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VIII.                                                   

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 4. září 2019, s termínem 

dodání stanovisek do 2. října 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

BEZ PŘIPOMÍNEK (S AKTIVNÍ REAKCÍ) 

AMSP 

ČLK 

ČNB 

ČTÚ 

MMR 

MPSV 

MŠMT 

MŽP 

NBÚ 

Nejvyšší soud ČR (bez vyjádření) 

NÚKIB 

SÚJB 

ÚOOÚ 

ÚVČR (VÚV) 

UZSI 

ÚZSVM 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY (EKLEP) 

Český báňský úřad 

Hospodářská komora 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zemědělství 

Nejvyšší státní zastupitelství 

Odbor kompatibility Úřadu vlády 

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva 

 

JEN DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY (EKLEP) 

Bezpečnostní informační služba 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo zdravotnictví 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA (ČLENOVÉ EXPERTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY) 

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva 

LEX z.s. 

Tomáš Gawron, advokát 
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K NÁVRHU OBECNĚ 

Odbor 

kompatibility 

obecně 

Po stránce formální: 

     Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 

platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.  

Některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou již v současnosti vykazována 

jako implementační vůči předpisům EU ve srovnávacích tabulkách (viz níže). Je-li 

návrhem do těchto implementačních ustanovení zasahováno, je povinností 

předkladatele tyto tabulky aktualizovat a přiložit k návrhu (dle čl. 9 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády). Změny textu v tomto případě nejsou vždy významné 

pro účely implementace, resp. jedná se spíše o legislativně technické úpravy, ale 

text ve starších verzích srovnávacích tabulek nebude odpovídat novelizovanému 

znění. K dotčeným ustanovením předpisů EU postačí ve srovnávací tabulce uvést 

místo celého textu novelizovaného ustanovení pouze identifikační číslo návrhu.  

Aktuálně jsou ve srovnávacích tabulkách vedena jako implementační např. tato 

ustanovení:  

§ 87a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., § 22a, 24 a 25 zákona č. 38/1994 Sb., § 1 a 

§ 16 zákona č. 156/2000 Sb., § 45 zákona č. 449/2001 Sb., § 349 zákona č. 

262/2006 Sb., § 56 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb. a § 279 zákona č. 40/2009 Sb. 

 

K návaznosti na směrnici 2009/43/ES – viz dále. 

Po stránce materiální: 
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Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Zákon není sám o sobě implementačního charakteru.  

V širších souvislostech s upravovanou materií souvisí následující předpisy EU: 

 směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně 
zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými 
při práci, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 
2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 
1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 
73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 
93/96/EHS, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 
2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř 
Společenství, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 
2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo 
osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o 
jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na 
doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 
2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 
dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi, 

 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, 
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 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů. 

 

Závěr: 

Návrh zákona bude možno považovat za slučitelný s právem EU až po 

vypořádání výše uvedených připomínek.  

Nedostatky ve formálních náležitostech návrhu je nutno napravit. 
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K ČÁSTI ČTVRTÉ 

Změna zákona o živnostenském podnikání 

 

MPO 

Z 1 

 

1. K bodu 2 

Požadujeme ve druhém sloupci v textu „pro nákup prodej a skladování výbušnin; a) 

oprávnění pyrotechnika, nebo b) oprávnění technického vedoucího odstřelů*);" 

vložit za slovo „pyrotechnika" slova „nebo střelmistra*)". Není důvodné tuto 

odbornou způsobilost, která je ve stávajícím znění živnostenského zákona 

uvedena, z nové právní úpravy vypustit. Jednalo by se o zpřísnění požadavku na 

odbornou způsobilost, které předkladatel návrhu nezdůvodnil a nepodrobil testu 

proporcionality, a které by negativním způsobem zasáhlo do práv především 

stávajících podnikatelů, kteří by museli nově doložit odbornou způsobilost podle 

nové právní úpravy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Text upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MPO 

Z 2 

 

2. K  bodu 3 

Požadujeme vypustit bod 3 návrhu. Požadavek na spolehlivost podnikatele nebo 

statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu podle 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, je s ohledem na úpravu nového zákona o zbraních 

a nového zákona o munici nepřiměřený, neboť nová úprava nakládání se zbraněmi, 

střelivem a municí prokázání spolehlivosti podle zákona č. 451/1991 Sb. 

nevyžaduje. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. Text upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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MPO 

Z 3 

 

3. K bodu 4 

V návaznosti na vypuštění bodu 3 návrhu žádáme ve čtvrtém sloupci slovo 

„úřad*****)" nahradit slovem „úřad**)" 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Akceptováno. Text upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MPO 

Z 4 

 

4. K bodu 5 
V návaznosti na vypuštění bodu 3 návrhu žádáme v pátém sloupci text uvést ve 
znění: 
„*) § 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". 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Akceptováno. Text upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MPO 

Z 5 

 

5. K bodu 7 
Požadujeme ponechat nakládání s bezpečnostním materiálem v koncesovaných 
živnostech a předmět podnikání této koncesované živnosti uvést ve znění „Nákup 
a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, 
přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu". Z návrhu vyplývá, 
že nakládání s bezpečnostním materiálem jako takovým u varianty č. 1 a s 
vojenským bezpečnostním materiálem u varianty č. 2 nebude upraveno žádným 
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právním předpisem, který by specificky reguloval vstup do podnikání. Nakládání 
s tímto materiálem včetně jeho výroby a oprav bude možno provozovat na základě 
živnosti volné, přičemž nejen že pro tuto činnost nebudou stanoveny specifické 
podmínky např. odborná způsobilost, schválení provozovny atd., ale zároveň 
orgány veřejné moci ztratí přehled o tom, kdo s bezpečnostním materiálem 
nakládá. 
 
V návaznosti na to žádáme v příloze č. 3 Koncesované živnosti u živnosti 
s předmětem podnikání „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, 
uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního 
materiálu" ve sloupci čtvrtém slova „souhlas krajského ředitelství Policie České 
republiky" vypustit s ohledem na to, že v navržené změně zákona o nakládání 
s bezpečnostním materiálem se § 4 upravující mimo jiné i vydávání stanoviska 
příslušného orgánu policie zrušuje; zároveň je třeba nahradit ve sloupci pátém 
poznámku odkazující na § 3 odst. 2 zákona 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) odkazem na 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. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Text upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MPO 

Z 6 

 

6. K bodu 8 
V souvislosti s navrženou právní úpravou, kdy činnost spočívající v nakládání se 
zbraněmi, střelivem a municí a v provozu střelnic a výuce ve střelbě se zbraní 
nebude nadále koncesovanou živností, požadujeme, aby obor činnosti 54 v příloze 
č. 4 ŽIVNOST VOLNÁ byl uveden ve znění „54. Nakládání se zbraněmi, střelivem 
a municí, provádění pyrotechnického průzkumu, provozování střelnic a výuka 
a výcvik ve střelbě se zbraní". Považujeme za vhodné, aby pro tyto specifické 
činnosti byl vyhrazen samostatný obor činnosti, obdobně, jako je tomu například 
u oboru činnosti 34 zahrnujícího činnosti z oblasti letectví upravené zákonem 
o civilním letectví. V tomto případě také bude možno provést transformaci 
stávajících oprávnění, konkrétně přiřazení stávajících provozoven podnikatelů 
k tomuto oboru činnosti, aniž by podnikatelé museli znovu oznamovat 
živnostenskému úřadu již dříve oznámené provozovny, což by podřazení 

 

 

 

Akceptováno. Text upraven. 
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jednotlivých činností z předmětných koncesovaných živností pod různé obory 
činnosti živnosti volné, jak navrhuje předkladatel, vyžadovalo. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

K Přechodným ustanovením 

MO 

Z 6 

 

K čl. IV (Přechodná ustanovení) bodu 1. zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

Požadujeme doplnit přechodné období v délce alespoň 6 měsíců. 

 

Odůvodnění: 

Důvodem je možnost ohrožení Vojenského technického ústavu, kdy již samotnou 

účinností zákona ztratí tento státní podnik některá ze svých živnostenských 

oprávnění nezbytných pro jeho činnost, pro jejíž výkon byl státem založen. 

Nahrazení těchto oprávnění rozšířením živnostenského oprávnění „Výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ dle našeho názoru 

tuto situaci zcela neřeší, neboť i v takovém případě je třeba vymezit činnosti 

spadající do uvedeného oprávnění tak, aby byly tyto konkrétní činnosti např. ze 

živnostenského rejstříku patrné. Každý takový zápis je samozřejmě prováděn v 

určité časové lhůtě, a právě v této lhůtě nebude de iure jasné, zda podnik může 

danou činnost legálně vykonávat či nikoliv. Navíc, je nestandardní zavádět změnu s 

takovým dopadem zejména na podnikatelský sektor bez přechodného období. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. Nově doplněna přechodná 

ustanovení dle zásadních připomínek 

MPO. 

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 
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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 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MPO 

Z 7 

 

K ČI. IV Přechodná ustanovení 
7. Přechodná ustanovení požadujeme přepracovat tak, aby umožnila plynulý 
přechod na novou právní úpravu s co nejmenší zátěží pro stávající podnikatele, 
např. následovně; „ 

„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 

 

 

 

Akceptováno. Text upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8BCFES)



12 
 

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". 
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 
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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.“ 
 

Navržená úprava umožní pokračování v provozování živnosti a zachování 
kontinuity údajů vedených o podnikateli a jím provozovaných živnostech 
v živnostenském rejstříku. Zároveň živnostenskému úřadu umožní, aby změny 
právní úpravy provedl s nejmenším zatížením pro podnikatele, který nebude muset 
živnostenskému úřadu znovu oznamovat údaje o již oznámených a existujících 
provozovnách. Pokud se týká postupu v případě řízení pravomocně neskončených, 
navrhujeme, aby byla dokončena podle nové právní úpravy. K otázce informací, 
které má poskytnout Živnostenský úřad České republiky Policejnímu prezidiu ČR, 
jsme toho názoru, že úprava je zcela nadbytečná, neboť podle § 60 odst. 10 
živnostenského zákona Živnostenský úřad České republiky poskytuje údaje ze 
živnostenského rejstříku orgánům podle jiného předpisu, pokud tyto údaje potřebují 
pro výkon své činnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 
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K ČÁSTI ŠESTÉ 

Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 

MPO 

Z 9 

 

9. V části páté, čl. VI bodu 1 požadujeme text „§ 1 odst. 1 písm. c) a v § 1 odst. 2 
písm. b)" nahradit textem „§ 2 odst. 1 písm. c) a v § 2 odst. 2 písm. b)" a u bodu 2 
požadujeme text „§ 1 odst. 1 písm. d)" nahradit textem „§ 2 odst. 1 písm. d)". 
Jedná se o chybu v čísle. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text upraven jak bylo 

připomínkovým místem požadováno.  

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Odbor 

kompatibility 

Z 

Ustanovení § 2 odst. 4 je nejasné. Předně není odůvodněno, proč se 

Lichtenštejnsko nemá podřadit pod státy EHP, když v zákoně o zahraničním 

obchodu s vojenským materiálem implementovaná směrnice má dopady na celé 

EHP. To je potřeba vyjasnit. Dále z formulace není jasné, která ustanovení se tedy 

mají použít na všechny členské státy EU/EHP, a která pouze na ty bez 

Lichtenštejnska. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU 

EHP č. 111/2013 ze dne 14. června 

2013, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a 

certifikace) Dohody o EHP 

„Článek 1 

Kapitola XIX přílohy II Dohody o EHP se 

mění takto: 

1) Za bod 3p (rozhodnutí Komise 

2010/376/EU) se doplňuje toto: 

„3q. 32009 L 0043: směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/43/ES ze 

dne 6. května 2009 o 

zjednodušení podmínek transferů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8BCFES)



15 
 

produktů pro obranné účely uvnitř 

Společenství (Úř. věst. L 146, 

10.6.2009, s. 1), ve znění: 

— 

 32010 L 0080: směrnice Komise 

2010/80/EU ze dne 22. listopadu 

2010 (Úř. věst. L 308, 24.11.2010, 

s. 11), 

— 

 32012 L 0010: směrnice Komise 

2012/10/EU ze dne 22. března 

2012 (Úř. věst. L 85, 24.3.2012, s. 

3).“ 

 Tato směrnice se nevztahuje na 

Lichtenštejnsko. 

Pro účely Dohody se směrnice upravuje 

takto: 

Článek 11 se nepoužije.“ 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MZV 
Část pátá - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem  

čl. VI bod 4 a bod 5 (§ 6 odst. 3 a § 16 odst. 2) Akceptováno. 
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Z 1 

 

MZV nesouhlasí se zavedením de facto tiché procedury pro závazná stanoviska 
MZV v případě žádosti o povolení k obchodování s vojenským materiálem (tj. právní 
fikce souhlasu v případě nevyjádření se). Riziko, že kvůli lidské či technické chybě 
nebude případné zamítavé stanovisko MZV ve lhůtě doručeno, je příliš vysoké. 

Tato připomínka je zásadní. 

Novelizační body 4 a 5 byly vypuštěny. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MZV 

Z 2 

 

Část pátá - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem čl. VI 

bod 4 a bod 5 

MZV navrhuje, aby dotčený orgán měl možnost vydat tzv. blanketní závazné 

stanovisko, ve kterém by sdělil typ žádostí či konkrétní cílové destinace, pro které 

by platila fikce jeho souhlasu v případě nedodání závazného stanoviska v určené 

lhůtě. Takové opatření by značně snížilo administrativní zátěž pro MZV a umožnilo 

řešit jednoduché, často se opakující žádosti, ve kterých je dnes souhlasné 

stanovisko MZV sice pouze formalitou, avšak vyžaduje stejné administrativní úkony 

jako jiné, složitější případy. Např. MZV až do odvolání souhlasí s tím, aby jeho 

nevyjádření se v případech vývozů vojenského materiálu do USA bylo považováno 

za kladné závazné stanovisko. 

MZV navrhuje znění, které je možné po projednání s MV upravit. 

V § 6 odst. 4 zní: 

„Poskytne-li dotčený orgán, po dohodě s ministerstvem, ministerstvu seznam států, 

v jejichž případě hodnotí vydávání svého kladného závazného stanoviska 

za dlouhodobě a pravidelně bezproblémové, pak se absence vyjádření dotčeného 

orgánu v zákonné lhůtě ve vztahu ke státu uvedenému na seznamu považuje 

za souhlas s vydáním povolení.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vzhledem k vypuštění 

novelizačních bodů 4 a 5 nelze 

připomínku zohlednit. Bude zachován 

stávající systém.  

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MZV 
Část pátá - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem čl. VI 

bod 4 a bod 5 

MZV nesouhlasí s požadavkem na odůvodnění v závazném stanovisku eventuálně 

stanovených podmínek. Podmínka je součástí závazného stanoviska, které samo 

Akceptováno jinak.  
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Z 3 

 

o sobě již dnes musí být dle příslušných ustanovení správního řádu odůvodněno. 

Zavedení požadavku na další odůvodnění pouze jedné z jeho částí je duplicitní 

a nelogické. 

Tato připomínka je zásadní. 

Novelizační body 4 a 5 byly vypuštěny. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MF 

Z 1 

 

K části páté - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, 

k čl. VI, bodu 6 - V § 19a odst. 1 se slovo „lze“ nahrazuje slovem „může“ a za 

slovo „požádat“ vložit slova „právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno 

povolení podle tohoto zákona,“. 

Navrhuje se v § 19a odst. 1 návrhu zákona, kterým se mění zákon 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 pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o zahraničním obchodu s vojenským materiálem“) doplnit, kdo může požádat o 

vydání zjednodušené licence. Lze se domnívat, že se bude jednat  

o držitele povolení, což lze ostatně dovodit z navrhovaného ustanovení  

§ 19a odst. 4 a 5 zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.  

Bez navrhované úpravy by toto ustanovení mohlo být vykládáno tak,  

že požádat by si mohla i fyzická osoba, které může být povolení též vydáno (viz § 6 

odst. 1 zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem). Toto by byl však 

jistý odklon od stávající situace, kdy dovoz a vývoz vojenského materiálu může 

provádět na základě povolení pouze právnická osoba (viz § 14 odst. 1 zákon o 

zahraničním obchodu s vojenským materiálem). Ani příslušný bod zvláštní části 

důvodové zprávy nepřináší vysvětlení. Pokud je zamýšleno v rámci institutu 

„zjednodušené licence“  

k tomuto přistupovat šířeji, prospěje jednoznačnosti daného ustanovení, pokud zde 

bude provedena navrhovaná změna.  

Akceptováno jinak.  

Ad. 1. Obchod dle § 2 odst. 1 písm. a) 

a b) může dělat pouze právnická 

osoba, která je držitelem povolení, pro 

kterého je v § 15 zavedena leg. zkratka 

„Žadatel“, proto navrhujeme upravit 

v celém § 19, jak je uvedeno níže. 

Ad. 2. Z § 19a odst. 1 bude pro 

nadbytečnost vypuštěna možnost 

využití zjednodušené licence pro 

dovoz. 

Ad. 3. Podmínka nově stanovena jako 

součíást rozhodnutí do § 19a odst. 8 

písm. f). 

Znění § 19 včetně zapracované 

připomínky MZV (prodloužení lhůty na 

stanovisko na 7 dní a MO (stanoveno 

jinak v § 19a/2): 
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Současně se navrhuje do § 19a odst. 2 zákona o zahraničním obchodu  

s vojenským materiálem doplnit také povinnosti dovozce v případech,  

kdy bude vojenský materiál dovezen do České republiky na zjednodušenou licenci. 

Z navrhovaného ustanovení § 19a odst. 1 zákona o zahraničním obchodu s 

vojenským materiálem vyplývá, že zjednodušenou licenci lze uplatnit jak na vývoz, 

tak i na dovoz. Úprava speciálních povinností  

v ustanovení § 19a odst. 2 zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 

však obsahuje pouze speciální povinnosti ve vztahu k vývozu  

(viz „musí být vrácen na území České republiky“). Aby bylo dané ustanovení 

komplexní, musí být doplněny i speciální povinnosti ve vtahu k dovozu,  

a to nejlépe obdobným způsobem jako u vývozu.  

Současně navrhované ustanovení § 19a odst. 5 písm. f) a odst. 6 zákona  

o zahraničním obchodu s vojenským materiálem stanoví jako povinnou náležitost 

prohlášení držitele povolení též prohlášení, že „nespotřebovaný vojenský materiál 

bude vrácen do České republiky“. Taková povinnost však  

v současném znění zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem není 

založena. V případě, že nebude držitel povolení postupovat ve smyslu prohlášení, 

nebude se jednat o porušení zákona, neboť tento stanoví  

v navržené formě právě pouze povinnost něco prohlásit, nikoli něco vykonat. 

Tato připomínka je zásadní. 

„§ 19a 

Zjednodušená licence 

(1) Žadatel může požádat o 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 

žadatele držitele povolení 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  
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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.  

 (4) Žádost o udělení zjednodušené 

licence podle odstavce 1 musí být 

doložena dokladem prokazující účel 

podle odstavce 1, a prohlášením 

a) prohlášením žadatele držitele 
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povolení, zda se 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 žadatele 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 žadatele 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 žadatele držitele povolení, 
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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 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 

7 pracovních dnů ode dne doručení 
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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 

f) g) případné další podmínky 
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zjednodušené licence. 

(9) Ustanovení § 15 odst. 1 a 2 a § 17 až 

19 se použijí pro zjednodušenou licenci 

obdobně.“ 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MZV 

Z 4 

 

Část pátá - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem čl. VI - 

§ 19a zjednodušená licence 

MZV rozumí potřebě zavést zrychlenou proceduru vydání zjednodušené licence 

podle nového § 19a, domníváme se však, že lhůta pro vydání závazného 

stanoviska dlouhá pouze 5 pracovních dní, je z hlediska vnitřních procedur MZV 

příliš krátká a často by docházelo k jejímu nedodržení. MZV proto navrhuje lhůtu 

pro vydání závazného stanoviska v těchto případech v délce minimálně 6, ideálně 7 

pracovních dní. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno – viz nové znění § 19a 

výše. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí.  

MZV 

Z 5 

 

Část pátá - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem čl. VI - 

§ 19a zjednodušená licence 

Do ustanovení týkajících se zjednodušené licence navrhujeme vložit požadavek, 

aby množství předmětného materiálu odpovídalo deklarovanému účelu dle 

§19a odst. 1, tj. aby žadatel nevezl např. stovky kusů vojenské obrněné techniky 

či tisíce ručních zbraní na výstavu či prezentaci. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Množství, které je předmětem žádosti, 

musí být vždy posuzováno s ohledem na 

konkrétní případ, a to na základě 

podkladů žádosti, kterými bude žadatel 

dokládat účel vývozu. V případě, že 

nebude množství odpovídat účelu, 

nebude žádosti vyhověno. 
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Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MO 

Z 1 

 

K § 19a odst. 2 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským 
materiálem    

Navrhujeme odstranit slova „pokud není stanoveno jinak“ ve větě první. Není jasný 

jejich význam, není ani konkretizováno, jakým způsobem má být odlišný postup 

upraven. První odstavec jednoznačně uvádí, za jakým účelem je možné udělit 

zjednodušenou licenci. Pokud nejsou splněny podmínky odstavce 1, má právnická 

osoba požádat o udělení standardní licence.  

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je odstranit nejasnou část ustanovení.   

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno/upraveno jinak: 

„(2) Zjednodušená licence neopravňuje 

žadatele držitele povolení 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.“ 

Akceptováno. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Odbor 
K § 19a uvádíme, že nutné vyjasnit, jaký má navrhovaná zjednodušená licence 

vztah ke směrnici 2009/43/ES. Tato směrnice rozeznává licence individuální, 

souhrnné a obecné, a tak je potřeba určit, do které kategorie zjednodušená licence 

Vysvětleno. 
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kompatibility 

Z 

spadá. V tomto případě rovněž bude potřeba vypracovat rozdílovou tabulku, neboť 

vztah ke směrnici 2009/43/ES není pouze v rovině legislativně-technických úprav. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nejedná se o transfery dle směrnice 

2009/43/ES, ale o vývoz do třetích zemí, 

na které se tato směrnice nevztahuje 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MF 

Z 2 

 

Změny související s upravovanou problematikou nad rámec navrhované úpravy: 
K čl. VI – § 21 - Navrhuje se vypustit slova „Evropské unie“, slova „přidělení celně 

schváleného určení“ nahradit slovy „propuštění do celního režimu“  

a slova „místně příslušného celního úřadu se sídlem v České republice“ nahradit 

slovy „celního úřadu“. 

Navrhuje se v rámci daného ustanovení odstranit vnitřní rozpor, který bude 

navrhovanou novelou založen. S ohledem na navrhovanou změnu množiny států, 

které budou podřazeny pod režim „transferu“ (viz § 2 odst. 1 písm.  

d) zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem ve znění navrhované 

novely), vznikne u nově definovaných členských států, které však nejsou členy 

Evropské unie, situace, kdy tyto budou muset plnit povinnosti podle celních 

předpisů, avšak nebudou disponovat licencí podle části třetí, hlavy první zákona o 

zahraničním obchodu s vojenským materiálem. To znamená, že nebudou moci 

splnit povinnost, kterou dotčené ustanovení zakládá. Toto by v extrémních 

případech mohlo vést k tomu,  

že nebude umožněn obchod s vojenským materiálem mezi Českou republikou a 

členskými státy, které nejsou členy Evropské unie.  Daná disproporce bude 

odstraněna tím, že by byla vypuštěna slova „Evropské unie“. Speciální úprava 

týkající se povinností při celním řízení ve vztahu  

k členským státům, které nejsou členy Evropské unie, pak musí být součástí části 

třetí hlavy druhé zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (viz 

připomínka k části třetí hlavě druhé tohoto zákona). 

Dále navrhovaná změna sleduje harmonizaci s celními předpisy, které  

 Navrhujeme upravit jinak (úprava 

zahrnuje i požadavek MF na § 22k): 

„§ 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 transfer vojenského 

materiál na území členského státu, který 

není členským státem Evropské unie do 

České republiky, na základě obecné 

licence podle § 22b, je držitel povolení 

povinen řízení o propuštění do celního 

režimu uskutečnit a předložit originál 

potvrzení o provedení registrace 
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v současné době institut „celně schválené určení“ již neupravují.  

Jako nadbytečná se jeví i podmínka předkládat vojenský materiál u místně 

příslušného celního úřadu. Důvod pro předkládání licence místně příslušnému 

celnímu úřadu je podle příslušného bodu zvláštní části důvodové zprávy to, „aby 

mohly být prováděny záznamy o pohybu zboží přímo na originálu licence“ (viz 

důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona – sněmovní tisk 756/0, volební období 

1992 – 1996). Vzhledem k tomu,  

že v současné době probíhá ověřování předložených licencí v rámci celního řízení 

automaticky (informace se ověřují automaticky v databázi vydaných licencí), je 

dané omezení nadbytečné. Stejně tak je nadbytečné uvádět,  

že se vojenský materiál předkládá celnímu úřadu se sídlem v České republice. S 

ohledem na skutečnost, že celní úřady jsou stanoveny zákonem č. 17/2012 Sb., o 

Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně § 6), má 

celní úřad vždy sídlo v České republice. 

Tato připomínka je zásadní. 

ministerstvem podle § 22b odst. 5. 

(3) Je-li prováděn transfer vojenského 

materiál z členského státu, který není 

členským státem Evropské unie do 

České republiky, je držitel povolení 

povinen řízení o propuštění do celního 

režimu uskutečnit a předložit originál 

povolení podle § 6. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MF 

Z 3 

 

K čl. VI – části třetí hlavě druhé - Navrhuje se za § 22j vložit nový § 22k, který 

zní: 

„§ 22k 

 

(1) Je-li prováděn transfer vojenského materiálu z České republiky  

do členského státu, který není členským státem Evropské unie, je vývozce povinen 

společně s vojenským materiálem předložit celnímu úřadu také originál licence k 

transferu vojenského materiálu. 

(2) Je-li prováděn transfer vojenského materiál z členského státu, který není 

členským státem Evropské unie do České republiky, je dovozce povinen společně 

s vojenským materiálem předložit celnímu úřadu také originál povolení podle tohoto 

zákona.“. 

Navrhuje se v rámci dotčené hlavy vložit nové ustanovení, které bude upravovat 

Upraveno jinak úpravou § 21 (viz výše) 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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povinnosti v případě dovozu nebo vývozu vojenského materiálu (ve smyslu celních 

předpisů), a to v rámci transferu, tj. z nebo do členského státu, který však ve smyslu 

novelizovaného § 2 odst. 1 písm. d) zákona  

o zahraničním obchodu s vojenským materiálem není členem Evropské unie. Dané 

ustanovení navazuje na ustanovení § 21 zákona o zahraničním obchodu s 

vojenským materiálem. 

Tato připomínka je zásadní. 

MF 

Z 4 

 

K čl. VI – § 23a odst. 1 - Navrhuje se slova „obchod s vojenským materiálem“ 

nahradit slovy „dovoz, vývoz nebo transfer podle § 22k“. 

Daná připomínka má za cíl upřesnit, za jakých situací provádějí orgány Celní 

správy České republiky dohled. Zatímco pojem „obchod s vojenským materiálem“ 

má velice široký význam (viz § 2 zákona o zahraničním obchodu s vojenským 

materiálem), mohou orgány Celní správy České republiky provádět dohled 

prakticky pouze v rámci celního řízení, tedy při dovozu  

a vývozu. S ohledem na širší vymezení členských států (viz § 2 nově navržený 

odst. 4 zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem) totéž pak platí i za 

situace, kdy bude vojenský materiál transferován  

z nebo do členského státu, který však není členským státem EU (viz nově navržený 

§ 22k).Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno/Vysvětleno. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o 

znění, na které nemá vliv rozšíření 

definice členských států, není důvod toto 

ustanovení měnit. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MF 

Z 5 

 

K čl. VI – § 23a - Navrhuje se doplnit nový odstavec 5, který zní:  

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

mlčenlivosti podle daňového řádu.“.  

Jedná se o výslovné uvedení pravidla, podle něhož poskytnutí informací podle § 

23a odst. 4 zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem nepředstavuje 

porušení povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.   

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MPO 
10. Požadujeme do části páté doplnit čl. VII s přechodným ustanovením: 

 

„Čl. VII 

Akceptováno. 
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Z 10 

 

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."  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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K ČÁSTI ŠESTÉ 

Změna zákona o ozbrojených silách České republiky 

MO 

Z 7 

 

K § 42 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR 

Navrhujeme z návrhu zákona odstranit část šestou, která se týká novelizace 

zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR. 

 

Odůvodnění: 

Z hlediska použití evropské regulace v dané věci se tato regulace nevztahuje na 

zajišťování obrany ČR prostřednictvím ozbrojených sil. Po přehodnocení dané 

otázky bylo rozhodnuto, že stávající úprava je pro ozbrojené síly dostatečná a není 

tak potřeba v definici zbraně provádět žádné změny. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. Část vypuštěna.  

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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K ČÁSTI SEDMÉ 

Změna zákona o námořní plavbě 

MD 

Z 

 

Zásadní připomínka: 

Platný zákon o námořní plavbě obsahuje v § 61 odst. 2 absolutní zákaz držení 

střelných zbraní a střeliva členem posádky lodě. Tento zákaz má historický 

charakter, jeho cílem bylo a je nevytvářet podmínky pro vzpoury členů posádek 

lodě, k nimž zvláště v minulosti docházelo. Nově navrhovaný odstavec 3 naopak 

opravňuje člena posádky lodě po dobu služby na lodi nakládat se střelnou zbraní 

nebo střelivem, pouze ale za účelem ochrany osob, lodě nebo nákladu a za 

předpokladu, že to schválí velitel lodě. Podle důvodové zprávy se návrh opírá o 

směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, 

kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Čl. 

6 odst. 2 této směrnice sice opravňuje k nakládání se zbraněmi kategorie A v zájmu 

ochrany mimo jiné obchodní dopravy a konvojů vysoké hodnoty, toto oprávnění 

však formuluje pouze jako výjimečnou možnost pro jednotlivé případy, k němuž 

mohou udělit povolení příslušné vnitrostátní orgány. Nepředpokládá tedy, že toto 

oprávnění bude realizováno paušálně zákonem, a neumožňuje, aby příslušné 

povolení vydával velitel lodě. 

Návrh změny zákona o námořní plavbě proto není v souladu s uvedenou směrnicí a 

považujeme jej za zcela nedůvodný. Požadujeme proto, aby část sedmá byla 

z návrhu předmětného zákona bez náhrady vypuštěna.   

Požadujeme vypuštění části sedmé z návrhu bez náhrady. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Akceptováno. Část vypuštěna.  

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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K ČÁSTI SEDMÉ 

Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva 

MPO 

Z 11 

 

K části osmé – Změna zákona č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní 

a střeliva, ve znění pozdějších předpisů: 

 

11. Tzv. Kontrolní značka 
Zásadní připomínku uplatňujeme ke změně v zákoně č. 156/2000 Sb., o ověřování 
střelných zbraní a střeliva. Zde se nám jako naprosto nevhodné jeví zrušení § 11a - 
kontrola označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji, se zrušením 
nesouhlasíme. Změna zákona ve své podstatě přenáší odpovědnost fyzické 
kontroly vyrobené zbraně ze státu na výrobce. 
 
Naší připomínkou sledujeme mj. ochranu našich tradičních výrobců zbraní. 
Předkladatel návrhu sice argumentuje snížením administrativní zátěže 
podnikatelského prostředí, nicméně ve svém důsledku navrhované opatření hrozí 
případným poškozením výrobců postupujících v souladu s platnou legislativou ze 
strany nelegálních výrobců. Proti návrhu se dle našich informací staví např. největší 
výrobce střelných zbraní v ČR Česká zbrojovka Uherský Brod. 
 
Od přistoupení k Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních 
palných zbraních ze dne 1. července 1969 se již 50 let identifikační údaje zbraní 
a střeliva kontrolují státní autoritou, buď v rámci jejich ověřování (v rámci 
technického posuzování se kontrolují také identifikační údaje na zbrani a na 
střelivu), nebo v posledních 4 letech v rámci označování kontrolní značkou u zbraní 
a střeliva, které nepodléhají ověřování podle zákona o ověřování střelných zbraní 
a střeliva. 
 
Výsledek stávajícího regulatorního opatření dává záruky, že každá dotčená zbraň 
a střelivo jsou státem fyzicky zkontrolovány, a tedy je zajištěn základní princip 
prevence páchání trestné činnosti na úseku zbraní a střeliva, jak má na mysli 

 

Akceptováno. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Na základě jednání mezi náměstky MV, 

MPO a zástupci Hospodářské komory 

bylo dohodnuto, že problematika 

kontrolních značek bude řešena 

v samostatné novele zákona č. 156/2000 

Sb., kterou má podle Plánu legislativních 

prací vlády připravit a vládě předložit 

MPO do konce roku 2020. Za účelem 

přípravy tohoto návrhu bude gestorem 

zákona č. 156/2000Sb. zřízena pracovní 

skupina.  

V souladu s vypuštěním odpovídajícího 

ustanovení z návrhu zákona o zbraních 

(které naopak směřovalo k úplnému 

nahrazení systému kontrolních značek) je 

pouze vložena do § 16 upřesněná 

povinnost výrobců a dovozců zajistit 

označení zbraní identifikačními údaji tak, 
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protokol 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). Navrhovanou změnou je místo prevence zajišťované 
státem, přenesena odpovědnost na výrobce se všemi důsledky a s touto změnou 
nesouhlasíme. 
 
V souvislosti s výše uvedeným: 
Žádáme o vložení písm. c) v § 1 zákona následujícího znění: 
„c) výkon státní správy při kontrole identifikačních údajů palných zbraní.“ 
 
Žádáme o nahrazení ustanovení § 15 odst. 1 následujícím zněním: 

„(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)“  

 

Žádáme o nahrazení ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) následujícím zněním: 

„b) vyvážet kontrolované výrobky, jen pokud jsou opatřeny platnou zkušební nebo 

kontrolní značkou,“  

 

V § 19 žádáme o zachování odstavce 6 následujícího znění: 

„(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.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

aby byla zajištěna odpovídající 

implementace čl. 4 odst. 1 revidované 

směrnice o zbraních. 
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MPO 

Z 12 

 

12. V § 11 zákona č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění 

pozdějších předpisů, žádáme o vložení věty druhé následujícího znění: „Nejpozději 

tři měsíce před uplynutím jeho platnosti může výrobce nebo dovozce požádat 

o prodloužení platnosti certifikátu na dobu nejdéle tří let.“ 

Odůvodnění: Jedná se o systémové opatření, sesouhlasení se systémem 

prodlužování platnosti certifikátu o homologaci. Praxe ukazuje nezbytnost tohoto 

opatření, neboť dochází k opožděnému předkládání žádostí několik dnů před 

skončením platnosti certifikátu, kdy může dojít k prodlevě kontinuity platnosti 

certifikátu (z důvodu časové náročnosti inspekční kontroly střeliva).  
 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Text návrhu upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MPO 

Z 13 

 

13. K bodu 12. (§ 17 odst. 3 písm. e)) 

Požadujeme text ustanovení v následujícím znění:  

„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,“ 

Odůvodnění: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nemůže každou konkrétní 

zbraň při jejím předložení k ověření zařazovat do kategorie, ověření zbraně 

zahrnuje technické zkoušky, měření, zkušební střelbu, shodu s technickými 

požadavky a označování kontrolovaných výrobků zkušebními značkami, nikoli 

jejich kategorizaci. Žádost o zařazení zbraně do kategorie je již uvedena v novém 

návrhu zákona o zbraních. 
 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. Text návrhu upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MPO 

Z 14 

 

14. K § 21 odst. 5 

Žádáme o nahrazení textu stávajícího znění uvedeného ustanovení následujícím 

zněním: 

„(5) Po obdržení žádosti o ověřování kontrolovaných výrobků podle § 6 nebo 9 

nebo po obdržení žádosti o vydání rozhodnutí o kategorii zbraně nebo střeliva úřad 

sdělí žadateli požadavky k provedení požadované činnosti bez zbytečného odkladu 

a nejpozději do 90 dnů vydá certifikát nebo rozhodnutí podle povahy věci. Jedná-li 

Vysvětleno, neakceptováno. 

Jedná se o požadavek jdoucí nad rámec 

materie řešené návrhem, který je 

připravován jako doprovodný návrh 

v souvislosti s přípravou nové právní 
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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.“ 

Odůvodnění: Pro složitost problematiky není možné rozhodnout ve lhůtě stanovené 
správním řádem, předkládané výrobky pro kategorizaci jsou technicky složitější. 
Nová úprava zákona o zbraních navíc zavádí větší rozsah kategorií zbraní a střeliva 
včetně složitějších zbraňových systémů – viz zbraně kategorií R1 a R2.  
Tato připomínka je zásadní. 

úpravy nakládání zbraněmi. Lhůty 

obecně ve správních řízeních upravuje 

správní řád. Jakýkoliv odklon ve 

zvláštním právním předpise by měl být 

náležitě odůvodněn a podroben analýze. 

To ale přesahuje zadání tohoto návrhu.    

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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K ČÁSTI  DESÁTÉ 
  

Změna zákona o myslivosti 

Čl. XI 

MZE 

Z 1 

 

K části desáté § 45 odst. 1 písm. j) 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

 

Podle předloženého návrhu    

je zakázáno  

j) střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem  střelivem kategorie 

S1,24)  

 

Požadujeme vypustit celé písmeno j) a písmena k) až w) označit jako j) až v). 

 

Nutná bude navazující změna odkazů na písmena v § 45 odstavci 2. 

 

V důsledku změny právní úpravy již nebude existovat kategorie zakázaných zbraní 

a jejich doplňků. Jako relevantní se jeví zrušení stávajícího ustanovení. Použití 

zbraní je pak v zákoně o myslivosti dostatečně vymezeno v § 45 odst. 1 písm. i), k), 

l), v) a w).  

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Akceptováno. Text návrhu upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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MZE 

Z 2 

 

Noční vidění nejsou zahrnuta do zakázaných doplňků zbraně v návrhu zákona  

o zbraních, v této souvislosti se mění zákaz lovit zvěř za noci s výjimkou lišky 

obecné a prasete divokého na zákaz lovit zvěř za noci bez použití vhodné 

pozorovací střelecké optiky.  

 

Ve vazbě na uvolnění lovu v noci požadujeme zakotvit v souladu se Směrnicí o 

stanovištích zákaz lovu kuny lesní a tchoře tmavého s hledím pro střelbu v noci s 

elektronickým zařízením na zvětšení nebo konverzi obrazu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text upraven dle návrhu 

připomínkového místa 

1. 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. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

KZPS 

Z 

 

Nový novelizační bod: 

 v § 45, odst. 1, písm. g se vypouští slova: " zaměřovače zbraní konstruovaného na 

principu noktovizorů," 

 

Odůvodnění: odstranění vážné chyby zákona. 

 

§ 45 odst. 1 písm. l) v navrženém znění: 

se slova „nebo automatických“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova 

 

Akceptováno. Text upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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„nebo z automatických zbraní“ 

doporučujeme změnit text na: 

l) střílet zvěř ze zbraní samočinných a dále ze zbraní samonabíjecích se 

zásobníkem schopným pojmout více jak 2 náboje, 

Odůvodnění: sjednocení terminologie se ZoZ. 

Tato připomínka je zásadní. 
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K ČÁSTI JEDENÁCTÉ 

Změna zákona o správních poplatcích 

MF 

Z 6 

 

K části jedenácté – Změna zákona o správních poplatcích, k čl. XlI, bodu 3 - 
Sazba v novém písmeni f) (dosavadní písmeno g)) odkazuje na sebe samu, když 
stanoví sazbu poplatku ve výši 50 % z ceny správních poplatků uvedených v 
písmenech a), e) a f) (v současné verzi a), f) a g). Požaduje  
se proto novelizační bod upravit tak, aby zněl takto: „V položce 32 písm. f)  
se text „a), f) a g)“ nahrazuje textem „a) a e)“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text upraven.  

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MF 

Z 7 

 

K čl. XlI, bodům 1 a 6 - Požaduje se vyjasnit pojem „činění podání elektronicky se 

zaručenou identitou“, což je spojení právním řádem nepředvídané, a tedy může 

vzniknout výkladový spor o to, co se tímto pojmem myslí a na jaké případy 

osvobození dopadá. 

Je tak nutné vyjasnit, zda osvobození dopadá na „učinění podání prostřednictvím 
elektronické aplikace či informačního systému veřejné správy s využitím přístupu se 
zaručenou identitou“, nebo zda se tím rozumí použití jiného právního institutu, 
například využití uznávaného elektronického podpisu apod. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, vysvětleno, text 

upraven. 

Příslušná formulace byla upravena tak, 

aby odpovídala důsledně upravenému 

textu návrhu nového zákona o zbraních 

(resp. zákona o munici), který nově 

zavádí vlastní definici příslušného pojmu. 

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) se 

tak elektronickým přístupem se 

zaručenou identitou rozumí „přístup k 

digitální službě pro účely provedení 

úkonu podle tohoto zákona nebo v 

případech stanovených tímto zákonem 

přístup do centrálního registru zbraní s 

využitím přístupu se zaručenou identitou 

ověřenou občanským průkazem se 

strojově čitelnými údaji a s kontaktním 

elektronickým čipem nebo jiným 

prostředkem pro elektronickou 
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identifikaci, pokud centrální registr zbraní 

využití takového jiného prostředku 

umožňuje“. 

Vyjádření k vypořádání: 

MF 

Z 8 

 

K čl. XlI, bodu 7 - Slova „zbraně a střeliva“ se požaduje nahradit slovy „zbraně 
nebo střeliva“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Text upraven. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MO 

Z 2 

 

K položce 30. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Navrhujeme, aby od poplatku podle písmene a) byli osvobozeni také příslušníci 

Vojenské policie a příslušníci ozbrojených sil České republiky. 

V souvislosti s touto změnou navrhujeme upravit také příslušné části důvodové 

zprávy. 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je zajistit rovné postavení příslušníku Policie ČR a Vojenské 

policie. Navrhovaná úprava neodůvodněně znevýhodňuje příslušníky Vojenské 

policie, která plní obdobné úkoly. Pro rozdílné zacházení zde nejsou objektivní 

důvody. 

Stejně tak armádu lze použít k plnění úkolů Policie České Republiky podle § 14 

zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, proto by bylo vhodné, aby 

osvobozeni byli také příslušníci ozbrojených sil. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Text doplněn dle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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K ČÁSTI DVANÁCTÉ 

Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů 

MZV 

Z 6 

 

Část dvanáctá - Změna zák. č. 228/2005 Sb. o kontrole obchodu s výrobky, jejichž 

držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů 

MZV navrhuje, aby v tomto zákoně byly provedeny obdobné úpravy jako u zákona 
č. 38/1994 Sb., tj. zejm. lhůta 15 pracovních dní pro vydání závazného stanoviska 
a výše popsaná možnost blanketního závazného stanoviska dotčeného orgánu (viz 
připomínka č. 2). U řízení dle tohoto zákona se ještě mnohem častěji objevují 
případy opakovaných a na posouzení jednouchých žádostí, kde by zavedení této 
možnosti snížilo administrativní náročnost pro MZV. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno.  

Text zavádějící „tichý souhlas“ vypuštěn. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MPO  

Z 

 

K části dvanácté: 

10. Požadujeme do části dvanácté doplnit čl. XIV s přechodným 

ustanovením: 

„Čl. XIV 
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." 
 

 

Akceptováno 

Přechodné ustanovení bylo doplněno. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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K ČÁSTI  PATNÁCTÉ 

Změna trestního zákoníku 

KZPS 

Z 

 

před bod 1 se vkládá nový bod 1 ve znění 

 

§ 33 

Účinná lítost 

Trestní odpovědnost za trestné činy neposkytnutí pomoci (§ 150), 

neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151), šíření nakažlivé 

lidské nemoci (§ 152), šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153), 

ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 156), 

ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti (§ 

157), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), zavlečení (§ 172), braní rukojmí 

(§ 174), opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195), porušení povinnosti při 

správě cizího majetku (§ 220), porušení povinnosti při správě cizího majetku 

z nedbalosti (§ 221), porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), 

porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), poškození 

cizí věci (§ 228), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240), 

nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243), ohrožení 

devizového hospodářství (§ 247), porušení předpisů o oběhu zboží ve styku 

s cizinou (§ 261), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií 

dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií 

dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským 

materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v 

souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským 

materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), obecného ohrožení z 

nedbalosti (§ 273), porušení povinnosti při hrozivé tísni (§ 275), poškození a 

ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276), poškození a 

ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti (§ 277), 

poškození geodetického bodu (§ 278), nedovoleného ozbrojování (§ 279), 

 

 

Neakceptováno.   

Změnu nepodporuje věcný gestor zákona – 

Ministerstvo spravedlnosti. Zánik trestní 

odpovědnosti za nedovolené ozbrojování je dle 

názoru MSp efektivnější řešit cestou zachování 

současného stavu (tedy vyhlašováním tzv. 

zbraňových amnestií), než prostřednictvím 

účinné lítosti dle § 33 TZ, a to hned z několika 

důvodů. Kromě zhoršené situace 

s prokazováním požadavku dobrovolnosti (osoba 

se při osobní prohlídce, při níž byla nalezena 

nelegálně držena zbraň, bude bránit tím, že 

právě započala své jednání dle § 33 TZ), které 

v případě zahrnutí TČ § 279 TZ do výčtu v § 33 

TZ bude platit trvale (nyní tento problém nastává 

jen po období trvání zbraňové amnestie), je to 

pak zejména odpadnutí možnosti zbraň 

zlegalizovat. V případě zbraňové amnestie je 

osoba po provedeném odborném zkoumání 

zbraně (zda s ní nebyl spáchán TČ či zda nebyla 

například odcizena) považována za vlastníka 

zbraně a může si jí v případě splnění všech 

podmínek plynoucích ze zákona o zbraních 

ponechat, případně může požádat o prodej nebo 
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poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293), poškození a ohrožení 

životního prostředí z nedbalosti (§ 294), poškození lesa (§ 295), 

neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s 

chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), 

neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300), šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 

306), šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 307), vlastizrady 

(§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 

312), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 

312e), sabotáže (§ 314), zneužití zastupování státu a mezinárodní 

organizace (§ 315), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 

317), ohrožení utajované informace z nedbalosti (318), vzpoury vězňů (§ 

344), křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 

posudku (§ 346), křivého tlumočení (§ 347), maření spravedlnosti (§ 347a), 

šíření poplašné zprávy (§ 357), nepřekažení trestného činu (§ 367), 

neoznámení trestného činu (§ 368) zaniká, jestliže pachatel dobrovolně 

a) škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo 

b) učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému následku 

trestného činu mohlo být ještě zabráněno; oznámení je nutno učinit státnímu 

zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení 

nadřízenému. 

 

 a ostatní body se přečíslují: 

 

Odůvodnění: pokud skutečně stát považuje nelegálně držené zbraně za 

významné bezpečnostní riziko, měl by umožnit tomu, kdo přechovává 

nelegálně zbraň nebo střelivo,  aby bez rizika a nutnosti lhát a podvádět  

OČTŘ ukončil tento protiprávní stav kdykoliv. V opačném případě je nutno 

položit otázku, zda skutková podstata popsaná v ust. § 279 zák. 40/2009 Sb. 

o předání zbraně subjektu, který takový prodej 

zajistí, či ji po nějakou dobu uschová atd. To 

v případě účinné lítosti podle § 33 TZ nebude 

nadále možné. Trestnost činu pachatele sice pro 

účinnou lítost zanikne, nicméně vzhledem 

k nelegálnosti držení této zbraně zbraň nebude 

pachateli ponechána, ani mu nebude dána 

možnost držení této zbraně legalizovat. 

V neposlední řadě jsme toho názoru, že 

vyhlašování dočasně trvajících zbraňových 

amnestií je z povahy věci doprovázeno 

zvýšeným mediálním zájmem, a tedy se o této 

možnosti dozví větší okruh lidí, čímž bude 

zamýšleného účinku – snižování nekontrolované 

dispozice zbraní – dosaženo lépe, než trvající 

úpravou podle TZ, o níž široká veřejnost nemusí 

mít větší povědomí. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

KZPS velmi lituje neakceptování návrhu na 

zařazení t.č. NO dle § 279 TrZ do výčtu 

trestných činů uvedených v § 33 TrZ.  

Předkladatel nevyužil jeden z mála existujících 

legislativních nástrojů ke snížení počtu 

nelegálních zbraní obíhajících ve společnosti, 

který navíc nevyžaduje žádné finanční náklady 

(na rozdíl třeba od výkupu nelegálních zbraní).  

Je smutné, že předkladatel podlehl nátlaku 

úředníků MSp, kteří, jak z vyplývá odůvodnění, 

které předkladatel od MSp do tohoto materiálu 
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opravdu ve všech případech splňuje podmínku subsidiarity trestní represe a 

zda by nebylo vhodné alespoň některá jednání uvedená v ust. § 279 zák. 

40/2009 Sb. posuzovat jako přestupek.  Předkladatel se hluboce mýlí, pokud 

v důvodové zprávě srovnává postup podle ust. § 33 zák. 40/2009 Sb.  s 

časově omezenou, nepravidelně vyhlašovanou amnestií. Rozhodnutí o tom, 

že nechce již pachatel držet zbraň nelegálně činí v daném momentálním 

stavu mysli (například v důsledku změn v rodinných vztazích nebo v 

důsledku trestního postihu jemu známé osoby za obdobné jednání). 

Představa, že pachatel v tomto stavu mysli bude "čekat" s ukončením 

protiprávního stavu na amnestii, která může, nebo nemusí přijít za několik 

let, znamená, že stát zbraň pod svoji kontrolu s nejvyšší pravděpodobností 

nezíská.  Impuls, který vedl pachatele k úmyslu protiprávní stav ukončit, buď 

do té doby (amnestie) odezní a zbraň zůstane nelegální, nebo situaci vyřeší  

v dané chvíli, kdy cítí potřebu, tak že zbraň zahodí, zakope, předá jiné 

osobě....  Nutno upozornit, že oznámené nálezy zbraní se budou pohybovat 

v rozsahu jednotek procent počtu zbraní skutečně občany nalezených.   

Jsme přesvědčeni, že s ohledem na potřebu stažení nelegálních zbraní "z 

oběhu" v co největším množství mají význam v našem právním systému obě 

cesty, jak tento návrh (§ 33 TrZ), tak časově omezené "zbraňové amnestie" 

vyhlašované zpravidla v souvislosti s novelou ZoZ. 

Pokud jde o v důvodové zprávě zmíněnou "výhodu" vyhlašované, časově 

omezené amnestie oproti postupu dle § 33, zák. 40/20019 Sb. pro toho, kdo 

zbraň odevzdá, že si ji může, pokud to zákon jinak připouští (kategorie 

zbraně atd.) ,  legalizovat, je nutno upozornit na skutečnost, že  vlastnické 

právo k věci, (nelegálně držené zbrani či střelivu)  tím, že se dostane do 

držení státu nezaniká.  Je tedy na předkladateli zákona, zda tento fakt 

vlastnictví vezme na vědomí, tak jak je, nebo v Zákoně o zbraních bude 

možnost legalizace zbraně odevzdané za účelem zániku trestnosti dle § 33 

zák. 40/2009 Sb. (účinná lítost) nějak limitovat, například ustanovením § 

115a  

 (1) Zbraň nebo střelivo odevzdané v souvislosti s projevem účinné 

převzal, nechápou, nejen v čem spočívá 

škodlivost jednání popsaného v § 279 TrZ ale 

ani význam ust. § 33 TrZ, jak je popsán  v 

důvodové zprávě k této právní normě.  V rozporu 

s odůvodněním neakceptování návrhu KZPS  je 

skutečnost, že KZPS ve svém návrhu 

nevyloučilo možnost legalizace nezákonně 

držené zbraně, ale naopak navrhlo k tomu 

příslušné omezující podmínky.  V současné 

době z návrhu zákona přijaté pojetí považuje 

KZSP za špatné, reálně jde o výzvu pachateli t.č. 

NO, který se rozhodl protiprávní stav odstranit, 

aby "vydržel", dále udržoval protiprávní stav dva 

tři, čtyři roky  a když vydrží a nebude odhalen, 

dostane se mu výhody beztrestnosti a možnosti 

zbraň v určitých případech (R2 až R4) 

legalizovat. 
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lítosti dle jiného zákona , připadají do vlastnictví státu, nejsou li splněny 

podmínky uvedené v odstavci 2. 

 (2) Ten, kdo zbraň nebo střelivo odevzdal může požádat o jejich 

vydání, pokud  

a) je jejich vlastníkem, 

b) je oprávněn s nimi nakládat  nebo takové oprávnění získá nejdéle ve lhůtě 

12ti měsíců ode dne  jejich odevzdání a 

c) nebyly použity ke spáchání trestného činu, 

d) takovou žádost nevznesl v posledních 10 ti letech. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Zmocněnkyně 

vlády 

Z 

 

K části patnácté, čl. XVI, bodu 3 (§ 279 odst. 1 trestního zákoníku) 
Současný vývoj ukazuje, že velmi nebezpečnou součásti zbraně mohou být 

součásti umožňující samočinnou střelbu, tj. měnící vlastnosti 

poloautomatické zbraně tak, že vykazuje vlastnosti zbraně automatické, 

neboť umožní vypálit desítky střel za minutu (viz např. případ střelby na 

hudebním festivalu v Las Vegas v roce 2017). Proto považuji za nutné, aby 

stejně jako u tlumičů hluku výstřelu bylo i u těchto součástí jejich nedovolené 

vyrobení, opatření či přechovávání postihováno jako nedovolené 

ozbrojování podle § 279 odst. 1 trestního zákoníku.  

Požaduji proto součástí zbraně umožňující samočinnou střelbu doplnit 

do definice trestného činu nedovolené ozbrojování podle § 279 odst. 1 

trestního zákoníku. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Pokud dojde k instalaci součásti umožňující 

samočinnou střelbu do zbraně, změní se funkce 

této zbraně a zbraň se stává zbraní hromadně 

účinnou. Výrobu, opatření či přechovávání bez 

povolení zbraně hromadně účinné lze trestat 

podle § 279 dost. 3 trestního zákoníku.  

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí.  

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

slova „zakázaný doplněk zbraně“ se nahrazují slovy „ve větším množství Vysvětleno.  
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Z 

 

polotovary hlavních částí zbraně“. 

doporučujeme znění: 

 § 279 odst. 1 se slova „nebo díly“ nahrazují slovy „ve větším množství 

polotovary hlavních částí zbraně“. 

Odůvodnění: nebezpečnost samotného tlumiče hluku výstřelu je nulová...  
Nebezpečí může představovat teprve ve spojení s příslušnou zbraní, ta, 
bude-li držena protiprávně sama o sobě zakládá důvod pro stíhání pachatele 
pro t.č. nedovoleného ozbrojování dle ust. § 279 TrZ. Bude-li taková zbraň 
držena v souladu se zákonem, navrhujeme, aby protiprávně držený tlumič 
hluku výstřelu zakládal důvod pro postih za přestupek. 
Tato připomínka je zásadní. 

Tlumič hluku výstřelu je podle návrhu zákona o 

zbraních podroben stejné právní regulaci jako 

zbraně kategorie R3. Nelze jej však považovat 

za zbraň za její hlavní část. Z tohoto důvodu je 

třeba upřesnit skutkovou podstatu TČ 

nedovoleného ozbrojování.  

 

Vyjádření k vypořádání: 

 

NSZ 

2 Z 

 

K § 279 odst. 1 

V § 279 odst. 1 nově navrhovaná úprava odstraňuje slova „díly“, a to bez 

náhrady. Ustanovení § 6 návrhu zákona o zbraních specifikuje součásti 

zbraní, a to na hlavní části zbraně, součásti zbraní umožňující samočinnou 

střelbu, polotovary hlavních částí zbraní a tlumiče hluku výstřelu. Takto 

stanovené součásti zbraní jsou nově uvedeny ve skutkové podstatě 

trestného činu, kromě součástí zbraní umožňujících samočinnou střelbu. 

Navrhujeme do ustanovení § 279 odst. 1 za slova „tlumič hluku výstřelu“ 

uvést slova „součást zbraně umožňující samočinnou střelbu“. Součásti, 

měnící poloautomatické zbraně na automatické, považujeme za velmi 

nebezpečné (viz střelba na hudebním festivalu dne 1. října 2017 v Las 

Vegas, kdy střelec během devíti minut zastřelil 58 lidí a zranil 546 dalších, 

www.streleckarevue.cz, Střelecká revue, leden 2018). Domníváme se, že by 

obdobně jako tlumič hluku výstřelu, měly být součásti zbraně umožňující 

samočinnou střelbu zahrnuty do uvedené skutkové podstaty trestného činu 

nedovoleného ozbrojování. Viz také připomínky Nejvyššího státního 

zastupitelství  k návrhu zákona o zbraních č.j. MV-76290-19/OBP-2019. 

Pro úplnost uvádíme, že dosavadní zákon č. 119/2002 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn dle § 1 odst. 1 výslovně 

Vysvětleno. 

Pokud dojde k instalaci součásti umožňující 

samočinnou střelbu do zbraně, změní se funkce 

této zbraně a zbraň se stává zbraní hromadně 

účinnou. Výrobu, opatření či přechovávání bez 

povolení zbraně hromadně účinné lze trestat 

podle § 279 dost. 3 trestního zákoníku.  

K doplňujícímu vyjádření NSZ: 

Ustanovení § 279 TZ pracuje s pojmem „střelná 

zbraň“ do značné míry autonomně na jiných 

právních předpisech, které nakládání se 

zbraněmi upravují. Pojem střelná zbraň je také 

používán (a bude nadále používán) i dalšími 

právními předpisy mimo samotný zákon  

o zbraních. Jde o obdobnou situaci jako 

v případě pojmu „zbraň hromadně účinná“, který 

ani v dosavadním zákoně o zbraních nijak 
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zakotvuje, že „upravuje nakládání se střelnými zbraněmi“. Pojem střelná 

zbraň se objevuje nejenom v § 279 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestním 

zákoníku, ve znění pozdějších změn, ale také v dalších právních předpisech, 

např. v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 

předpisů, v zákoně č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaný zákon však v žádném svém 

ustanovení neuvádí a nedefinuje pojem „střelná zbraň“. Uvedené může do 

budoucna vést k výkladovým obtížím. Z tohoto důvodu by bylo žádoucí 

vyjasnění tohoto pojmu, a to i přímo v navrhovaném zákoně o zbraních. Viz 

připomínky Nejvyššího státního zastupitelství  k návrhu zákona o zbraních 

č.j. MV-76290-19/OBP-2019. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Doplňující vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství: 

 

S odkazem na vypořádání připomínek k návrhu zákona o zbraních, které se 

konalo dne 18. 10. 2019 a zde vedenou diskuzi ve vztahu k pojmu „střelná 

zbraň“ si dovolujeme v souladu s žádostí předkladatelů projednávaných 

zákonů předložit přílohou konkrétní návrh novelizace ustanovení § 279 

trestního zákoníku. Přiložené znění jednak akceptuje změny, s nimiž počítá 

„zbraňový balíček“, ale zároveň jsme zapracovali i námi výše zmíněné 

zásadní připomínky. K odůvodnění uplatněných zásadních připomínek si 

dovolujeme odkázat na přípis Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 27. 

9. 2019, č. j. 1 SL 377/2019-9. Ve smyslu uplatněných připomínek 

předpokládáme také přiměřené doplnění důvodové zprávy k tomuto 

ustanovení.  

Návrh novelizace ustanovení § 279 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku, ve znění pozdějších změn 

§ 279 

Nedovolené ozbrojování 

definován není, ačkoli trestní právo s ním dokáže 

zcela standardně pracovat (a to jak ve vztahu ke 

zbraním, na které se dnes zákon o zbraních 

vztahuje – např. samopaly, kulomety apod., ale i 

ve vztahu ke zbraním, které do působnosti 

současného zákona o zbraních nespadají – 

např. plamenomety). Tuto „autonomnost“ pojmů 

používaných trestním zákoníkem lze v tomto 

kontextu považovat naopak za určitou výhodu 

garantující jejich větší stabilitu oproti správním 

předpisům (není např. právě nutno 

terminologicky odlišovat, je-li v daný okamžik 

plamenomet považován za zbraň podle zákona 

o zbraních nebo za bezpečnostní materiál). 

Podobně se nezdá jako nejvhodnější do textu 

trestního zákoníku zavádět pojem „plynová 

zbraň“, který je sice aktuálně v zákoně o 

zbraních definován a bude definován i v novém 

zákoně o zbraních, ale který je snadno 

zaměnitelný se starším pojmem „plynovka“.  

Plynovky definoval předešlý zákon o zbraních 

z roku 1995, dodnes s tímto pojmem pracuje 

zákon o pyrotechnice, avšak tento pojem 

označuje nikoli plynovou zbraň, ale zbraň 

expanzní a především jsou i v rámci odborné 

veřejnosti tyto pojmy často zaměňovány. V rámci 

§ 279 TZ pojem „střelná zbraň“ zachováváme. 

Pokud jde o problematiku stanovených součástí 

zbraní, cílem je zachovat odlišení jednání 

spočívajícího v nakládání s „hotovými“ hlavními 

částmi zbraní a s polotovary hlavních částí. 

V případě polotovarů hlavních částí je nebezpečí 
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(1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo 

přechovává střelnou palnou nebo plynovou zbraň nebo její hlavní části 

nebo díly stanovenou součást zbraně nebo ve větším množství střelivo 

nebo zakázaný doplněk 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 palné nebo plynové 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 palné nebo plynové 

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. 

 

pro společnost stále výrazně nižší než v případě 

hotové (a přímo použitelné) hlavní části.  

U polotovarů hlavních částí je tedy navrhován 

trestněprávní postih až při nakládání ve větším 

množství. 

 Konečně v případě součástí umožňujících 

samočinnou střelbu se domníváme, že není 

realistický trestní postih samotného držení těchto 

součástí, trestná by však měla být jejich montáž 

na příslušnou zbraň (tím se taková zbraň stává 

zbraní hromadně účinnou - v uvedeném smyslu 

můžeme doplnit i důvodovou zprávu).  

Z technického pohledu jsou tyto součásti totiž 

značně primitivní (např. tzv. bump-fire pažba je 

reálně normální, obvykle plastovou, pažbou, 

která je pouze vybavena pružinou a prostorem 

pro cca 1,5cm suvný pohyb zbraně; tzv. 

"vyřazovač přerušovače" pro zbraně typu Glock 

je pouhým cca 3cm dlouhým kovovým trnem 

uchyceným na zadní destičku závěru; 

automatické spušťadlo řady zbraní se od 

poloautomatického spušťadla odlišuje jen 

absencí přerušovače). Cílem návrhu zákona o 

zbraních je znemožnit uvádění těchto součástek 

na (zejména) komerční trh, ale postih samotného 

nedovoleného držení v individuálních případech 

se jeví jako problematický (pro tzv. bump-fire 

může být při určité úrovni střeleckých schopností 

mj. použito i podstatně primitivnějších pomůcek, 

než jsou samotné dynamické pažby, viz např. 

zde použití "prkénka s řídítky": 
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https://www.youtube.com/watch?v=ojjcTv3QAbI). 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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K ČÁSTI OSMNÁCTÉ 

Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem 

MO 

Z 3 

 

K § 2 odst. 3 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) 

V § 2 odst. 3 požadujeme následující úpravu ustanovení: 

 

a) bojová a speciální vozidla a jejich hlavní části1, bez zbraňových systémů a 

jejich součásti 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 samohybné dělostřelecké 

systémy, zahrnující děla, kanóny a 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 bojová obrněná vozidla a obrněné transportéry, zahrnující 

zejména vozidla odvozená od bojových vozidel pěchoty a obrněných 

transportérů se speciální nástavbou nebo odvozená od vozidel uvedených v bodu 

1, vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo odpalování 

střeliva. 

 

b) vojenské letouny, a vrtulníky a jejich hlavní části1, na které se vztahuje 

Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 

94/2003 Sb. m. s., a vojenské bezpilotní prostředky2, bez zbraňových systémů, 

letecké motory nebo zařízení letadel nebo vrtulníků, a to nebo s neaktivní zbraní 

 

Akceptováno. Text upraven dle návrhu 

připomínkového místa. 

 Navrhované poznámky pod čarou nebyly 

do návrhu zapracovány. Podle čl. 47 

Legislativních pravidel vlády poznámky 

pod čarou mohou obsahovat pouze 

citace právního předpisu nebo text 

uveřejněný v úředním věstníku EU. 

V poznámkách o čarou tedy nemůže být 

uvedena upřesňující definice, či výklad 

pojmu. Poznámky pod čarou navíc 

nemají normativní charakter. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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podle zákona o zbraních, zahrnující 

1. bojové letouny a vrtulníky a jiné letouny a zahrnující úderné vrtulníky se 

speciálními konstrukčními znaky souvisejícími s vojenským použitím, vyrobené po 

1. lednu 1946, pokud jsou provozuschopné, nebo, vrtulníky 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.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 dle Protokolu o 

postupech při snižování konvenční výzbroje a techniky omezované smlouvou 

o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Posouzením provedených úprav 

je určeno ministerstvo. 

1 Za hlavní části se považují části a prvky uvedené v Protokolu o postupech 

při snižování konvenční výzbroje a techniky omezované smlouvou o 

konvenčních ozbrojených silách v Evropě, část II. 

2 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách. 

 

Odůvodnění: 

Navrhovaná změna je nutná k vyjasnění, co je a co není bezpečnostním 

materiálem. Jde o to, aby byly uvedeny do souladu definice bezpečnostního 

materiálu s definicemi ve Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a v 

zákoně o ozbrojených silách. Nutné je i uvedení příslušných referencí 

v poznámkách pod čarou. 

Tato připomínka je zásadní. 
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MPO 

Z 8 

 

8. K bodu 7 (§ 6) 
Požadujeme v § 6 odst. 1 návrhu v písmenu a) vypustit slovo „významným". 
V navržené právní úpravě ve variantě č. 2 se v § 2 nově člení bezpečnostní 
materiál na významný a vojenský, na základě kterého je navržena úprava v příloze 
č. 3 živnostenského zákona v názvu předmětu podnikání koncesované živnosti 
,,Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, 
skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu", 
spočívající ve vložení slova „významného" před slovo „bezpečnostního". 
Požadujeme název koncesované živnosti zachovat podle stávající právní úpravy. 
Jsme toho názoru, že nakládání s bezpečnostním materiálem by mělo podléhat 
státnímu povolení - koncesi. Na rozdíl od nakládání se zbraněmi, střelivem 
a municí, kde je ochrana veřejného zájmu spočívající v zajištění bezpečnosti při 
podnikání v nakládání s těmito komoditami dostatečně zajištěna požadavkem na 
získání příslušné licence, u nakládání s bezpečnostním materiálem tomu tak není, 
a proto je podle našeho názoru požadavek na získání koncese před započetím 
podnikání v nakládání s bezpečnostním materiálem na místě. Mělo by tomu tak být 
jak v případě významného bezpečnostního materiálu (upraveného v § 2 odst. 2 
návrhu), tak v případě vojenského bezpečnostního materiálu (upraveného v § 2 
odst. 3 návrhu). 
 
V návaznosti na to žádáme v novele zákona o živnostenském podnikání upravené 
v části třetí návrhu v příloze č 3 Koncesované živnosti u živnosti s předmětem 
podnikání „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, 
skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu" ve 
sloupci čtvrtém slova „souhlas krajského ředitelství Policie České republiky" 
vypustit, s ohledem na to, že v navržené změně zákona o nakládání 
s bezpečnostním materiálem se § 4 upravující mimo jiné i vydávání stanoviska 
příslušného orgánu policie zrušuje. 
 
Dále požadujeme v § 6 odst. 1 návrhu písmeno b) vypustit. Nakládání s vojenským 
bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti navrhujeme podřadit 
režimu koncese a není důvodné pro nakládání s vojenským bezpečnostním 
materiálem stanovit jiné podmínky, než pro nakládání s významným bezpečnostním 
materiálem. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Text upraven dle návrhu 

připomínkového místa. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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Odbor 

kompatibility 

Z 

K části osmnácté - zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a 

bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s 

bezpečnostním materiálem), § 6 odst. 1: 

V obou písmenech tohoto odstavce je oprávnění nakládat s bezpečnostním 

materiálem vázáno na sídlo/(trvalý) pobyt na území ČR. Dřívější úprava byla 

v tomto benevolentnější, když umožňovala nakládat s takovým materiálem i osobě 

s bydlištěm v ČR v případě občana jiného členského státu EU nebo jeho rodinného 

příslušníka a umístění organizační složky podniku. Žádáme o sdělení, z jakého 

důvodu je nyní úprava přísnější, a odůvodnění takového omezení volného pohybu 

osob v rámci EU. Zejména v případě trvalého pobytu na území ČR budou do 

udělení trvalého pobytu zcela vyloučeni legálně pobývající občané EU, což se jeví 

jako opatření nepřiměřené. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno.  

Upravený zákon o nakládání 

s bezpečnostním materiálem zahrnuje 

pouze značně redukovaný rozsah 

materiálu, oproti stávajícímu stavu. 

V zásadě se jedná o materiál, který je 

buď signatářskými státy povinně 

monitorován podle příslušných 

demilitarizačních smluv („vojenský 

bezpečnostní materiál“) nebo jde o 

vysoce sofistikované technologie, které 

jsou reálně zneužitelné v moderním 

prostředí, např. jako komplexní 

odposlouchávací zařízení typu Agáta 

apod. („významný bezpečnostní 

materiál“). V těchto případech se 

předkladatel domnívá, že požadavek na 

sídlo, resp. trvalý pobyt na území ČR je 

na místě, neboť řada méně 

bezpečnostně rizikových typů materiálu 

oproti stávajícímu znění zákona nebude 

nadále již naopak tomuto typu regulace 

vůbec podléhat. Vedle uvedených 

možností je však do návrhu doplněna 

ještě možnost, aby s bezpečnostním 

materiálem na území ČR nakládal 

subjekt, který zde má odštěpný závod. 
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Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MO 

Z 4 

 

K § 6 odst. 3 písm. c) a f) 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) 

V písm. c) navrhujeme před slova „bezpečnostní materiál“ doplnit slovo „vojenský“. 

V písm. f) navrhujeme slovo „významný“ nahradit slovem „vojenský“.  

 

Odůvodnění: 

Pravděpodobně se jedná pouze o opomenutí, resp. překlep. Celý odstavec 3 se 

týká pouze nakládání s vojenským bezpečnostním materiálem. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. Text upraven dle návrhu 

připomínkového místa 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

MO 

Z 5 

 

K § 11 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) 

Navrhujeme stávající nadpis paragrafu „Informační systém o vojenském 

bezpečnostním materiálu“ nahradit nadpisem „Evidence vojenského 

bezpečnostního materiálu“. 

V této souvislosti navrhujeme také v odstavci 1 nahradit slova „informační systém 

veřejné správy“ slovem „evidenci“. 

Stejně tak v odstavci 2 navrhujeme nahradit slova „v informačním systému“ slovem 

„v evidenci“. V odstavci 2 dále navrhujeme zkrátit dobu uchovávání údajů z 20 na 

10 let. 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle návrhu 

připomínkového místa 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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Odůvodnění: 

Vedení evidence v informačním systému veřejné správy je pro Ministerstvo obrany 

nepřijatelné. Pro potřeby implementace je zmíněná evidence vojenského 

bezpečnostního materiálu dostačující. Zkrácení doby archivace na 10 let je rovněž 

dostačující vzhledem k charakteristice předmětného materiálu. 

Tato připomínka je zásadní. 
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K ČÁSTI DEVATENÁCTÉ/OSMNÁCTÉ 

Změna zákona o Vojenské policii 

MO 

Z 8 

 

K § 44 odst. 2 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii  

Navrhujeme doplnit definice zbraně také v zákoně o Vojenské policii. 

 

§ 44 odst. 2 zákona o Vojenské policii navrhujeme upravit takto:   

(2) Zbraní podle tohoto paragrafu a § 45 až 49 se rozumí bodné, sečné a střelné 

zbraně včetně střeliva, munice, doplňků a součástí zbraně, výbušniny, výbušné 

předměty a pomůcky. 

 

Odůvodnění: 

Smyslem je sjednotit definici zbraně s definicí uvedenou v zákoně o Policii ČR, 

zákoně o Celní správě a zákoně o Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle návrhu 

připomínkového místa. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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PŘIPOMÍNKY NAD RÁMEC ZÁKONŮ DOTČENÝCH NOVELOU 

 

ČBÚ 

Z 

 

 

Nad rámec návrhu novelizačních bodů 

ČBÚ požaduje do návrhu zákona vložit další část, kterou by došlo ke změně § 23 

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

správě, tak,  

aby název koncesované živnosti v zákoně č. 61/1988 Sb. odpovídal znění, které 

zavádí část třetí návrhu zákona, např. ve smyslu: 

„ČÁST ČTVRTÁ 

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

Čl. IV 

 

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 

„Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, 

zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a 

provádění trhacích prací“ nahrazují slovy „Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, 

ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin  

a provádění trhacích prací“. 

 

Další články návrhu změnového zákona je nutno ve vazbě na tuto změnu 

přečíslovat. 

Odůvodnění: Předložený návrh zákona v živnostenském zákoně navrhuje zúžit 

název koncesované živnosti týkající se výbušnin o úkony vážící se k munici, 

z důvodu zavádění muničních licencí v návrhu zákona o munici. Návrh však 

 

Akceptováno. 

 Novela zákona č. 61/1988 Sb. byla do 

návrhu doplněna. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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nezohledňuje skutečnost, že na název této koncesované živnosti je navázáno i 

ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. Beze změny tohoto ustanovení by 

pak název koncesované živnosti v zákonu č. 61/1988 Sb. neodpovídal názvu 

v živnostenském zákoně. Z důvodu provázanosti těchto ustanovení je jediným 

vhodným řešením novelizace § 23 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. v předloženém 

změnovém zákoně. 

Tato připomínka je zásadní. 

HK 

Z  

1. Připomínka k doplnění zákona o zadávání veřejných zakázek 

Požadujeme doplnění odkazu do zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek: 

„k § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doplnit 

výčet právních předpisů v pozn. č. 6 o odkaz na zákon o nakládání se 

zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo 

bezpečnost České republiky.“. 

Odůvodnění:  

Zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví ve svém § 29 písm. c) pro účely 

„krizových“ dodávek zbraní použitelnou výjimku z povinnosti zadavatele zadat 

veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o zadávání nebo plnění veřejné 

zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovených jinými právními 

předpisy a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího 

řízení umožňovalo. V poznámce pod čarou č. 6 jsou pak uvedeny odkazy na tzv. 

krizovou legislativu – tedy z. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému,  

z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a z. č. 241/2000 Sb., o hospodářských 

opatřeních pro krizové stavy. 

Dle důvodové zprávy k tomuto zákonu: „Zvláštní bezpečnostní opatření musí 

definovat právní předpis, přičemž z tohoto pojmu lze dovozovat, že jde o výjimku z 

obecných/standardních bezpečnostních opatření. Tato zvláštní bezpečnostní 

opatření by se zřejmě dala charakterizovat jako mimořádná opatření pro řešení 

Neakceptováno/ vysvětleno. 

Jedná se o požadavek jdoucí nad rámec 

materie řešené návrhem, který je 

připravován jako doprovodný návrh 

v souvislosti s přípravou nové právní 

úpravy nakládání zbraněmi. 

Takový návrh by měl být především 

podroben důkladné analýze a pokud 

možno i navržen věcným gestorem 

zákona č. 134/2016 Sb. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo s vysvětlením 

souhlasí.  
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mimořádných bezpečnostních situací/mimořádných událostí. Specifická povaha 

těchto zvláštních bezpečnostních opatření pak brání realizaci standardního postupu 

(viz dikce „současně nelze učinit takové opatření, které by postup podle tohoto 

zákona umožňovalo“). Primárně se tedy zřejmě jedná o otázku naléhavosti (časové 

tísně), kdy splnění veřejnoprávního úkolu (například zajistit bezpečnost osob) 

formou provedení zvláštního bezpečnostního opatření, podmíněného veřejnou 

zakázkou, nesnese odkladu. Toto výjimečné zadávání tak přichází v úvahu při 

aplikaci například tzv. krizové legislativy, tedy při aplikaci zákona č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 

241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

S ohledem na to, že se specifická část týkající se opatření v oblasti zbraní a munice 

navrhuje vyčlenit do tzv. nadstavbového zákona a nebude tedy již součástí zákona 

krizového, doporučujeme výše uvedenou úpravu zákona č. 134/2016 Sb. 

Jde o změnu na první pohled kosmetickou, nicméně dle našeho názoru potřebnou i 

z hlediska systematiky, neboť jasně reflektuje výjimečnou povahu opatření dle 

nadstavbového zákona a jeho „rovnocennost“ s krizovou legislativou. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

V Praze dne 15. ledna. 2020                                                                                                            Mgr. Milena Bačkovská, Mgr. Ing. Jan Bartošek 
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