzení o registraci v
pracovním, členském nebo obdobném poměru,
b) umístit bezpečnostní materiál, který vlastní nebo drží, do schválené provozovny nebo na
určené místo podle § 7 odst. 2 a zabezpečit jej proti odcizení nebo zneužití,
c) v případě ztráty nebo odcizení bezpečnostního materiálu tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu písemně oznámit příslušnému útvaru policie,
d) poskytovat bezpečnostní materiál k užívání nebo převést vlastnické právo k
bezpečnostnímu materiálu jen na takovou osobu, která je držitelem potvrzení o registraci
pro nakládání s příslušnou skupinou bezpečnostního materiálu nebo povolení podle jiného
právního předpisu2),
e) na výzvu příslušného útvaru policie předložit potvrzení o registraci, dokumenty osvědčující
skutečnosti podle písmen a) až d) a bezpečnostní materiál včetně příslušných dokladů ke
kontrole,
f) u skupin bezpečnostního materiálu 5 a 6 předložit potvrzení o registraci pro nakládání s
příslušnou skupinou bezpečnostního materiálu a bezpečnostní materiál, včetně příslušných
dokladů, ke kontrole též Ministerstvu obrany nebo zahraničním inspekčním týmům v
doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany; za tím účelem je povinen umožnit vstup do
objektu nebo provozoven a provedení kontroly,
g) vést evidenci bezpečnostního materiálu podle § 9 (dále jen „evidence“), který má ve
vlastnictví nebo držení, a zpřístupnit tuto evidenci kontrolnímu orgánu; současně je
povinen zabezpečit údaje obsažené v evidenci před zneužitím třetí osobou,
h) v případě držitele koncese provozovat své podnikání pouze v provozovně schválené podle
§ 4,
i) v případě zániku oprávnění k nakládání s bezpečnostním materiálem, v případě pozastavení
či přerušení provozování příslušné živnosti na dobu delší než 2 měsíce nebo v případě
zrušení registrace předat do 30 dnů od této skutečnosti bezpečnostní materiál, který vlastní
nebo drží, do držení osoby oprávněné nakládat s bezpečnostním materiálem, nebo převést
vlastnictví k bezpečnostnímu materiálu na osobu oprávněnou nakládat s bezpečnostním
materiálem, nebo zajistit zničení tohoto bezpečnostního materiálu a odevzdat potvrzení o
registraci příslušnému útvaru policie,
j) písemně oznámit příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů nabytí vlastnictví,
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převedení vlastnictví nebo zničení bezpečnostního materiálu; oznámení musí obsahovat
identifikační údaje osob tohoto smluvního vztahu, data nabytí vlastnictví, převedení nebo
zničení bezpečnostního materiálu a seznam zničeného bezpečnostního materiálu v rozsahu
podle § 9 odst. 1 písm. c); v oznámení o zničení musí být uveden i způsob zničení; v
případě ničení bezpečnostního materiálu skupiny 5 nebo 6 oznámit do 10 pracovních dnů
údaje o zničení bezpečnostního materiálu též Ministerstvu obrany,
k) v případě, že hodlá zničit bezpečnostní materiál, písemně oznámit termín, místo, skupinu a
konkrétní druh i množství takového bezpečnostního materiálu a způsob zničení
příslušnému útvaru policie nejpozději 10 pracovních dnů předem; v případě ničení
bezpečnostního materiálu skupiny 5 nebo 6 písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů
předem stejné údaje též Ministerstvu obrany,
l) provádět ničení bezpečnostního materiálu jen prostřednictvím osoby, která je k tomu
oprávněná,
m) písemně oznámit do 10 pracovních dnů změnu místa uložení bezpečnostního materiálu.
§6
Nakládání s bezpečnostním materiálem
(1) Oprávněna nakládat s
a) významným bezpečnostním materiálem je fyzická podnikající osoba nebo právnická
osoba se sídlem na území České republiky, která je držitelem státního povolení k
provozování živnosti v oboru bezpečnostního materiálu,
b) vojenským bezpečnostním materiálem je plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let
s místem pobytu na území České republiky nebo podnikající fyzická osoba nebo
právnická osoba se sídlem na území České republiky.
(2) Osoba nakládající s významným bezpečnostním materiálem podle tohoto
zákona
a) je povinna alespoň po dobu 10 let od pozbytí příslušného významného bezpečnostního
materiálu vést vhodným způsobem, tak aby byla zajištěna dostupnost takových
údajů, evidenci významného bezpečnostního materiálu v rozsahu uvedeném v § 9,
b) je povinna významný bezpečnostní materiál zabezpečit způsobem přiměřeným jeho
povaze a místním podmínkám,
c) předložit významný bezpečnostní materiál, včetně příslušných dokladů, na výzvu ke
kontrole Ministerstvu vnitra nebo policii,
d) nesmí převést významný bezpečnostní materiál na osobu, která s ním podle odstavce
1 nesmí nakládat.
(3) Osoba nakládající s vojenským bezpečnostním materiálem podle tohoto
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zákona
a) je povinna neprodleně písemně oznámit ministerstvu nabytí a pozbytí vlastnictví,
umístění, účel nakládání, ztrátu a zničení vojenského bezpečnostního materiálu;
v oznámení uvede v rozsahu podle § 9 své identifikační údaje a údaje identifikující
konkrétní kus vojenského bezpečnostního materiálu, jehož se oznámení týká,
b) je povinna vojenský bezpečnostní materiál zabezpečit způsobem přiměřeným jeho
povaze a místním podmínkám,
c) předložit bezpečnostní materiál, včetně příslušných dokladů, ke kontrole Ministerstvu
obrany nebo zahraničním inspekčním týmům v doprovodu zaměstnance Ministerstva
obrany; za tím účelem je povinen umožnit vstup do objektu nebo provozoven
a provedení kontroly,
d) je povinna vést evidenci vojenského bezpečnostního materiálu podle § 9, který má
ve vlastnictví nebo držení, a zpřístupnit tuto evidenci ministerstvu
e) je povinna v případě, že hodlá zničit vojenský bezpečnostní materiál, písemně oznámit
termín, místo, a konkrétní druh i množství takového vojenského bezpečnostního
materiálu a způsob zničení ministerstvu nejpozději 10 pracovních dnů předem,
f) nesmí převést významný bezpečnostní materiál na osobu, která s ním podle odstavce 1
nesmí nakládat.
§7
Registrace
(1) Žádost o registraci musí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat
skupiny bezpečnostního materiálu, se kterými hodlá žadatel nakládat, a způsob nakládání s
příslušným bezpečnostním materiálem. Hodlá-li žadatel nakládat s bezpečnostním materiálem
v rámci podnikatelské činnosti, přiloží k žádosti též výpis z živnostenského rejstříku nebo
pravomocné rozhodnutí o udělení koncese.
(2) Žadatel v žádosti uvede místo uložení a způsob zabezpečení bezpečnostního
materiálu těch skupin, o které žádá.
(3) Splní-li žadatel podmínky podle § 5, příslušný útvar policie žadatele zaregistruje a
vydá mu potvrzení o registraci11).
§8
(1) Příslušný útvar policie rozhodne o zrušení registrace, jestliže zjistí, že osoba
a) přestala být držitelem koncese, zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého,
b) nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky způsobilosti k nakládání s bezpečnostním
materiálem stanovené v § 5, nebo

104

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBFPGNXEV)

c) porušila některou z povinností uvedených v § 6.
(2) Příslušný útvar policie rovněž zruší registraci, jestliže o to registrovaná osoba
požádá.
§9
Evidence bezpečnostního materiálu
(1) Obsahem evidence musí být
a) u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození,
adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo, bylo-li přiděleno, identifikační
číslo osoby, jde-li o podnikající fyzickou osobu,
b) u právnické osoby název nebo obchodní firma, její právní forma, adresa sídla a
identifikační číslo osoby, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a
místo narození, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo fyzické osoby,
která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu, prokuristou,
členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, a dále odpovědného zástupce, je-li
ustanoven,
c) identifikační údaje každého kusu bezpečnostního materiálu podle jednotlivých skupin
uvedených v § 2, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, též název, výrobní číslo, číslo
podvozku, číslo korby, výrobní číslo hlavně, výrobní číslo těla nebo nosiče závěru, typ a
číslo motoru, popřípadě jiné číslo nebo znak umožňující přesnou identifikaci příslušného
kusu dané skupiny,
d) označení místa trvalého uložení bezpečnostního materiálu, adresa jiného místa uložení,
nachází-li se tento bezpečnostní materiál déle než 7 dnů mimo místo trvalého uložení, a
způsob jeho zabezpečení, v případě jeho ničení též postup používaný pro ničení a
odstraňování zničeného bezpečnostního materiálu, u bezpečnostního materiálu skupiny 5
nebo 6 též zápis z kontroly jeho ničení provedené Ministerstvem obrany nebo zahraničními
inspekčními týmy v doprovodu zaměstnanců Ministerstva obrany, popřípadě jiné údaje a
informace, které vyžadují zvláštní právní předpisy nebo mezinárodní smlouvy, které jsou
součástí právního řádu12),
e) identifikační údaje uvedené v písmenu a) nebo b) o osobách, od kterých byl bezpečnostní
materiál získán nebo kterým byl předán nebo na ně byl převeden,
f) údaje o dalším naložení s bezpečnostním materiálem, například znehodnocení nebo zničení.
(2) Každý kus příslušné skupiny bezpečnostního materiálu musí být evidován
samostatně. Zjištěné rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem bezpečnostního materiálu
je osoba, která nakládá s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona, povinna neprodleně
ohlásit příslušnému útvaru policie.
(3) Evidence bezpečnostního materiálu musí být uchovávána nejméně 5 let od konce
kalendářního roku, v němž byl bezpečnostní materiál předán jiné osobě, ztracen nebo zničen.
V případě zániku právnické osoby předá insolvenční správce nebo likvidátor evidenci
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příslušnému útvaru policie.
§9
Evidence bezpečnostního materiálu
(1) Obsahem evidence musí být
a) u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo
narození, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo, bylo-li přiděleno,
identifikační číslo osoby, jde-li o podnikající fyzickou osobu,
b) u právnické osoby název nebo obchodní firma, její právní forma, adresa sídla
a identifikační číslo osoby,
c) identifikační údaje každého kusu bezpečnostního materiálu, a pokud jsou tyto údaje
k dispozici, též název, výrobní číslo, číslo podvozku, číslo korby, výrobní číslo hlavně,
výrobní číslo těla nebo nosiče závěru, typ a číslo motoru, popřípadě jiné číslo nebo
znak umožňující přesnou identifikaci příslušného kusu,
d) označení místa trvalého uložení bezpečnostního materiálu, u vojenského
bezpečnostního materiálu zápis z kontroly jeho ničení provedené ministerstvem nebo
zahraničními inspekčními týmy v doprovodu zaměstnanců ministerstva, popřípadě
jiné údaje a informace, které vyžadují zvláštní právní předpisy nebo mezinárodní
smlouvy, které jsou součástí právního řádu12),
e) identifikační údaje uvedené v písmenu a) nebo b) o osobách, od kterých byl
bezpečnostní materiál získán nebo kterým byl předán nebo na ně byl převeden.
(2) Evidence bezpečnostního materiálu musí být uchovávána nejméně 10 let od
konce kalendářního roku, v němž byl bezpečnostní materiál předán jiné osobě, ztracen
nebo zničen. V případě zániku právnické osoby předá insolvenční správce nebo
likvidátor evidenci
a) významného bezpečnostního materiálu Ministerstvu vnitra,
b) vojenského bezpečnostního materiálu ministerstvu.

§ 10
Zabezpečení bezpečnostního materiálu
(1) Osoba nakládající s bezpečnostním materiálem jej vhodným způsobem zabezpečí
proti odcizení nebo zneužití.
(2) Způsob zabezpečení podle odstavce 1 a jeho technické provedení musí odpovídat
povaze, množství a rizikům spojeným se zabezpečovaným bezpečnostním materiálem.
Účelem zabezpečení bezpečnostního materiálu je především zajistit, aby bezpečnostní
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materiál nebyl neoprávněnou osobou zneužit k ohrožení života, zdraví, majetku nebo
životního prostředí.
§ 11
Informační systém
(1) Policie České republiky při plnění úkolů podle tohoto zákona vede informační
systém veřejné správy obsahující údaje o
a) žádostech o registraci,
b) zaregistrovaných osobách,
c) bezpečnostním materiálu,
d) ztracených, odcizených nebo zrušených potvrzeních o registraci,
e) ztraceném nebo odcizeném bezpečnostním materiálu.
(2) Informační systém vedený podle odstavce 1 obsahuje údaje v rozsahu údajů
uváděných v žádosti, získaných na základě oznámení nebo údajů získaných v řízení podle
tohoto zákona.
(3) Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany je oprávněno využívat údaje
z informačního systému, a je-li to technicky možné, přednostně způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
§ 11
Informační systém o vojenském bezpečnostním materiálu
(1) Ministerstvo při plnění úkolů podle tohoto zákona vede informační systém
veřejné správy obsahující údaje v rozsahu podle § 9 o vojenském bezpečnostním
materiálu a osobách, které s ním nakládají.
(2) Údaje podle odstavce 1 se v informačním systému o vojenském bezpečnostním
materiálu uchovávají 20 let ode dne prokazatelného zničení vojenského bezpečnostního
materiálu, ke kterému se vztahují.
§ 12
Uchovávání údajů a dokumentace
(1) Údaje v informačním systému mohou být uchovávány v listinné podobě nebo v
elektronické podobě na technických nosičích dat nebo v kombinaci obou podob a stejným
způsobem i přenášeny.
(2) Údaje podle odstavce 1 se v informačním systému uchovávají 20 let ode dne
zániku platnosti dokladů, ke kterým se vztahují.
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§ 13
Poskytování údajů
(1) Policie České republiky poskytuje údaje z informačního systému vedeného podle
tohoto zákona bezpečnostním sborům a Vojenskému zpravodajství k plnění jejich úkolů
vyplývajících z tohoto zákona a z jiných právních předpisů.
(2) Policie České republiky zveřejňuje na svých internetových stránkách čísla
ztracených, odcizených nebo zrušených potvrzení o registraci, a to i způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
§ 14
Výkon státní správy
(1) Státní správu ve věcech nakládání s bezpečnostním materiálem podle tohoto
zákona vykonávají Ministerstvo vnitra, Policie České republiky, Ministerstvo obrany a
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
(2) Ministerstvo vnitra plní ve správním řízení vůči Policejnímu prezidiu České
republiky úkoly nadřízeného orgánu.
(3) Ministerstvo obrany
a) vede ve svých informačních systémech evidence o výsledcích kontrol, včetně kontrol
provedených zahraničními inspekčními týmy,
b) oznamuje bez zbytečného odkladu Policejnímu prezidiu České republiky porušení tohoto
zákona, zjištěná při výkonu kontroly.
§ 15
Kontrola
(1) Kontrolu13) nad dodržováním povinností podle tohoto zákona vykonává podle
kontrolního řádu13)
a) příslušný útvar policie, nebo
b) Policejní prezidium České republiky u osoby, která
1. nakládá s bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti a má provozovny na
území přesahujícím územní působnost příslušného útvaru policie, nebo
2. provádí zahraniční obchod s vojenským materiálem2).
(2) Kontrolní orgán uvedený v odstavci 1 je v rámci výkonu kontroly plnění
povinností podle tohoto zákona oprávněn

108

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBFPGNXEV)

a) kontrolovat plnění povinností uvedených v § 6,
b) požadovat předložení bezpečnostního materiálu, jeho evidence a příslušných dokladů o
jeho nabytí ke kontrole a kontrolovat fyzický a evidenční stav bezpečnostního materiálu na
místě uložení,
c) požadovat předložení dokladů opravňujících k držení bezpečnostního materiálu,
d) kontrolovat ničení bezpečnostního materiálu,
e) při důvodném podezření z porušení tohoto nebo jiného zákona bezpečnostní materiál
zajistit; o převzetí vydá příslušný kontrolní orgán jeho vlastníku nebo držiteli potvrzení.
(3) Ministerstvo obrany je oprávněno kontrolovat fyzický a evidenční stav
bezpečnostního materiálu skupiny 5 nebo 6 na místě jeho uložení a za tím účelem je
oprávněno požadovat předložení bezpečnostního materiálu, jeho evidence a příslušných
dokladů o jeho nabytí ke kontrole a kontrolovat ničení bezpečnostního materiálu. Toto
oprávnění mají v rozsahu závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy14) i zahraniční
inspekční týmy v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany.
§ 16
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 2 nakládá s
bezpečnostním materiálem bez registrace.
(2) Fyzická osoba se jako osoba nakládající s bezpečnostním materiálem podle tohoto
zákona dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 6 písm. a) až g) a i) až
m).
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
§ 14
Výkon státní správy
Státní správu ve věcech nakládání s bezpečnostním materiálem podle tohoto
zákona vykonává
a) ministerstvo, jde- li o vojenský bezpečnostní materiál,
b) Ministerstvo vnitra a policie, jde-li o významný bezpečnostní materiál.
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§ 15
Kontrola
(1) Kontrolu13) nad dodržováním povinností podle tohoto zákona vykonává
a) ministerstvo, jde-li o vojenský bezpečnostní materiál,
b) policie, jde-li o významný bezpečnostní materiál.
(2) Oprávnění kontrolovat fyzický a evidenční stav vojenského bezpečnostního
materiálu mají v rozsahu závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy14) i zahraniční
inspekční týmy v doprovodu zaměstnance ministerstva.
§ 16
Přestupky fyzických osob
(1) Osoba nakládající s bezpečnostním materiálem se dopustí přestupku, pokud
poruší některou z povinností podle § 6.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu 100 000 Kč.
§ 17
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s § 3 odst. 2 nakládá s bezpečnostním materiálem bez registrace.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající
s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona dopustí přestupku tím, že nesplní některou
z povinností podle § 6.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
§ 18 a 19
Zrušeny
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§ 20
Společná ustanovení
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává kontrolní orgán příslušný k výkonu
kontroly podle § 15 odst. 1.
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) ministerstvo, jde-li o přestupky spáchané při nakládání s vojenským bezpečnostním
materiálem,
b) Ministerstvo vnitra, jde-li o přestupky spáchané při nakládání s významným
bezpečnostním materiálem.
(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

§ 21
Přechodná ustanovení
****
§ 22
Zrušovací ustanovení
****
§ 23
Účinnost
****
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ČÁST DEVATENÁCTÁ
Platné znění § 44 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů
(zákon o Vojenské policii), ve znění zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 45/2016 Sb., zákona
č. 47/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.
a zákona č. 111/2019 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§ 44
Obecné ustanovení
(1) Vojenský policista je oprávněn použít při zákroku donucovací prostředek a zbraň,
k jejichž použití byl vycvičen.
(2) Zbraní podle tohoto paragrafu a § 45 až 49 se rozumí bodné, sečné a střelné
zbraně, včetně střeliva a munice, výbušniny, výbušné předměty a pomůcky.
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