
Platná znění (částí) zákonů s vyznačením změn podle poslaneckého návrhu poslance 

Maška, Hamáčka a dalších. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

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, 
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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, 

  

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, 
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b) omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva, 

  

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). 

 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

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 
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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 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., zákona 209/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., a zákona č. 

277/2019 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

Položka 31  

 

a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice  

    na dobu určitou, nejdéle na 

- týden                                             Kč          300 

- měsíc                                             Kč          800 

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                                   Kč        1 500 

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  Kč      1 000 

d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele  

    o vydání zbrojního průkazu nebo muničního průkazu                 Kč         100 

e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem                   Kč         200 

f) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví,  

    držení nebo nošení zbraně kategorie A                              Kč      1 000 

g) Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, 

    držení nebo nošení zbraně kategorie B                          Kč         200 

h) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní                        Kč      1 500 

k) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro zajišťování kurzu v rámci   Kč           1 000 

programu střelecké přípravy        
   
 

 

 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 
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žádosti znehodnocení, zničení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s 

opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.  
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