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III. 

Návrh 

ZÁKON 

ze dne                 2020, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna trestního řádu 

Čl. I 

V § 87a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění zákona č. 152/1995 Sb., 

zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se za slovo „střelivo“ vkládá slovo 

„, munici“.  

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky 

Čl. II 

V § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 21/1993 Sb., se slova 

„a střelivo“ nahrazují slovy „, střelivo a munici“. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

Čl. III 

V § 23 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona 

č. 155/2010 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb., se slova „ničení, nákup, 
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prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, 

znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“ nahrazují slovy 

„zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin a provádění 

trhacích prací“. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o živnostenském podnikání 

Čl. IV 

Zákon 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 
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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., 

zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto: 

1. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Výzkum, vývoj, 

výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování 

a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích 

prací“ v prvním sloupci text zní:  

„Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování 

výbušnin a provádění trhacích prací“. 

2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Výzkum, vývoj, 

výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin 

a provádění trhacích prací“ ve druhém sloupci text zní: 

„pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin:  

vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické 

vědy nebo technologie;  
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pro ničení a zneškodňování výbušnin: 

oprávnění pyrotechnika*); 

pro nákup, prodej a skladování výbušnin: 

a) oprávnění pyrotechnika nebo střelmistra*), nebo 

b) oprávnění technického vedoucího odstřelů*); 

pro provádění trhacích prací: 

a) oprávnění střelmistra*), nebo 

b) oprávnění technického vedoucího odstřelů*)“. 

3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se u předmětu podnikání „Výzkum, vývoj, 

výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin 

a provádění trhacích prací“ text třetího sloupce zrušuje. 

4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Výzkum, vývoj, 

výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin 

a provádění trhacích prací“ se ve čtvrtém sloupci slovo „úřad*****)“ nahrazuje slovem 

„úřad**)“. 

5. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Výzkum, vývoj, 

výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin 

a provádění trhacích prací“ v pátém sloupci text zní: 

„*) § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů 

 **) § 23 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů“. 

6. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se předměty podnikání „Vývoj, výroba, 

opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování 

a ničení zbraní a střeliva“, „Provádění pyrotechnického průzkumu“ a „Provozování 

střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní“ zrušují. 

7. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se u předmětu podnikání „Nákup a prodej, 

půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, 

znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ text čtvrtého sloupce zrušuje. 

8. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se u předmětu podnikání „Nákup a prodej, 

půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, 

znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ v pátém sloupci text zní:  
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„zákon 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 pozdějších předpisů“. 

9. V příloze č. 4 ŽIVNOST VOLNÁ bod 54 zní: 

„54. Nakládání se zbraněmi, střelivem a municí, provádění pyrotechnického průzkumu, 

provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní“. 

 

Čl. V 

Přechodná ustanovení 

1. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění 

k provozování koncesované živnosti s předmětem podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, 

ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování 

výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“, může 

v provozování živnosti pokračovat v rozsahu předmětu podnikání, pro který byla koncese 

udělena, pokud činnosti uvedené v předmětu podnikání udělené koncese jsou podle nové 

právní úpravy obsaženy v živnosti s předmětem podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, 

zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin a provádění 

trhacích prací“. 

2. Živnostenský úřad zahájí do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona řízení 

a zruší podmínky provozování živnosti uvedené v bodě 1. 

3. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění 

k provozování koncesované živnosti s předmětem podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, 

ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování 

výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“ v rozsahu 

předmětu podnikání „výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej, skladování, 

znehodnocování a delaborace munice“, nebo koncesovaných živností s předměty 

podnikání „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, 

uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“, „Provádění pyrotechnického 

průzkumu“ nebo „Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní“, je ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování činností spadajících do těchto 

koncesovaných živností na základě oprávnění k provozování živnosti volné s předmětem 

podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského 

zákona“. 
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4. Živnostenský úřad zapíše do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona změnu 

předmětu podnikání podle bodu 3 do živnostenského rejstříku a zároveň zapíše do tohoto 

rejstříku obor činnosti živnosti volné „54. Nakládání se zbraněmi, střelivem a municí, 

provádění pyrotechnického průzkumu, provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se 

zbraní“ včetně údajů o provozovnách, pokud byly u koncesovaných živností uvedených 

v bodu 3 do živnostenského rejstříku zapsány, a vydá podnikateli výpis. 

5. Řízení o udělení koncese pro koncesované živnosti s předmětem podnikání „Výzkum, 

vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování 

a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích 

prací“, „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, 

znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“, „Provádění pyrotechnického průzkumu“ 

a „Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní“ zahájená přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni pravomocně neskončená se dokončí podle 

nové právní úpravy. 

6. Pokud žadateli o koncesi pro koncesovanou živnost s předmětem podnikání „Výzkum, 

vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování 

a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích 

prací“ v rozsahu předmětu podnikání „výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej, 

skladování, znehodnocování a delaborace munice“ nebo koncesovaných živností 

s předmětem podnikání „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, 

půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“, „Provádění 

pyrotechnického průzkumu“ nebo „Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se 

zbraní“ ke dni nabytí účinnosti zákona trvalo živnostenské oprávnění k provozování volné 

živnosti s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 

3 živnostenského zákona“, živnostenský úřad zapíše obor činnosti „54. Nakládání se 

zbraněmi, střelivem a municí, provádění pyrotechnického průzkumu, provozování střelnic 

a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní“ včetně údajů o provozovnách, které byly součástí 

žádosti, do živnostenského rejstříku a vrátí žadateli o koncesi správní poplatek. 

7. Řízení vztahující se k provozování některé z koncesovaných živností uvedených v bodech 

1 a 3 zahájená a pravomocně neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

živnostenský úřad dokončí podle nové právní úpravy. 
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ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o obecní policii 

Čl. VI 

Zákon 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., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 248/2017 Sb. a zákona 

č. …/2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 11a se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno g), které zní: 

„g) centrálního registru zbraní vedeného podle zákona o zbraních7).“. 

2. V § 14 odst. 2 větě třetí a v § 14 odst. 5 se slova „podléhající registraci“ nahrazují slovy 

„, střelivo nebo munici“. 

3. V § 14 odst. 4 se slova „podléhající registraci“ nahrazují slovy „, střeliva nebo munice“. 

4. V § 14 odst. 5 se slova „převzetí zbraně“ nahrazují slovy „jejich převzetí“. 

5. V § 20 odstavec 3 zní: 

„(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.“. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 

Čl. VII 

 Zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

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 
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č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 2 odst. 1 písm. c) a v § 2 odst. 2 písm. b) se slova „ Evropské unie“ zrušují. 

2. V § 2 odst. 1 písm. d) a v § 22a úvodní části ustanovení se slova „ uvnitř Evropské unie“ 

nahrazují slovy „v rámci členských států“. 

3. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(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.“. 

4. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 19a 

Zjednodušená licence 

(1) Žadatel může požádat o udělení zjednodušené licence v případě obchodu 

s vojenským materiálem podle § 2 odst. 1 písm. a), s výjimkou významného vojenského 

materiálu,  

a) za účelem předvádění vzorků na výstavách, veletrzích nebo prezentacích,  

b) při průzkumu trhu nebo při účastech na výběrových řízeních, nebo 

c) pro testování, zkoušení a hodnocení.  

(2) Zjednodušená licence neopravňuje žadatele k prodeji, nákupu, darování nebo 

následnému reexportu, pokud není v případných dalších podmínkách rozhodnutí o udělení 

zjednodušené licence v odůvodněných případech 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 

g) účel vývozu vojenského materiálu podle odstavce 1.  
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(4) Žádost o udělení zjednodušené licence podle odstavce 1 musí být doložena 

dokladem prokazující účel podle odstavce 1 a prohlášením 

a) žadatele, zda se jedná o užití podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo 

b) konečného uživatele, zda se jedná o užití podle odstavce 1 písm. c).  

(5) Prohlášení žadatele 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 žadatele, 

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 žadatele, 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 žadatele.  

(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 7 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) název vojenského materiálu a jeho množství,  

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,  

f) podmínku, 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 

g) případné další podmínky zjednodušené licence. 
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(9) Ustanovení § 15 odst. 1 a 2 a § 17 až 19 se použijí pro zjednodušenou licenci 

obdobně.“. 

5. § 21 zní:  

„§ 21 

(1) Držitel povolení, kterému byla udělena licence umožňující provést obchod 

s vojenským materiálem, kde zahraniční smluvní partner nebo konečný uživatel nemá sídlo 

v členském státě Evropské unie, je povinen řízení o propuštění do celního režimu uskutečnit 

a předložit originál této licence u celního úřadu. 

(2) Je-li prováděn z České republiky transfer vojenského materiálu na území 

členského státu, který není členským státem Evropské unie, na základě obecné licence 

podle § 22b, je držitel povolení povinen řízení o propuštění do celního režimu uskutečnit 

a předložit originál potvrzení o provedení registrace ministerstvem podle § 22b odst. 5 

u celního úřadu. 

(3) Je-li prováděn do České republiky transfer vojenského materiálu z členského státu, 

který není členským státem Evropské unie, je držitel povolení povinen řízení o propuštění 

do celního režimu uskutečnit a předložit originál povolení podle § 6 u celního úřadu.“. 

6. V části třetí v nadpisu hlavy druhé a v nadpisu § 22e se slova „uvnitř Evropské unie“ 

nahrazují slovy „v rámci členských států“. 

7. V § 22a písm. a) se slova „Evropské unie (dále jen „členský stát“)“ zrušují. 

8. V § 23a se doplňuje odstavec 5, který zní:  

„(5) Poskytnutí údajů Generálním ředitelstvím cel podle odstavce 4 není porušením 

mlčenlivosti podle daňového řádu.“ 

9. V § 24 odst. 2 písm. b) se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „, a jsou-li 

předmětem zahraničního obchodu zbraně, střelivo nebo munice, také správci 

centrálního registru zbraní“. 

10. V § 25 odst. 4 písm. a) se za text „§ 15 odst. 3“ vkládá text „, § 19a odst. 3“. 

11. V § 25 odst. 4 písm. b) se za text „§ 15 odst. 4“ vkládá text „nebo § 19a odst. 4“. 

12. V § 30 a v § 30a odst. 1 větě první se slova „a 16“ nahrazují slovy „, 16 a § 19a odst. 7“. 

 

Čl. VIII 

Přechodné ustanovení 

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 

zákona č. 38/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva 

Čl. IX 

Zákon 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., se mění takto: 

1. V § 1 písm. a) se slova „držitelů průkazů zbraní“ nahrazují slovy „dalších osob 

nakládajících se zbraněmi“. 

2. V § 3 písmeno c) zní: 

„c) kontrolované výrobky, s nimiž nakládá vyňatý držitel podle zákona o zbraních,“. 

3. V § 3 písmeno f) zní: 

„f) střelné zbraně, které nejsou určeny ke střelbě, zejména zbraně pro muzejní nebo 

sběratelské účely anebo zbraně, u nichž policie podle zákona o zbraních zakázala jejich 

použití ke střelbě.“. 

4. V § 11 se za větu první vkládá věta „Nejpozději 3 měsíce před uplynutím jeho platnosti 

může výrobce nebo dovozce požádat o prodloužení platnosti certifikátu na dobu nejdéle 

3 let.“. 

5. V nadpisu § 16 se slova „držitele průkazu zbraně“ nahrazují slovy „dalších osob 

nakládajících se stanovenými zbraněmi“. 

6. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno g), které zní: 

„g) označit kontrolované výrobky identifikačními údaji v souladu s prováděcím právním 

předpisem, a to bez zbytečného odkladu po jejich vyrobení nebo dovezení.“. 

7. V § 16 odstavec 2 zní: 

„(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 provozovnách18b).“. 
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Poznámka pod čarou č. 18a se zrušuje. 

8. V § 16 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo nevratná úprava 

zbraně podle zákona o zbraních“. 

9. V § 16 se odstavec 5 zrušuje. 

10. V § 17 odst. 3 písmeno e) zní: 

„e) rozhoduje o zařazení zbraně, stanovené součásti zbraně, střeliva nebo aktivního 

komponentu střeliva do kategorie zbraně nebo střeliva podle zákona o zbraních,“. 

Poznámka pod čarou č. 19b se zrušuje. 

11. V § 17 odst. 3 se písmeno i) zrušuje. 

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i). 

Poznámky pod čarou č. 19h a 19i se zrušují. 

12. V § 22a odst. 2 se na konci písmene e) se slovo „nebo“ zrušuje. 

13. V § 22a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno 

g), které zní: 

„g) neoznačí kontrolované výrobky identifikačními údaji bez zbytečného odkladu po jejich 

vyrobení nebo dovezení podle § 16 odst. 1 písm. g).“. 

14. V § 22a odst. 5 písm. b) se za slovo „částí“ vkládají slova „nebo nevratná úprava 

zbraně“. 

15. V § 22a odst. 6 písm. a) se za slova „až e)“ vkládají slova „nebo g)“. 

 

ČÁST OSMÁ 

Změna zákona o myslivosti 

Čl. X 

Zákon 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 
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č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., 

zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 314/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 12 odst. 3 písm. h) se slova „platný zbrojní průkaz“ nahrazují slovy „platné zbrojní 

oprávnění“. 

2. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „zbrojního průkazu, průkazu zbraně,“ zrušují. 

3. V § 35 odst. 1 písm. f) se slova „platný zbrojní průkaz skupiny C“ nahrazují slovy „platné 

zbrojní oprávnění“. 

4. V § 45 odst. 1 písm. g) se slova „zaměřovače zbraní konstruovaného na principu 

noktovizorů,“ zrušují. 

5. V § 45 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.  

Dosavadní písmena k) až v) se označí jako písmena j) až u).  

6. V § 45 odst. 1 písm. k) zní:  

„k) střílet zvěř ze zbraní samonabíjecích se zásobníkem schopným pojmout více jak 2 náboje 

nebo ze samočinných zbraní,“.  

7. V § 45 odst. 1 písm. l) zní:  

„l) lovit zvěř kromě prasat divokých, samic a mláďat ostatních druhů spárkaté zvěře, jezevců 

lesních a lišek obecných za noci, tj. hodinu po západu slunce až do hodiny před 

východem slunce; lovit prase divoké, samice a mláďata ostatních druhů spárkaté zvěře, 

jezevce lesního a lišku obecnou v noci bez použití vhodné pozorovací a střelecké optiky,“. 

8. V § 45 odst. 2 se slova „m), t) a u)“ nahrazují slovy „ l) a s)“. 

9. V § 46 odst. 1 větě první se slova „při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně 

a“ zrušují. 

 

ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 

Čl. XI 

Příloha 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 
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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. 457/2011 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 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 č. 209/2019 Sb., 

zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona 
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č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., 

se mění takto: 

 

1. Položky 30 a 31 znějí: 

„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 

d) Přijetí žádosti o vydání povolení kategorie R1, R2, R3, 

    S1, S2 nebo povolení pro nadlimitní zásobníky     Kč    300 

e) Přijetí žádosti o zápis způsobilé osoby do centrálního  

    registru zbraní         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 

i) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu    Kč    300 

j) Přijetí žádosti o vydání nebo prodloužení evropského  

    zbrojního pasu         Kč    300 

 

Osvobození 

1. Od poplatku podle písmen d) a e) této položky je osvobozeno podání, které žadatel 

činí elektronickým přístupem se zaručenou identitou. 

2. Od poplatku podle písmene a) jsou osvobozeni příslušníci Policie České republiky, 

příslušníci Vojenské policie a příslušníci ozbrojených sil 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“. 

2. V položce 32 písm. g) se text „a), f) a g)“ nahrazuje textem „a) a f)“. 
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3. V položce 32 písm. h) se za slovo „zbraně“ vkládají slova „vyrobené nejpozději 

do 31. ledna 1890“. 

4. V položce 32 písm. i) se za slovo „zbraně“ vkládají slova „vyrobené nejpozději 

do 31. ledna 1890 a“. 

5. Položka 33 se zrušuje. 

6. V položce 160 se slova „pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva“ 

zrušují a číslo „800“ se nahrazuje číslem „300“. 

7. V položce 160 v části Osvobození se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení 

bodu 1. 

 

 

ČÁST DESÁTÁ 

Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice 

omezuje z bezpečnostních důvodů 

Čl. XII 

Zákon 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., se mění takto: 

1. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ministerstvo rozhodne o žádosti na základě 

závazného stanoviska Ministerstva vnitra z hlediska vnitřního pořádku a bezpečnosti.“. 

2. V § 3 se doplňuje odstavce 3, který zní: 

„(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.“. 

3. V § 12 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

„(2) Ministerstvo a správce centrálního registru zbraní podle zvláštního právního 

předpisu si vzájemně poskytují údaje týkající se zbraní a střeliva, jež jsou předmětem žádostí 

o povolení a povolení k vývozu. 

(3) Poskytnutí údajů Generálním ředitelstvím cel podle odstavce 1 není porušením 

mlčenlivosti podle daňového řádu.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4. 
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Čl. XIII  

Přechodné ustanovení 

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 

zákona č. 228/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST JEDENÁCTÁ 

Změna zákoníku práce 

Čl. XIV 

V § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se za slovo „zbraněmi“ 

vkládají slova „, střelivem, municí“. 

 

ČÁST DVANÁCTÁ 

Změna zákona o Policii České republiky 

Čl. XV 

Zákon 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., se mění takto: 

1. V § 38 odst. 5 větě druhé se za slovo „doplňků“ vkládají slova „a součástí“. 

2. V § 56 odst. 5 se slova „a doplňků“ nahrazují slovy „, munice, doplňků a součástí“ 

a za slovo „účinky“ se vkládají slova „a střeliva nebo munice pro takovou střelnou zbraň“. 

3. V § 110 se za slovo „zbraně“ vkládají slova „a střelivo“ a slova „předpisem29) 

a bezpečnostní materiál podle jiného právního předpisu30)“ se nahrazují slovy 

„předpisem, munici a obdobný materiál“. 

Poznámky pod čarou č. 29 a 30 se zrušují. 
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ČÁST TŘINÁCTÁ 

Změna trestního zákoníku 

 Čl. XVI  

 Zákon 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., zákona č. 315/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 261 odst. 3 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje. 

2. V § 261 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se 

písmeno c), které zní: 

„c) spáchá-li takový čin ve vztahu k zbraním, střelivu nebo munici ve větším rozsahu nebo 

za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.“. 

3. V § 279 odst. 1 se slova „nebo díly“ nahrazují slovy „, tlumič hluku výstřelu“ a slova 

„zakázaný doplněk zbraně“ se nahrazují slovy „ve větším množství polotovary hlavních 

částí zbraně“. 

4. V § 279 odst. 2 alinea 1 se slovo „znehodnocenou“ nahrazuje slovem „neaktivní“. 

5. V § 279 odst. 3 písm. a) se za slovo „malém“ vkládá slovo „, munici“. 

6. V § 280 odst. 1 se za slovo „prostředky“ vkládá slovo „, munici“. 

7. V§ 280 odst. 2 se za slovo „prostředků“ vkládá slovo „, munice“. 

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 

Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 

Čl. XVII 

Zákon 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., se mění takto: 
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1. V § 16 odst. 1 písm. d) se za slovo „střelivu“ vkládá slovo „, munici“. 

2. V § 25 odst. 5 se slova „a doplňků“ nahrazují slovy „, munice, doplňků a součástí“ 

a za slovo „účinky“ se vkládají slova „a střeliva nebo munice pro takovou střelnou zbraň“. 

3. V § 62 se za slovo „zbraně“ vkládají slova „a střelivo“ a slova „a bezpečnostní materiál 

podle jiného právního předpisu17)“ se nahrazují slovy „munici a obdobný materiál“. 

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje. 

 

ČÁST PATNÁCTÁ 

Změna zákona o Celní správě České republiky 

Čl. XVIII 

V § 45 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, se slova 

„a doplňků“ nahrazují slovy „, munice, doplňků a součástí“. 

 

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ 

Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem  

Čl. XIX 

Zákon 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., se mění takto: 

1. V § 1 odst. 1 se slova „výkon státní správy“ nahrazují slovy „působnost Ministerstva 

obrany (dále jen „ministerstvo“), Ministerstva vnitra a Policie České republiky (dále jen 

„policie“)“.  

2. V § 1 odst. 2 písmeno b) zní: 

„b) věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, s nimiž nakládají vyňatí držitelé podle 

zákona o zbraních,“. 

3. V § 1 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují. 

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno c). 
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4. § 2 včetně nadpisu zní: 

„§ 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 protirušících zařízení. 

 (3) Vojenský bezpečnostní materiál zahrnuje 

a) bojová a speciální vozidla a jejich hlavní části bez zbraňových systémů nebo s neaktivní 

zbraní podle zákona o zbraních, na které se vztahuje Smlouva o konvenčních 

ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s., a to 

1. bojové tanky, bojová obrněná vozidla, zahrnující bojová vozidla pěchoty, obrněné 

transportéry, bojová vozidla s těžkou výzbrojí a dělostřelecké systémy, zahrnující 

kanóny a houfnice, minomety, raketomety a systémy spojující jejich charakteristiky,  

2. mostní tanky a ostatní bojová obrněná vozidla odvozená od bojových vozidel pěchoty 

a obrněných transportérů se speciální nástavbou nebo vybavená nosiči zbraní nebo 

vybavením pro kladení min nebo odpalování střeliva, 

b) letouny a vrtulníky a jejich hlavní části, na které se vztahuje Smlouva o konvenčních 

ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s., a vojenské bezpilotní 

prostředky bez zbraňových systémů, nebo s neaktivní zbraní podle zákona o zbraních, 

zahrnující 

1. bojové letouny a vrtulníky zahrnující úderné vrtulníky, vrtulníky bojové podpory 

a neozbrojené dopravní vrtulníky, a dále cvičné letouny, nebo 

2. vojenské bezpilotní letouny nebo vrtulníky. 

  (4) Za vojenský bezpečnostní materiál se nepovažují bojová a speciální vozidla, 

letouny a vrtulníky, na nichž byly provedeny úpravy podle Protokolu o postupech při 

snižování konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou o konvenčních ozbrojených 

silách v Evropě, vyhlášenou pod č. 94/2003 Sb. m. s. Provedené úpravy posuzuje 

ministerstvo. 

(5) V pochybnostech, zda věc je či není  

a) významným bezpečnostním materiálem, rozhoduje Ministerstvo vnitra, 
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b) vojenským bezpečnostním materiálem, rozhoduje ministerstvo.“. 

5. § 3 až 5 se včetně nadpisů zrušují. 

6. § 6 včetně nadpisu zní: 

„§ 6  

Nakládání s bezpečnostním materiálem  

 (1) S bezpečnostním materiálem je v rámci podnikatelské činnosti oprávněn 

nakládat  jen držitel státního povolení k provozování živnosti v oboru bezpečnostního 

materiálu, který má sídlo, odštěpný závod nebo místo pobytu na území České republiky. 

(2) Osoba nakládající s významným bezpečnostním materiálem  

a) je povinna alespoň po dobu 10 let od pozbytí příslušného významného bezpečnostního 

materiálu vést vhodným způsobem evidenci významného bezpečnostního materiálu 

v rozsahu uvedeném v § 9, tak aby byla zajištěna dostupnost takových údajů,  

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  

a) je povinna neprodleně písemně oznámit ministerstvu nabytí a pozbytí vlastnictví, umístění, 

účel nakládání, ztrátu nebo 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 vojenský bezpečnostní materiál včetně příslušných dokladů ke kontrole 

ministerstvu nebo zahraničním inspekčním týmům v doprovodu zaměstnance 

ministerstva; za tím účelem je povinna 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 
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termín, místo, a konkrétní druh i množství takového vojenského bezpečnostního materiálu 

a způsob zničení ministerstvu nejpozději 10 pracovních dnů předem,  

f) nesmí převést vojenský bezpečnostní materiál na osobu, která s ním podle odstavce 1 

nesmí nakládat.“. 

7. § 7 včetně nadpisu a § 8 se zrušují. 

8. § 9 včetně nadpisu zní: 

„§ 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, 

a 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.“. 

9. § 10 se včetně nadpisu zrušuje. 
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10. § 11 včetně nadpisu zní: 

„§ 11  

Evidence vojenského bezpečnostního materiálu 

 (1) Ministerstvo při plnění úkolů podle tohoto zákona vede evidenci obsahující údaje 

v rozsahu podle § 9 o vojenském bezpečnostním materiálu a osobách, které s ním nakládají. 

 (2) Údaje podle odstavce 1 se v evidenci vojenského bezpečnostního materiálu 

uchovávají 10 let ode dne prokazatelného zničení vojenského bezpečnostního materiálu, 

ke kterému se vztahují.“. 

11. § 12 a 13 se včetně nadpisů zrušují. 

12. § 14 až 16 včetně nadpisů znějí: 

„§ 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.  

 

§ 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  

 (1) Osoba nakládající s bezpečnostním materiálem se dopustí přestupku, pokud 

poruší některou z povinností podle § 6.  

 (2) Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.“. 
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13. § 17 se včetně nadpisu zrušuje. 

14. V § 20 odstavec 1 zní: 

„(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.“. 

 

 

ČÁST SEDMNÁCTÁ 

Změna zákona o Vojenské policii 

Čl. XX 

V § 44 odst. 2 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., se za slovo „zbraně“ vkládají slova „, včetně 

střeliva, munice, doplňků a součástí zbraně“. 

 

ČÁST OSMNÁCTÁ 

Zrušovací ustanovení 

Čl. XXI 

 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 295/2014 Sb., o členění 

bezpečnostního materiálu, se zrušuje. 

 

ČÁST DEVATENÁCTÁ  

ÚČINNOST 

Čl. XXII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení čl. VII 

a VIII, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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