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VIII.                                                   

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o munici  

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 

ČNB 

ČTÚ 

MD 

MK 

MPSV 

MZD 

NBÚ 

Nejvyšší soud ČR (bez vyjádření) 

NÚKIB 

SÚJB 

ÚOOÚ 

ÚV ČR (VÚV) 

UZSI 

ÚZSVM 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY (EKLEP) 

Český báňský úřad 

Hospodářská komora 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo životního prostředí 

Nejvyšší státní zastupitelství 

Odbor kompatibility Úřadu vlády 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY (EKLEP) 

Český báňský úřad  

 

ČBÚ 

Z 1 

K § 32 odst. 2 písm. b) 
ČBÚ požaduje v § 32 odst. 2 písm. b) návrhu zákona slova „případně 
používanými výbušninami s přihlédnutím k povaze své činnosti,“ zrušit. 

Odůvodnění: Návrh zákona se podle znění § 3 nemá vztahovat na 
výbušniny, s výjimkou výbušnin, které jsou součástí munice (tj. zalaborované 
v munici), nebo výbušnin nalezených při pyrotechnickém průzkumu. Z tohoto 
důvodu nemůže zákon u držitelů muniční licence vynucovat předkládání 
vnitřních předpisů, které by řešily výbušniny, jelikož tato povinnost by pak 
vyvolala povinnost dodržovat tento vnitřní předpis podle § 34 odst. 1 
písm. a). V praxi by takový návrh znamenal, že pokud držitel muniční licence 
předloží vnitřní předpis upravující nakládání mj. s výbušninami, nemohl by 
orgán policie tento předpis ve vztahu k výbušninám s ohledem na § 3 
kontrolovat a vynucovat. Případně by taková úprava v praxi mohla vyvolat 
při nakládání s výbušninou, před jejím zalaborováním do  muničního 
elementu, kontrolu jak orgánů Policie ČR, tak i orgánů SBS, tedy zbytečnou 
duplicitu dozorové činnosti, a především pak kompetenční spory co do 
vymáhání nápravných prostředků a ukládání sankcí. Povinnost předkládat 
vnitřní předpisy upravující též nakládání se samotnými výbušninami podle 
§ 32 je navázána na povinnost akceptovat změny v tomto předpise orgánem 
Policie ČR podle § 34 odst. 1 písm. d), což by znamenalo, že by Policie ČR 
mohla vynucovat změny, které by z pohledu zákona č. 61/1988 Sb. a jeho 
prováděcích předpisů nemusely být vůbec přijatelné. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno 

Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa. Ke splnění 
účelu návrhu zákona postačuje dikce 
§ 47 odst. 4. 

 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

ČBÚ 

Z 2 

K § 47 odst. 4 písm. b) 
ČBÚ požaduje v § 47 odst. 4 návrhu zákona na konci textu písmene b) 
doplnit slova „ , pokud se na nich má rovněž nakládat s výbušninami“. 

Odůvodnění: OBÚ by neměly suplovat činnost orgánu povolujícího provoz 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 
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střelnice  
pro munici či trhací jámy pro ničení munice, zvláště pokud se v nich nemá 
nakládat s výbušninami. Z toho důvodu ČBÚ požaduje zúžit případy, ve 
kterých má OBÚ vydat své vyjádření, pouze na vztah k výbušninám. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení doplněno podle návrhu 
připomínkového místa. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

 

Hospodářská komora ČR 

 

HK ČR 

Z 1 

Připomínka k ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

„b) vyššího muničního oprávnění, jde-li o vykonávání činnosti muničáře a 
odpalovaní, střelbu nebo ničení munice, vyjma odpalování, střelby a 
ničení munice uvedené v § 5 odst. 3 písm. j), kterou je oprávněn 
vykonávat držitel základního muničního oprávnění, muničního 
oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu nebo držitel 
zbrojního oprávnění vydaného podle zákona o zbraních, který je starší 
18 let.“ 

Odůvodnění: 

Vzhledem k charakteru a nízké nebezpečnosti munice uvedené v § 5 odst. 3 
písm. j) – zejména, kdy se jedná o cvičnou a redukovanou munici, 
navrhujeme, aby k provádění odpalování, střelby a ničení postačovalo nižší 
oprávnění pro nakládání s municí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno 
 
Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa. 
 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

HK ČR 

Z 2 

Připomínka k ustanovení § 40 

Požadujeme doplnit odst. 7, který zní:  

„(7) Požadavky tohoto článku na zabezpečení munice se nevztahují na 
munici uvedenou § 5 odst. 3 písm. j). Na zabezpečení munice uvedené 

Vyjádření k vypořádání: 

Neakceptováno. 
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v § 5 odst. 3 písm. j) se ustanovení zákona o zbraních upravující 
zabezpečení střeliva použije obdobně.“. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k charakteru a nízké nebezpečnosti munice uvedené v § 5 odst. 3 
písm. j) – zejména, kdy se jedná o cvičnou a redukovanou munici, 
navrhujeme, aby bylo aplikováno obdobné použití pravidel pro zabezpečení 
tohoto druhu munice, způsobem pro zabezpečení střeliva uvedeného 
v zákoně o zbraních.  

Tato připomínka je zásadní. 

Municí podle § 5 odst. 3 písm. j) se 
rozumí munice pomocného určení, 
kterou se rozumí: 
a) cvičná munice (sloužící k výcviku), 

jež však obsahuje, v řadě případů, 
prachovou náplň a ve střele i 
redukovanou nebo imitační náplň,  

b) redukovaná munice (určená 
zejména ke cvičné střelbě), která 
obsahuje snížené množství náplní, 

c) ostatní výbušné předměty 
nespadající pod režim zákona o 
pyrotechnice, 

 
které všechny mohou být, za určitých 
podmínek velmi nebezpečnými věcmi, 
kdy následky neodborné manipulace 
s nimi mohou způsobit fatální škody 
na životech, zdraví a majetku.  
 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

 

KZPS 

Z 1 

k § 11, odst. 3 ve znění: 
 
(3) Nikdo nesmí nosit viditelně neaktivní muniční předmět na místě veřejnosti 
přístupném, ledaže jde o akci nebo činnost, při níž je podle zákona o 
zbraních dovoleno nosit viditelně zbraň 
 
Doporučujeme změnit text na: 
(3) Nikdo nesmí nosit viditelně neaktivní muniční předmět na místě veřejnosti 
přístupném jehož vzhled může vyvolat u veřejnosti obavy a snížit pocit 
bezpečí, ledaže jde o akci nebo činnost, při níž je podle zákona o zbraních 
dovoleno nosit viditelně zbraň. 
Odůvodnění: zpřesnění textu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Po vysvětlení připomínkové místo 
odstoupilo od připomínky. 
 

KZPS 

Z 2 

k § 82, odst 3 ve znění: 
 
(3) Podmínka bezúhonnosti nebo spolehlivosti se posoudí podle zákona č. 
119/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona o munici, 
pokud rozhodnutí mající vliv na bezúhonnost nebo spolehlivost podle zákona 
o munici nabylo právní moci přede dnem nabytí jeho účinnosti. 
 
 
Doporučujeme doplnit text takto: 
(3) Podmínka bezúhonnosti nebo spolehlivosti se posoudí podle zákona č. 
119/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona o munici, 
pokud rozhodnutí mající vliv na bezúhonnost nebo spolehlivost podle zákona 
o munici nabylo právní moci přede dnem nabytí jeho účinnosti. Požádá li o to 
osoba jejíž bezúhonnost nebo spolehlivost je posuzována,  posoudí se podle  
zákona č. 119/2002 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona pokud byl trestný čin nebo přestupek, jehož se pravomocný 

Vyjádření k vypořádání: 

Neakceptováno. 
 
Předkladatelem návrhu zákona o 
munici bylo, v tomto případě, zvoleno 
jediné možné řešení, které se týká 
všech případů spáchání trestných 
činů a přestupků před nabytím 
účinnosti nového zákona o munici. 
Návrh připomínkového místa je 
identický s návrhem předkladatele. 
Navíc může být diskriminační vůči 
těm žadatelům, kteří o takové nově 
navržené posouzení nepožádají. 
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rozsudek nebo pravomocné rozhodnutí týká, spáchán přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
 
Odůvodnění: z návrhu je třeba odstranit retroaktivitu. Pravděpodobnost, že 
ustanovení ve smyslu poslední věty někdo kdy využije je velmi malá, ale z 
hlediska "čistoty" návrhu je to velmi důležité. V návrhu nového zákona je 
zpřísněn pohled na bezúhonnost a  výrazně prodlouženy doby, po které není 
odsouzený pachatel považován ze bezúhonného a nelze mu vydat muniční 
oprávnění.  K této úpravě došlo, aniž by to bylo nezbytné, současné pojetí 
stanovení  bezúhonnosti v rámci zákona 119/2002 Sb. je plně vyhovující a 
nepřináší do praxe žádné problémy,  jejichž odstranění by si bylo možno 
slibovat od  zde uvedeného zpřísnění.   S tímto zpřísněním nepolemizujeme, 
ale připomínáme, že není možno  zvyšovat tresty  za spáchané skutky 
zpětně, kdy pachatel, který zvažoval svá rozhodnutí o možném spáchání 
skutku nemohl důsledky svého jednání znát.  Ztráta bezúhonnosti, stejně 
jako například "bodové hodnocení" v dopravě, druhem trestu nepochybně je.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

 

Ministerstvo financí 

 

MF 

Z 1 

K části čtvrté hlavě II - V části čtvrté, hlavě II se za díl 1 vkládá nový díl 2, 
který včetně názvu zní:  

„Díl 2 
Přeshraniční přemístění munice“ 

§ xx 
Přeshraničně přemísťovat munici je povoleno pouze za podmínek 
stanovených zákonem upravujícím zahraniční obchod s vojenským 
materiálem.“.  

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno jinak. 

 

Připomínkové místo se způsobem 
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Dosavadní díl 2 se označuje jako díl 3.  
S ohledem na skutečnost, že v případě munice se bude z povahy věci vždy 
jednat o vojenský materiál, se navrhuje použít pojem přeshraniční 
přemístění, který bude subsumovat jak dovoz a vývoz munice, tak i transfer 
munice podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským 
materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zahraničním obchodu s vojenským 
materiálem“). Žádný jiný způsob, jak legálně přemisťovat munici přes 
hranice České republiky neexistuje.  
Navrhovaná úprava sleduje především odstranění rozporů navrhovaného 
zákona o munici ve vztahu k zákonu o zahraničním obchodu s vojenským 
materiálem. Úprava je navrhována obdobným způsobem jako je  
v navrhovaném zákonu o zbraních a střelivu, kde je tento způsob řešení 
upraven jak ve vztahu k zákonu o zahraničním obchodu  
s vojenským materiálem, tak také k zákonu č. 228/2005 Sb., o kontrole 
obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje  
z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (viz § 109 návrhu zákona o zbraních). 
Tato připomínka je zásadní. 

vypořádání souhlasí. 

MF 

Z 2 

K § 42 odst. 1 a 2 - Stávající § 42 nově zní:  
„§ 42 

(1) Přepravovat jakékoliv množství munice po území České republiky lze 
pouze tehdy, pokud byla taková přeprava ohlášena. Ohlášení přepravy je 
povinen podat  
a) ten, kdo podle zákona upravujícího zahraniční obchod s vojenským 
materiálem provádí přeshraniční přemístění munice,  
b) ten, kdo podle celních předpisů provádí tranzit munice přes území České 
republiky, a  
b) držitel obecné muniční licence, který přepravuje munici na území České 
republiky.  
(2) Přeprava musí být ohlášena Policejnímu prezidiu České republiky (dále 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno podle NZoZ 
(§ 110). 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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jen „Policejní prezidium“)  
a) nejpozději 24 hodin před zahájením přepravy nebo přeshraniční přepravy, 
b) v případě munice přeshraničně přemisťované, která je určena do státu, 
který není členským státem Evropské unie nebo do státu, který není smluvní 
stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, s výjimkou 
Lichtenštejnského knížectví, nejpozději 2 pracovní dny přede dnem zahájení 
přeshraniční přepravy, nebo  
c) v případě munice tranzitované přes území České republiky nejpozději dva 
dny před zahájením tranzitu.“.  
Navrhuje se dané ustanovení harmonizovat ve smyslu předcházející 
připomínky a dále sjednotit režim stanovený pro vojenský materiál zákonem 
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, co do stanovení zemí, 
které mají „zjednodušený režim“ (viz transfery vojenského materiálu). V 
příslušném bodu zvláštní části důvodové zprávy je konstatováno, že dané 
ustanovení směřuje v podstatě k odstranění duplicitního povolování 
„přeshraničních“ přeprav munice, a toto bude plně v intencích zákona o 
zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Navržený způsob 
legislativního řešení však zakládá nejasnosti. Předně je nejednotný ve 
způsobu stanovení „členských států“, které mají jakési zjednodušení. 
Zjednodušení spočívá podle zákona  
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem v zařazení do režimu 
transferů, a podle navrhovaného zákona o munici v stanovení kratší lhůty  
pro ohlašování přepravy. V obou právních předpisech se užívá pojem 
„členský stát“ a tudíž by měl mít tento pojem stejný význam. Ani v jednom  
z příslušných bodů zvláštní části důvodové zprávy není vysvětleno, proč je 
výčet států, které jsou subsumovány pod pojem „členský stát“, rozdílný. 
Stejně tak není zřejmé, jaký právní předpis, na který je odkazováno  
v odstavci 1) tohoto ustanovení, je zamýšlen. Co do pravidel pro dovoz  
a vývoz (i pro nezmíněný transfer) lze mít za to, že se jedná právě o zákon  
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Pravidla pro tranzit 
vojenského materiálu, tedy i munice, však zákon o zahraničním obchodu  
s vojenským materiálem neupravuje. Je tedy možno se domnívat, že je  
zde odkazováno na obecné celní předpisy. Ve vztahu k tranzitu vojenského 
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materiálu/munice nejsou stanoveny žádné zvláštní povinnosti ani povolení. 
Jako nejvhodnější se tedy jeví dotčená ustanovení upravit navrženým 
způsobem. 
Tato připomínka je zásadní. 

MF 

Z 3 

K § 80 - Navrhuje se dané ustanovení vypustit pro nadbytečnost. Současně 
dané ustanovení upravuje „dočasné přemístění“, které na rozdíl od návrhu 
zákona o zbraních není v návrhu zákona o munici upraveno. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení vypuštěno.  

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

 

Ministerstvo obrany 

 

MO 

Z 1 

K § 2 odst. 1 písm. b)  

§ 2 odst. 1 písm. b) navrhujeme upravit takto: „b) Ministerstvo obrany a 
organizace, u nichž plní toto ministerstvo roli zřizovatele nebo zakladatele.“ 
 
Odůvodnění:  
Organizace zřízené nebo založené Ministerstvem obrany byly zřízené nebo 
založené pro plnění úkolů ve prospěch státu. Zejména u státních podniků se 
jedná o strategické úkoly v oblasti zabezpečení obranyschopnosti a 
bezpečnosti, nejedná se o standardní komerční subjekty. Činnost těchto 
organizací je v převážné většině navázána na potřeby zakladatele, tedy 
Ministerstva obrany, a to včetně případné kontroly naplnění podmínek 
nezbytných pro výkon dané činnosti. Na rozdíl od komerčních subjektů se 

Vyjádření k vypořádání: 

Neakceptováno.  

Návrh písemného vyjádření MV: 
 
Návrh zákona o munici reflektuje 
obdobné řešení, které bylo dosaženo 
v případě návrhu zákona o zbraních. 
Organizace, u nichž MO plní roli 
zřizovatele nebo zakladatele jsou 
institucemi, které jsou relativně 
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výše uvedené organizace nemohou dle své vlastní libovůle rozhodnout, že 
některé činnosti dočasně omezí na dobu, než budou administrativně 
vyřešeny všechny požadavky vyplývající z předloženého návrhu zákona. 
Fakt, že by tyto organizace oproti Ministerstvu obrany podléhaly 
předloženému návrhu zákona, by tedy v důsledku mohl vyústit v to, že 
zatímco Ministerstvo obrany by mohlo uplatňovat své požadavky, jejich 
realizace ze strany uvedených organizací by byla komplikována, neboť 
podmínky stanovené předkládaným návrhem zákona by přispěly k dalšímu 
zatížení těchto organizací, zejména administrativnímu. Tento stav by v 
důsledku mohl vést k tomu, že samotná realizace uvedených úkolů by byla 
ztížena, a tak by mohlo být ohroženo zabezpečení obranyschopnosti a 
bezpečnosti České republiky.  

Rizikem při neakceptování této připomínky je to, že organizace budou 
nuceny alespoň dočasně pozastavit či omezit svou činnost, a tím bude 
ztíženo či znemožněno plnění úkolů ve prospěch zakladatele a tedy i ve 
prospěch ČR, pro něž byly uvedené organizace zřízeny či založeny. 

Z tohoto důvodu navrhujeme vyjmout předmětné subjekty z působnosti 
zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

„samostatné a nezávislé“ na MO 
(typicky v případě státních podniků), 
dochází k řadě procesů spojených 
s nakládáním s municí a to ve 
značném rozsahu. 
Cílem návrhu zákona je odstranit v co 
nejvyšší míře případná rizika, která 
v minulosti (i na straně těchto 
organizací) ohrozila bezpečnost osob 
a majetku v souvislosti s nakládáním 
s municí, zachovat v efektivním 
rozsahu kontrolní pravomoci policie a 
zavedenou evidenci vedenou v CRZ. 
Hlavním nástrojem předcházení těmto 
rizikům je soustavná a důsledná 
kontrola dodržování povinností a 
bezpečnostních zásad pro nakládání 
s municí zejména ze strany Policie 
ČR. 
Pokud by byly tyto organizace 
z působnosti zákona o munici vyňaty, 
nevztahoval by se na nakládání 
s municí v jejich rámci žádný obecně 
závazný předpis (na rozdíl např. od 
nakládání s municí v rámci 
ozbrojených sil či bezpečnostních 
sborů, které v tomto ohledu disponují 
vlastní právní úpravou oddělenou 
odlišnou od právních předpisů 
upravujících nakládání se zbraněmi, 
resp. municí v civilní sféře. To by 
vedlo ke vzniku evidentně 
nepřijatelného stavu. 
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Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

MO 

Z 2 

K § 10 odst. 2 písm. g) a § 27 písm. e) 

Navrhujeme upravit § 10 odst. 2 písm. g) takto: 
 
„g) neprodleně ohlásit policii nebo Vojenské policiix) nález munice. 
 
x) § 11 odst. 3 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o 
stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů).“ 
 
Dále navrhujeme upravit § 27 písm. e) takto: 
 
„e) neprodleně oznámit policii nebo Vojenské policiix) nalezení munice, 
střeliva nebo výbušniny při pyrotechnickém průzkumu,“ 
 
Odůvodnění: 
Uplatněné připomínky vycházejí z § 11 odst. 3 zákona č. 15/2015 Sb., o 
zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o 
změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích 
vojenských újezdů), který stanoví Ministerstvu obrany povinnost odstranit i 
po uplynutí lhůty uvedené v § 11 odst. 2 (dvouletá lhůta) dodatečně zjištěnou 
pyrotechnickou nebo ekologickou zátěž, která se případně v prostoru 
zrušeného Vojenského újezdu Brdy objeví. 
 
Vojenská policie, která je podle § 1 věty druhé zákona č. 300/2013 Sb., o 
Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 
součástí Ministerstva obrany, v rámci své organizační struktury disponuje 
specializovanou odbornou složkou - pyrotechnickou službou. Podle § 8 odst. 
4 zákona o Vojenské policii je Vojenská policie (její odborné složky) 
oprávněna mimo jiné k likvidaci nálezů munice nebo výbušnin. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno 
 
Ustanovení upravena podle návrhu 
připomínkového místa. 
 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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Rovněž je nutno akcentovat, že shora uvedený postup při likvidaci nálezů v 
rámci pyrotechnické očisty prováděné podle § 11 odst. 2 zákona č. 15/2015 
Sb. specializovanými silami Armády České republiky, je již zavedenou a 
doposud dobře fungující praxí, kdy jsou nalezené nebezpečné látky (munice, 
muniční elementy, fragmenty munice a výbušniny) hlášeny a předávány 
Vojenské policii k provedení identifikace, ohledání a následnému odstranění 
(případně zničení) těchto nálezů. 
 
V kontextu uvedených skutečností se navrhuje upravit příslušná ustanovení 
návrhu zákona o munici, jak shora uvedeno. 
Tato připomínka je zásadní. 

MO 

Z 3 

K § 30 odst. 5: 

Navrhujeme upravit ustanovení tak, aby se vždy posuzovala také 
bezúhonnost a spolehlivost vlivné osoby a ovládající osoby nebo skutečného 
majitele držitele muniční licence. 
 
Odůvodnění: 
Tuto úpravu považujeme za důvodnou s ohledem na její zásadní vliv na 
chování žadatele.  
Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo 
odstoupilo od připomínky. 
 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

MMR 
K § 39 Druhy evidencí a dokumentací odst. 3 písm. d)   

Předkladatelem navrhované znění zákona:  

Držitel muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu je dále povinen 

Vyjádření k vypořádání: 
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Z 1 na žádost stavebníka provést záznam o pyrotechnickém průzkumu do 
stavebního deníku nebo zpracovat průběžnou zprávu o pyrotechnickém 
průzkumu. 

Text předmětného ustanovení zákona požadujeme uvést v následujícím 
znění:  

Držitel muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu je dále povinen 
na žádost stavebníka provést záznam o pyrotechnickém průzkumu do 
stavebního deníku nebo zpracovat průběžnou zprávu o pyrotechnickém 
průzkumu. 
 
Odůvodnění: 
K uvedenému požadavku není zmocnění. Podle § 157 odst. 2 stavebního 
zákona jsou oprávněni provádět záznamy do stavebního deníku stavebník, 
stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící 
kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové 
dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li 
na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal 
certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru 
podle zvláštních právních předpisů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa a zároveň 
doplněna povinnost držitele 
muničního oprávnění k provádění 
pyrotechnického průzkumu v § 27 
písm. e) neprodleně oznámit (vedle 
Policie ČR a Vojenské policie) i 
stavebníkovi nalezení munice, střeliva 
nebo výbušniny při pyrotechnickém 
průzkumu. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

MMR 

Z 2 

K § 40 Muniční skladiště odst. 1 písm. a)  

Předkladatelem navrhované znění zákona:  

Držitel obecné muniční licence je povinen munici, se kterou nakládá, 
zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení uložením v muničním 
skladišti, kterým se rozumí stavba určená pro bezpečné uložení munice a 
splňující podmínky stanovené jinými právními předpisy6), 
 
6) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa. 

1) V § 8 doplněno o nové písm. e), 
které zní: 
„e) muničním skladištěm stavba 
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Požadujeme upravit text tohoto ustanovení, vypustit text definující 
muniční skladiště, požadujeme následující znění tohoto ustanovení:  
 
Držitel obecné muniční licence je povinen munici, se kterou nakládá, 
zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení uložením v muničním 
skladišti, kterým se rozumí stavba určená pro bezpečné uložení munice a 
splňující podmínky stanovené jinými právními předpisy6),  
6) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů.    
 
Odůvodnění: 
Vysvětlení pojmu muniční skladiště navrhujeme stanovit v úvodu zákona, 
navíc uvedená definice není pro MMR akceptovatelná. Pokud by byla 
stanovena definice muničního skladiště v úvodu zákona, nemuselo by se na 
tomto místě rozvádět, co se jím rozumí.  Příklad definice: „Muničním 
skladištěm se rozumí stavba pro bezpečné uložení, skladování ……munice 
určená k tomuto účelu využití kolaudačním rozhodnutím, oznámením o 
užívání nebo kolaudačním souhlasem anebo povolením stavby, není-li 
vyžadována kolaudace podle jiného právního předpisu x) 

 
x) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(odkaz na „jiný právní předpis“ později MMR změnilo na odkaz na „stavební 
zákon“) 
 
Podle § 126 odst. 1 stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu 
vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání 
stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci, lze ji 
užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. 
Tato připomínka je zásadní. 

pro bezpečné uložení a 
skladování munice určená 
k tomuto účelu využití 
kolaudačním rozhodnutím, 
oznámením o užívání nebo 
kolaudačním souhlasem 
anebo povolením stavby, není-
li vyžadována kolaudace podle 
stavebního zákona.  

2) § 40 odst. 1 písm. a) zní: 
 

„a) uložením v muničním 
skladišti,“. 

 
 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

MMR 
K § 40 Muniční skladiště odst. 2 písm. b)   

Předkladatelem navrhované znění zákona:  
Vyjádření k vypořádání: 
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Z 3 
Držitel obecné muniční licence je povinen zajistit bezpečnost muničního 
skladiště. Zajištěním bezpečnosti muničního skladiště se rozumí splnění 
stavebních a technických požadavků na muniční skladiště a požadavků na 
způsob uložení munice.  

 

Požadujeme z ustanovení vypustit text o splnění stavebních a 
technických požadavků a požadavků na způsob uložení munice a 
doplnit text dle dokumentace muničního skladiště, požadujeme 
následující znění tohoto ustanovení:  

 
Držitel obecné muniční licence je povinen zajistit bezpečnost muničního 
skladiště. Zajištěním bezpečnosti muničního skladiště se rozumí splnění 
stavebních a technických požadavků na muniční skladiště dle dokumentace 
muničního skladiště a požadavků na způsob uložení munice.  

 

Odůvodnění: 

Text navrhovaný k vypuštění považujeme za nadbytečný. Podle § 169 
stavebního zákona jsou všechny subjekty (právnické, fyzické osoby, orgány 
veřejné moci) účastnící se procesu výstavby (projektování, provádění, 
užívání, odstraňování) povinny respektovat obecné požadavky na výstavbu, 
tzn. i stavebně technické požadavky. Stavebně technické požadavky musí 
být splněny již v rámci povolovacího procesu, aby stavba mohla být 
povolena podle stavebního zákona; zda k jejich splnění došlo i během 
realizace stavby se ověří při kolaudaci stavby. Podle § 126 odst. 1 
stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména 
v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním 
souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci, lze ji užívat jen k účelu 
vymezenému v povolení stavby. Současně návrh zákona stanoví v § 41 
dokumentaci muničního skladiště obsahující popis zabezpečení munice a 
způsobu zajištění bezpečnosti muničního skladiště. 

Akceptováno. 

Upravena ustanovení § 40 odst. 2 
písm. b) a věty první § 41. 

Doplněna důvodová zpráva: 
 
Požadavky na způsob uložení munice 
musí v návrhu zákona zůstat, neboť 
daná problematika nijak nesouvisí se 
stavebním právem, jde např. o to, že 
se palety s municí nelze ukládat do 
větší výšky než 3, nebo že se mezi 
paletami musí nechat dostatečné 
průchody, anebo že se musí 
respektovat pravidla snášenlivosti 
jednotlivých druhů munice. 

 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní. 

MMR 

Z 4 

K § 40 Muniční skladiště odst. 3   
 

Předkladatelem navrhované znění zákona:  
 
Pokud povaha munice nebo zvláštní provozní potřeba držitele obecné 
muniční licence neumožňuje zabezpečení munice nebo zajištění 
bezpečnosti muničního skladiště podle odstavců 1 a 2, odborný útvar policie 
na základě písemné žádosti držitele obecné muniční licence rozhodne o 
povolení jiného způsobu zajištění bezpečnosti munice. K žádosti podle věty 
první žadatel přiloží návrh jiného způsobu zabezpečení munice, včetně 
popisu konkrétních technických a organizačních opatření, odůvodnění 
žádosti a technickou dokumentaci munice; není-li technická dokumentace 
munice vyhotovena v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, přiloží 
žadatel také překlad technické dokumentace munice do jazyka českého 
vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu tlumočníků. Pokud se mají v 
muničním skladišti nacházet také výbušniny, vyžádá si odborný útvar policie 
před vydáním rozhodnutí podle věty první vyjádření obvodního báňského 
úřadu k zabezpečení výbušnin a k bezpečnosti nakládání s výbušninami.  
 

Nesouhlasíme s uvedeným textem. Požadujeme vysvětlit, popř. text 
upravit, viz odůvodnění. 
 

Odůvodnění: 

Požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu nebude možné zabezpečit munici 
v muničním skladě a kde a jak bude náhradně tedy zabezpečena. Podle § 
126 odst. 1 stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému 
zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo 
v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci, lze ji užívat jen 
k účelu vymezenému v povolení stavby. Navrhovaným postupem, by mohlo 
dojít k obcházení stavebního zákona.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Po vysvětlení připomínkové místo 
odstoupilo od připomínky. 
 
Doplněna důvodová zpráva: 
 
V praxi může nastat situace, kdy v 
muničním skladišti nebude možno 
bezpečně uskladnit určitý specifický 
druh munice, pro který toto skladiště 
není určeno nebo kdy nebude 
například reálně možná přeprava do 
odpovídajícího skladiště. Jako příklad 
lze uvést munici, u níž se například 
v průběhu přepravy zjistí, že došlo 
k jejímu poškození. Dále pak může jít 
například o situace, kdy hrozí 
nebezpečí z prodlení například při 
živelné katastrofě apod. 
Pro případ, že by taková munice 
musela být uskladněna v nejbližším 
možném způsobilém skladišti (pokud 
takové vůbec existuje), resp. na jiném 
místě, mohla by její další přeprava 
vůbec nebo přeprava do 
odpovídajícího skladiště mít za 
následek ohrožení bezpečnosti osob 
a majetku.  
V těchto případech bude muset 
nastoupit náhradní řešení, což 
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například může znamenat přechodné 
uložení takové munice na „zelené 
louce“, která bude dostatečně 
vzdálena od nejbližšího obydlí, bude 
dostatečně střežena a kde tedy bude 
bezpečně uložena, střežena a 
chráněna tak před manipulací 
neoprávněnými osobami.  

MMR 

Z 5 

K § 47 Střelnice pro munici, trhací jáma pro ničení munice a zvláštní 
zařízení odst. 2 písm. b) 

   
Předkladatelem navrhované znění zákona:  
 
Odborný útvar policie povolí provozování střelnice pro munici, trhací jámy 
pro ničení munice nebo zvláštního zařízení žadateli, který je oprávněn užívat 
prostor nebo zařízení určené pro provoz střelnice pro munici, trhací jámu pro 
ničení munice nebo zvláštního zařízení pro tento účel, … 
 

Požadujeme doplnit za slovem „účel“ slovní spojení „podle zvláštního 
právního předpisu“ a uvést odkaz na zvláštní právní předpis, 
požadujeme následující znění tohoto ustanovení: 

 
Odborný útvar policie povolí provozování střelnice pro munici, trhací jámy 
pro ničení munice nebo zvláštního zařízení žadateli, který je oprávněn užívat 
pozemek, stavbu nebo zařízení určené pro provoz střelnice pro munici, 
trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro tento účel podle 
zvláštního právního předpisu x), 
 
x)  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

Odůvodnění: 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa i k NZoZ. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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Požadovaná úprava upřesňuje navrhovaný text zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

MMR 

Z 6 

K § 47 Střelnice pro munici, trhací jáma pro ničení munice a zvláštní 
zařízení odst. 3 

   
Předkladatelem navrhované znění zákona:  
 
Pokud užívání střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo 
zvláštního zařízení nepodléhá posouzení podle stavebního zákona, odborný 
útvar policie jejich provozování povolí, pokud splňují technické a organizační 
požadavky, které stanoví vláda nařízením. 
 

Požadujeme text upravit tak, že bude vypuštěno slovní spojení 
„stavebního zákona“ a bude nahrazeno „zvláštního právního předpisu“ 
včetně odkazu na stavební zákon, požadujeme následující znění tohoto 
ustanovení:  
 
Pokud užívání střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo 
zvláštního zařízení nepodléhá posouzení podle stavebního zákona 
zvláštního právního předpisu x), odborný útvar policie jejich provozování 
povolí, pokud splňují technické a organizační požadavky, které stanoví vláda 
nařízením. 
 
x)  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

Odůvodnění: 

Námi navrhovaná úprava je obecnější. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Po vysvětlení připomínkové místo 
odstoupilo od připomínky. 

Připomínkové místo uplatňuje 
připomínku, která je duplicitní ve 
vztahu k úpravě navrhované 
předkladatelem návrhu zákona o 
munici. 

Z legislativně technického hlediska je 
pak třeba zabránit zaplevelení návrhu 
zákona poznámkami pod čarou, které 
zákon znepřehledňují.  
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MMR 

Z 7 

Navrhované znění důvodové zprávy k § 40:  
 
Zde se stanoví základní parametry zabezpečení munice a zajištění 
bezpečnosti muničního skladiště. Rozhodující část této materie však bude 
stanovena v prováděcím nařízení vlády, který bude vycházet z příslušného 
vojenského standardu (založeném na standardu NATO). Ve hře je i úprava 
této problematiky v rámci zásadní rekodifikace stavebního práva. 
 
V dané souvislosti se svěřuje odbornému útvaru policie možnost odchýlit se 
v návrhu zákona o munici od určitých standardů zajištění bezpečnosti 
munice. Rovněž tak se upravují i další specifické případy, související s jinými 
obory práva, resp. posouzení klasifikace munice z hlediska její 
nebezpečnosti a snášenlivosti. 
 
V případě zvláštní provozní potřeby držitele muniční licence půjde například 
o situace, kdy z důvodu momentálního nedostatku místa, poruchy 
zabezpečovacího zařízení v muničním skladišti, momentálního nedostatku 
odborně způsobilých zaměstnanců atd. bude nucen munici uskladnit 
náhradním způsobem, ovšem za stanovení jiného způsobu zajištění munice 
Policií České republiky. 
 

Požadujeme text upravit ve vazbě na zásadní připomínku MMR 
k uvedenému § 40 odst. 3.  
 

Odůvodnění: 

Požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu nebude možné  zabezpečit  munici v 
muničním skladě a kde a jak bude náhradně tedy zabezpečena. Podle § 126 
odst. 1 stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému 
zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v 
kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci, lze ji užívat jen k 
účelu vymezenému v povolení stavby. Navrhovaným postupem, by mohlo 
dojít k obcházení stavebního zákona.  

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Změny promítnuté předkladatelem do 
ustanovení § 40 na základě 
akceptovaných připomínek MMR 
promítnuty i do důvodové zprávy (viz 
připomínka MMR Z 4). 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

 

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



21 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

Ministerstvo spravedlnosti 

 

MSP 

Z 1 

1. K § 18 odst. 1 písm. a):  

a) Upozorňujeme na několik věcných nedostatků textace navrhovaného 
ustanovení: 

 trestní stíhání nemůže být podmíněně zastaveno nebo odloženo „po 
dobu zkušební doby“; 

 bylo-li trestní stíhání zahájeno, nelze využít institutu podmíněného 
odložení podání návrhu na potrestání (ten směřuje pouze vůči 
podezřelému a může o něm rozhodnout pouze státní zástupce, a to 
namísto podání návrhu na potrestání); 

 není určen časový okamžik, od kdy se počítají 3 roky; 

 počítání tříleté lhůty by bylo vhodnější navázat až na vydání rozhodnutí 
o osvědčení, resp. na fikci osvědčení. 

Požadujeme proto přepracování textace např. následujícím způsobem: 

„(1) Za spolehlivého se podle tohoto zákona nepovažuje ten, 

a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z 
nedbalosti v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem, municí nebo 
výbušninou  

Vyjádření k vypořádání: 

a) Akceptováno. 

V § 18 odst. 1 písm. a) a b) 
upravena podle návrhu 
připomínkového místa. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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1. bylo pravomocně podmíněně zastaveno a bylo rozhodnuto, že se 
obviněný osvědčil, nebo se má za to, že se osvědčil, pokud od 
pravomocného rozhodnutí o osvědčení nebo od okamžiku, od kterého 
se má za to, že se osvědčil, neuplynula doba delší než 3 roky, 

2. v posledních 3 letech skončilo pravomocným rozhodnutím o schválení 
narovnání, 

b) u něhož bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na 
potrestání, dopustil-li se úmyslného trestného činu nebo trestného činu 
spáchaného z nedbalosti v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem, 
municí nebo výbušninou, pokud od pravomocného rozhodnutí o osvědčení 
nebo od okamžiku, od kterého se má za to, že se osvědčil, neuplynula doba 
delší než 3 roky,“. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

b) Upozorňujeme, že u mladistvého pachatele může být využit také institut 
odstoupení od trestního stíhání [§ 70 a násl. zákona č. 218/2003 Sb., o 
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a 
o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění 
pozdějších předpisů]. Doporučujeme proto tuto skutečnost reflektovat 
v přepracovaném znění navrhovaného ustanovení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Akceptováno 

Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa. 

V § 18 odst. 1 písm. c) zní: 

„c) jehož trestní stíhání pro 
provinění bylo zastaveno 
pravomocným rozhodnutím o 
odstoupení od trestního stíhání, a 
od tohoto zastavení ještě 
neuplynuly 3 roky,“. 

Dosavadní písmena b) až d) se 
označují jako písmena d) až f). 
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Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

MSP 

Z 2 

K § 19 odst. 1 a 3: Komunikace mezi oprávněným subjektem a Rejstříkem 

trestů, jde-li o vyžádání opisu či výpisu z evidencí vedených Rejstříkem trestů 

(tj. Rejstříku trestů a evidence přestupků), probíhá „prostřednictvím 

elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup“ (viz 

§ 16 nebo § 16j odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění 

pozdějších předpisů). Požadujeme proto doplnit odstavce 1 a 3 tak, aby bylo 

zřejmé, že odborný útvar policie žádá o opis z evidence Rejstříku trestů a o 

opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů elektronicky. Standardně 

se za tímto účelem používá následující dovětek: „; žádost a opis z evidence 

Rejstříku trestů/evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to 

způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upravena podle návrhu 
připomínkového místa. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

 

MSP 

Z 3 

K § 30 odst. 2 a 3: Použití konstrukce „je bezúhonný/spolehlivý podle 

odstavce 1“ považujeme pro žadatele nebo držitele muniční licence, který je 

právnickou osobou, za nepřípustné, jelikož § 30 odst. 1 je konstruován toliko 

na osoby fyzické – odkazuje na § 17 a 18, které jsou relevantní pro muniční 

oprávnění, jejichž držiteli mohou být výhradně fyzické osoby. Požadujeme 

proto tuto část konstrukce bezúhonnosti, resp. spolehlivosti žadatele nebo 

držitele muniční licence, který je právnickou osobou, vypustit, resp. 

přepracovat tak, aby bylo zřejmé, že je právnická osoba považována za 

bezúhonnou tehdy, pokud splňuje podmínky bezúhonnosti ona sama a 

zároveň je splňují i fyzické osoby oprávněné za ni jednat.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa. 

§ 30 zní: 

„§ 30 

Bezúhonnost a spolehlivost 
 

(1) Podmínka muniční licence 
podle § 29 písm. d) je splněna, 
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pokud žadatel o vydání muniční 
licence nebo její držitel a každý člen 
jeho statutárního orgánu, 
odpovědný zástupce a vedoucí 
odštěpného závodu, jde-li o 
provozovnu, kde jsou vykonávány 
činnosti v oblasti munice je 
bezúhonný podle § 17 a spolehlivý 
podle § 18.  
 

(2) Podmínka muniční licence 
podle § 29 písm. d) je dále splněna, 
pokud žadatel o vydání muniční 
licence nebo její držitel, který je 
právnickou osobou, nebyl 
pravomocně odsouzen za jiný 
úmyslný trestný čin, než ten, který je 
uveden v § 17 odst. 1 písm. a), za 
jehož spáchání byl uložen 
 
a)  trest propadnutí majetku, 

peněžitý trest v nejméně 200 
denních sazbách, trest zákazu 
činnosti převyšující 5 let, trest 
zákazu plnění veřejných 
zakázek nebo účasti ve veřejné 
soutěži převyšující 5 let nebo 
trest zákazu přijímání dotací a 
subvencí převyšující 5 let a od 
jejich vykonání neuplynulo 
alespoň 20 let, nebo 

b) jiný trest a od jeho vykonání 
neuplynulo alespoň 5 let.  
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(3) Odborný útvar policie může 

při posuzování splnění podmínky 
muniční licence uvedené v § 29 
písm. d) posoudit též bezúhonnost a 
spolehlivost vlivné osoby 
a ovládající osoby nebo skutečného 
majitele držitele muniční licence. Pro 
tyto účely umožní Ministerstvo 
spravedlnosti policii získat 
způsobem umožňujícím dálkový 
přístup z evidence skutečných 
majitelů podle zákona upravujícího 
evidenci skutečných majitelů úplný 
výpis platných údajů a údajů, které 
byly vymazány bez náhrady nebo s 
nahrazením novými údaji podle 
téhož zákona.“. 

 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

MSP 

Z 4 

K § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení: Konstatujeme, že druhá část 

navrhovaného ustanovení je nesrozumitelná. Požadujeme proto navrhované 

ustanovení přepracovat tak, aby bylo zřejmé, že pro splnění podmínky 

bezúhonnosti nesmí být subjekt pravomocně odsouzen za trestný čin, za 

jehož spáchání trestní zákoník umožňuje uložení výjimečného trestu,  

a v případě pravomocného odsouzení za jiný trestný čin nesmí být naplněny 

podmínky týkající se uložení určitých druhů trestů, resp. uplynutí určité doby 

od jejich vykonání.  

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa (viz vyjádření 
k vypořádání připomínky MSP Z 3). 

Připomínkové místo se způsobem 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

vypořádání souhlasí. 

MSP 

Z 5 

K § 30 odst. 2 písm. a): Považujeme za nepřiměřené, aby právnická osoba 

nemohla získat nebo ztratila oprávnění držet muniční licenci a de facto tak 

byla vyloučena z podnikatelské činnosti v oblasti munice po dobu dvaceti let v 

případě, že jí byl uložen „jen“ trest propadnutí věci bez jakékoli další 

specifikace. Propadnutí věci postihuje nejen výnosy, ale i nástroje trestného 

činu. Lze si tedy představit odsouzení např. za úmyslné poškození cizí věci 

(např. vozidla konkurenční společnosti), kdy dojde k propadnutí nástroje, 

kterým k poškození vozidla došlo. Požadujeme proto trest propadnutí věci 

z písmene a) vypustit s tím, že postačí písmeno b).  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa (viz vyjádření 
k vypořádání připomínky MSP Z 3). 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

MSP 

Z 6 

K § 44: Konstatujeme, že textaci navrhovaného ustanovení je třeba 

zdokonalit. Zaprvé je třeba namísto trpného tvaru „se zabezpečuje“ 

jednoznačně vymezit subjekt odpovědný za splnění povinnosti zabezpečit 

přepravovanou munici předepsaným způsobem. V návaznosti na to je pak 

vzhledem k závažnosti této povinnosti třeba do § 74 doplnit odpovídající 

skutkovou podstatu přestupku a přiměřenou sankci. Zadruhé je třeba lépe 

formulovat zákonné zmocnění pro vydání nařízení vlády, např. tímto 

způsobem: „Vláda stanoví nařízením způsob zabezpečení munice proti 

zneužití, ztrátě nebo odcizení při přepravě.“.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno.  

Ustanovení upravena podle návrhů 
připomínkového místa. 

1) § 44 zní: 

„§ 44 
Zabezpečení při přepravě munice 

(1) Osoba zajišťující přepravu 
munice je povinna zabezpečit 
munici proti zneužití, ztrátě nebo 
odcizení při přepravě; tím nejsou 
dotčeny právní předpisy upravující 
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přepravu munice jako 
nebezpečného nákladu. 

 
(2) Vláda stanoví nařízením 

způsob zabezpečení munice proti 
zneužití, ztrátě nebo odcizení při 
přepravě.“.  

2) § 74 odst. 4 zní: 
 

„(4) Osoba zajišťující přepravu 
munice se dopustí přestupku tím, že 
poruší některou z povinností podle 
§ 42 odst. 1, 2, 3, 5 nebo 6 nebo § 
43 odst. 1 nebo 2 nebo § 44 odst. 
1.“. 
 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

MSP 

Z 7 

K § 46: Upozorňujeme, že podle tezí podzákonných právních předpisů má být 

nařízením vlády mj. stanoveno: 

 postup zbavení munice aktivních muničních náplní 

(delaborovaná munice), 

 označení delaborované munice kontrolní znehodnocovací 

značkou (znehodnocená munice). 

Odpovídající zákonné zmocnění však v návrhu chybí, a tak jej požadujeme 
buď doplnit jako § 46 odst. 3, anebo přiložené teze aktualizovat, pokud tyto 
dvě problematiky nařízením vlády upraveny být nemají. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno.  

Teze prováděcích právních předpisů 
upraveny podle návrhu 
připomínkového místa (vypuštěno). 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní.  

MSP 

Z 8 

K § 47 odst. 1: Jsme toho názoru, že odpalování, střílení nebo ničení munice 

jinde a jinak než na místech a způsobem vymezených v navrhovaném 

ustanovení by mělo být návrhem sankcionováno v rámci správního trestání, 

pročež požadujeme doplnění § 74 v tomto směru.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno.  

Ustanovení upraveno podle návrhů 
připomínkového místa – viz 
připomínka MSP Z 14. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

MSP 

Z 9 

K § 53 odst. 1 písm. a): Navrhované ustanovení nepřiměřeným způsobem 
zasahuje do ústavního práva vlastnit majetek (čl. 11 Listiny základních práv a 
svobod). Byť lze oprávnění policie rozhodnout o zajištění munice chápat jako 
speciální druh předběžného opatření, nelze připustit využívání takového 
oprávnění jen z důvodu, že by proti vymezeným subjektům mohlo být 
zahájeno přestupkové nebo trestní řízení, které může mít dopad na oprávnění 
osoby nakládat s municí, aniž by k tomu přistoupily další naléhavé důvody, 
jako je ochrana života či zdraví osob apod., což je ostatně řešeno dostatečně 
v § 52. 

Takto invazivní zásah do ústavně zaručeného práva nelze považovat za 
přiměřený sledovanému cíli, tj. nelze jej odůvodnit pouze tím, že „zřejmě“ 
bude zahájeno přestupkové nebo trestní řízení, které může mít dopad na 
oprávnění osoby nakládat s municí (obzvlášť když v této době ještě 
dostatečně nejsou známy skutečnosti umožňující dané jednání kvalifikovat, 
natož aby bylo možné presumovat, jaký trest bude uložen); nadto 
upozorňujeme, že trestní řízení se až do sdělení obvinění podle § 160 
trestního řádu vede ve věci a nikoli proti určité osobě. Pokud by munice byla 
nástrojem nebo výnosem trestné činnosti, nebo by byla určena ke spáchání 
trestného činu, anebo by mohla sloužit jako důkazní prostředek, mají orgány 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno.  

Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa. 

§ 53 odst. 1 písm. a) zní: 

„a) proti držiteli obecné muniční 
licence, jeho statutárnímu 
orgánu, odpovědnému zástupci 
nebo vedoucí odštěpného 
závodu, kde jsou vykonávány 
činnosti v oblasti munice, bylo 
zahájeno správní řízení o 
přestupku nebo trestní řízení, 
které může mít dopad na 
oprávnění takového držitele 
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činné v trestním řízení možnost takovou munici zajistit v souladu s 
příslušnými ustanoveními trestního řádu již ve fázi prověřování, tj. od samého 
počátku trestního řízení. Zajištění munice podle zákona o munici by mělo 
upravovat případy, kdy je zapotřebí munici zajistit z jiných důvodů, než jaké 
postihují trestní předpisy, aby nedocházelo k jejich obcházení.  

Požadujeme proto, aby bylo oprávnění policie rozhodnout o zajištění munice 
vázáno alespoň na okamžik zahájení trestního stíhání, které může mít dopad 
na oprávnění osoby nakládat s municí (nikoli na pouhou domněnku, že trestní 
řízení bude zahájeno), neboť teprve od tohoto okamžiku je trestní řízení 
vedeno proti konkrétní osobě a pro dostatečně specifikovaný skutek.   

Dále požadujeme ustanovení doplnit v tom smyslu, že k zajištění dojde pouze 
v případě, že munice není zajištěna pro účely přestupkového nebo trestního 
řízení.  

Tato připomínka je zásadní. 

nakládat s municí; věta první se 
nepoužije, v případě, propadnutí 
munice v řízení o přestupku nebo 
zajištění, propadnutí nebo 
zabrání munice v trestním 
řízení,“.  

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

 

 

MSP 

Z 10 

K § 56 odst. 1 a § 74 odst. 3: Požadujeme zpřesnit závěrečnou část 
navrhovaných ustanovení tak, aby bylo zřejmé, zda má subjekt povinnost i) 
zabezpečit munici na místě jejího dosavadního uložení, nebo ii) umožnit 
odbornému útvaru policie, aby tento mohl munici zabezpečit na místě jejího 
dosavadního uložení.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno.  

Ustanovení upravena podle návrhů 
připomínkového místa. 

§ 56 

„(1) Osoba, jejíž oprávnění 
k nakládání s municí bylo 
pozastaveno nebo zaniklo, nebo 
osoba, která namísto takové osoby 
v době pozastavení nebo zániku 
jejího oprávnění s municí nakládá, 
je povinna do 10 pracovních dnů 
ode dne 
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a) nabytí právní moci rozhodnutí o 

pozastavení oprávnění 
k nakládání s municí, 

b) zániku oprávnění k nakládání 
s municí nebo 

c) převzetí munice za účelem 
nakládání s ní, 

 
odevzdat munici odbornému útvaru 
policie, umožnit její převzetí 
odborným útvarem policie, 
zabezpečit na místě jejího 
dosavadního uložení nebo umožnit 
polici zabezpečení munice na místě 
jejího dosavadního uložení.“. 
 
§ 74 
 

„(3) Osoba, jejíž oprávnění k 
nakládání s municí bylo 
pozastaveno nebo zaniklo, nebo 
osoba, která namísto takové osoby 
v době pozastavení nebo zániku 
jejího oprávnění s municí nakládá, 
se dopustí přestupku tím, že v 
rozporu s § 56 odst. 1 ve stanovené 
lhůtě neodevzdá munici odbornému 
útvaru policie, neumožní její 
převzetí odborným útvarem policie, 
nezabezpečí munici na místě jejího 
dosavadního uložení nebo 
neumožní polici zabezpečení 
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munice na místě jejího dosavadního 
uložení.“. 
 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

MSP 

Z 11 

K § 58 odst. 4: Vzhledem k tomu, že jsou odstavce 1 a 2 ve vztahu k munici 
zajištěné v trestním řízení duplicitní k úpravě obsažené v trestním řádu 
a zákonu č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požadujeme 
následující reformulaci odstavce 4: „(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se 
nepoužijí na munici, která byla zajištěna nebo propadla anebo byla zabrána 
v trestním řízení.“.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno.  

Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa. K tomu i 
připomínka MSP Z 9 k § 53 odst. 1 
písm. a). 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

MSP 

Z 12 

K § 63 odst. 2: Jsme toho názoru, že by držitel muniční licence měl mít 
povinnost provést bezodkladně výmaz zápisu osoby i v případě, že přestanou 
být splněny podmínky podle  
odstavce 1 písm. a) a b). Požadujeme proto navrhované ustanovení v tomto 
směru doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno částečně. 

Vedení údajů o držitelích muničních 
oprávnění svědčí policii [viz § 59 
odst. 1 písm. a)] a nikoliv držiteli 
muniční licence. 

V případě skončení „pracovního 
poměru“ ustanovení doplněno. 

Připomínkové místo se způsobem 
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vypořádání souhlasí. 

MSP 

Z 13 

K § 64: Navrhované ustanovení požadujeme bez náhrady vypustit. 
Podmínka, že musí jít o posouzení podmínek muničního oprávnění atd., je 
obsažena již v předchozím normativním textu, pročež ustanovení odstavce 1 
písm. a) považujeme za nadbytečné. 

K odstavci 1 písm. b) uvádíme, že v evidenci Rejstříku trestů není žádné 
rozhodnutí, na jehož podkladě dochází k zápisu, evidováno. V případě, že má 
správce centrálního registru zbraní v úmyslu upravit své oprávnění vyžádat si 
rozhodnutí, na základě kterého byl v evidenci Rejstříku trestů učiněn záznam, 
je nutno nově upravit jeho oprávnění vyžádat si rozsudek od příslušného 
soudu. Nevidíme však důvod pro takový postup. 

K odstavci 2 souhrnně uvádíme, že Rejstřík trestů představuje elektronickou 
databázi, kde se evidují informace v rozsahu stanoveném zákonem. Rejstřík 
trestů poskytuje informace v něm vedené na základě žádosti oprávněného 
subjektu elektronicky, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž 
tyto informace jsou zasílány automaticky bez jejich filtrování; Rejstřík trestů 
tedy neposuzuje jednotlivé informace manuálně, nevyhodnocuje rozsah, 
v jakém jsou potřebné, ale pouze ověřuje, zda žádost přichází od subjektu, 
který má oprávnění o záznamy z něj požádat, a na základě této žádosti 
odešle údaje v požadovaném rozsahu (opis/výpis) tomuto subjektu. 
Je vyloučeno, aby Rejstřík trestů při vzniku zápisu jakýchkoli informací 
ověřoval, zda je osoba, které se záznam týká, držitelem muničního oprávnění, 
muniční licence nebo provozovatelem střelnice, trhací jámy či zvláštního 
zařízení (natož aby dohledával, zda není odpovědným zástupcem nebo 
vedoucím odštěpného závodu, kde jsou vykonávány činnosti v oblasti 
munice) a následně příslušnému orgánu, který vede evidenci (např. správci 
centrálního registru zbraní), sdělil, že byl vůči této osobě proveden záznam, 
případně že byla provedena změna již existujícího záznamu.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení vypuštěno podle návrhu 
připomínkového místa. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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MSP 

Z 14 

K § 77 odst. 1 (nově § 76 odst.  1): Konstatujeme, že porušení ověřovací 
povinnosti držitele muniční licence není návrhem sankcionováno, což 
vzhledem k její důležitosti považujeme za vážný nedostatek. Požadujeme 
proto do § 74 odst. 6 doplnit odpovídající skutkovou podstatu přestupku a do 
§ 74 odst. 9 přiměřenou sankci.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno.  

Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa. 

§ 74 odst. 6 písm. a) zní: 

„a) poruší některou z povinností 
podle § 34 odst. 1, § 47 odst. 1, § 
76 odst. 1 nebo § 80 odst. 6,“. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

 

Ministerstvo životního prostředí 

 

MŽP 

Z 1 

Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA) uvést samostatně 
spolu se Shrnutím Závěrečné zprávy RIA a ne jako součást důvodové 
zprávy. Podle Legislativních pravidel vlády čl. 9, bod 3 se závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace uvede jako samostatná část materiálu, kterým 
se návrh zákona předkládá vládě a Legislativní radě (příloha č. 1/b 
Jednacího řádu vlády). Součástí Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) je Shrnutí Závěrečné zprávy RIA viz příloha č. 2 Obecných 
zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno.  

Materiál upraven podle návrhu 
připomínkového místa. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

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



34 

 

MŽP 

Z 2 

V návaznosti na výše uvedenou připomínku upravit i obsah na obálce 
materiálu. Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno.  

Materiál upraven podle návrhu 
připomínkového místa. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

 

Nejvyšší státní zastupitelství 

 

NSZ 

Z 1 

§ 17 – obecně: 
Posouzení bezúhonnosti je koncipováno přísněji, než je obvyklé v jiných 
právních předpisech, což akceptujeme. Avšak oproti stávající právní úpravě, 
obsažené v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o 
zbraních), je podmínka bezúhonnosti v návrhu zákona o munici koncipována 
odlišně, neboť již neobsahuje konkrétní výčty trestných činů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Neakceptováno. 

V souladu se zásadami tvorby právní 
předpisů je nutno dbát na to, aby 
nová právní úprava byla srozumitelná 
všem, jednoduchá a efektivní ve 
vztahu k její následné aplikaci. 
Z pohledu dosavadní aplikační praxe 
zákona č. 119/2002 Sb., vyplynul mj. i 
požadavek na jednoznačné 
vymezení, zjednodušení, ale i 
zpřísnění stávajících podmínek pro 
získání zbrojního/muničního 
oprávnění nebo zbrojní/muniční 
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licence. 
Tyto závěry vyplývají i z podkladů, 
které byly připraveny před samotnými 
legislativními pracemi – viz důvodová 
zpráva. 
Konstrukce bezúhonnosti a 
spolehlivosti, s ohledem na příbuznost 
tematik byla použita obdobně, jako je 
tomu u návrhu nového zákona o 
zbraních. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

NSZ 

Z 2 

§ 17 odst. 1, 2: 
1) Doživotní nemožnost získání muničního oprávnění je dána u trestných 

činů, za něž trestní zákoník umožňuje uložit výjimečný trest. Přestože je 

vcelku uspokojivě vysvětleno v důvodové zprávě, dle našeho názoru může 

uvedené ustanovení návrhu zákona způsobit výkladové obtíže, neboť 

navozuje představu, že v něm zmiňovaným způsobem dojde k vyloučení 

bezúhonnosti např. u trestných činů obecného ohrožení podle § 272 

trestního zákoníku či porušení povinnosti strážní služby podle § 389 

trestního zákoníku (zde i nedbalostně), pokud budou posouzeny podle 

základních  

či některých kvalifikovaných skutkových podstat uvedených trestných činů, 

neboť  

za jednání postižitelné podle vyšších odstavců daných ustanovení trestního 

zákoníku je možné výjimečný trest uložit. Jsme přesvědčeni, že výčet, který 

je uveden v současném znění § 22 odst. 1 písm. a) zákona o zbraních, 

formuluje podmínky bezúhonnosti lépe a proporcionálněji než navržené 

znění zákona o munici a dáváme na zvážení, zda předmětné ustanovení 

Vyjádření k vypořádání: 

Částečně akceptováno. 

Ad 1) viz vypořádání připomínky NSZ 
Z 1. Ustanovení dále upravena podle 
připomínek i jiných připomínkových 
míst (zejména MSP). 
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návrhu zákona neformulovat obdobně.  

 

2) Též si dovolujeme navrhnout, aby užité slovní spojení „umožňuje uložení 

výjimečného trestu“ bylo nahrazeno textem „dovoluje uložení výjimečného 

trestu“, který je již v právních předpisech užíván (§ 34 odst. 1 písm. a) 

trestního zákoníku). 

 

3) Formulace věty obsažené v § 17 odst. 1 písm. b) návrhu zákona není 

srozumitelná. Pro větší srozumitelnost se navrhuje před text „než trestný čin 

uvedený...“ vložit slovo „jiný“.  

 

 

4) Na rozdíl od stávající právní úpravy též není řešena problematika 

bezúhonnosti ve vztahu k mladistvým. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby 

vztah k trestní odpovědnosti mladistvých byl vysvětlen alespoň v důvodové 

zprávě, případně byla zvolena obdobná úprava jako ve stávajícím zákoně o 

zbraních.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ad 2) Akceptováno. 

Ustanovení upraveno podle návrhu 
připomínkového místa. 

 

Ad 3) Akceptováno. 

Ustanovení upraveno i podle návrhu 
jiného připomínkového místa – viz 
MSP D 9. 

Ad 4) Akceptováno. 

Ustanovení upraveno i podle návrhu 
jiného připomínkového místa – viz 
MSP Z 1. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

NSZ 

Z 3 

§ 17 odst. 3 (nově § 19 odst. 2): 
Posuzování bezúhonnosti pouze z dokladu odpovídajícímu českému opisu 

z evidence Rejstříku trestů považujeme za nedostatečné, neboť z údajů 

v cizozemských rejstřících trestů nebude možné vyčíst všechny potřebné 

údaje. V praxi se často setkáváme s tím, že údaje o odsouzení soudem 

jiného členského státu Evropské unie, uvedené ve zvláštní části opisu 

z evidence Rejstříku trestů, jsou nedostatečné (není zřejmé, zda jde o 

odsouzení pro trestný čin, který je trestným činem i v České republice, jaký 

trest byl pachateli uložen, zda byl vykonán, apod.), nebude tedy možné 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno i podle návrhu 
jiného připomínkového místa – viz 
MSP D 14 (připomínka MSP upravena 
v duchu připomínky NSZ). 

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



37 

 

z tam uvedených údajů zjistit údaje odpovídající § 17 odst. 1, 2 návrhu 

zákona (viz prvá věta § 17 odst. 3 návrhu zákona). Jako nezbytné se jeví mít 

k dispozici ještě přinejmenším samotné cizozemské odsuzující rozhodnutí, 

z něhož budou údaje nezbytné pro posouzení bezúhonnosti zřejmé.  

Tato připomínka je zásadní. 

§ 19 odst. 2 zní: 

(2) Odborný útvar policie může za 
účelem posouzení bezúhonnosti 
podle § 17 odst. 3 vyzvat toho, kdo se 
v uplynulých 5 letech zdržoval 
nepřetržitě déle než 12 měsíců 
v cizině, k předložení dokladu 
obdobného opisu z evidence Rejstříku 
trestů ze státu, ve kterém se zdržoval 
nebo stejnopisu rozhodnutí, kterým 
byl v uvedené době v cizině 
pravomocně uznán vinným ze 
spáchání trestného činu majícího vliv 
na posouzení bezúhonnosti, s 
překladem do jazyka českého, 
vyhotoveným tlumočníkem zapsaným 
v seznamu tlumočníků. ...“. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

NSZ 

Z 4 

§ 17 odst. 4: 
Z hlediska jednoznačnosti a zachování jednotné terminologie v rámci 

právního řádu navrhujeme úpravu tohoto odstavce, který by zněl takto: „Při 

posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle 

zvláštního jiného právního předpisu ani k jiným případům, v nichž nastává 

účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno i podle návrhu 
jiného připomínkového místa (MSP). 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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NSZ 

Z 5 

§ 18: 
Formulace odstavce 1, písm. a) bodu 1 není v souladu s právní úpravou, 

neboť  

ve věcech, v nichž bylo konáno zkrácené přípravné řízení ukončené 

podmíněným odložením podání návrhu na potrestání, vůbec neprobíhá 

trestní stíhání [viz § 314b odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád)]. Navrhujeme ustanovení přeformulovat obdobně, jak 

je tato problematika upravena ve stávajícím či nejlépe v připravovaném 

zákoně o zbraních, kde je pamatováno i na problematiku rozhodnutí o 

odstoupení od trestního stíhání mladistvého. Také se domníváme,  

že otázku spolehlivosti je v případě odklonů vhodné vztáhnout nikoli 

k okamžiku právní moci rozhodnutí o odklonu, ale až k okamžiku, kdy se 

pachatel ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání či 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání osvědčil.    

  

 

Ani problematika spolehlivosti není řešena ve vztahu k mladistvým. Z tohoto 

důvodu navrhujeme, aby vztah k trestní odpovědnosti mladistvých byl 

vysvětlen alespoň v důvodové zprávě, případně byla zvolena obdobná 

úprava jako ve stávajícím zákoně o zbraních.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno i podle návrhu 
jiného připomínkového místa (MSP). 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

NSZ 

Z 6 

§ 30: 
Toto ustanovení navrhujeme přepracovat, neboť jeho obsah je z velké části 

nejasný. Především není zřejmé, proč jsou podmínky pro vydání muniční 

licence právnické osobě navazující na § 29 odst. 1 písm. d) návrhu zákona 

stanoveny v odstavcích 2 a 4 – úprava je tak roztříštěná, nepřehledná a 

zřejmě se zčásti překrývá. Dále není zřejmé, proč odstavce 2, 3 a 4 odkazují 

v otázce spolehlivosti a bezúhonnosti na odstavec 1 téhož ustanovení a ne 

přímo na § 17 a § 18 návrhu zákona.  

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno i podle návrhu 
jiného připomínkového místa – viz 
MSP Z 3. 

Připomínkové místo se způsobem 
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Konečně dáváme ke zvážení, zda jsou v odstavci 2 skutečně proporcionálně 

nastaveny podmínky bezúhonnosti právnické osoby v návaznosti na 

odsouzení za jiný úmyslný trestný čin než takový, za jehož spáchání trestní 

zákoník umožňuje uložení výjimečného trestu. Pochybnost vzbuzuje 

především nedostatek bezúhonnosti právnické osoby po dobu 20 let, pokud 

jí byl uložen (samostatně) trest propadnutí věci.       

Tato připomínka je zásadní. 

vypořádání souhlasí. 

 

 

 

Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR 

 

Odbor 
kompatibility 

obecně 

Po stránce formální: 

     Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil 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.  

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
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Problematiky upravované zákonem se v širších souvislostech dotýkají např.: 

 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, 

 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 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. 

Zákon bude také notifikován ve smyslu směrnice Evropského parlamentu 
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a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování 
informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 

Závěr: 
 
Po zohlednění výše uvedených zásadních připomínek bude návrh 
zákona možno hodnotit jako slučitelný s právem EU. 

Doporučujeme předkladateli zapracovat i výše uvedené doporučující 
připomínky. 

Odbor 
kompatibility 

Z 1 

Obecně k návrhu: 

Byť předkladatel v důvodové zprávě nezmiňuje vztah návrhu ke směrnici 
91/477/EHS, ve znění pozdějších novel, máme za to, že není možné vyloučit 
vztah tohoto návrhu k uvedené směrnici. Požadujeme proto blíže vysvětlit 
vztah návrhu ke směrnici 91/477/EHS, to mj. proto, že směrnice do své 
působnosti zahrnuje též vojenské střely (srov. např. přílohu I část IV. písm. 
g), h) a i). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Vysvětleno. 

Vazba návrhu zákona o munici na 
předmětnou směrnici je provedena 
jednak v Závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadu regulace (RIA), 
v bodě 1.2 Definice problému, písm. 
C) a dále ve Zvláštní části důvodové 
zprávy, v komentáři k § 1 odst. 1. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

Odbor 
kompatibility 

Z 2 

K § 13 odst. 3 písm. b) 

Domníváme se, že kumulativní podmínky, jak jsou formulovány v návrhu, by 
mohly představovat rozpor s právem volného pohybu osob. Poměrně krátký 
roční pobyt mimo ČR, a to včetně jiných členských států EU, by neměl 
způsobit zařazení žadatele do režimu s tak vágně stanovenou druhou 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno obdobně, jako 
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podmínkou jako pouhá existence podezření ohrožení veřejného pořádku 
nebo bezpečnosti, což jsou taktéž neostré pojmy. 

Tato připomínka je zásadní. 

je tomu v NZoZ. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

Odbor 
kompatibility 

Z 3 

K písm. c): 

Žádáme o vyjasnění této podmínky. Nebyl-li cizinci odepřen vstup na území 
ČR, bude si odborný útvar policie sám vyhodnocovat, že mu vstup měl být 
odepřen? Podmínky je potřeba postavit najisto. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno obdobně, jako 
je tomu v NZoZ. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

Odbor 
kompatibility 

Z 4 

K § 19 odst. 2: 

Požadavek překladu do českého jazyka není opodstatněný, jelikož dle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 
2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na 
předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení 
(EU) č. 1024/2012 se zavádí vícejazyční standardní formuláře, které se mají 
používat jako pomůcka pro překlad k veřejným listinám. Cizí stát, kde se 
dotyčná osoba v uplynulých 5 letech zdržovala nepřetržitě déle než 12 
měsíců, je tedy povinen k dokladu obdobnému opisu z evidence Rejstříku 
trestů přiložit vícejazyčný standardní formulář. Ustanovení je nutno upravit 
ve smyslu výše uvedeného a provázat jej s předmětným přímo použitelným 
předpisem obdobně, jak to navrhuje § 23 odst. 4 souběžně předkládaného 
zákona o zbraních. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Akceptováno. 

Ustanovení upraveno i podle návrhu 
jiného připomínkového místa – viz 
připomínka MSP D 14 a NSZ Z 3. 

„(2) Odborný útvar policie může za 
účelem posouzení bezúhonnosti 
podle § 17 odst. 3 vyzvat toho, kdo se 
v uplynulých 5 letech zdržoval 
nepřetržitě déle než 12 měsíců 
v cizině, k předložení dokladu 
obdobného opisu z evidence Rejstříku 
trestů ze státu, ve kterém se zdržoval 
nebo stejnopisu rozhodnutí, kterým 
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byl v uvedené době v cizině 
pravomocně uznán vinným ze 
spáchání trestného činu majícího vliv 
na posouzení bezúhonnosti, s 
překladem do jazyka českého, 
vyhotoveným tlumočníkem zapsaným 
v seznamu tlumočníků. Úředně 
ověřený překlad se nevyžaduje, je-li 
k dokladu obdobnému opisu 
z evidence Rejstříku trestů připojen 
vícejazyčný standardní formulář podle 
přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího 
zjednodušení požadavků na 
předkládání některých veřejných listin 
v Evropské unii7). Žadatel o vydání 
muničního oprávnění nebo držitel 
muničního oprávnění, který nemůže 
takový doklad předložit, protože mu 
jej cizí stát nevydal, předloží čestné 
prohlášení o tom, že může být podle § 
17 odst. 3 považován 
za bezúhonného.“. 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

 

                                            
7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých 

veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012. 
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