
Pozměňovací a jiné návrhy 

k návrhu poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka, 

Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších na vydání 

zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek 

nebo bezpečnost České republiky 

 

(tisk 669) 

 

 

Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí. 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro bezpečnost č. 184 

ze dne 24. září 2020 (tisk 669/3) 

 

 

1. K ČÁSTI PRVNÍ, § 7 včetně nadpisu zní: 

 

„Aprobace v systému střelecké přípravy 

§ 7 

 (1) Aprobace v systému střelecké přípravy prokazuje způsobilost svého držitele 

nakládat se střelnou zbraní určité kategorie, je právním důvodem pro vydání povolení 

nakládat se střelnou zbraní této kategorie, je-li vyžadováno, a dokládá jiné oprávnění, pokud 

tak stanoví tento zákon nebo nařízení vlády. Vláda nařízením stanoví programy střelecké 

přípravy, po jejichž absolvování lze získat aprobaci v systému střelecké přípravy, a určí 

kategorie střelných zbraní, pro které se podle věty první aprobace v systému střelecké 

přípravy vydává. 

 (2) Podmínky pro získání aprobace v systému střelecké přípravy splní ten, kdo absolvuje 

program střelecké přípravy a dosáhne nařízením vlády stanovené úrovně odbornosti, 

dovedností a případně výkonnosti v nakládání se střelnou zbraní. 

 (3) Vláda může nařízením stanovit způsob podpory střelecké přípravy držitelů aprobace 

v systému střelecké přípravy. Podpora střelecké přípravy může být omezena na držitele 

aprobace v systému střelecké přípravy získané absolvováním určitého programu střelecké 

přípravy. 

 (4) Podpora střelecké přípravy podle odstavce 3 může mít zejména podobu 

a)  bezúplatného převodu střelné zbraně nebo dalšího souvisejícího materiálu z vlastnictví 

státu do vlastnictví držitele aprobace v systému střelecké přípravy nebo převodu 

za sníženou částku, 

b) věcné nebo finanční podpory účasti na kurzu střelecké přípravy, přičemž podpora může 

být poskytována rovněž prostřednictvím akreditované osoby, 

c) věcné nebo finanční podpory individuální střelecké přípravy držitele aprobace 

v systému střelecké přípravy a 
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d) umožnění bezúplatného využití movitého a nemovitého majetku České republiky nebo 

jeho využití za sníženou částku, pokud to neohrozí plnění úkolů organizační složky 

státu, která je s takovým majetkem příslušná hospodařit.“. 

 

2. K ČÁSTI ČTVRTÉ,  ÚČINNOST, § 25 zní: 

„§ 25 

 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.“. 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. října 2020 
 

 

B.  Poslanec Lubomír Volný 

 

B.1.  (SD 6218) 

 

Písemný pozměňovací návrh předložili poslanci Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana 

Nevludová. 

 

1. Ustanovení § 1 se mění a nově zní: 

„Předmět úpravy 

Tento zákon stanoví 

a) zákaz neregistrovaných ozbrojených skupin vyzbrojených zbraněmi v rozporu s jinými 

právními předpisy  

b) zákaz skupin prosazujících ideologii hlásající ochotu použít násilí jako prostředek k dosažení 

cílů, které jsou v rozporu s právním řádem ČR 

c) opatření, která může stanovit vláda ve vztahu k podmínkám nakládání se zbraněmi 

v případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.“. 

 

2. Ustanovení § 2 se mění a nově zní: 

„Zbraně a nakládání s nimi 

(1) Pro účely tohoto zákona se zbraní rozumí  

a) střelná zbraň a střelivo podle zákona o zbraních (dále jen „střelná zbraň“), 

b) munice podle zákona upravujícího nakládání s municí, 

c) výbušnina podle zákona upravujícího nakládání s výbušninami a 

d) pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice, pokud jde o pyrotechnický výrobek, 

s nímž mohou nakládat pouze osoby s odbornou způsobilostí. 
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e) bodné, sečné, tupé a vrhací zbraně 

f) generátory ohlušujícího zvuku 

g) oslňující a oslepující zdroje světla. 

 (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na nakládání se zbraněmi podle Hlavy III 

tohoto zákona zákony uvedené v odstavci 1.“. 

 

3. Ustanovení § 3 se mění a nově zní: 

„(1) Zakazuje se zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat neregistrovanou ozbrojenou 

skupinu anebo účastnit se její činnosti.  

(2) Zakazuje se zakládat, organizovat skupinu prosazující ideologii hlásající ochotu 

použít násilí jako prostředek k dosažení cílů, které jsou v rozporu s právním řádem ČR anebo 

účastnit se jejich činnosti. 

(3) Neregistrovanou ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která  

a) má povahu ozbrojené složky, která směřuje k porušování právního řádu ČR za užití násilí  

b) je určena k ozbrojenému, nebo násilnému prosazování cílů založených na politické, 

náboženské nebo jiné ideologii, jejichž naplnění směřuje proti právnímu řádu ČR   

c) nakládá se zbraněmi v rozporu s jinými právními předpisy,  

d) usiluje o získání přístupu ke zbraním způsobem odporujícím právním předpisům,  

e) organizuje osoby, které se zbraněmi nakládají v rozporu s právními předpisy.“. 

 

4. Ustanovení § 5 se mění tak, že 

V § 5 se slovo „zachovalost“ nahrazuje slovem „bezúhonnost. 

 

5. Ustanovení § 18 se mění tak, že 

Odst. 2 písm. a) nově zní „úmyslně poruší zákaz podle § 3 odst. 1, 2 nebo“. Odst. 3 písm. a) 

nově zní „úmyslně poruší zákaz podle § 3 odst. 1, 2 nebo“. 

 

6. Ustanovení § 21 se mění tak, že 

V § 21 se slovo „zachovalosti“ nahrazuje slovem „bezúhonnosti. 

 

 

B.2.   (SD 6348) 

 

Písemný pozměňovací návrh předložili poslanci Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana 

Nevludová. 

 

1. Ustanovení § 1 se mění tak, že 

V § 1 se vypouští písm. a), dosavadní písm. b) se nově označuje jako písm. a). 
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2. Ustanovení § 2 se mění tak, že 

V § 2 odst. 1 se v bodě d) vypouští: pokud jde o pyrotechnický výrobek, s nímž mohou 

nakládat pouze osoby s odbornou způsobilostí.  

A doplňuje písm. e), které zní „bodné, sečné, tupé a vrhací zbraně, f) generátory 

ohlušujícího zvuku, g) oslňující a oslepující zdroje světla  

 

3. Hlava II se vypouští 

V § 1 se vypouští písm. a), dosavadní písm. b) se nově označuje jako písm. a). 

 

4. Hlava III až V se nově označují jako Hlava II až IV 

 

5. Ustanovení § 4 až § 24 se nově označuje jako § 3 až § 23. 

 

6. Ustanovení § 5 se mění tak, že 

V  § 5 se slovo „zachovalost“ nahrazuje slovem „bezúhonnost. Ustanovení § 5 se nově 

označuje jako § 4. 

 

7. Ustanovení §18 se mění tak, že 

V § 18 se vypouští odst. 2 písm. a), dosavadní §18 odst. 2 písm. b) se nově označuje jako 

§17 odst. 2 písm. a), dále se vypouští §18 odst. 3 písm. a), dosavadní § 18 odst. 3 písm. b) 

se nově označuje jako §17 odst. 3 písm. a), dále se vypouští § 18 odst. 4 písm. a), dosavadní 

§18 odst. 4 písm. b) se nově označuje jako §17 odst. 4 písm. a). V odst. 5. se vypouští 

poslední věta znějící „Za přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo odst. 3 písm. a) lze zákaz 

činnosti dle tohoto ustanovení uložit až na dobu 7 let. 

 

8. Ustanovení § 21 se mění tak, že 

V § 21 se slovo „zachovalosti“ nahrazuje slovem „bezúhonnosti. Ustanovení § 21 se nově 

označuje jako § 20. 

 

 

C. Poslanec Jiří Kobza 

 

(SD 4481) 

Písemný pozměňovací návrh předložili poslanci Jiří Kobza, Tomio Okamura, Radim Fiala, 

Radek Rozvoral, Radovan Vích, Miloslav Rozner, Monika Jarošová, Karla Maříková, 

Jana Levová, Pavel Jelínek, Lubomír Španěl, Jan Hrnčíř, Radek Koten, Jiří Kohoutek 

a Jaroslav Dvořák. 

 

1.  V Části první (Nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek 

nebo bezpečnost České republiky) se do § 3 se vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky 

pod čarou zní: 
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„(3) Ozbrojenou skupinou podle odstavce 2 není skupina osob, která postupuje v souladu 

s jiným právním předpisem1), nebo jejímž cílem je sportovní střelba, branná příprava, 

rekonstruování historických bitev, myslivost anebo obdobná zájmová činnost.“ 

_______________ 

1) Zejména čl. 23 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky. 

 

2.  V Části první (Nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek 

nebo bezpečnost České republiky) se za § 17 vkládá nový § 18, který zní: 

„§ 18 

(1) Ministerstvo vnitra na žádost zapíše spolek sdružující osoby uvedené v § 6 odst. 2 

do centrálního registru zbraní coby organizaci stanovené zálohy státu, pokud mezi cíli 

takového spolku je přispívat k zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České 

republiky anebo obrany České republiky a pokud takový spolek je schopen úkoly organizace 

stanovené zálohy státu plnit. 

(2) Organizaci stanovené zálohy státu lze pro plnění úkolů při zajišťování vnitřního 

pořádku nebo bezpečnosti České republiky anebo obrany České republiky využít za 

podmínek, které stanoví vláda nařízením vydaným podle § 17 nebo jiný právní předpis. 

(3) Vláda stanoví nařízením obsah žádosti podle věty první a zásady činnosti organizace 

stanovené zálohy státu, zejména způsob koordinace jejich činnosti a přípravy k plnění jejich 

úkolů se složkami integrovaného záchranného systému.“ 

Následující paragrafy se přečíslují. 

 

3.  V Části první (Nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek 

nebo bezpečnost České republiky) se v dosavadním § 19 odst. 1 písm. a) slova „§ 18“ nahrazují 

slovy „§ 19“. 

 

 

 

 

V Praze dne 7. října 2020 

 

 

Mgr. Jana Černochová, v. r. 

zpravodajka garančního výboru pro bezpečnost 
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