Ročník 2013

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 71

Rozeslána dne 21. června 2013

Cena Kč 78,–

O B S A H:
167. Zák o n , kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
168. Zák o n , kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
169. Zák o n , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
170. Zák o n , kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
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167
ZÁKON
ze dne 16. května 2013,
kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů

řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí
prezidenta republiky.“.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I

Čl. II

V § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 36/
/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995
Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb.,
zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/
/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003
Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb.,
zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 217/2009
Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona
č. 45/2013 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:
„v) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného
obohacení, který řádně uplatnil nárok v trestním

Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 11 odst. 2 písm. v) zákona č. 549/
/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i na
řízení zahájená po 1. lednu 2013.
2. Byl-li zaplacen soudní poplatek ve věci, v níž je
navrhovatel osvobozen od soudních poplatků podle
tohoto zákona, vrátí soud z účtu zaplacený soudní poplatek.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.
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168
ZÁKON
ze dne 16. května 2013,
kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb.,
o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) Tento zákon se nevztahuje na
a) těžební odpady vznikající při ložiskovém průzkumu, těžbě a úpravě nerostů v moři,
b) vtlačování vody obsahující látky, které vznikají při
činnostech spojených s ložiskovým průzkumem
a těžbou ropných látek nebo s těžbou nerostů
nebo rašeliny, na vtlačování vody pro technické
účely do horninových struktur, ze kterých byly
vytěženy ropné nebo jiné látky, nebo do horninových struktur, které jsou s ohledem na přírodní
poměry trvale nevhodné pro jiné účely, jakož
i na zpětné vtlačování podzemní vody čerpané
z dolů a lomů nebo čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl,

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit,
včetně těžebních odpadů vzniklých při těžbě, úpravě
a zpracování radioaktivních nerostů, které nelze považovat za radioaktivní odpady4), a které vznikají
a) při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při
skladování nerostů a které podle zákona o odpadech5) náleží mezi odpady z těžby nebo úpravy
nerostů, nebo
b) při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny.
V případě pochybností, zda se jedná o těžební odpad
podle tohoto zákona, rozhodne Český báňský úřad po
projednání s dotčeným ústředním orgánem státní
správy na návrh původce odpadu nebo z vlastního podnětu.
4

) § 2 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5

) § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

c) odpad vznikající v souvislosti s ložiskovým průzkumem, těžbou, úpravou nebo skladováním nerostů nebo v souvislosti s těžbou, úpravou nebo
skladováním rašeliny, který však nevzniká přímo
při těchto činnostech,

„(4) Je zakázáno ukládat těžební odpad na jiné
místo, než které je určené plánem pro nakládání s těžebním odpadem (dále jen „plán“).“.

d) hmoty získané při těžbě a úpravě nerostů podle
zvláštního zákona, při vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny, které jsou podle plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu využití ložiska
určeny pro sanační a rekultivační práce nebo jsou
jejich součástí anebo jsou určeny pro zajištění
nebo likvidaci důlních děl.“.

5. V § 5 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Provozovatel je povinen s ohledem na udržitelný rozvoj vypracovat plán za účelem minimalizace vzniku těžebního odpadu, jeho zpracování, využití a odstraňování a požádat o schválení plánu obvodní báňský úřad,
nebo Ministerstvo zemědělství v případě těžebního odpadu vznikajícího při těžbě, úpravě nebo skladování
rašeliny.“.

2. Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují.
3. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 4 a 5 zní:
„(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí těžebním
odpadem jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel

4. V § 3 odstavec 4 zní:

6. V § 5 odstavec 4 zní:
„(4) Provozovatel musí plán přezkoumat každých 5 let. Změny plánu provede bez zbytečného
odkladu vždy, jestliže dojde u ukládaného těžebního
odpadu ke změnám v jeho složení, které by vedly ke
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změně zařazení těžebního odpadu nebo kategorie úložného místa, nebo k takovým změnám v provozu
úložného místa, které by mohly mít významný nepříznivý vliv na lidské zdraví nebo na životní prostředí.
O provedených změnách plánu musí provozovatel
informovat orgán, který plán schválil, a orgány, které
se k plánu vyjadřovaly.“.
7. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Informace obsažené v povolení podle odstavce 4 poskytne Český báňský úřad orgánům státní
statistické služby a příslušným statistickým orgánům
Evropské unie, pokud jsou požadovány pro statistické
účely. Informace mající povahu obchodního tajemství,
zejména informace týkající se obchodních vztahů, nákladové složky a objemu hospodářsky využitelných
zásob nerostů, se nezveřejňují.“.
8. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňují věty
„V povolení dále obvodní báňský úřad uvede, že je
provozovatel zproštěn povinností podle § 13. Vydáním
povolení k ukončení provozu nejsou dotčeny povinnosti provozovatele vyplývající z podmínek povolení
provozu úložného místa nebo z jiných právních předpisů.“.
9. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Pro úložná místa, na kterých bylo ukončeno
ukládání těžebního odpadu a ze kterých bude uložený
materiál odebírán, ustanovení odstavců 1 až 6 se nepoužije; pro tyto činnosti musí být vypracován plán podle
§ 5.“.
10. V § 11 odst. 1 se slova „za 2 roky“ nahrazují
slovem „ročně“.
11. V § 11 odstavec 3 zní:
„(3) Obvodní báňský úřad vydá na žádost provozovatele, popřípadě jeho právního nástupce, za předpokladu, že jsou splněny podmínky příslušných právních předpisů, po ukončení doby stanovené v § 10
odst. 4 rozhodnutí, že toto úložné místo se považuje
za uzavřené.“.
12. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Výše rezervy se vypočítá na základě předpokladu,
jako by potřebné rekultivační práce vyhodnotila a provedla nezávislá a odborně způsobilá třetí osoba.“.
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14. V § 14 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 34 zní:
„(4) Krajský úřad zajistí, aby veřejnost byla prostřednictvím úřední desky a portálu veřejné správy informována do 15 dnů od přijetí podání o přípravě nebo
přezkoumání havarijního plánu pro úložná místa kategorie I s tím, že veřejnost může k těmto návrhům sdělit
do 30 dnů od jejich zveřejnění své připomínky krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejní jejich vypořádání
obdobným způsobem ještě před schválením havarijního plánu. Opatření, která je nutno v případě závažné
nehody provést mimo úložné místo kategorie I, krajský
úřad zapracuje do havarijního plánu kraje34).
34

) § 10 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

15. V § 15 odst. 1 se slova „informace o úložném
místě po zahájení řízení o povolení k jeho provozu
a o postupu dle havarijního plánu v případě závažné
nehody“ nahrazují slovy „informace k povolení provozu úložného místa, které jsou součástí žádosti o povolení podle § 8 odst. 2, a to ve stejnou dobu, kdy je
podle § 9 odst. 5 informována veřejnost“.
16. V § 15 odst. 3 se za slova „zveřejní tyto informace“ vkládají slova „prostřednictvím úřední desky
a portálu veřejné správy“.
17. V § 16 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky
pod čarou č. 31 zní:
„b) předcházení znečištění půdy a povrchových a podzemních vod31),
31

) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Při ukládání těžebního odpadu do vytěžených prostor, ve kterých po uzavření může dojít
k naplnění vodou, poskytne provozovatel příslušnému
obvodnímu báňskému úřadu a vodoprávnímu úřadu
informace o přijatých opatřeních podle požadavku odstavce 1 písm. b).“.

13. V § 14 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) určit zásady prevence závažných nehod při nakládání s těžebními odpady, a to tak, aby byly zajištěny i celkové cíle a zásady činnosti provozovatele,“.

19. V § 18 se odstavce 3 až 6 zrušují.
20. Nadpis nad § 19 se zrušuje.
21. § 19 včetně nadpisu zní:
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Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písmena a)
až r).

„§ 19
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 3 odst. 7
a) poruší zákaz vstupu do prostoru úložného místa,

24. V § 20 odst. 2 písmeno r) zní:
„r) nesplní některou z povinností při nakládání s těžebním odpadem podle § 24 odst. 1 nebo 2.“.
25. V § 20 odstavec 4 zní:

b) zanechá na úložném místě odpad nebo jiný předmět, nebo
c) poškodí úložné místo.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.“.
22. V § 20 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. g), k) až m), o),
nebo podle odstavce 3,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až f), h) až j), n), nebo p) až r).“.

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 4 uloží těžební odpad na jiné
místo, než které je určeno plánem pro nakládání
s těžebním odpadem,
b) v rozporu s § 3 odst. 7 zanechá na úložném místě
odpad nebo jiný předmět, nebo

Čl. II
Přechodné ustanovení
Do 1. ledna 2015 mohou úložná místa pro ukládání odpadů vznikajících při těžbě a úpravě radioaktivních nerostů splňovat požadavky podle dosavadní
právní úpravy.

c) v rozporu s § 3 odst. 7 poškodí zařízení úložného
místa.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2
až 4.
23. V § 20 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Strana 1573

Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 19, který nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.
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169
ZÁKON
ze dne 16. května 2013,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o odpadech
Čl. I
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001
Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/
/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/
/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008
Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/
/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010
Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 165/
/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
2. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném
stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.“.
3. V § 3 odst. 1 se slova „a přísluší do některé ze

skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ zrušují.
4. V § 3 odst. 2 se slova „příslušející do některé ze
skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,“ a slova „příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ zrušují.
5. V § 3 odstavec 3 zní:
„(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 neprokáže opak, úmysl zbavit se
movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové
určení zaniklo.“.
6. V § 3 odst. 4 se slova „ , příslušející do některé
ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto
zákonu“ zrušují.
7. V § 3 odst. 6 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou.
8. V § 3 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:
„e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý
typ odpadu stanovena přímo použitelným předpisem Evropské unie53).
53

) Například nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité
typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.“.

9. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8,
který zní:
„(8) V pochybnostech, zda se movitá věc považuje
za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka
této movité věci nebo z moci úřední.“.
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Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
10. V § 4 odst. 1 se písmeno w) zrušuje.
Dosavadní písmena x) až z) se označují jako písmena w)
až y).
11. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) konečným uživatelem – právnická nebo fyzická
osoba užívající výrobek, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru, před ukončením jeho
životnosti, před jeho odevzdáním do místa zpětného odběru nebo odděleného sběru.“.
12. V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro
účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie
nebezpečný, pokud
a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo
c) je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný.
(2) V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad uvedený v odstavci 1
písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě
nemá žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu
s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, jsou
povinni požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1
o hodnocení nebezpečných vlastností. V případě, že
má Česká inspekce životního prostředí (dále jen
„inspekce“) důvodnou pochybnost, že původce odpadu nebo oprávněná osoba odpad správně zařadili,
může původci odpadu nebo oprávněné osobě rozhodnutím uložit povinnost požádat pověřenou osobu
podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadu.“.
13. V § 6 odst. 3 se slova „nebo 2“ zrušují.
14. V § 6 odst. 4 se za slova „nebo c)“ vkládají
slova „nebo nebezpečný odpad po úpravě“.
15. V § 6 odstavec 5 zní:
„(5) Autovrak, ze kterého byly způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem demontovány
všechny nebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, lze zařadit do kategorie ostatní odpad bez
provedení hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.“.
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16. V § 6 se za odstavec 5 doplňuje odstavec 6,
který zní:
„(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem způsob demontáže nebezpečných částí autovraků a způsob odčerpání provozních náplní z autovraků.“.
17. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 12 se označují jako odstavce 1
až 11.
18. V § 7 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Součástí pověření je poskytnutí přihlašovacích údajů
pověřené osoby do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).“.
Poznámka pod čarou č. 54 zní:
„54) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování
životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

19. V § 7 odst. 7 se slova „6 a 7“ nahrazují slovy „5 a 6“.
20. V § 7 odstavec 9 zní:
„(9) Pověření podle odstavce 2 se nevyžaduje
u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně
nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1,
pokud prokáže, že je státním příslušníkem členského
státu Evropské unie a je oprávněna k výkonu činnosti
uvedené v odstavci 1 podle právních předpisů jiného
členského státu Evropské unie. Doklady o splnění
těchto podmínek je povinna předložit ministerstvu
nebo Ministerstvu zdravotnictví před zahájením činnosti uvedené v odstavci 1. Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví po předložení dokladů poskytne této
osobě přihlašovací údaje do integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54). Pro činnost této osoby platí obdobně § 9.“.
21. V § 7 se odstavec 10 zrušuje.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.
22. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:
„(2) Osoba, které bylo odejmuto pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, může požádat
o nové pověření nejdříve po uplynutí 5 let ode dne jeho
odejmutí.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
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23. V § 8 odst. 3 písm. d) se slova „§ 7 odst. 4“
nahrazují slovy „§ 7 odst. 3“.

34. V § 16 odst. 4 se slova „písmen i) a j)“ nahrazují slovy „písmene i)“.

24. V § 9 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Žádost se podává prostřednictvím integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).“ a věta pátá se nahrazuje větou „Osvědčení
a sdělení se vydávají prostřednictvím integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).“.

35. V § 18 odst. 6 se za slova „názvu právnické
osoby,“ vkládá slovo „adresy“.

25. V § 9 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

36. V § 27a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 30a zní:
„(1) Odpadem perzistentních organických znečišťujících látek se rozumí odpad obsahující alespoň jednu
z látek uvedených v příloze IV přímo použitelného
předpisu Evropských společenství o perzistentních
organických znečišťujících látkách30a).

„d) kritéria nebezpečných vlastností odpadů.“.
26. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

30a

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004
ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS, ve znění
nařízení Komise (EU) č. 757/2010 a nařízení Komise (EU)
č. 756/2010.“.

„(7) Inspekce, krajský úřad nebo obecní úřad obce
s rozšířenou působností příslušné podle místa nakládání s odpadem mají přístup k záznamům o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů vedených v integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí54) a zapisují
do něj údaje o pozastavení platnosti nebo odnětí osvědčení.“.

38. V § 31e odst. 3 písm. a) a v § 37i odst. 3
písm. a) se slovo „místo“ nahrazuje slovy „adresu místa“.

27. V § 10 odst. 1 a v § 12 odst. 1 a 4 se slova
„Prvotní původce odpadů“ nahrazují slovem „Každý“.

39. V § 31e odst. 3 písm. b) se slovo „sídlo“ nahrazuje slovy „adresu sídla“.

28. V § 15 se odstavce 4 a 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4
až 7.
29. V § 15 odstavec 7 zní:
„(7) Pokud dojde k ukončení činnosti odpadového hospodáře u původce nebo oprávněné osoby
a podmínky uvedené v odstavci 1 nadále trvají, je původce nebo oprávněná osoba povinna ustanovit nového
odpadového hospodáře nejpozději do 30 dnů od ukončení činnosti předchozího odpadového hospodáře.“.
30. V § 16 odst. 1 písm. b) a v § 18 odst. 1
písm. b) se slova „§ 11“ nahrazují slovy „§ 9a“.
31. V § 16 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

37. V § 31a odst. 5 se slova „písm. b)“ zrušují.

40. V § 31h se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„V případě automobilových baterií a akumulátorů z vozidel, která jsou používána k podnikatelským účelům,
tuto povinnost zajistí výrobce automobilových baterií
nebo akumulátorů na vlastní náklady nebo uzavřením
dohody s konečným uživatelem o jiném způsobu financování.“.
41. V § 31j odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou
„Přenosné baterie nebo akumulátory, u kterých je
možné před jejich zpracováním vizuálně určit jejich
elektrochemický typ nebo jejich značku, průmyslové
baterie nebo akumulátory, a nebo automobilové baterie
nebo akumulátory, nesmějí být odstraňovány spalováním.“.
42. § 34 včetně nadpisu zní:

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i)
až k).

„§ 34

32. V § 16 odst. 1 písm. i) se slova „a plánem odpadového hospodářství“ zrušují.

Povinnosti při nakládání s odpadem
z výroby oxidu titaničitého

33. V § 16 odst. 3 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu“ a věta druhá se
zrušuje.

Umístěním do vodního útvaru2) se nesmí odstraňovat následující odpad pocházející z výroby oxidu
titaničitého:
a) pevný odpad,
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b) matečné louhy vznikající ve fázi filtrace po hydrolýze roztoku síranu titaničitého ze zařízení používajících sulfátový proces, včetně kyselého odpadu
smíchaného s takovými louhy a obsahujícího celkem více než 0,5 % volné kyseliny sírové a různé
těžké kovy a včetně matečných louhů zředěných
tak, aby obsahovaly 0,5 % nebo méně volné kyseliny sírové,
c) odpad ze zařízení používajících chloridový proces
obsahující více než 0,5 % volné kyseliny chlorovodíkové a různé těžké kovy, včetně odpadu zředěného tak, aby obsahoval 0,5 % nebo méně volné
kyseliny chlorovodíkové,
d) filtrační sůl, kaly a kapalný odpad vznikající při
úpravě koncentrací nebo neutralizací s odpadem
uvedeným v písmenech b) a c) a obsahující různé
těžké kovy, avšak nezahrnující neutralizované
a přefiltrované, popřípadě čištěné odpady, které
obsahují těžké kovy pouze ve stopových množstvích a které mají před jakýmkoli zředěním hodnotu pH vyšší než 5,5.“.
43. Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje.
44. V § 37 odst. 7 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a kopii této smlouvy zaslat nejpozději
do 15 dnů od jejího uzavření ministerstvu“.
45. V § 37b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
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Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.
50. V § 37j odst. 4 se slova „a seznam látek, na
které se za vyhláškou stanovených podmínek nevztahuje ustanovení § 37j odstavce 3“ zrušují.
51. V § 37k odst. 4 se slovo „spotřebitel31r)“ nahrazuje slovy „konečný uživatel“.
52. Poznámka pod čarou č. 31r se zrušuje.
53. V § 38 odst. 3 se slova „vyrábí nebo uvádí na
trh v České republice výrobky zahraničního výrobce“
nahrazují slovy „uvádí na trh“.
54. V § 38 odst. 4 se slovo „spotřebiteli“ nahrazuje slovy „konečnému uživateli“, slovo „spotřebitel“
se nahrazuje slovy „konečný uživatel“ a slovo „spotřebitele“ se nahrazuje slovy „konečného uživatele“.
55. V § 38 odst. 5 se slova „informovat spotřebitele“ nahrazují slovy „informovat konečného uživatele“ a slova „od spotřebitele“ se nahrazují slovy
„od konečného uživatele“.
56. V § 38 odst. 7 se slova „od spotřebitele“ nahrazují slovy „od konečného uživatele“, slova „pro
spotřebitele“ se nahrazují slovy „pro konečné uživatele“, slova „možnostem spotřebitele“ se nahrazují
slovy „možnostem konečného uživatele“ a slovo „spotřebiteli“ se nahrazuje slovy „konečnému uživateli“.

„j) pořizovat fotodokumentaci stavu přijímaných autovraků.“.

57. Za § 38 se vkládají nové § 38a a 38b, které
včetně poznámky pod čarou č. 30c znějí:

46. V § 37e se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„§ 38a

„(3) Poplatek se platí též při přeregistraci použitého vozidla následující po registraci nebo přeregistraci,
při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen podle
odstavce 2.“.

(1) Povinná osoba podle § 38 odst. 3 je povinna
zajistit minimální úroveň zpětného odběru použitých
pneumatik ve výši 35 % za každý kalendářní rok.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4
až 7.
47. V § 37e odst. 7 se slova „a použijí se na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických
a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména na podporu sběru,
zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
a jejich částí“ zrušují.
48. V § 37g písm. g) se slovo „spotřebitelů“ nahrazuje slovy „konečných uživatelů“.
49. V § 37j se odstavec 3 zrušuje.

(2) Minimální úroveň zpětného odběru podle odstavce 1 se vyjadřuje jako procentuální podíl celkové
hmotnosti pneumatik sebraných v rámci zpětného odběru povinnou osobou v daném kalendářním roce k celkové hmotnosti pneumatik uvedených touto povinnou
osobou na trh v témže kalendářním roce.
§ 38b
Seznam povinných osob v oblasti
zpětného odběru pneumatik
(1) Seznam povinných osob v oblasti zpětného
odběru pneumatik (dále jen „Seznam povinných osob“)
je veřejný seznam, který vede ministerstvo. Návrh na
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zápis do Seznamu povinných osob je povinna podat
každá povinná osoba podle § 38 odst. 3.

(8) Ministerstvo zpřístupňuje aktuální Seznam povinných osob na portálu veřejné správy.

(2) Návrh na zápis do Seznamu povinných osob
se podává ministerstvu do 60 dnů ode dne prvního
uvedení pneumatik na trh nebo prvního uvedení pneumatik na trh spolu s vozidlem, a to

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor návrhu
na zápis do Seznamu povinných osob.

a) ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě, nebo
b) v elektronické podobě označené uznávanou elektronickou značkou nebo podepsané uznávaným
elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu30c).
(3) Návrh na zápis do Seznamu povinných osob
obsahuje
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména,
a příjmení nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa podnikání, identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno, a kopii podnikatelského oprávnění,
b) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo
název, právní formu, adresu sídla, identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno,
c) značku pneumatik, které povinná osoba uvádí na
trh,
d) popis způsobu zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění odpadních pneumatik
a informování konečného uživatele.
(4) Ministerstvo provede zápis povinné osoby do
Seznamu povinných osob do 30 dnů ode dne doručení
návrhu, který splňuje všechny náležitosti uvedené v odstavci 3, a nejpozději do 30 dnů od provedení zápisu
zveřejní tuto skutečnost na úřední desce ministerstva.
(5) Nesplňuje-li návrh na zápis náležitosti uvedené v odstavci 3, vyzve ministerstvo povinnou osobu,
aby ve lhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být
kratší než 15 pracovních dnů, návrh upřesnila nebo doplnila.
(6) Povinná osoba zapsaná v Seznamu povinných
osob je povinna oznámit ministerstvu změnu údajů
předložených podle odstavce 3 nebo skutečnost, že zanikly důvody pro její vedení v Seznamu povinných
osob, a to do 30 dnů od vzniku takové změny nebo
skutečnosti.
(7) Ministerstvo na základě oznámení podle odstavce 6 nebo na základě vlastního zjištění provede
změnu zápisu v Seznamu povinných osob nebo povinnou osobu ze Seznamu povinných osob vyřadí.

30c

) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve
znění pozdějších předpisů.“.

58. V § 39 odstavec 3 zní:
„(3) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2 a provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 jsou povinni zaslat údaje
o provozu zařízení krajskému úřadu příslušnému podle
místa zařízení a u mobilních zařízení podle sídla nebo
bydliště provozovatele zařízení, a to do 2 měsíců od
zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu
zařízení. To neplatí v případě údajů o zahájení provozu
zařízení podle § 14 odst. 1, pokud byl provoz zařízení
zahájen ke dni, ke kterému nabylo právní moci rozhodnutí o souhlasu k jeho provozování. V případě, že provoz zařízení podle § 14 odst. 1 není zahájen ke dni, ke
kterému nabylo právní moci rozhodnutí o souhlasu
k jeho provozování, je provozovatel zařízení povinen
do 15 dnů informovat o této skutečnosti krajský úřad,
který souhlas vydal.“.
59. V § 39 odst. 4 se za slovo „rezervy“ vkládají
slova „a o volné kapacitě skládky“ a slova „obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností“ se nahrazují slovy
„krajskému úřadu“.
60. V § 39 odstavec 6 zní:
„(6) Obce jsou povinny zasílat údaje o jimi provozovaných sběrných dvorech, k jejichž provozu se
nevydává souhlas podle § 14 odst. 1, krajskému úřadu
příslušnému podle místa sběrného dvora, a to do 2 měsíců od zahájení, ukončení a případného přerušení a obnově provozu sběrného dvora.“.
61. V § 39 odst. 7 se slova „až 6“ nahrazují slovy
„a 5“ a slova „zařízení k nakládání s odpady, zařízení
uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů,“, slova „a dopravců odpadů“ a slova „ , Českému
statistickému úřadu“ se zrušují.
62. V § 39 se na konci textu odstavce 8 doplňují
slova „a jsou povinny zaslat tuto evidenci ministerstvu“.
63. V § 39 odst. 9 se slova „shromažďovacích míst
nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů, skladů
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odpadů a“ zrušují a za slova „podléhajících evidenci“ se
vkládají slova „a evidenci přepravy nebezpečných odpadů“.
64. V § 39 odstavec 10 zní:
„(10) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a krajský úřad jsou povinny zasílat ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen
zasílat ministerstvu informace o každém vyjádření vydaném podle § 79 odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů ode
dne jeho vydání. Krajský úřad je povinen zasílat ministerstvu informace o provozu zařízení podle odstavců 3, 4 a 6, a to do 30 dnů ode dne jejich obdržení.“.
65. V § 39 odstavce 11 a 12 znějí:
„(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) rozsah a způsob vedení průběžné evidence odpadů,
b) rozsah a způsob ohlašování odpadů, zařízení podle odstavců 3 a 6, odpadů perzistentních organických znečišťujících látek, PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB a způsob ohlašování
změn v jejich evidenci, způsob ohlašování počtu
a stavu převzatých autovraků a způsobů jejich
zpracování, typu a množství elektroodpadu a způsobů jeho zpracování, využití nebo odstranění,
c) rozsah a způsob zasílání informací podle odstavce 10,
d) způsob přidělování identifikačních čísel zařízení.
(12) Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak,
jsou právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a správní úřady, které jsou povinny vést evidenci
podle odstavců 1 až 10, povinny tuto evidenci uchovávat nejméně po dobu 5 let.“.
66. V § 39 se doplňují odstavce 13 a 14, které
včetně poznámky pod čarou č. 55 znějí:
„(13) Zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a malá zařízení podle § 33b odst. 1 se pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností označují identifikačním
číslem zařízení.
(14) Údaje o jednotlivých subjektech zaslané podle odstavců 2, 4, 5 a 8 slouží pouze pro činnost orgánů
veřejné správy a pro potřeby řešení mimořádných událostí podle zvláštních právních předpisů55).
55

) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systé-
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mu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.“.

67. § 40 včetně nadpisu zní:
„§ 40
Evidence při přepravě nebezpečného odpadu
(1) Při přepravě nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vést evidenci přepravy odpadu. Evidence se vede v elektronické podobě
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54). Evidence se nevede při vnitropodnikové přepravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.
(2) Před zahájením přepravy nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vyplnit
v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) evidenční list.
Odesílatel je povinen zkontrolovat, zda zadané údaje
odpovídají skutečnému druhu a množství odpadu,
který bude přepravován, a k zásilce nebezpečného odpadu přiložit evidenční list opatřený podpisem. V případě, že přeprava nebude v zadaném termínu zahájena,
je odesílatel odpadu povinen nejpozději do 24 hodin od
termínu přepravy zrušit vyplněný evidenční list přepravy nebezpečného odpadu v integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).
(3) Příjemce odpadu je povinen do konce následujícího pracovního dne po převzetí odpadu potvrdit v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí54) jeho převzetí. V případě,
že hmotnost přijatého odpadu neodpovídá údaji
o hmotnosti odeslaného odpadu, provede o této skutečnosti v systému záznam. Odesílatel odpadu si může
v systému vyhradit možnost potvrdit nebo odmítnout
hmotnost přepraveného odpadu uvedenou příjemcem
odpadu. Potvrzení nebo odmítnutí je v takovém případě povinen provést do konce následujícího pracovního dne od okamžiku uvedení hmotnosti odpadu příjemcem. V případě, že příjemce odpadu nepotvrdí převzetí odpadu ve lhůtě podle věty první, je odesílatel
odpadu povinen neprodleně zjistit, jak bylo s odpadem
naloženo, a v případě, že odpad nebyl převzat do zařízení příjemce odpadu, zajistit přepravu odpadu zpět
do svého zařízení a vyznačit tuto skutečnost v systému.
(4) Pokud jsou obsahem zásilky odpady, které
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nejsou uvedeny v evidenčním listu, nebo nesouhlasí
počet kusů obalu, je příjemce odpadu povinen odmítnout jejich převzetí, neprodleně vyznačit tuto skutečnost do výtisku evidenčního listu provázejícího zásilku
a nejpozději do konce stejného pracovního dne zaznamenat tuto skutečnost do integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob vedení evidence při přepravě nebezpečného odpadu.
(6) V případě přepravy nebezpečného odpadu
mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadu vyplňuje provozovatel mobilního zařízení příjmovou část
evidenčního listu do integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54)
před nebo během přijetí odpadu do mobilního zařízení.
Při přepravě tohoto odpadu mobilním zařízením k dalšímu příjemci se postupuje podle odstavců 2 až 4.
(7) V případě přepravy nebezpečného odpadu
mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadu
od fyzických osob vyplňuje provozovatel mobilního
zařízení příjmovou část evidenčního listu v listinné podobě před nebo během přijetí odpadu do mobilního
zařízení. Do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) je provozovatel mobilního zařízení povinen doplnit údaje
z příjmového evidenčního listu nejpozději do 24 hodin
od převzetí odpadu. Při přepravě tohoto odpadu k dalšímu příjemci se postupuje podle odstavců 2 až 4.
(8) V případě přerušení provozu integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) je možné přepravu uskutečnit bez přihlášení do systému. Odesílatel odpadu vyplní evidenční
list, jehož vzor je uveden ve vyhlášce, ve čtyřech vyhotoveních, jedno si ponechá a tři předá dopravci. Dopravce si jeden ponechá a dva předá příjemci odpadu.
Příjemce odpadu si jeden ponechá a jeden zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému
podle místa ukončení přepravy. Po obnovení provozu
systému jsou odesílatel odpadu a příjemce odpadu povinni zadat do něj všechny údaje o uskutečněné přepravě do konce následujícího pracovního dne od obnovení provozu systému. V případě, že je odpad přepravován pomocí mobilního zařízení ke sběru nebo
výkupu odpadu, jeho provozovatel vyplní evidenční
list ve třech vyhotoveních, jedno si ponechá a dvě předá
příjemci odpadu. Příjemce odpadu si jedno ponechá
a jedno zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou pů-
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sobností příslušnému podle místa ukončení přepravy.
Po obnovení provozu systému jsou provozovatel mobilního zařízení a příjemce odpadu povinni zadat do něj
údaje o uskutečněné přepravě do konce následujícího
pracovního dne od obnovení provozu systému.
(9) Příslušné orgány veřejné správy mají přístup
ke všem údajům z evidence přepravy nebezpečného
odpadu vedeným v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).“.
68. V § 41 odst. 1 se slovo „zpracovává“ nahrazuje slovem „zpracovávají“ a slova „v samostatné
působnosti a původci odpadů“ se nahrazují slovy
„a obce“.
69. V nadpisu § 44 se slova „původce odpadů“
nahrazují slovem „obce“.
70. V § 44 odstavec 1 zní:
„(1) Obec, která produkuje ročně více než 10 t
nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního
odpadu, zpracovává plán odpadového hospodářství
obce pro jí spravované území a jeho změny.“.
71. V § 44 odst. 2 a 3 se slova „původce odpadů“
nahrazují slovem „obce“.
72. V § 44 odst. 4 se slova „Původce odpadů,
který“ nahrazují slovy „Obec, která“, slova „je povinen
zpracovat“ se nahrazují slovem „zpracuje“ a slova „původci jsou povinni zpracovat“ se nahrazují slovy „obce
zpracují“.
73. V § 44 odst. 5 se slova „Původce odpadů je
povinen“ nahrazují slovy „Obec zašle“, slova „zaslat
krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny
původce odpadů, a to“ se nahrazují slovy „příslušnému
krajskému úřadu“, slova „původce odpadů“ se nahrazují slovem „obce“ a slova „původce odpadů sdělí původci odpadů“ se nahrazují slovy „obce sdělí obci“.
74. V § 44 odst. 6 se slova „Původce odpadů je
povinen“ nahrazují slovy „Obec zašle“ a slovo „zaslat“
se zrušuje.
75. V § 44 odst. 7 se slova „původce odpadů“ nahrazují slovem „obce“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „její“.
76. V § 44 odst. 8 a 9 se slova „původce odpadů“
nahrazují slovem „obce“.
77. V § 48a písm. a) se slova „a zdraví lidí36)“ nahrazují slovy „na zdraví a na věci“.
78. Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.
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79. V § 51 odst. 4 písm. a) se slova „komunálního
odpadu“ nahrazují slovy „odpadu uvedeného ve skupině 20 Katalogu odpadů“.
80. V § 66 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný
krajský úřad fyzické osobě oprávněné k podnikání
nebo právnické osobě, která nezašle ve stanoveném
rozsahu nebo lhůtě příslušnému krajskému úřadu údaje
týkající se zařízení k nakládání s odpady.“.
81. V § 72 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) shromažďuje a zpracovává
1. údaje zaslané podle § 39,
2. údaje o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,
3. údaje o přepravě nebezpečného odpadu,
4. údaje o přeshraniční přepravě odpadů,
5. návrhy na zápis do Seznamu výrobců podle
§ 31e,
6. žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m,
7. údaje o převzatých autovracích a způsobech
jejich zpracování,
8. vydaná potvrzení o převzetí autovraku,
9. návrhy na zápis do Seznamu podle § 37i,
10. údaje o povinných osobách podle § 31e, 37i,
§ 37a odst. 5 a § 38,
11. údaje o plnění povinností podle § 31f, § 37h
odst. 2 a § 38 odst. 10,“.
82. V § 72 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové
písmeno j), které zní:
„j) zveřejňuje
1. souhrnné informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi,
2. seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a vyjádření podle § 79
odst. 4 písm. e),
3. aktuální informace o provozu zařízení podle
§ 14 odst. 1 a § 14 odst. 2, malých zařízení
podle § 33b odst. 1 a sběrných dvorů, k jejichž
provozu se nevydává souhlas podle § 14
odst. 1,
4. seznam osob pověřených ministerstvem k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
5. informace o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,
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6. Seznam výrobců podle § 31e,
7. seznam kolektivních systémů podle § 31m,
8. informace o vydaných potvrzeních o převzetí
autovraku,
9. Seznam podle § 37i,
10. seznam povinných osob podle § 38,“.
Dosavadní písmena j) až w) se označují jako písmena k)
až x).
83. V § 72 odst. 1 písm. t) se slova „a zpřístupňuje
tento Seznam výrobců na portálu veřejné správy“ zrušují.
84. V § 72 odst. 1 se písmeno v) zrušuje.
Dosavadní písmena w) a x) se označují jako písmena v)
a w).
85. V § 72 odst. 1 se na konci textu písmene w)
tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) a y),
která znějí:
„x) vede evidenci smluv podle § 37 odst. 7 písm. c),
y) vede Seznam povinných osob podle § 38b a zpřístupňuje jej na portálu veřejné správy.“.
86. V § 76 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) může původci odpadu nebo oprávněné osobě uložit rozhodnutím podle § 6 odst. 2 povinnost požádat o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.“.
87. V § 77 odst. 7 se slova „Zjistí-li celní úřad“
nahrazují slovy „V případě, že celní úřad pojme podezření“ a na konci textu se doplňují slova „ , zadržet
doklady k vozidlu a k nákladu, zakázat pokračování
v jízdě a zabránit v další jízdě použitím technického
prostředku“.
88. V § 77 odstavce 8 a 9 znějí:
„(8) Náklady spojené s jízdou vozidla na místo
k tomu určené a dobou, po kterou je vozidlo odstaveno, jdou k tíži dopravce. Odpovědnost dopravce za
vozidlo, náklad a přepravované osoby tím není dotčena.
(9) Celní úřad vydá zadržené doklady a oznámí
řidiči, že může pokračovat v jízdě, pominou-li důvody,
pro které bylo odstavení vozidla nařízeno.“.
89. V § 77 se odstavce 10 až 15 zrušují.
Dosavadní odstavce 16 až 23 se označují jako odstavce 10 až 17.
90. V § 77 odst. 11 písm. d) se slova „§ 31 odst. 5“
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nahrazují slovy „§ 31a odst. 1“ a slova „§ 31 odst. 2“ se
nahrazují slovy „§ 31c“.
91. V § 77 odstavce 14 a 15 znějí:
„(14) V případě, že celní úřad rozhodne o nepropuštění zboží do navrženého režimu podle odstavce 11,
neprodleně o této skutečnosti informuje ministerstvo.
(15) Generální ředitelství cel poskytne ministerstvu a inspekci informace ze svých evidencí o odpadech,
které byly vyvezeny z České republiky do států, které
nejsou členskými státy Evropské unie, nebo které byly
z těchto států dovezeny do České republiky, dále o bateriích nebo akumulátorech a dalších výrobcích, na
které se vztahuje povinnost zpětného odběru, které
byly dovezeny do České republiky ze států, které nejsou členskými státy Evropské unie.“.
92. V § 78 odst. 2 písm. b) se za slovem „hospodářství“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se
doplňují slova „a ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty podle
§ 66 odst. 6“.
93. V § 78 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:
„g) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,“.
Dosavadní písmena g) až v) se označují jako písmena h)
až w).
94. V § 78 odst. 2 písmeno i) zní:
„i) rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc
považuje za odpad, a to na žádost vlastníka této
movité věci nebo z moci úřední,“.
95. V § 78 odst. 2 písm. s) se slovo „původce“
nahrazuje slovem „obce“.
96. V § 78 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:
„x) přiděluje identifikační čísla zařízením podle § 14
odst. 1 a 2 a malým zařízením podle § 33b
odst. 1.“.
97. V § 78 odst. 4 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo poruší povinnosti podle § 37
odst. 7 písm. c)“.
98. V § 78 odst. 5 se slova „a jeho ustanovení
oznámeno krajskému úřadu“ zrušují.
99. V § 79 odst. 1 písm. b) se slova „§ 78 odst. 2
písm. i)“ nahrazují slovy „§ 78 odst. 2 písm. j)“.
100. V § 79 odst. 1 písm. c) se slova „§ 78 odst. 2
písm. j)“ nahrazují slovy „§ 78 odst. 2 písm. k)“.
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101. V § 79 odst. 1 písm. d) se slova „zařízení
k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14
odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů
a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, dopravců
odpadů“ zrušují.
102. V § 79 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:
„e) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,“.
Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f)
až l).
103. V § 82 odst. 2 se slova „§ 12 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 6“.
104. V § 82 odst. 3 se za slova „§ 20 písm. e),“
vkládají slova „§ 31f,“ a slova „§ 39 odst. 2, 3, 5 a 8“
se nahrazují slovy „§ 39 odst. 2 až 6 a 8“.
105. Přílohy č. 1, 5 a 8 se zrušují.
106. V příloze č. 9 se slova „zeminách a hlušinách,
včetně sedimentů“ nahrazují slovem „sedimentech“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo
zdravotnictví zašlou osobám, které byly pověřeny
k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů před nabytím účinnosti tohoto zákona, přihlašovací údaje do
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí do 31. srpna 2014.
2. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení
lehce kontaminované PCB podle § 26 písm. d), jsou
povinny zaslat jeho evidenci ministerstvu podle § 39
odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Povinná osoba, která poprvé uvedla na trh
pneumatiky nebo pneumatiky spolu s vozidlem přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podá návrh na
zápis do Seznamu povinných osob podle § 38b odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 60 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
4. Elektrozařízení podle § 37g písm. a) zákona
č. 185/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na která se nevztahuje omezení
obsahu olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných
difenyléterů (PBDE) podle § 37j odst. 3 zákona
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č. 185/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být s výjimkou zdravotnických prostředků1), monitorovacích a řídicích přístrojů, diagnostických zdravotnických prostředků in
vitro2) a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uváděna na trh do dne 22. července 2019.
5. Kopie smluv uzavřených podle § 37 odst. 7
písm. c) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
zašlou osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování,
využívání nebo odstraňování autovraků ministerstvu
nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o integrovaném registru
znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí
Čl. III
V § 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění zákona č. 77/2011 Sb., odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:
„(1) Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který
slouží k plnění ohlašovacích povinností podle § 3 a podle zvláštních právních předpisů6) i k jiným úkonům,
stanoví-li tak zvláštní právní předpis9). Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí vede ministerstvo.
9

) Například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích
Čl. IV
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve
znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona
č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/
/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006
Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009
Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona
č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „nebo zanikl
účel jejich využití“ zrušují.
2. V § 13 odst. 2 se slova „nebo jejich dalšího využití“ zrušují.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2013,
s výjimkou čl. I bodu 47, který nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2015, čl. I bodu 57, který nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2014, a čl. I bodů 24, 58 až 67 a 104,
které nabývají účinnosti dnem 1. října 2014.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.

1

) Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění
nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

2

) Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve
znění pozdějších předpisů.
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170
ZÁKON
ze dne 16. května 2013,
kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),
ve znění zákona č. 13/1998 Sb.,
a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních),
ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zbraních
Čl. I
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona
č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/
/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se
mění takto:
1. V názvu zákona se slova „a o změně zákona
č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/
/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,“ zrušují.
2. V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) podnikatelem v oboru zbraní a střeliva fyzická
nebo právnická osoba, která podle zvláštního
právního předpisu7)
1. zbraně nebo střelivo vyvíjí, vyrábí, upravuje,
opravuje, znehodnocuje nebo ničí,
2. zbraně nebo střelivo uschovává, skladuje, půjčuje, přepravuje, nakupuje, prodává nebo
k tomu přijímá objednávky, nebo
3. zprostředkovává jiným nabytí nebo prodej
zbraní nebo střeliva,“.
3. V § 2 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) pyrotechnickým průzkumem
1. vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí, nebo
2. dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin,
a identifikace nalezené munice, střeliva nebo
výbušnin.“.
4. V § 7 se na konci textu písmene f) doplňují
slova „ , s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení
a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely“.
5. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení, v § 10
odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 11 odst. 1 písm. b)
se za slova „zbrojního průkazu skupiny A“ vkládají
slova „anebo C“.
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6. V § 9 odst. 2 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.
7. V § 9 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které
včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
„f) výkon práva myslivosti podle zvláštního právního
předpisu24); takovou výjimku lze však udělit pouze pro doplněk zbraně uvedený v § 4 písm. c) bodě 2; podmínky stanovené zvláštním právním
předpisem zůstávají nedotčeny24).
24

) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů.“.

8. V § 9 odst. 2 se závěrečná část ustanovení zrušuje.
9. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:
„(3) Policie může udělit výjimku podle odstavce 2, pokud to neodporuje veřejnému pořádku
a bezpečnosti. Výjimku lze časově omezit, je-li udělena
podle odstavce 2 písm. b) až f). Za účelem posouzení,
zda udělení výjimky neodporuje veřejnému pořádku
a bezpečnosti, je policie oprávněna požádat orgán veřejné moci, fyzickou osobu nebo právnickou osobu
o poskytnutí potřebných podkladů a informací; dožádaný orgán nebo osoba žádosti vyhoví bez zbytečného
odkladu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
10. V § 10 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky
pod čarou č. 25 zní:
„a) v případě fyzické osoby náležitosti podání podle
správního řádu vztahující se k fyzické osobě25),
rodné příjmení a místo narození (dále jen „osobní
údaje“),

Strana 1585

„g) důvod udělení výjimky a konkrétní účel ve vztahu
k prováděné činnosti.“.
13. V § 10 odst. 3 se slovo „jeho“ zrušuje.
14. V § 12 se odstavec 8 zrušuje.
15. V § 15 odst. 3 se za slova „kde by“ vkládá
slovo „střelbou“.
16. V § 15 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , není-li na takovém místě určen pro střelbu
bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby
nebo není-li takové místo viditelně označeno jako
místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami“.
17. V § 15 odst. 5 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , nejde-li o místo a účel uvedené v odstavci 2 nebo 3“.
18. V § 15 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není
oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.“.
19. V § 16 odst. 1 větě druhé a třetí se číslo „5“
nahrazuje číslem „10“.
20. V § 17 odst. 2 písm. c) a v § 49 odst. 3 se slova „2 fotografie“ nahrazují slovem „fotografii“.
21. V § 17 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3
až 6.
22. V § 17 odst. 5 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „3 a 4“.
23. V § 18 odst. 1 se na konci písmene f) čárka
nahrazuje slovem „a“, na konci písmene g) se slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.“.

24. V § 19 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak“.

11. V § 10 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

25. V § 20 odst. 2 a § 29 odst. 2 se slova „30 měsíců“ nahrazují slovy „5 let“.

„b) v případě právnické osoby náležitosti podání podle
správního řádu vztahující se k právnické osobě25)
(dále jen „údaje identifikující právnickou
osobu“),“.

26. V § 20 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

25

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c)
až g).
12. V § 10 odst. 1 písmeno g) zní:

„(5) Má-li příslušný útvar policie důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně
zdravotního stavu, která by mohla mít za následek
ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, je oprávněn vyzvat
držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému
posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce.
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průkazu nebude držitelem platného loveckého lístku“
zrušují.

Držitel zbrojního průkazu je povinen nejpozději
do 1 měsíce ode dne oznámení této výzvy doručit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní
způsobilosti, který vydá posuzující lékař na základě
výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzující lékař postupuje podle odstavce 3.“.

šuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.

37. V § 26 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

27. V § 21 odst. 3 větě druhé se za slova „Obsahová náplň“ vkládá slovo „praktické“.

„e) jeho držitel se vzdal zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu.“.

28. V § 21 odst. 6 větě druhé se slova „1 měsíce“
nahrazují slovy „2 měsíců“ a věta třetí se nahrazuje
větami „Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání
zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky,
oznámí příslušný útvar policie za podmínek stanovených ve větě třetí žadateli nový termín zkoušky. Pokud
se žadatel ani po oznámení nového termínu zkoušky
opakovaně bez náležité omluvy na zkoušku nedostaví,
příslušný útvar policie jeho přihlášku odloží; o odložení
provede pouze záznam do spisu.“.
29. V § 21 odst. 8 se za slova „skupiny A až E“
vkládají slova „ , včetně odměny zkušebního komisaře,“.
30. V § 21 odst. 9 se za slova „teoretické a praktické části zkoušky“ vkládají slova „ , způsob provedení“.
31. V § 21a odst. 5 se věta třetí nahrazuje větami
„Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli
oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání
zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky,
oznámí ministerstvo za podmínek stanovených ve větě
třetí žadateli nový termín zkoušky. Pokud se žadatel
ani po oznámení nového termínu zkoušky opakovaně
bez náležité omluvy na zkoušku nedostaví, ministerstvo jeho přihlášku odloží; o odložení provede pouze
záznam do spisu.“.
32. V § 23 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „nebo obdobného přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích“.
33. V § 24 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
34. V § 24 odst. 6 se slova „nebo v případě zbrojního průkazu skupiny C žadatel o vydání zbrojního

35. V § 25 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) fotografii.“.
36. V § 26 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ zru-

38. V § 26 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) obsahuje nesprávné údaje; to neplatí, je-li důvodem nesprávnosti změna místa pobytu, nebo“.
39. V § 26 odst. 3 a v § 49 odst. 8 se slova
„2 fotografií“ nahrazují slovem „fotografie“.
40. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 26a
Vzdání se zbrojního průkazu
(1) Držitel zbrojního průkazu se může zbrojního
průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu vzdát.
(2) Vzdání se zbrojního průkazu nebo skupiny
zbrojního průkazu jeho držitel písemně oznámí příslušnému útvaru policie. K oznámení držitel zbrojního
průkazu přiloží zbrojní průkaz. V oznámení o vzdání
se zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu
se uvedou
a) osobní údaje držitele zbrojního průkazu,
b) číslo zbrojního průkazu,
c) skupina zbrojního průkazu, které se držitel zbrojního průkazu vzdává, a
d) datum a podpis držitele zbrojního průkazu.
(3) Platnost zbrojního průkazu zaniká dnem doručení oznámení příslušnému útvaru policie.
(4) Příslušný útvar policie vydá držiteli zbrojního
průkazu, který se vzdal některé skupiny zbrojního průkazu, po předložení fotografie bez žádosti nový zbrojní
průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu, ve kterém budou vyznačeny pouze skupiny
zbrojního průkazu, kterých se jeho držitel nevzdal.“.
41. V § 27 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) skupiny B nebo C mladší 18 let nebo skupiny D
mladší 21 let přestal splňovat podmínky pro vy-
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dání zbrojního průkazu uvedené v § 19 odst. 3, 4,
5 nebo 6; to neplatí, ukončil-li držitel zbrojního
průkazu skupiny C mladší 18 let nebo držitel
zbrojního průkazu skupiny D mladší 21 let
úspěšně příslušný vzdělávací program středního
vzdělání, nebo“.
42. V § 27 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.
43. V § 27 odstavec 2 zní:
„(2) Občanské sdružení podle § 19 odst. 3, které
doporučilo vydat zbrojní průkaz skupiny B členovi
mladšímu 18 let, neprodleně oznámí příslušnému
útvaru policie ukončení jeho členství ve sdružení, pokud je mladší 18 let. Střední škola nebo střední odborné
učiliště, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka myslivosti, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie
ukončení studia držitele zbrojního průkazu skupiny C mladšího 18 let. Střední škola nebo střední odborné učiliště, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka
puškařského oboru nebo střeliva, neprodleně oznámí
příslušnému útvaru policie ukončení studia držitele
zbrojního průkazu skupiny D mladšího 21 let. Povinnost podle věty druhé a třetí pro střední školy a střední
odborná učiliště neplatí, ukončil-li držitel zbrojního
průkazu úspěšně příslušný vzdělávací program středního vzdělání.“.
44. V § 27 odst. 3 se slova „nebo 2“ zrušují.
45. V § 28 odstavec 1 zní:
„(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A je
oprávněn pro sběratelské účely
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A,
na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo
zbraň kategorie C, nebo
b) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit
střelivo do zbraně kategorie A, B nebo C, nejvíce
však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního
provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.“.
46. V § 28 odst. 2 písm. a) se za slova „popřípadě
nosit“ vkládají slova „zakázaný doplněk zbraně, na
který mu byla udělena výjimka,“.
47. V § 28 odst. 4 písm. b) se za slova „nebo nosit,“ vkládají slova „a přebíjet pouze pro vlastní potřebu
náboje podle technologických postupů, které udávají
výrobci jednotlivých dílů nábojů,“.
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48. V § 28 odst. 5 větě druhé se slova „na střelnici“ zrušují.
49. V § 28 odst. 6 se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.
50. V § 29 odst. 1 na konci textu písmene f)
a v § 39 odst. 1 na konci textu písmene i) se doplňují
slova „ , a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů
ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva“.
51. V § 29 odst. 1 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „ ; v případě ztráty nebo odcizení zbraně
kategorie A, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně“.
52. V § 29 odst. 1 písmena h) až j) znějí:
„h) provést u příslušného útvaru policie výměnu
zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový
a zároveň odevzdat původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména
nebo příjmení jejich držitele,
i) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, má-li
u sebe zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo
do této zbraně; povinnost mít u sebe průkaz
zbraně se nevztahuje na držitele zbrojního průkazu, který má u sebe pouze střelivo a který je
oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě
nosit také střelivo do zbraně, na kterou mu nebyl
vydán průkaz zbraně,
j) odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů
ode dne zániku jeho platnosti podle § 26 odst. 1
písm. a), c) nebo e) anebo podle § 26 odst. 2 příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně,
střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá též zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk
zbraně a průkaz zbraně,“.
53. V § 29 odst. 1 písm. l), § 29 odst. 7 písm. n),
§ 76a odst. 5 písm. a), § 76a odst. 11 písm. a) a v § 76a
odst. 14 písm. i) se za slovo „popřípadě“ vkládá slovo
„odbornému“.
54. V § 29 odst. 4 se slova „skupiny B nebo C“
nahrazují slovy „skupiny B, C nebo E“.
55. V § 29 odst. 7 písmeno l) zní:
„l) provést u příslušného útvaru policie výměnu
zbrojního průkazu za nový a zároveň odevzdat
původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne,
kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jeho
držitele,“.
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56. V § 30 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“
nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

tak představuje vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek
a bezpečnost.“.

57. V § 30 odst. 5 se slova „ , čestné prohlášení
o tom, že není podnikatelem v oboru zbraní a střeliva,“
zrušují.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

58. V § 30 odst. 10 písm. a) se slova „nebo e)“
zrušují.
59. V § 32 odst. 3 se slova „živnostenského listu
nebo koncesní listiny, licence anebo jiného dokladu
opravňujícího žadatele k podnikatelské činnosti, pokud
je důvodem uváděným v žádosti o vydání zbrojní licence podnikatelská činnost v oboru zbraní a střeliva,
nebo“ zrušují.
60. V § 32 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Příslušný útvar policie si za účelem posouzení
žádosti o vydání zbrojní licence opatří výpis ze živnostenského rejstříku.“.
61. V § 33 odst. 1 písm. a) se slova „koncesní listiny“ nahrazují slovy „živnostenského oprávnění“.
62. V § 33 odstavec 2 zní:
„(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání
zbrojní licence zamítne, jestliže
a) fyzická nebo právnická osoba nesplňuje podmínku
podle odstavce 1,

67. V § 36 odst. 3 se za slova „podle odstavce 1“
vkládají slova „nebo 2“.
68. V § 36 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ten, komu byla zbrojní licence odňata podle
odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2, může požádat
o vydání zbrojní licence nejdříve po uplynutí 3 let
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí
zbrojní licence.“.
69. V § 38 odst. 4 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ ; zbraň kategorie A nebo střelivo
do této zbraně pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny D“.
70. V § 39 odst. 1 písmeno l) zní:
„l) vést evidenci
1. zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do
těchto zbraní, které vlastní a na které má vydán
průkaz zbraně, a tuto evidenci uchovávat po
dobu 5 let i po skončení činnosti,
2. vydaných a přijatých zbraní kategorie A, B
nebo C a střeliva do těchto zbraní,“.
71. V § 39 odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové
písmeno m), které zní:

b) právnická osoba není bezúhonná, neboť byla odsouzena pro úmyslný trestný čin, pokud se na ni „m) zapisovat údaje o zbraních kategorie A, B nebo C
a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán
nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo
průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezc) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li
dýmném prachu a zápalkách do centrálního regisustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen
tru zbraní,“.
statutárního orgánu právnické osoby nesplňují
podmínku bezúhonnosti podle § 22 nebo pod- Dosavadní písmena m) až p) se označují jako písmena n) až q).
mínku spolehlivosti podle § 23.“.
63. V § 33 odst. 3 se slova „písm. a)“ nahrazují
slovy „písm. b)“.
64. V § 33 odst. 4 se slova „písm. a)“ nahrazují
slovy „písm. b)“ a slova „písm. b)“ se nahrazují slovy
„písm. c)“.
65. V § 36 odst. 1 písm. b) se slova „nebo opakovaně“ zrušují.
66. V § 36 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout
o odnětí zbrojní licence, jestliže její držitel opakovaně
porušuje ustanovení tohoto zákona a svým jednáním

72. V § 39 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5
až 7.
73. V § 39 odstavec 5 zní:
„(5) Pokud držitel zbrojní licence vykonává činnost samostatně, musí být držitelem zbrojního průkazu
příslušné skupiny. Přitom neplní povinnosti uvedené
v odstavci 1 písm. a), c), j) a n), je však povinen plnit
povinnosti zbrojíře uvedené v § 40 odst. 1 písm. b)
a e).“.
74. V § 39 odst. 6 písmeno j) zní:
„j) bezprostředně po provedení pyrotechnického prů-
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zkumu zpracovat o jeho výsledku závěrečnou
zprávu a předložit ji neprodleně příslušnému
útvaru policie; na žádost stavebníka provede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu
do stavebního deníku nebo zpracuje průběžnou
zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu.“.
75. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně
nadpisu zní:

Strana 1589

výzvy a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních
dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva.“.
77. V § 42 odst. 1 se za slova „nebo C“ vkládají
slova „ , na kterou nemá vydán průkaz zbraně“.
78. V § 42 odst. 2 se za slova „nebo C“ vkládají
slova „ , na kterou má vydán průkaz zbraně,“.
79. V § 42 se odstavec 3 zrušuje.

„§ 39a
Způsob vedení a obsah evidencí některých zbraní
a střeliva, evidence vydaných a přijatých zbraní
a střeliva a evidence o provedených střelbách
(1) Evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a na které má vydán průkaz zbraně, se vede v listinné podobě v záznamní knize nebo v elektronické
podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které
nebylo vydáno kvalifikované časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis
provedla, a zařadí se do listinné evidence; evidence se
uchovává po dobu 5 let, a to i po skončení činnosti
držitele zbrojní licence. Držitel zbrojní licence může
vést evidenci podle věty první s využitím elektronické
aplikace centrálního registru zbraní.
(2) Evidence vydaných a přijatých zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní se vede
v listinné podobě v knize výdeje a příjmu nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou
podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro
které nebylo vydáno kvalifikované časové razítko, se
vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis
provedla, a zařadí se do listinné evidence.
(3) Evidence o provedených cvičných střelbách se
vede v listinné podobě v knize střeleb nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou
podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro
které nebylo vydáno kvalifikované časové razítko, se
vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis
provedla, a zařadí se do listinné evidence.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
80. V § 45 odst. 2 se za slovo „průkazu,“ vkládají
slova „fyzickou nebo“.
81. V § 46 odst. 3 se za slova „zastupitelský úřad
České republiky“ vkládají slova „nebo Policejní prezidium České republiky (dále jen „Policejní prezidium“)“.
82. V § 46 odst. 6 se slova „České republiky (dále
jen „Policejní prezidium“)“ zrušují.
83. V § 49 odst. 6 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ ; to neplatí, je-li důvodem nesprávnosti
změna místa pobytu“.
84. § 50 a 50a včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 18 znějí:
„§ 50
Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem
v oboru zbraní a střeliva
(1) Zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do
této zbraně může podnikatel v oboru zbraní a střeliva
přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto
území pouze na základě povolení.

(4) Způsob vedení evidence stanoví prováděcí
právní předpis.“.

(2) Podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo
místem podnikání na území České republiky povoluje
přepravu příslušný útvar policie na základě žádosti
podané s využitím elektronické aplikace centrálního
registru zbraní. Podnikatel je povinen k žádosti o povolení přepravy předložit povolení nebo licenci Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li podle zvláštního
právního předpisu9) vydávány.

76. V § 41 odst. 4 se věta třetí nahrazuje větou
„Vlastník zbraně je povinen předložit zbraň ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této

(3) Podnikateli se sídlem nebo místem podnikání
mimo území České republiky povoluje přepravu Policejní prezidium na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní
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b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou
osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň
nebo střelivo,

(7) Nejpozději 24 hodin před zahájením přepravy,
nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního dne před zahájením přepravy, je podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 povinen ohlásit příslušnému
útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu způsobem
uvedeným v odstavcích 2 a 3 údaje týkající se přepravy.
Hlášení se podává na předepsaném tiskopise, jehož
vzor stanoví prováděcí právní předpis, musí doprovázet
zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto
zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo
na požádání příslušným orgánům. Hlášení nepodává
podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3, který všechny
údaje týkající se přepravy uvedl již v žádosti o povolení
přepravy. Hlášení obsahuje

c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo
zasláno nebo dopraveno,

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou
osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,

d) druh zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva
do těchto zbraní, které budou přepravovány, a jejich předpokládaný počet,

b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou
osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň
nebo střelivo,

e) předpokládané datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,

c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo
zasláno nebo dopraveno,

f) předpokládanou trasu přepravy,

d) údaje umožňující identifikaci každé zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní,
včetně kategorie zbraně, a oznámení o tom, že tyto
zbraně nebo střelivo byly předmětem kontroly
v souladu s Úmluvou o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní,

předpis. Žádost o povolení přepravy se podává na zastupitelském úřadě České republiky nebo na Policejním
prezidiu; žádost lze též podat elektronicky bez použití
elektronického podpisu.
(4) Žádost o povolení přepravy předkládá podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 nejpozději 10 pracovních dnů před předpokládaným zahájením přepravy.
Žádost obsahuje
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou
osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,

g) druh dopravy a
h) způsob zabezpečení přepravy.
(5) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní
prezidium vážné nedostatky v bezpečnosti přepravy
nebo ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, žádost o povolení přepravy
zbraní nebo střeliva zamítne nebo rozhodnutím stanoví
jinou trasu přepravy; pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené pro bezpečnost přepravy zbraní nebo
střeliva, vydá příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium povolení podle odstavce 2. Povolení přepravy
zbraní nebo střeliva musí být přepravováno spolu se
zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do
těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům.
(6) Příslušný útvar policie může podnikateli se
zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do
těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na
území České republiky vydat povolení přepravovat
zbraně nebo střelivo podnikateli nebo od podnikatele
v oboru zbraní a střeliva se sídlem mimo území České
republiky s platností na dobu až 3 let. Při podstatné
změně, hrubém nebo opakovaném porušení podmínek,
za kterých bylo povolení vydáno, nebo vyžaduje-li to
ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti, může být
platnost povolení rozhodnutím pozastavena nebo zrušena.

e) datum zahájení a ukončení přepravy na území
České republiky,
f) trasu přepravy,
g) druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla
zbrojní licence, jedná-li se o podnikatele se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do
těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na
území České republiky, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu
dopravního prostředku a na osobu odpovědnou za
přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky,
která má jazykové znalosti nejméně na úrovni A2
českého nebo anglického jazyka podle společného
evropského referenčního rámce pro jazyky,
h) způsob zabezpečení přepravy a
i) předchozí souhlas následujícího tranzitujícího
nebo přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje přepravu zbraní nebo střeliva po svém území
tímto předchozím souhlasem.
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(8) Každý dopravní prostředek určený k přepravě
zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto
zbraní musí být vybaven zařízením, které umožňuje
nepřetržité sledování jeho pohybu, jedná-li se o silniční
přepravu a je-li přepravováno více než 100 zbraní, více
než 200 000 kusů střeliva nebo jakékoliv množství munice. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.
(9) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3, kterému bylo vydáno povolení přepravovat zbraně nebo
střelivo, je povinen zabezpečit zbraně kategorie A, B
anebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití,
ztrátě nebo odcizení. Povinné požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do
těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví prováděcí
právní předpis; tím není dotčena přeprava zbraní nebo
střeliva jako nebezpečného nákladu podle zvláštního
právního předpisu18).
(10) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo
místem podnikání na území České republiky, kterému
bylo vydáno dlouhodobé povolení přepravovat zbraně
nebo střelivo podle odstavce 6, podává po dobu platnosti tohoto dokladu při každé další uskutečňované
přepravě pouze hlášení podle odstavce 7.
(11) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 je povinen neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie
nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě
zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto
zbraní.
(12) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavců 4 a 7 nebo jiných zjištěných informací sledování
přepravy zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva
do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace
o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu zbraní
kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní
na území České republiky, má-li tyto informace k dispozici.
(13) Příslušný útvar policie poskytne tomu, komu
bylo vydáno povolení přepravovat zbraně nebo střelivo, seznam zbraní nebo střeliva do těchto zbraní,
které mohou být dovezeny na území jednotlivých členských států bez jejich předchozího souhlasu.
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§ 50a
Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem
v oboru zbraní a střeliva
(1) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen příslušnému útvaru policie ohlásit nejpozději 24 hodin
před zahájením přepravy, nejpozději však do dvanácté
hodiny posledního pracovního dne před zahájením přepravy přepravu více než 100 zbraní, více než 200 000
kusů střeliva nebo jakéhokoliv množství munice po
území České republiky. Tuto povinnost nemá, pokud
již má na přepravu těchto zbraní nebo střeliva vydáno
povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podle § 50.
Toto hlášení se podává na předepsaném tiskopise, musí
doprovázet zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí
být předloženo na požádání příslušným orgánům. Hlášení obsahuje
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou
osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou
osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň
nebo střelivo,
c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo
zasláno nebo dopraveno,
d) druh zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva
do těchto zbraní, které budou přepravovány, a jejich počet,
e) datum zahájení a ukončení přepravy,
f) trasu přepravy,
g) druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla
zbrojní licence, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační
značky, které umožní policii nepřetržité sledování
jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku nebo na osobu odpovědnou za
přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní a
h) způsob zabezpečení přepravy.
(2) Každý dopravní prostředek určený k přepravě
zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto
zbraní podle odstavce 1 musí být vybaven zařízením,
které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu,
jedná-li se o silniční přepravu. Po celou dobu přepravy
musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.
(3) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen za-

Strana 1592

Sbírka zákonů č. 170 / 2013

bezpečit zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo
do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
Požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy
stanoví prováděcí právní předpis; tím není dotčena přeprava zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu
podle zvláštního právního předpisu18).
(4) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní
kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní.
(5) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní
prezidium vážné nedostatky v bezpečnosti přepravy
nebo ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, přepravu zbraní nebo střeliva
rozhodnutím zakáže, stanoví jinou trasu přepravy nebo
stanoví dodatečné podmínky pro zabezpečení přepravy. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(6) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavce 1 nebo jiných zjištěných informací sledování
přepravy zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva
do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace
o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu zbraní
kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní
na území České republiky, má-li tyto informace k dispozici.
18

) Například § 22 a 23 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.“.

85. V § 51 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3
až 7.
86. V § 52 odst. 3 se na konci písmene b) slovo „a“
zrušuje.
87. V § 52 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
„d) sdělení, zda střelnice má být používána k podnikatelským účelům, a
e) datum zahájení a ukončení provozování střelnice,
nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou.“.
88. V § 52 odst. 4 písmeno b) zní:
„b) provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru
balistiky, obsahující zejména situační nákres střel-
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nice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, a vzor označení správce střelnice
s uvedením funkce, jména a příjmení,“.
89. V § 52 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
90. V § 52 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku nebo
střelnice s provozováním střelnice; je-li zřízení
střelnice požadováno na honebním pozemku, též
souhlas uživatele honitby.“.
91. V § 52 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:
„(5) Příslušný útvar policie si za účelem posouzení
žádosti o povolení k provozování střelnice opatří výpis
ze živnostenského rejstříku, pokud má být střelnice
používána k podnikatelským účelům.
(6) Příslušný útvar policie může povolení k provozování střelnice časově omezit, nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou. V takovém případě
uvede v rozhodnutí začátek a konec doby platnosti
povolení k provozování střelnice.
(7) Povinné obsahové náležitosti provozního řádu
střelnice stanoví prováděcí právní předpis.“.
92. V § 54 odstavec 2 zní:
„(2) Provozovatel střelnice je dále povinen
a) zajistit při provádění střelby přítomnost správce
střelnice na střelnici a
b) vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž
obsah stanoví prováděcí právní předpis.“.
93. V § 57 odst. 1 se slova „§ 76a odst. 11“ nahrazují slovy „§ 76a odst. 10“.
94. V § 59 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) výcviku a výuky ve střelbě,“.
95. § 61 a 62 včetně nadpisu znějí:
„Veřejné vystavování zbraní a střeliva
§ 61
(1) Zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do
této zbraně může být veřejně vystavována jen na základě povolení vydaného útvarem policie příslušným
podle místa konání akce.
(2) Žádost o povolení k veřejnému vystavovaní
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zbraní nebo střeliva předkládá pořadatel výstavy nejpozději měsíc před zahájením výstavy. Žádost obsahuje
a) název a sídlo pořadatele výstavy,
b) přesné označení místa a dobu trvání výstavy,
c) druh zbraní, hlavních částí zbraní, zakázaných doplňků zbraní nebo střeliva, které mají být vystavovány,
d) předpokládané množství zbraní, hlavních částí
zbraní, zakázaných doplňků zbraní nebo střeliva,
které mají být vystavovány, a jejich vlastníky nebo
vystavovatele a
e) způsob vystavování a zabezpečení zbraně, hlavní
části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo
střeliva před zneužitím, ztrátou nebo odcizením.
(3) Útvar policie podle odstavce 1 před vydáním
povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva
posoudí zejména podmínky zabezpečení zbraně, zakázaného doplňku zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva proti jejich zneužití, ztrátě nebo odcizení. V rozhodnutí o povolení k veřejnému vystavovaní zbraní
nebo střeliva může stanovit další podmínky pro jejich
zabezpečení. Rozhodnutí o povolení k veřejnému vystavování zbraní nebo střeliva musí být pořadateli výstavy doručeno nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením výstavy. Nebudou-li podmínky zabezpečení
splněny, útvar policie podle odstavce 1 žádost zamítne.
Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti nemá
odkladný účinek.
(4) Pořadatel výstavy, kterému bylo útvarem policie podle odstavce 1 vydáno povolení k veřejnému vystavování zbraní, je povinen 24 hodin před zahájením
výstavy, nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního dne před zahájením výstavy, ohlásit
útvaru policie podle odstavce 1 přesné množství a údaje
umožňující identifikaci každé zbraně, hlavní části
zbraně, každého zakázaného doplňku zbraně nebo
střeliva, které mají být vystavovány.
(5) Pořadatel výstavy je povinen neprodleně ohlásit útvaru policie podle odstavce 1 jakékoliv změny ve
vystavování zbraní nebo střeliva.
§ 62
Dojde-li v průběhu veřejného vystavování zbraně
nebo střeliva k porušení podmínek jejich zabezpečení,
vyzve útvar policie, který povolení vydal, pořadatele
výstavy k odstranění nedostatků. V případě neuposlechnutí výzvy nebo při opakovaném porušení podmínek zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně, zakáza-
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ného doplňku zbraně nebo střeliva, útvar policie, který
povolení vydal, toto zruší, ledaže pořadatel výstavy
prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo po něm
možno požadovat, aby neuposlechnutí výzvy nebo porušení podmínek zabezpečení zbraně, hlavní části
zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva zabránil. O zrušení povolení vyrozumí útvar policie,
který povolení vydal, neprodleně pořadatele výstavy.
Odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení nemá
odkladný účinek.“.
96. V § 64 odst. 1 se číslo „2“ nahrazuje číslem „6“.
97. V § 64 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
98. V § 64 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Rozhodne-li příslušný útvar policie o prodeji
zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této
zbraně za cenu obvyklou, zpracování znaleckého posudku pro určení ceny se nevyžaduje. Výtěžek získaný
prodejem náleží, po odečtení nákladů prodeje a skladování, jejich původnímu vlastníku.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.
99. Za § 66 se vkládá nový § 66a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 66a
Úmrtí provozovatele střelnice
V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého provozovatele střelnice se postupuje obdobně podle § 65
a 66 tohoto zákona a § 13 zákona o živnostenském
podnikání. Osoba, která hodlá pokračovat v provozování střelnice, je povinna požádat o vydání povolení
podle § 52 do 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu
o dědictví nabylo právní moci.“.
100. V části první nadpis hlavy X zní:
„VEDENÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ“.
101. Nadpis § 71 zní:
„Informační systémy o zbraních, střelivu
a provozovaných střelnicích“.
102. V § 71 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) vydaných průkazech zbraní,“.
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Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d)
až k).
103. V § 71 odst. 2 písm. d) se za slova „zbraních“
vkládají slova „kategorie A, B nebo C“ a slova „vydaných průkazech zbraní“ se nahrazují slovy „střelivu
do těchto zbraní“.
104. V § 71 odst. 2 písm. h) se za slova „zbrojních
licencích,“ vkládají slova „evropských zbrojních pasech,“.
105. V § 72 odstavec 2 zní:
„(2) Údaje se v informačních systémech uchovávají po dobu 20 let ode dne, kdy zanikla povinnost vést
tyto údaje v informačních systémech. Evidence vedená
držitelem zbrojní licence podle § 39a odst. 1 v centrálním registru zbraní se uchovává po dobu 5 let, a to i po
skončení činnosti držitele zbrojní licence.“.
106. V § 72 odst. 3 se slovo „předpisu16)“ nahrazuje slovem „předpisu26)“.
Poznámka pod čarou č. 26 zní:
„26) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

107. Za § 73 se vkládají nové § 73a a 73b, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27 až 29 znějí:
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stup do centrálního registru zbraní držiteli zbrojní licence, který provádí některou z činností uvedených
v § 2 odst. 2 písm. d), a to do 2 pracovních dnů ode
dne vydání zbrojní licence; držiteli zbrojní licence,
který vede evidenci podle § 39a odst. 1, zřídí správce
centrálního registru zbraní přístup do centrálního registru zbraní na žádost.
(6) Držitel zbrojní licence se do centrálního registru zbraní přihlašuje prostřednictvím individualizovaných přístupových údajů. Držitel zbrojní licence může
požádat správce centrálního registru zbraní o zřízení
nebo zrušení přístupu do centrálního registru zbraní
pro jím pověřené osoby. Správce centrálního registru
zbraní doručí individualizované přístupové údaje držiteli zbrojní licence a jím pověřené osobě do vlastních
rukou bezodkladně po zřízení přístupu do centrálního
registru zbraní. Držitel zbrojní licence a jím pověřená
osoba jsou povinni chránit přístupové údaje proti zneužití.
(7) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat
v centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu zbraně, střeliva,
černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek. Změnu stavu je držitel zbrojní licence povinen zaznamenat bezodkladně po fyzickém převzetí zbraně
nebo jiné skutečnosti zakládající změnu stavu, nejdéle
však do 2 dnů. Držitel zbrojní licence odpovídá za
správnost údajů jím zapisovaných do centrálního registru zbraní.
(8) Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje

„§ 73a
Centrální registr zbraní
27

(1) Centrální registr zbraní ) je neveřejný informační systém veřejné správy podle zvláštního právního
předpisu28) sloužící k výkonu státní správy a k dalším
úkonům v oblasti zbraní a střeliva.
(2) V centrálním registru zbraní jsou vedeny údaje
v rozsahu údajů vedených v informačních systémech
uvedených v § 71 odst. 2 písm. a) až i).
(3) Správcem centrálního registru zbraní je policie.
(4) Držitel zbrojní licence provádí zápis, změnu,
popřípadě výmaz záznamu v centrálním registru zbraní
elektronicky dálkovým přístupem zadáním údajů prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové stránky aplikace centrálního registru zbraní.
(5) Správce centrálního registru zbraní zřídí pří-

a) držitel zbrojní licence, pokud jde o údaje týkající
se zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do
těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně,
a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu
a zápalek v rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek,
3. údaje o zbrani, střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu nebo zápalkách,
4. osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byla zbraň, střelivo, černý
lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky
nabyty,
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5. osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví ke zbrani,
střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu nebo zápalkám převedeno nebo
jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach,
bezdýmný prach nebo zápalky přenechány,
včetně oprávnění,
b) policie,
c) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
(9) Policie umožní v nezbytném rozsahu, zejména
pro vedení řízení a plnění dalších úkolů podle tohoto
zákona nebo zvláštního právního předpisu, který tak
stanoví, nepřetržitý dálkový přístup k informacím
z centrálního registru zbraní, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak,
a) ministerstvu,
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tel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto
referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu
údajů mimo území České republiky, datum úmrtí,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li
vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

b) Policejnímu prezidiu a příslušnému útvaru policie,
c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
d) zastupitelskému úřadu České republiky,

(2) Policie využívá z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:

e) obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

f) Generální inspekci bezpečnostních sborů a

b) datum narození,

g) Českému báňskému úřadu a obvodním báňským
úřadům v rozsahu nezbytném pro výkon dozoru
podle zvláštního právního předpisu29).

c) pohlaví,

(10) Prováděcí právní předpis stanoví
a) vzor předepsaného elektronického formuláře podle odstavce 7,
b) náležitosti vedení evidence zbraní kategorie A, B
nebo C a střeliva do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d),
a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu
a zápalek v centrálním registru zbraní,
c) náležitosti vedení samostatné evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní,
které vlastní držitel zbrojní licence a které nejsou
předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2
písm. d), s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní podle § 39a odst. 1.
§ 73b
Využívání údajů ze základního registru obyvatel,
informačního systému evidence obyvatel
a informačního systému cizinců
(1) Policie využívá ze základního registru obyva-

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil
v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích
adres místa trvalého pobytu, případně též adresa,
na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení
údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu
přiděleno, datum, místo a okres jeho narození
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo
a stát, kde se narodil,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství,
l) datum, místo a okres vzniku partnerství,
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m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
manžela nebo partnera,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
dítěte,
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana
mimo území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který nepřežil.
(3) Policie využívá z informačního systému cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto
údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se
cizinec narodil na území České republiky, místo
a okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, stát, ve kterém k úmrtí
došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné
ke splnění daného úkolu.
27

) Směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení
zbraní, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/51/ES ze dne 21. května 2008.

28

) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

29

) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.“.

Částka 71

108. V § 74 odst. 4 písmeno d) zní:
„d) vydává zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně
nebo střeliva (§ 46 odst. 3) a uděluje souhlas s tranzitem zbraně nebo střeliva zapsaných v evropském
zbrojním pasu (§ 46 odst. 6) a“.
109. V § 74 odst. 4 písm. e) se slova „§ 50 odst. 1“
nahrazují slovy „§ 50 odst. 3“.
110. § 75 včetně poznámek pod čarou č. 30 a 31
zní:
„§ 75
(1) Kontrolu nad dodržováním tohoto zákona
a právních předpisů vydaných k jeho provedení vykonává policie.
(2) Při výkonu kontroly nad dodržováním tohoto
zákona u držitelů zbrojních licencí a provozovatelů
střelnic k podnikatelským účelům je kontrolním orgánem
a) Policejní prezidium
1. u držitelů zbrojní licence skupiny C, pokud
provádějí zahraniční obchod se zbraněmi nebo
střelivem nebo mají provozovny na území,
které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, nebo u držitelů zbrojní licence skupiny K,
2. u držitelů ostatních skupin zbrojních licencí,
pokud mají provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie;
v rámci této kontroly lze vykonat kontrolu
i nad činností, kterou kontrolovaný držitel provádí na základě jiných skupin zbrojní licence,
b) příslušný útvar policie u držitelů zbrojní licence,
kteří nepodléhají výkonu kontroly podle písmene a), a u provozovatelů střelnic k podnikatelským
účelům.
(3) Při výkonu kontroly podle odstavce 2 je kontrolní orgán oprávněn
a) požadovat předložení zbraně kategorie A, B, C
anebo D nebo střeliva do těchto zbraní a příslušných dokladů ke kontrole,
b) provádět kontrolu bezpečného používání zbraně
nebo střeliva uvedených v písmenu a),
c) v odůvodněných případech zajistit zbraň kategorie A, B, C anebo D nebo střelivo do této zbraně;
o převzetí vydá kontrolované osobě potvrzení,
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d) provádět kontrolu výkonu pyrotechnického průzkumu a

h) kontrolovat plnění povinností zbrojíře a správce
střelnice.

e) zajistit u držitele zbrojní licence skupiny K nalezenou nevybuchlou munici nebo výbušninu, jestliže
je neodevzdal policii.

(5) Výkon kontrolní činnosti se řídí obecnými
pravidly kontrolní činnosti stanovenými zvláštním
právním předpisem31).

(4) Při výkonu kontroly u držitelů zbrojních průkazů, držitelů zbraní kategorie D a střeliva do těchto
zbraní, ostatních držitelů zbraní a střeliva, zbrojířů
a správců střelnic je policie oprávněna

(6) Policie vede evidenci přestupků na úseku
zbraní a střeliva projednaných v blokovém řízení.
30

) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

31

) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

a) kontrolovat oprávnění k držení nebo nošení
zbraně nebo střeliva,
b) kontrolovat, zda vlastnictví ke zbrani kategorie D
nebylo převedeno na osobu, která není k držení
zbraně kategorie D oprávněna, anebo zda kontrolovaná osoba neumožnila držení nebo nošení
zbraně nebo střeliva takové osobě,
c) kontrolovat provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E,
d) požadovat po provozovateli střelnice používané
k nepodnikatelským účelům předložení dokladů
potřebných k provozu střelnice,
e) zastavovat vozidla převážející zbraně nebo střelivo
a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní
nebo střeliva a doklady k přepravovaným zbraním
a střelivu,
f) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu
nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva nebo jiný
veřejný zájem,
g) vyzvat držitele zbrojního průkazu nebo držitele
zbraně, který zbraň nosí nebo s ní na veřejnosti
nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje,
1. k orientačnímu vyšetření pomocí dechové
zkoušky ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, a v případě pozitivního zjištění, aby se
podrobil odbornému lékařskému vyšetření,
zda není pod vlivem alkoholu30), není-li toto
vyšetření spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
nebo
2. aby se podrobil odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem jiné návykové látky30) nebo léků, není-li toto vyšetření spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

111. § 75a se zrušuje.
112. V § 76 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) provádí činnosti uvedené v § 2 odst. 2 písm. f) bez
zbrojního průkazu skupiny F,“.
113. V § 76 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které zní:
„i) v rozporu s § 63 odst. 7
1. nepředloží ke kontrole příslušnému útvaru policie potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně, hlavní
části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně,
2. spolu s potvrzením nepředloží ke kontrole
zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně, nebo nesdělí místo uložení
zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného
doplňku zbraně,“.
Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j)
a k).
114. V § 76 odst. 2 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a písmeno d) se zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d)
a e).
115. V § 76 odst. 2 písm. d) a v § 76c odst. 2
písm. e) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.
116. V § 76 odst. 2 se na konci písmene d) slovo
„ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
117. V § 76 odst. 3 písm. b) se za slova „písm. b)“
vkládají slova „nebo i)“.
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118. V § 76 odst. 3 písm. d) se slova „i), j)“ nahrazují slovy „j), k)“.

zané doplňky zbraně nebo průkazy zbraně, je-li
jejich držitelem,

119. V § 76a odst. 1 se na konci písmene d) slovo
„nebo“ zrušuje.

e) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. k) neohlásí změnu
ráže zbraně, opravu anebo úpravu zbraně,

120. V § 76a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které
zní:
„f) převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na
osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo
je přenechá takové osobě.“.
121. V § 76a odstavec 2 zní:
„(2) Držitel zbrojního průkazu se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 20 odst. 2 se nepodrobí lékařské
prohlídce u posuzujícího lékaře,
b) v rozporu s § 20 odst. 5 nebo 6 se nedostaví k posuzujícímu lékaři nebo se nepodrobí potřebnému
vyšetření, nebo
c) v rozporu s § 29 odst. 2 neodevzdá doklad o zdravotní způsobilosti.“.
122. V § 76a odstavec 8 zní:
„(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E se
dopustí přestupku tím, že
a) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie
zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole,
b) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. f)
1. nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie
zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo
důvodné podezření na špatný technický stav, ke
kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní
a střeliva ve stanovené lhůtě, nebo
2. zbraň kategorie A, B nebo C po provedené
kontrole nepředloží opětovně příslušnému
útvaru policie ve stanovené lhůtě,
c) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. i) u sebe nemá
zbrojní průkaz nebo průkaz zbraně,
d) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. j) po zániku platnosti zbrojního průkazu podle § 26 odst. 1
písm. a), c) nebo e) anebo podle § 26 odst. 2 neodevzdá neplatný zbrojní průkaz, neodevzdá
zbraně, střelivo, bezdýmný prach, zápalky, zaká-

f) svěří zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo
do této zbraně fyzické osobě v rozporu s § 59
odst. 1 a 3,
g) v rozporu s § 59 odst. 2 písm. c) nezajistí
1. přítomnost odpovědné osoby (instruktora),
která je držitelem zbrojního průkazu příslušné
skupiny, nebo
2. bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem,
nebo
h) střílí ze zbraně, která není označena zkušební
značkou, nebo na kterou nebyl vydán průkaz
zbraně, je-li vydáván, nebo používá střelivo, které
neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.“.
123. V § 76a se odstavec 10 zrušuje.
Dosavadní odstavce 11 až 15 se označují jako odstavce 10 až 14.
124. V § 76a odstavec 12 zní:
„(12) Držitel zbrojního průkazu skupiny E se dopustí přestupku tím, že
a) přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 4 písm. b),
b) nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 4 písm. c), nebo
c) přechovává větší množství bezdýmného prachu
než 3 kilogramy nebo více než 1 000 zápalek anebo
neukládá zápalky v samostatné schránce.“.
125. V § 76a odst. 14 písmena a) až c) znějí:
„a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. a) nebo b), odstavce 3, 4, 5, odstavce 8
písm. h), odstavce 10 písm. a) nebo b) nebo odstavce 13 písm. i),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), b), d), e) nebo f), odstavce 6 písm. a)
nebo d), odstavce 7, odstavce 10 písm. c),
odstavce 11, odstavce 12 písm. b) nebo c) nebo
odstavce 13 písm. a) až h) nebo j),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. c), odstavce 8 písm. a) až g) nebo odstavce 9,“.
126. V § 76a odst. 14 písmeno d) zní:
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„d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. c), odstavce 6 písm. b) nebo c) nebo odstavce 12 písm. a).“.
127. V § 76b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Fyzická osoba se jako provozovatel střelnice
dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 52 odst. 2 provozuje střelnici bez
povolení vydaného příslušným útvarem policie
nebo provozuje střelnici po zániku jeho platnosti,
b) neprovede oznámení podle § 54 odst. 1,
c) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. a) nezajistí při provádění střelby přítomnost správce střelnice na
střelnici, nebo
d) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. b) nevybaví střelnici
lékárničkou první pomoci nebo vybaví střelnici
lékárničkou první pomoci s obsahem neodpovídajícím obsahu lékárničky první pomoci stanovenému prováděcím právním předpisem.“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3
až 7.
128. V § 76b odstavec 3 zní:
„(3) Správce střelnice se dopustí přestupku tím, že
poruší některou z povinností podle § 55 odst. 2.“.
129. V § 76b odstavec 7 zní:
„(7) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 3,
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4
nebo 5,
c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6.“.
130. V § 76c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že
a) převede vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo
střelivu do této zbraně na osobu, která k jejich
držení není oprávněna, nebo je přenechá takové
osobě,
b) provádí činnosti uvedené v § 2 odst. 2 písm. f) bez
zbrojní licence skupiny K,
c) znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63
odst. 1, nebo
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d) v rozporu s § 63 odst. 7
1. nepředloží ke kontrole příslušnému útvaru policie potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně, hlavní
části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně,
2. spolu s potvrzením nepředloží ke kontrole
zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně, nebo
3. nesdělí místo uložení zbraně, hlavní části
zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.
131. V § 76c odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d)
a e).
132. V § 76c odst. 3 se na konci písmene d) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
133. V § 76c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako provozovatel střelnice dopustí správního deliktu
tím, že
a) v rozporu s § 52 provozuje střelnici bez povolení
vydaného příslušným útvarem policie nebo provozuje střelnici po zániku jeho platnosti,
b) neprovede oznámení podle § 54 odst. 1,
c) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. a) nezajistí při provádění střelby přítomnost správce střelnice na
střelnici, nebo
d) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. b) nevybaví střelnici
lékárničkou první pomoci, jejíž obsah je stanoven
prováděcím právním předpisem.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
134. V § 76c odstavec 5 zní:
„(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 4,
b) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.“.
135. V § 76d odst. 1 se za písmeno f) vkládají nová
písmena g) a h), která znějí:
„g) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie
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podle § 39 odst. 1 písm. h) zbrojní licenci a zbraň,
popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů ke
kontrole,
h) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. i)
1. nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie
zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo
důvodné podezření na špatný technický stav, ke
kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní
a střeliva ve stanovené lhůtě, nebo
2. zbraň kategorie A, B nebo C po provedené
kontrole nepředloží opětovně příslušnému
útvaru policie ve stanovené lhůtě,“.
Dosavadní písmena g) až r) se označují jako písmena i)
až t).
136. V § 76d odst. 1 písmeno k) zní:
„k) nevede některou z evidencí podle § 39 odst. 1
písm. l) nebo ji vede v rozporu s § 39a,“.
137. V § 76d odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové
písmeno l), které zní:
„l) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. m) nebo § 73a
odst. 8 písm. a) nezapisuje údaje o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, které
jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2
písm. d), a černém loveckém prachu, bezdýmném
prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní
nebo je zapisuje v rozporu s § 73a,“.
Dosavadní písmena l) až t) se označují jako písmena m)
až u).
138. V § 76d odst. 1 písm. m) se slova „písm. m)“
nahrazují slovy „písm. n)“.
139. V § 76d odst. 1 písm. o) se slova „písm. n)“
nahrazují slovy „písm. o)“.
140. V § 76d odst. 1 písm. p) se slova „písm. o)“
nahrazují slovy „písm. p)“.
141. V § 76d odst. 1 písm. q) se slovo „nehlásí“
nahrazuje slovem „neohlásí“ a slova „písm. p)“ se nahrazují slovy „písm. q)“.
142. V § 76d odst. 1 písmena t) a u) znějí:
„t) svěří zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo
do této zbraně fyzické osobě v rozporu s § 59
odst. 1 a 3, nebo
u) v rozporu s § 59 odst. 2 písm. c) nezajistí
1. přítomnost odpovědné osoby (instruktora),
která je držitelem zbrojního průkazu příslušné
skupiny, nebo
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2. bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.“.
143. V § 76d odst. 7 písm. a), c), d), e) a f) se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.
144. V § 76d odst. 7 písmeno h) zní:
„h) v rozporu s § 39 odst. 6 písm. j)
1. nezpracuje průběžnou zprávu o provedeném
pyrotechnickém průzkumu,
2. nezpracuje o výsledku provedeného pyrotechnického průzkumu závěrečnou zprávu,
3. nepředloží závěrečnou zprávu o pyrotechnickém průzkumu ve stanovené lhůtě příslušnému
útvaru policie, nebo
4. na žádost stavebníka neprovede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku.“.
145. V § 76d odstavce 8 až 10 znějí:
„(8) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní nebo podnikatel
se sídlem nebo místem podnikání mimo území České
republiky se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 50 odst. 1 přepravuje zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní
bez povolení,
b) v rozporu s § 50 odst. 7 neohlásí příslušnému
útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu ve stanovené lhůtě nebo rozsahu údaje týkající se přepravy,
c) v rozporu s § 50 odst. 8 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo
d) v rozporu s § 50 odst. 9 nezabezpečí přepravované
zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do
těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným k provedení tohoto zákona.
(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 50a odst. 1 neohlásí příslušnému
útvaru policie přepravu zbraní kategorie A, B
anebo C nebo střeliva do těchto zbraní nebo ji
neohlásí ve stanovené lhůtě nebo rozsahu,
b) v rozporu s § 50a odst. 2 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo
c) v rozporu s § 50a odst. 3 nezabezpečí přepravo-
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vané zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo
do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem.

hlavní část nebo střelivo, o vydání příslušných dokladů,
nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 zákona
č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, obdobně.

(10) Za správní delikt se uloží pokuta do

2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), f), k), l), p), q), r), t)
nebo u), odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3
písm. a), odstavce 7 písm. a), b), c), f) nebo g),
odstavce 8 nebo 9,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a), c), e), g), h), i), j), m), n), o) nebo s), odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. b), odstavce 4,
5 nebo 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo h).“.
146. V § 77 odst. 4 se slova „orgány dozoru“ nahrazují slovy „kontrolní orgány“, slovo „dozoru“ se
nahrazuje slovem „kontroly“ a slova „§ 75 odst. 1“ se
nahrazují slovy „§ 75 odst. 2“.
147. V § 79 odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17
odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 21a odst. 8, § 30
odst. 13, § 39 odst. 7, § 39a odst. 4, § 49 odst. 1, § 50
odst. 9, § 50a odst. 3, § 52 odst. 7 a § 73a odst. 10.“.
148. V § 79 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a slova „odst. 2“ se nahrazují slovy „odst. 2
písm. b)“.
149. V příloze k zákonu v části druhé bodě 4 se
slova „náložky trhavin,“ zrušují.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká
u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo střelivo,
jestliže je dobrovolně ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona předá kterémukoli útvaru policie do úschovy nebo přenechá ve prospěch státu; útvar
policie vydá o převzetí potvrzení. Ten, kdo odevzdal
zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo
střelivo, může požádat o vydání příslušných dokladů
opravňujících jej k jejich držení, jsou-li vyžadovány,
nebyl-li s nimi podle odborného vyjádření, je-li možné
jej vydat, spáchán trestný čin. Odborné vyjádření zpracovává útvar policie, do jehož věcné působnosti náleží
kriminalistická balistika. Žádost lze podat do 6 měsíců
ode dne oznámení odborného vyjádření. Nepožádá-li
ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B, C anebo D, její

3. Centrální registr zbraní se vytvoří naplněním
údajů z příslušných informačních systémů vedených
policií a údajů z příslušných evidencí držitelů zbrojních
licencí.
4. Držitel zbrojní licence je povinen do 3 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zapsat do centrálního registru údaje o všech zbraních kategorie A, B
nebo C, na které nemá vydán průkaz zbraně, střelivu
do těchto zbraní, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách, které má ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsány ve svých příslušných evidencích.
5. Platnost zbrojního průkazu vydaného podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím
doby platnosti uvedené na zbrojním průkazu.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zpravodajských službách
Čl. III
V § 11 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona
č. 227/2009 Sb., se za slova „agendovém informačním
systému evidence diplomatických a služebních pasů3e),“ vkládají slova „centrálním registru zbraní8),“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní,
střeliva a pyrotechnických předmětů
Čl. IV
V § 17 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
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a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona
č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 148/
/2010 Sb., se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,
který zní:
„(7) Při plnění úkolů státní správy podle tohoto
zákona nebo zvláštního právního předpisu je Úřad
oprávněn pro výkon své působnosti vstupovat do centrálního registru zbraní, ve kterém jsou vedeny údaje
o zbraních a střelivu, a provádět v něm záznamy.“.
Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8
až 11.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna exekučního řádu
Čl. V
V § 33 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 360/
/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 286/2009
Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se za slova „motorových
vozidel,“ vkládají slova „orgán pověřený vedením informačního systému veřejné správy, ve kterém jsou vedeny údaje o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích,“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o myslivosti
Čl. VI
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/
/2012 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 45 odst. 1 písm. g) se slova „hledí pro
střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo
pro převracení obrazu“ nahrazují slovy „zaměřovače
zbraní konstruovaného na principu noktovizorů“.
2. V § 45 odst. 1 se na konci textu písmene w)
doplňují slova „na mokřadech“.
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ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VII
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/
/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb.,
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/
/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/
/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008
Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/
/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb.,
zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009
Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/
/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011
Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb.,
zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/
/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011
Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona
č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/
/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona
č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/
/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012
Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb.,
zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/
/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012
Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb.,
zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 50/2013 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb., se mění takto:
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1. Položky 30 a 31 znějí:
„Položka 30
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění

Kč

b) Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění

Kč 1 500

c) Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně

Kč

300

d) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč

700

e) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění

700

Kč 1 500

Zmocnění
1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) nebo c) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy
v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) nebo c) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy
nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické
nebo právnické osoby.
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke
skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních
střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.
Poznámky
1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle
položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a)
této položky.
Položka 31
a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu určitou, nejdéle na
– týden

Kč

300

– měsíc

Kč

800

b) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou

Kč 1 500

c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně
za každou zbraň

Kč

300

d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Kč

100

e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem

Kč

200

f) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A

Kč 1 000

g) Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B

Kč

h) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní

Kč 1 500“.

200
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2. Položka 33 zní:
„Položka 33
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit
zbraně nebo střeliva

Kč

800

b) Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva

Kč

300

c) Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo

Kč 1 500

d) Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu

Kč

700

e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu

Kč

700

f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu

Kč

100

Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas
v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na
pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších
sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz,
dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.“.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2014.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.
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