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O B S A H :

483. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

484. Zákon, 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 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

485. Zákon o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv
a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách
a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/
/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

486. Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických
norem a úplata za jejich poskytování



483

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2008,

kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb.,
zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb. a zákona č. 124/
/2008 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1,
1a, 1b a 1c zní:

„§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo
použitelné předpisy Evropských společenství1a),1b)
a upravuje

a) práva a povinnosti osob a působnost správních
úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením
znečišťujících látek lidskou činností,

b) podmínky pro další snižování množství vypouště-
ných znečišťujících látek působících nepříznivým
účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní
prostředí nebo na hmotný majetek,

c) práva a povinnosti osob a působnost správních
úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země před ne-
příznivými účinky regulovaných látek a při ochra-
ně klimatického systému Země před nepříznivými
účinky fluorovaných skleníkových plynů a další
nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících
klimatický systém Země.

(2) Tento zákon se nevztahuje na vnášení radionu-
klidů do životního prostředí, které je upraveno zvlášt-
ním právním předpisem1c).

1) Například Směrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou

se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých
směrnic týkajících se životního prostředí (91/692/EHS),
Směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování
a řízení kvality ovzduší, Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování od-
padů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES
ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťují-
cích látek do ovzduší z velkých spalovacích zdrojů.

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000
ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou
vrstvu, v platném znění.

1b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníko-
vých plynech.
Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky
a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností
a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení
a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové
plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky
pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracov-
níků, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a ha-
sicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové
plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci
pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluoro-
vaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích
zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifi-
kace.
Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci
pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na
bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zaří-
zení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace.
Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci
pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluoro-
vaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích
zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifi-
kace.
Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifi-
kačních programů členských států.
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Nařízení Komise(ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu předkládanou
výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných sklení-
kových plynů.
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince
2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další
požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících
určité fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince
2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní poža-
davky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární
ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince
2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní poža-
davky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klima-
tizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé
fluorované skleníkové plyny.

1c) Zákon 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.“.

2. V § 2 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

3. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Emisní stropy pro vybrané znečišťující látky
pro jednotlivé stacionární zdroje a lhůty k jejich do-
sažení stanoví prováděcí právní předpis podle § 6
odst. 3 nebo krajský úřad podle § 17 odst. 9.“.

4. V § 13 odst. 2 se za slova „také pro“ vkládají
slova „Národní inventarizační systém, jehož prostřed-
nictvím ministerstvo zabezpečuje“.

5. V § 17 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9,
který zní:

„(9) Na základě překročení přípustné úrovně zne-
čištění ovzduší stanoví krajský úřad ostatnímu stacio-
nárnímu zdroji s emisí tuhých znečišťujících látek přesa-
hující 30 tun ve sledovaném roce emisní strop na úrovni
nejvýše 70 % hodnoty průměrné roční emise tuhých
znečišťujících látek. Krajský úřad zároveň může zpřís-
nit stávající nebo stanovit další podmínky provozu.
Průměrná roční emise tuhých znečišťujících látek ostat-
ního stacionárního zdroje se vypočte z období před-
cházejících pěti let. V prvních dvou letech od jeho sta-
novení může být emisní strop na úrovni průměrné
roční emise. V následujících sedmi letech musí být
meziroční pokles emisního stropu rovnoměrný. Kraj-
ský úřad stanoví na návrh provozovatele nerovno-
měrný pokles emisního stropu za předpokladu, že bude
stanoven na úrovni nižší než 50 % hodnoty průměrné
roční emise. V takovém případě musí provozovatel do-
sáhnout emisního stropu do 9 let od jeho stanovení.
Pokles se uskuteční ve třech tříletých obdobích, při-

čemž v prvních dvou obdobích je nutné dosáhnout
vždy alespoň desetiprocentního snížení průměrné roční
emise.“.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10
a 11.

6. V části první hlava III včetně nadpisů a pozná-
mek pod čarou č. 18 a 19 zní:

„HLAVA III

OCHRANA OZONOVÉ VRSTVY ZEMĚ
A KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ

§ 23

(1) Ochranu ozonové vrstvy Země před nepřízni-
vými účinky regulovaných látek a ochranu klimatic-
kého systému Země před nepříznivými účinky fluoro-
vaných skleníkových plynů upravují přímo použitel-
né předpisy Evropských společenství1a),1b). Tato hlava
obsahuje ustanovení k jejich provedení a další ustano-
vení na ochranu ozonové vrstvy Země a klimatického
systému Země.

(2) Pro účely této hlavy se rozumí
a) provozovatelem fyzická nebo právnická osoba za-

jišťující technický provoz zařízení, které obsahuje
fluorované skleníkové plyny nebo regulované
látky; není-li taková osoba, považuje se za provo-
zovatele vlastník zařízení,

b) recyklací výrobků zpracování vyřazených vý-
robků za účelem znovuzískání regulovaných látek
nebo fluorovaných skleníkových plynů a materiá-
lového využití.

Předcházení emisím regulovaných látek

§ 24

(1) Ministerstvo vydá povolení k používání hy-
drochlorfluoruhlovodíků jako hasicích prostředků ve
stávajících systémech požární ochrany, pokud se pou-
žívají jako náhrada za halony, při splnění podmínek
uvedených v přímo použitelném předpisu Evropských
společenství upravujícím ochranu ozonové vrstvy Ze-
mě1a).

(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 ob-
sahuje

a) u fyzických osob oprávněných k podnikání ob-
chodní firmu, popřípadě jméno nebo jméno a pří-
jmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, místo
podnikání, datum narození a adresu místa trvalého
pobytu na území České republiky nebo adresu
bydliště v jiném členském státě Evropské unie;
u právnických osob obchodní firmu, popřípadě
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název, právní formu, sídlo a popřípadě adresu
organizační složky na území České republiky,
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa
trvalého pobytu na území České republiky, popří-
padě bydliště v zahraničí, odpovědného zástupce
právnické osoby, popřípadě fyzické osoby opráv-
něné k podnikání a

c) místo, kde je instalováno zařízení nebo výrobek
obsahující halon, jejich počet, druh a množství ná-
plně, druh a množství náhradního hydrochlorfluor-
uhlovodíku a způsob zneškodnění získaných ha-
lonů.

(3) Vzor žádosti o povolení k použití hydro-
chlorfluoruhlovodíků jako náhrady za halony stanoví
prováděcí právní předpis.

§ 25

(1) Osoba, která drží regulované látky, jejichž
použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropských společenství1a), je povinna bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 3 měsíců, tyto látky zneškodnit.
Pokud jí bylo vydáno rozhodnutí o udělení certifikátu
(dále jen „certifikát“) zneškodní regulované látky způ-
sobem stanoveným v certifikátu. Pokud není držitelem
certifikátu, je povinna ve stejné lhůtě zajistit předání
těchto látek osobě, která je držitelem certifikátu, (dále
jen „certifikovaná osoba“) a o předání regulovaných
látek provést zápis, který pro účely kontroly uchovává
po dobu 5 let.

(2) Znovuzískávání regulovaných látek při odstra-
nění zařízení na konci jeho životnosti může vykonávat
pouze osoba,

a) která je certifikovanou osobou pro znovuzískávání
fluorovaných skleníkových plynů podle přímo
použitelných předpisů Evropských společen-
ství1b), nebo

b) pro kterou tuto činnost vykonává certifikovaná
osoba pro znovuzískávání fluorovaných skleníko-
vých plynů podle přímo použitelných předpisů
Evropských společenství1b).

§ 26

(1) Provozovatel pevně instalovaného zařízení
s náplní regulované látky, které se při provozu nepře-
pravuje, je povinen prostřednictvím certifikované oso-
by zajistit kontrolu těchto zařízení, zejména jejich těs-
nosti, nejméně

a) jednou za 12 měsíců u zařízení s obsahem regulo-
vané látky nejméně 3 kg, s výjimkou hermeticky
uzavřených systémů, které jsou takto označeny
a obsahují méně než 6 kg regulované látky,

b) jednou za 6 měsíců u zařízení s obsahem regulo-
vané látky nejméně 30 kg,

c) jednou za 3 měsíce u zařízení s obsahem regulo-
vané látky nejméně 300 kg.

(2) Provozovatel zařízení obsahujícího nejméně
300 kg regulovaných látek je povinen instalovat sy-
stémy detekce úniků. Systémy detekce úniků provozo-
vatel kontroluje alespoň jednou za 12 měsíců.

(3) Provozovatel je povinen závady, které byly
zjištěny kontrolou nebo systémem detekce úniků
a které způsobují úniky regulovaných látek, odstranit
nejpozději do 30 dnů ode dne jejich zjištění. Do 30 dnů
od odstranění závady způsobující netěsnost zajistí pro-
vozovatel následnou kontrolu těsnosti zařízení.

(4) Provozovatel zařízení obsahujícího nejméně
3 kg regulovaných látek je povinen vést evidenční
knihu zařízení a uchovat ji pro účely kontroly v místě
provozu zařízení po dobu 5 let. Do evidenční knihy
zařízení se zaznamená množství náplně a druh regulo-
vané látky, datum servisních činností, úkony údržby
a revize spojené se zařízením, včetně kontroly úniku
regulované látky, registrační číslo osoby provádějící
servisní činnost, nebylo-li registrační číslo přiděleno,
potom jméno osoby a kontaktní adresu, stručný popis
provedené činnosti, včetně stručného popisu závady,
výsledek provedené revize, množství uniklé regulované
látky zjištěné výpočtem, množství a druh doplněné re-
gulované látky, množství a druh doplněného oleje,
množství odčerpané regulované látky nebo oleje a jeho
další použití nebo při předání třetí osobě číslo jejího
povolení, jméno a adresu, a při přechodu zařízení na
jinou regulovanou látku označení této nové regulované
látky a její množství. Vzor evidenční knihy zařízení
stanoví prováděcí právní předpis.

§ 27

(1) Výrobce, dovozce do České republiky, vý-
vozce z České republiky a přepravce regulovaných lá-
tek a výrobků, které obsahují regulované látky, jsou
povinni tyto látky a výrobky označit. Způsob označení
regulované látky a výrobku, který ji obsahuje, stanoví
prováděcí právní předpis.

(2) Výrobce, dovozce do České republiky a pře-
pravce výrobků, které obsahují regulované látky, jsou
povinni v průvodní dokumentaci uvádět název a ozna-
čení regulované látky, její množství a upozornění na
nebezpečí pro ozonovou vrstvu Země.

(3) Prodejce regulovaných látek a výrobků, které
obsahují regulované látky, je povinen je označit podle
odstavce 1, pokud označení nemají a z průvodní do-
kumentace je zřejmé, že výrobek tyto látky obsahuje.
Tuto povinnost prodejce nemá, pokud prokáže, že
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v průvodní dokumentaci nebyl obsah těchto látek uve-
den.

(4) Dovozce do České republiky a vývozce z Čes-
ké republiky regulovaných látek a výrobků, které ob-
sahují regulované látky, jsou povinni uvádět v celním
prohlášení název a označení regulované látky a kód
kombinované nomenklatury a předložit celnímu úřadu
příslušné oprávnění podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství1a).

(5) Výrobce, dovozce do České republiky, vý-
vozce z České republiky, prodejce a přepravce regulo-
vaných látek a výrobků, které obsahují regulované
látky, jsou povinni na vyžádání ministerstva, inspekce,
České obchodní inspekce nebo příslušného celního
úřadu předložit dodací list, případně celní doklady k je-
jich kontrole.

§ 28

(1) Osoba oprávněná k používání methylbromidu
pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před
přepravou je povinna písemně oznámit ministerstvu
množství používaného methylbromidu a účel takového
používání do 31. března za uplynulý kalendářní rok.

(2) Osoba, která použije regulovanou látku jako
vstupní surovinu nebo technologické činidlo, je po-
vinna písemně oznámit ministerstvu množství použité
látky, typ použití a výpočet nebo odhad emisí regulo-
vaných látek, ke kterým během takového používání
došlo. Oznámení osoba podává do 31. března za uply-
nulý kalendářní rok.

(3) Osoba, která skladuje halony nebo vlastní sy-
stémy požární ochrany a hasicí přístroje s halony, je
povinna oznámit ministerstvu jejich počet a množství
v nich obsažených halonů, opatření ke snižování jejich
emisí a odhad těchto emisí do 31. března za uplynulý
kalendářní rok. Údaje lze oznámit písemně nebo pro-
střednictvím integrovaného systému plnění ohlašova-
cích povinností v oblasti životního prostředí18). Vzor
formuláře pro oznámení údajů stanoví prováděcí právní
předpis.

§ 29

(1) Výrobce regulovaných látek a výrobků, které
je obsahují, je povinen platit poplatek za vyrobené
látky nebo výrobky ve výši 400 Kč za kilogram regu-
lované látky.

(2) Poplatek je příjmem Státního fondu životního
prostředí České republiky a je účelově vázán pro pou-
žití k ochraně ozonové vrstvy Země.

(3) Poplatku nepodléhají

a) regulované látky použité jako vstupní suroviny
pro přepracování na jiné chemické sloučeniny,

b) vyrobené regulované látky sloužící pouze pro
účely zajištění ochrany zdraví a života lidí v rámci
základní potřeby1b).

(4) Výrobce regulovaných látek nebo výrobků,
které je obsahují, je povinen si poplatek sám vypočítat
a uhradit jej Státnímu fondu životního prostředí České
republiky nejpozději do 30 dnů po vyskladnění vý-
robků včetně použití výrobků pro vlastní potřebu. Ne-
uhrazené poplatky vymáhá inspekce.

§ 30
Označování výrobků a zařízení

obsahujících fluorované skleníkové plyny

Výrobky a zařízení, u kterých přímo použitelné
předpisy Evropských společenství1b) vyžadují jejich
označení, lze na území České republiky uvést na trh
jen, pokud je jejich označení uvedeno v českém jazyce.

Společná ustanovení

§ 31

(1) Jen certifikovaná osoba může vykonávat čin-
nosti,

a) u kterých to stanoví přímo použitelné předpisy
Evropských společenství1b),

b) spočívající v servisu zařízení obsahujícího regulo-
vané látky,

c) spočívající v kontrole těsnosti chladicích a klimati-
začních zařízení obsahujících regulované látky,

d) spočívající v kontrole těsnosti systémů požární
ochrany obsahujících regulované látky,

e) spočívající ve znovuzískávání regulovaných látek
při recyklaci výrobků, nebo

f) spočívající ve zneškodňování regulovaných látek.

(2) Certifikát vydává ministerstvo nebo jím pově-
řená osoba.

(3) Certifikát k činnostem podle odstavce 1
písm. a) až d) se vydá osobě, která splňuje požadavky
stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských
společenství1b).

(4) Certifikát k činnostem podle odstavce 1
písm. e) a f) se vydá osobě, která předloží

a) rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
k provozování zařízení k využívání nebo odstra-
ňování odpadů,

b) doklad o školení fyzických osob vykonávajících
znovuzískávání nebo zneškodňování regulova-
ných látek; rozsah požadovaných znalostí k znovu-
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získávání nebo zneškodňování regulovaných látek
stanoví prováděcí právní předpis,

c) popis použité technologie a
d) v případě žádosti o certifikát k činnosti podle od-

stavce 1 písm. f) způsob zneškodnění regulova-
ných látek.

(5) Při výkonu činnosti podle odstavce 1 musí cer-
tifikovaná osoba dodržovat závazné postupy pro na-
kládání s regulovanými látkami nebo fluorovanými
skleníkovými plyny anebo zařízeními obsahujícími
tyto látky. Závazné postupy spočívající v kontrole těs-
nosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo
systémů požární ochrany, obsahujících fluorované
skleníkové plyny, upravují přímo použitelné předpisy
Evropských společenství1b). Závazné postupy pro další
činnosti uvedené v odstavci 1 stanoví prováděcí právní
předpis.

(6) Ministerstvo může zrušit certifikát v případě,
že dojde k podstatné změně podmínek, za kterých byl
certifikát vydán, při závažném porušení podmínek uve-
dených v certifikátu nebo povinností stanovených
tímto zákonem anebo povinností stanovených přímo
použitelnými předpisy Evropských společenství1a) , 1b).

§ 32

(1) Osoba, která v kalendářním roce
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské

unie více než 100 kg fluorovaných skleníkových
plynů,

b) předá osobě do jiného členského státu Evropské
unie více než 100 kg fluorovaných skleníkových
plynů,

c) zneškodní více než 100 kg fluorovaných skleníko-
vých plynů, nebo

d) uvede poprvé na trh na území České republiky,
znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní
regulované látky,

podá nejpozději do 31. března následujícího kalendář-
ního roku ministerstvu zprávu, ve které uvede názvy
a množství získaných, předaných nebo zneškodněných
fluorovaných skleníkových plynů, s uvedením člen-
ského státu, ze kterého byly látky získány nebo do
kterého byly předány, původ látek, které byly zne-
škodněny, nebo názvy a množství regulovaných látek
uvedených na trh, znovuzískaných, recyklovaných, re-
generovaných nebo zneškodněných, s uvedením pů-
vodu látek, které byly zneškodněny.

(2) Zprávu podle odstavce 1 a podle přímo použi-
telných předpisů Evropských společenství1b) podává
osoba prostřednictvím integrovaného systému plnění

ohlašovacích povinností v oblasti životního pro-
středí18). Vzor formuláře zprávy stanoví prováděcí
právní předpis.

§ 33

Osoba oprávněná k uznání odborné kvalifikace
podle zákona o uznávání odborné kvalifikace19) se po-
važuje za certifikovanou osobu, pokud prokáže, že spl-
ňuje kvalifikační požadavky stanovené jiným členským
státem Evropské unie k výkonu činností podle § 25
odst. 1 nebo má certifikát vydaný jiným členským stá-
tem Evropské unie podle přímo použitelných předpisů
Evropských společenství1b) a je zapsána v seznamu cer-
tifikovaných osob podle § 34.

§ 34

Ministerstvo vede a uveřejňuje způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup seznam certifikovaných osob.
Seznam obsahuje název nebo jméno a příjmení certifi-
kované osoby, její sídlo nebo místo podnikání, telefon
nebo adresu elektronické pošty.

18) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování
životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně
některých zákonů.

19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské
unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání od-
borné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V části první se hlava IV včetně nadpisu a po-
známky pod čarou č. 19a zrušuje.

8. Poznámky pod čarou č. 13a a 13b se zrušují.

9. V § 38 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Opatření ke zjednání nápravy uloží orgán ochrany
ovzduší rovněž výrobci, dovozci a prodejci výrobků
s limitním obsahem těkavých organických látek, po-
ruší-li povinnosti stanovené tímto zákonem.“.

10. § 39 včetně nadpisu zní:

„§ 39

Opatření k nápravě při porušení povinností
souvisejících s ochranou ozonové vrstvy Země

a klimatického systému Země

(1) Při zjištění závažného porušení povinností
vyplývajících z ustanovení hlavy III nebo z ustanove-
ní přímo použitelných předpisů Evropských společen-
ství1a),1b) inspekce uloží právnické nebo fyzické osobě
porušující tyto povinnosti opatření k nápravě nebo na-
vrhne zrušení certifikátu, včetně odejmutí regulova-
ných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo vý-
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robků, které obsahují regulované látky nebo fluorované
skleníkové plyny, na náklady této osoby.

(2) Inspekce může uložit osobě uvedené v od-
stavci 1, aby učinila na svůj náklad opatření směřující
k nezávadnému zneškodnění, případně recyklaci nebo
regeneraci regulovaných látek, fluorovaných skleníko-
vých plynů nebo výrobků, které obsahují regulované
látky nebo fluorované skleníkové plyny. Podání odvo-
lání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.

11. V § 40 odst. 1 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) inspekce výrobci, dovozci a prodejci výrobků s li-
mitním obsahem těkavých organických látek, po-
ruší-li povinnosti uvedené v § 3 odst. 3.“.

12. V § 40 odstavec 9 zní:

„(9) Pokutu do 2 000 000 Kč uloží inspekce
osobě, která

a) poruší alespoň jednu z povinností uvedených
v § 25 až 28, § 29 odst. 1 a 4, § 31 odst. 1 a 5 nebo
§ 32 odst. 1,

b) poruší alespoň jednu z povinností uvedených
v ustanoveních přímo použitelného předpisu
Evropských společenství upravujícího podmínky
ochrany ozonové vrstvy Země1a),

c) poruší alespoň jednu z povinností uvedených
v ustanoveních přímo použitelných předpisů
Evropských společenství1b).“.

13. V § 40 odst. 12 se slova „ , nebo osobě, která
provádí činnost podle § 29 odst. 1 a 4 v rozporu s § 29
odst. 5“ zrušují.

14. V § 43 písmeno g) zní:

„g) zabezpečuje inventarizaci emisí a propadů látek
ovlivňujících klimatický systém Země prostřednic-
tvím Národního inventarizačního systému podle
§ 13 odst. 2,“.

15. V § 43 písm. n) se slovo „a“ nahrazuje čárkou
a na konci textu písmene n) se doplňují slova „a osobou
pověřenou k vydávání certifikátů podle hlavy III“.

16. V § 43 písmeno o) zní:

„o) vydává a ruší certifikáty podle hlavy III,“.

17. V § 43 písmeno x) zní:

„x) vede a zveřejňuje seznam certifikovaných osob po-
dle hlavy III,“.

18. V § 43 se doplňují písmena y) a z), která znějí:
„y) je příslušným orgánem pro podávání zpráv podle

článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/20061b),

z) určuje hodnotící orgán podle přímo použitelných
předpisů Evropských společenství1b).“.

19. V § 46 odst. 1 písm. n) se odkaz na poznámku
pod čarou č. 13a nahrazuje odkazem na poznámku pod
čarou č. 1a a na konci textu písmene n) se doplňují slova
„a o některých fluorovaných skleníkových plynech1b)“.

20. V § 46 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) dodržování emisních limitů, emisních stropů, pří-

pustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžo-
vání zápachem u zvláště velkých, velkých a střed-
ních stacionárních zdrojů; dodržování limitního
obsahu těkavých organických látek ve výrobcích,
jejich dovoz, přepravu, prodej, označování, pře-
čerpávání, skladování a používání v souladu s pro-
váděcím právním předpisem,“.

21. V § 46 odst. 2 písmeno i) zní:
„i) plnění povinností uvedených v ustanoveních hla-

vy III nebo v přímo použitelných předpisech
Evropských společenství 1a),1b).“.

22. V § 46 odst. 2 se písmeno j) zrušuje.

23. § 47 včetně nadpisu zní:

„§ 47
Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce
a) kontroluje kvalitu paliv na vnitřním trhu v rozsahu

kvalitativních ukazatelů stanovených prováděcím
právním předpisem a technickými předpisy a za
zjištěné nedostatky ukládá pokuty podle zvlášt-
ního právního předpisu21),

b) kontroluje označování regulovaných látek v sou-
ladu s § 27 odst. 1 a fluorovaných skleníkových
plynů v souladu s § 30 a v případě zjištění porušení
povinnosti označování dává podnět inspekci k ulo-
žení pokuty.“.

24. V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene m)
doplňují slova „a pro ostatní stacionární zdroje emisní
stropy podle § 17 odst. 9“.

25. § 51 včetně nadpisu zní:

„§ 51
Celní úřady

(1) Celní úřady
a) provádějí kontrolu dovozů, vývozů a uvádění na

trh regulovaných látek a výrobků, které je obsa-
hují, podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ských společenství upravujícího podmínky ochra-
ny ozonové vrstvy Země1a),

b) provádějí kontrolu při uvádění na trh fluorova-
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ných skleníkových plynů a výrobků, které mohou
tyto látky a plyny obsahovat, podle přímo použi-
telného předpisu Evropských společenství o někte-
rých fluorovaných skleníkových plynech1b),

c) dávají podněty inspekci, zjistí-li porušení povin-
ností při provádění kontroly podle písmene a)
nebo b),

d) poskytují ministerstvu do 31. března údaje z celní
evidence za předchozí kalendářní rok podle pří-
lohy č. 9 k tomuto zákonu, které se týkají vývozů
a dovozů regulovaných látek a výrobků, které je
obsahují, a uvádění na trh fluorovaných skleníko-
vých plynů a výrobků, které je obsahují; obdobně
poskytují údaje z celní evidence, které se týkají
vývozu a dovozu paliv a výrobků, které obsahují
těkavé organické látky,

e) dávají podněty ministerstvu k uplatnění vrchního
státního dozoru,

f) spravují poplatky podle § 3a a 19.

(2) Celní úřady si při kontrole podle tohoto zá-
kona mohou vyžádat odbornou pomoc inspekce.“.

26. V § 52 odst. 1 písm. c) a d) se za slova „regu-
lovaných látek“ vkládají slova „nebo fluorovaných
skleníkových plynů“.

27. V § 52 odst. 1 písm. d) se za slova „regulované
látky“ vkládají slova „ , fluorované skleníkové plyny“.

28. V § 52 odst. 1 písm. e) se za slova „zakázané
regulované látky“ vkládají slova „nebo zakázaného
fluorovaného skleníkového plynu“ a za slova „regulo-
vanou látku“ se vkládají slova „nebo fluorovaný skle-
níkový plyn“.

29. V § 52 odst. 2 a 3 se za slova „regulovaných
látek“ vkládají slova „ , fluorovaných skleníkových
plynů“.

30. V § 52 odst. 3 se slova „právních předpisů
Evropských společenství upravujících podmínky
ochrany ozonové vrstvy Země13a)“ nahrazují slovy
„přímo použitelného předpisu Evropských společen-
ství1b)“.

31. V § 53 odst. 1 se slova „ , § 17 odst. 1 písm. a)
a § 51 písm. g)“ nahrazují slovy „a § 17 odst. 1
písm. a)“.

32. V § 54 se doplňují odstavce 15 až 17, které
včetně poznámky pod čarou č. 24 znějí:

„(15) Provozovatel dvou nebo více zdrojů uvede-
ných v odstavci 7 může namísto stropů a plánů snižo-
vání emisí pro tyto zdroje plnit emisní stropy, které
jsou součtem emisních stropů stanovených těmto zdro-
jům ke dni 1. ledna 2008. Nesmí přitom dojít k navýšení
emisí zdroje v aglomeraci. Vyřazením zdroje z národ-

ního programu snižování emisí ze stávajících zvláště
velkých spalovacích zdrojů postupem stanoveným pro-
váděcím právním předpisem24) se součet emisních
stropů sníží o podíl tohoto zdroje.

(16) Provozovatel, který se rozhodne plnit emisní
stropy, které jsou součtem emisních stropů stanove-
ných těmto zdrojům ke dni 1. ledna 2008, oznámí tuto
skutečnost správnímu úřadu, který je místně příslušný
k vydání integrovaného povolení (dále jen „úřad“) po-
dle zákona o integrované prevenci23). Na základě to-
hoto oznámení úřad upraví integrovaná povolení vy-
daná pro jednotlivé zdroje v souladu s odstavcem 15.
Povinnost provozovatele plnit emisní stropy, které jsou
součtem emisních stropů stanovených těmto zdrojům
ke dni 1. ledna 2008, je účinná ode dne, kdy provozo-
vatel své rozhodnutí plnit tyto emisní stropy oznámí
úřadu.

(17) Provozovatel oznámí ministerstvu vždy nej-
později k 31. březnu běžného roku rozložení předpo-
kládaného plnění emisního stropu po jednotlivých
zdrojích na daný kalendářní rok a ohlásí případnou
změnu tohoto rozložení nejméně 10 dní před jejím
uskutečněním.

24) Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu sni-
žování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích
zdrojů.“.

33. V § 55 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

34. V § 55 odst. 2 se slova „§ 17 odst. 10“ nahra-
zují slovy „§ 17 odst. 11“ a slova „§ 24 odst. 7, § 25
odst. 7, § 27 odst. 2, § 29 odst. 12, § 30 odst. 4, § 33
odst. 5, § 35 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 3, § 26
odst. 4, § 27 odst. 1, § 28 odst. 3, § 31 odst. 4 písm. b),
§ 31 odst. 5, § 32 odst. 2“.

35. V příloze č. 9 písm. d) úvodní části ustanovení
se slova „podle přílohy č. 4 nebo 10 k tomuto zákonu“
nahrazují slovy „podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství1a)“.

36. Příloha č. 10 se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Povolení k zacházení s regulovanými látkami
a zápis do registru revizních techniků chladicích a kli-
matizačních zařízení vydané podle zákona č. 86/2002
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se považují za certifikát podle § 31 odst. 1 zá-
kona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to se stejnou dobou plat-
nosti a v rozsahu podmínek v nich stanovených.
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2. Pro činnosti instalace, servisu, údržby chladi-
cích a klimatizačních zařízení s fluorovanými skleníko-
vými plyny a znovuzískávání fluorovaných skleníko-
vých plynů z chladicích a klimatizačních zařízení se do
4. července 2009 povolení k zacházení s regulovanými
chladivy, vydané podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pova-
žuje za certifikát podle § 31 odst. 1 zákona č. 86/2002
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

3. Pro činnosti instalace, servisu, údržby systémů
požární ochrany a hasicích přístrojů s fluorovanými
skleníkovými plyny, kontroly těsnosti fluorovaných
skleníkových plynů ze systémů požární ochrany a hasi-
cích přístrojů a znovuzískávání fluorovaných skleníko-
vých plynů ze systémů požární ochrany a hasicích pří-
strojů se do 4. července 2009 povolení k zacházení s re-
gulovanými hasivy, vydané podle zákona č. 86/2002
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, považuje za certifikát podle § 31 odst. 1 zá-
kona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

4. Pro činnost znovuzískávání fluorovaných skle-
níkových plynů při recyklaci výrobků se do 4. července
2009 povolení ke znovuzískávání regulovaných látek
při recyklaci výrobků, vydané podle zákona č. 86/
/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, považuje za certifikát podle § 31 odst. 1
zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

5. Pro činnost kontroly těsnosti fluorovaných
skleníkových plynů z chladicích a klimatizačních za-
řízení se do 4. července 2009 zápis do registru techniků
chladicích a klimatizačních zařízení, který byl proveden
podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne

nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za certifikát
podle § 31 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 86/2002
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

7. Osoba, která má povinnost podat zprávu podle
§ 32 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podá tuto
zprávu prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
poprvé za rok 2009. Pro ohlašování povinných údajů
za rok 2008 se použije způsob ohlašování podle zákona
č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

8. Emisní strop podle § 17 odst. 9 nelze stanovit
pro zdroje, pro které bylo vydáno stavební povolení
u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné rozhod-
nutí po 1. lednu 2003 a prokáží, že používají nejlepší
dostupné techniky.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 117/2005 Sb., o některých opa-
třeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy, se
zrušuje.

Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Vondra v. r.
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484

ZÁKON

ze dne 12. prosince 2008,

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 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zbraních

Čl. I

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a stře-
livu 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 (živnos-
tenský 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. a zákona
č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou
č. 1, 1a, 1b, 2, 3 a 3a zní:

„(2) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno
jinak, na

a) zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány
nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami Čes-
ké republiky1), bezpečnostními sbory1a), Vojen-
ským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami
anebo sbory jiných států při jejich pobytu na
území České republiky, překračování státních hra-
nic České republiky a průjezdu přes území České
republiky nebo přeletu nad územím České repu-
bliky podle zvláštního právního předpisu2) nebo
mezinárodní smlouvy, která je součástí právního
řádu, a jsou určeny k plnění jejich úkolů,

b) zbraně, střelivo a munici ve vlastnictví státu, které
jsou určeny ke sbírkovým, výzkumně vývojovým
nebo muzejním účelům Ministerstvem vnitra (dále
jen „ministerstvo”), Ministerstvem obrany, ozbro-
jenými silami České republiky1), bezpečnostními

sbory1a), Vojenským zpravodajstvím1b) nebo
ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při
jejich pobytu na území České republiky, překra-
čování státních hranic České republiky a průjezdu
přes území České republiky nebo přeletu nad úze-
mím České republiky podle zvláštního právního
předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je
součástí právního řádu,

c) zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ově-
řování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a stře-
liva3),

d) zbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními
památkami, součástí souboru prohlášeného za kul-
turní památku nebo sbírkovými předměty, které
jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí,

e) zřizování a provozování střelnic Českým úřadem
pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvem, Mi-
nisterstvem obrany, ozbrojenými silami České re-
publiky1), bezpečnostními sbory1a), Vojenským
zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami anebo
sbory jiných států při jejich pobytu na území Čes-
ké republiky podle zvláštního právního předpisu2)
nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí práv-
ního řádu, pouze pro jejich potřebu a

f) výbušniny vymezené zvláštním právním předpi-
sem3a) (dále jen „výbušnina“), s výjimkou výbuš-
nin vyhledaných pyrotechnickým průzkumem.

1) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České repu-
bliky, ve znění pozdějších předpisů.

1a) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

1b) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění
zákona č. 274/2008 Sb.

2) Například zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil
jiných států na území České republiky.

3) Zákon 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 zbra-
ních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů.

3a) § 21 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
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výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů.“.

2. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně
poznámky pod čarou č. 3b znějí:

„(3) Umožní-li stát, kraj, obec, Český úřad pro
zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvo, Ministerstvo
obrany, ozbrojené síly České republiky1), bezpečnostní
sbory1a), Vojenské zpravodajství1b), ozbrojené síly
nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území
České republiky, překračování státních hranic České
republiky a průjezdu přes území České republiky nebo
přeletu nad územím České republiky podle zvláštního
právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která
je součástí právního řádu, disponovat se zbraní, střeli-
vem nebo municí, které jsou v jejich držení a nevztahuje
se na ně tento zákon, komukoliv jinému, který je
oprávněn zbraně, střelivo nebo munici držet podle to-
hoto zákona, vztahuje se na tuto věc od okamžiku pře-
vzetí tento zákon.

(4) Na zbraně, střelivo a munici podle odstavce 2
písm. a) až d) se přiměřeně vztahují ustanovení upra-
vující vedení evidence a zabezpečení zbraní a střeliva,
pokud zvláštní právní předpis3b) nestanoví jinak.

3b) Například zákon č. 219/1999 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbí-
rek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 2 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) pyrotechnickým průzkumem cílevědomé vyhledá-

vání munice, střeliva nebo výbušnin a jejich iden-
tifikace stanoveným postupem, případně jejich vy-
zvednutí.“.

4. V § 4 písm. a) bod 1 zní:
„1. vojenské, včetně odpalovacích zařízení, s vý-

jimkou pušek, pistolí a revolverů, ověřených
pro civilní použití, pokud podléhají ověřování
podle zvláštního právního předpisu,“.

5. V § 4 písm. b) bodě 4 se slovo „vojenská“ zru-
šuje.

6. V § 5 písm. h) se číslo „19“ nahrazuje číslem
„16“.

7. V § 6 písm. d) se za slovo „dvouranové“ vklá-
dají slova „nebo opakovací“.

8. V § 7 se na konci písmene i) slovo „a“ zrušuje
a za písmeno i) se vkládá nové písmeno j), které zní:
„j) neaktivní střelivo a munice a“.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

9. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 10
odst. 1 úvodní části ustanovení, § 10 odst. 3 a v § 11
odst. 1 písm. b) se za slovo „průkazu“ vkládají slova
„skupiny A“.

10. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 10

odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 11 odst. 1 písm. b)
se za slovo „licence“ vkládají slova „skupiny A, F, G,
H, I nebo J“.

11. V § 9 odst. 3, § 73 odst. 1, § 74 odst. 3
písm. d) a v § 74 odst. 4 písm. b) se slova „kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „která je sou-
částí právního řádu“.

12. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

13. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) ten, komu byla výjimka udělena, přestal být drži-
telem zbrojního průkazu skupiny A nebo zbrojní
licence skupiny A, F, G, H, I nebo J.”.

14. V § 11 odst. 3 se za slovo „povinen“ vkládají
slova „odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie
do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti vý-
jimky nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o jejím odnětí a“.

15. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; značka výrobce zbraně, vzor (model),
ráže a výrobní číslo zbraně pouze v případě, jsou-li
žadateli známé“.

16. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Platnost povolení vydaného podle § 12 za-
niká, jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal
být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
Platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie
B dále zaniká, není-li využito do 12 měsíců ode dne
jeho vydání.“.

17. V § 13 odstavec 3 zní:

„(3) V případě zániku platnosti povolení podle
odstavce 1 věty první nebo jeho odejmutí podle od-
stavce 2 je vlastník zbraně kategorie B povinen ode-
vzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pra-
covních dnů ode dne zániku platnosti povolení nebo
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odejmutí
a postupovat podle tohoto zákona (§ 64).“.

18. V § 15 odst. 2 se za slovo „akcí“ vkládají slova
„ , při nichž se ze zbraní nevystřelují střely“.

19. V § 15 odst. 3 se slova „písm. j)“ nahrazují
slovy „písm. k)“ a slova „ , pokud se nejedná o použití
zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku“ se zru-
šují.

20. V § 15 odst. 5 písm. a) se slova „v místech,
kam má veřejnost volný přístup“ nahrazují slovy „na
veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném“.

21. V § 15 odst. 5 písm. b) a v § 29 odst. 3
písm. b) se za slova „s ní“ vkládají slova „na veřejnosti
nebo na místě veřejnosti přístupném“.

22. V § 17 odst. 2 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje slovem „a“, na konci písmene c) se slovo „a“
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

Sbírka zákonů č. 484 / 2008Částka 155 Strana 8243



23. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Jde-li o žádost o vydání zbrojního průkazu
skupiny C, je žadatel povinen také předložit platný
lovecký lístek.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4
až 7.

24. V § 17 odst. 6 se slova „odstavců 3 a 4“ na-
hrazují slovy „odstavců 4 a 5“.

25. V § 18 odst. 1 písm. e) se za slova „§ 21“
vkládají slova „a 21a“.

26. V § 18 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou
č. 11a, 11b a 11c zní:

„(3) Příslušný útvar policie může vydat rozhod-
nutí, jímž nevyhoví žádosti o vydání zbrojního prů-
kazu, jestliže je žadatelem cizinec6), který není

a) občanem členského státu,
b) občanem členského státu Organizace Severoatlan-

tické smlouvy,
c) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písme-

nu a)11a), kterému bylo vydáno povolení k pře-
chodnému nebo trvalému pobytu na území České
republiky,

d) cizincem, kterému byl na území České republiky
povolen trvalý pobyt a přiznáno právní postavení
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském
společenství na území České republiky11b), nebo
cizincem, kterému bylo takové právní postavení
přiznáno na území jiného členského státu Evrop-
ské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodo-
bému pobytu na území České republiky11c),

e) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písme-
nu d), kterému bylo vydáno povolení k dlouhodo-
bému pobytu na území České republiky, nebo

f) osobou, které byl na území České republiky udě-
len azyl,

i když splní všechny podmínky uvedené v odstavci 1.
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

11a) § 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11b) § 83 až 85 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/

/2006 Sb.
11c) § 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006

Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 11a se označuje jako
poznámka pod čarou č. 11d, a to včetně odkazu na
poznámku pod čarou.

27. V § 19 se za dosavadní odstavec 4 vkládá nový
odstavec 5, který zní:

„(5) Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku
střední školy nebo středního odborného učiliště star-
šímu 18 let, pokud v osnovách školy nebo učiliště je
zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva.”.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

28. V § 19 odstavec 6 zní:
„(6) V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 je

nutný písemný souhlas zákonného zástupce a doporu-
čení příslušného občanského sdružení, školy nebo uči-
liště. Osoba mladší 18 let smí zbraň nebo střelivo pro
sportovní nebo lovecké účely nabývat do vlastnictví,
s výjimkou koupě, a držet pouze se souhlasem zákon-
ného zástupce; tuto zbraň nebo střelivo smí používat
pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je drži-
telem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně
3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní
nebo střelivem.“.

29. § 22 a 23 včetně nadpisů a poznámek pod ča-
rou č. 11e, 11f, 12, 13 a 13a znějí:

„§ 22
Bezúhonnost fyzické osoby

(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se ne-
považuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trest-
ným činem

a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroris-
tického útoku, záškodnictví, sabotáže, vyzvědač-
ství, válečné zrady, účasti na zločinném spolčení,
obecného ohrožení, ohrožení bezpečnosti vzduš-
ného dopravního prostředku a civilního plavidla,
zavlečení vzdušného dopravního prostředku do
ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen
výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více
než 12 let nebo mladistvému trestní opatření od-
nětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,

b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest
odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným
trestným činem proti životu a zdraví, proti svo-
bodě a lidské důstojnosti nebo jiným úmyslným
trestným činem spáchaným se zbraní, za který
byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let
a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody ne-
uplynulo alespoň 20 let,

c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným
úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci
rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí
svobody v případě, že tento trest byl uložen,
1. neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen

trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
2. neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen

trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo
jiný trest než trest odnětí svobody, nebo

3. neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuš-
těno od potrestání, podmíněně upuštěno od po-
trestání s dohledem, upuštěno od uložení trest-
ního opatření mladistvému anebo podmíněně
upuštěno od uložení trestního opatření mla-
distvému nebo byla sice vyslovena vina, ale ne-
byl uložen trest v trestním řízení, v němž došlo
k pokračování trestního stíhání na žádost ob-
viněného anebo obžalovaného11e), nebo nebylo
uloženo trestní opatření poté, co bylo odstou-
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peno od trestního stíhání mladistvého podle
zvláštního právního předpisu11f), nebo

d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností
v souvislosti s držením, nošením nebo používáním
zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci roz-
sudku neuplynuly alespoň 3 roky.

(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také
nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán
vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům někte-
rého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po
kterou není osoba považována za bezúhonnou, je ob-
dobná jako v odstavci 1.

(3) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v pří-
padně žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F
nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten,
kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem
porušování předpisu o zahraničním obchodu s vojen-
ským materiálem, útoku na státní orgán, útoku na ve-
řejného činitele, nedovoleného ozbrojování, vývoje,
výroby a držení zakázaných bojových prostředků, ne-
dovolené výroby a držení radioaktivního materiálu
a vysoce nebezpečné látky, hanobení národa, etnické
skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti
vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svo-
bod, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení,
podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv
a svobod člověka, používání zakázaného bojového pro-
středku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti,
persekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem
spáchaným se zbraní.

(4) Příslušný útvar policie požádá za účelem po-
souzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu
z evidence Rejstříku trestů12). Žádost o vydání opisu
z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způso-
bem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování
bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení
odsouzení podle zvláštního právního předpisu13) ani
k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na
pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen13a).

§ 23

Spolehlivost fyzické osoby

(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepo-
važuje ten,

a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo
pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pra-
vomocně rozhodnuto o podmíněném odložení ná-
vrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební
doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se
osvědčil,

b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické
nápoje nebo prokazatelně požívá návykové
látky11), nebo

c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje
vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v po-

sledních třech letech pravomocně uznán vinným
ze spáchání více než jednoho přestupku
1. na úseku zbraní a střeliva,
2. na úseku používání výbušnin,
3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými

toxikomaniemi,
4. na úseku obrany České republiky,
5. proti veřejnému pořádku,
6. proti občanskému soužití,
7. proti majetku, nebo
8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství

tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu
práva myslivosti nebo do výkonu rybářského
práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal
ryby v době hájení.

(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v pří-
padě žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F
nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten,
kdo byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vin-
ným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na
úseku výbušnin.

(3) Příslušný útvar policie je oprávněn požádat
obecní úřad a orgán státní báňské správy o údaje umož-
ňující posoudit spolehlivost fyzické osoby podle od-
stavce 1 písm. c). Obecní úřad a orgán státní báňské
správy žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu.

11e) § 11 odst. 3, § 172 odst. 4 a § 227 trestního řádu.
11f) § 70 odst. 5 a 6 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mlá-
deže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve
věcech mládeže).

12) § 10 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve
znění zákona č. 126/2003 Sb.

13) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů.

13a) Například zákon č. 218/2003 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.“.

30. V § 24 odst. 1 se slova „a d) a odst. 4“ nahra-
zují slovy „a odst. 5“ a věta druhá a poznámka pod
čarou č. 14, a to včetně odkazů na poznámku pod ča-
rou, se zrušuje.

31. V § 24 odst. 3 se za slovo „měsíce“ vkládají
slova „a nejdříve 6 měsíců“.

32. § 26 včetně nadpisu zní:

„§ 26
Zánik platnosti zbrojního průkazu

(1) Platnost zbrojního průkazu zaniká, jestliže
a) uplyne doba jeho platnosti,
b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,
c) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního

průkazu (§ 27), nebo
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d) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

(2) O zániku platnosti zbrojního průkazu rozho-
duje příslušný útvar policie, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou
nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) obsahuje neoprávněně provedené změny,
c) obsahuje nesprávné údaje, nebo
d) jeho držitel ukončil pobyt na území České repu-

bliky.

Uzná-li držitel zbrojního průkazu důvod pro zánik
platnosti, provede se pouze záznam do protokolu;
tímto záznamem platnost dokladu zaniká.

(3) Zanikla-li platnost zbrojního průkazu podle
odstavce 1 písm. b) anebo odstavce 2 písm. a) nebo
c), vydá příslušný útvar policie po předložení 2 foto-
grafií bez žádosti nový zbrojní průkaz s dobou plat-
nosti původního zbrojního průkazu. Je-li zbrojní prů-
kaz vydán jako náhrada za zbrojní průkaz ztracený
nebo odcizený, musí z něj být patrno, že se jedná o du-
plikát.“.

33. V § 27 odst. 1 písm. d) se slova „odst. 3, 4
nebo 5“ nahrazují slovy „odst. 3, 4 nebo 6“.

34. V § 28 odst. 2 písm. b) se slova „sportovní
náboje nebo lovecké náboje se středovým zápalem“ na-
hrazují slovem „náboje“.

35. V § 28 odst. 2 písm. c) se za slovo „vlastnictví“
vkládají slova „ , držet, popřípadě nosit“ a na konci
textu písmene se doplňují slova „ ; střelivo a jednotlivé
části nábojů nesmí nosit viditelně“.

36. V § 28 odst. 3 písm. a) se za slovo „licence“
vkládají slova „ ; k této zbrani je oprávněn držet nebo
nosit i střelivo“.

37. V § 28 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) a stře-

livo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě
veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této
zbraně nesmí nosit viditelně.“.

38. V § 28 odst. 3 závěrečná část ustanovení zní:
„Strážník obecní policie je oprávněn nosit zbraň vidi-
telně při plnění úkolů obecní policie. Zaměstnanec Čes-
ké národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů
této banky může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti
s plněním svých pracovních úkolů.“.

39. V § 28 odst. 4 písm. a) se slova „zbraň kate-
gorie A, na kterou mu byla udělena výjimka,“ zrušují.

40. V § 28 odst. 4 písm. b) se za slova „průkazu
zbraně“ vkládají slova „ ; toto střelivo je oprávněn také
držet nebo nosit“.

41. V § 28 odst. 4 písmeno c) zní:
„c) nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní;

zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně.“.

42. V § 28 se na konci odstavce 5 doplňuje věta

„Soudní znalec, který je držitelem zbrojního průkazu,
je oprávněn držet zbraň a střelivo a střílet ze zbraně na
střelnici za účelem vypracování znaleckého posudku.“.

43. V § 29 odst. 1 písm. b) se slova „do této
zbraně“ zrušují.

44. V § 29 odst. 1 na konci textu písmene e)
a v § 39 odst. 1 na konci textu písmene h) se doplňují
slova „ , v případech hodných zvláštního zřetele lze
dohodnout místo pro provedení kontroly“.

45. V § 29 odst. 1 písm. i) se slova „§ 26 písm. a),
c) nebo g)“ nahrazují slovy „§ 26 odst. 1 písm. a) nebo
c) anebo podle § 26 odst. 2“.

46. V § 29 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru
policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu
zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně;
v případě, že se jedná o úpravu mající za následek
vznik zbraně kategorie B, smí tuto úpravu provést
až na základě uděleného povolení k nabytí zbraně
kategorie B a v případě, že úprava má za následek
vznik zbraně kategorie A, smí takovou úpravu
provést až na základě udělení výjimky k nabytí
zbraně kategorie A.“.

47. V § 29 odst. 1 písm. k) se za slovo „zbraně“
vkládají slova „nebo jakékoliv manipulaci s ní na ve-
řejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném“.

48. V § 29 odst. 1 písmeno l) zní:

„l) neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně
z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany a“.

49. V § 29 odst. 3 se na konci písmene b) slovo
„nebo“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) střílet ze zbraně, která není označena zkušební
značkou3), nebo používat střelivo, které neodpo-
vídá dovolenému výrobnímu provedení.“.

50. V § 29 odst. 4 se slova „1 kilogram“ nahrazují
slovy „3 kilogramy“.

51. V § 29 odst. 6 se věta první nahrazuje větou
„Držitel zbrojního průkazu skupiny C je povinen pře-
pravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji
nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití;
používá-li při této přepravě dopravní prostředek ve-
řejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepra-
vovat v uzavřeném obalu.“.

52. V § 30 odst. 2 písm. d) se za slovo „průkazu“
vkládají slova „skupiny A, B, C, D nebo E“.

53. V § 30 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Termín konání zkoušky oznamuje ministerstvo do
3 měsíců od zaevidování prvního žadatele.“.

54. V § 30 odst. 8 se na konci písmene a) čárka
nahrazuje slovem „a“, na konci písmene b) se slovo
„a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
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55. V § 30 se za odstavec 8 vkládá nový odsta-
vec 9, který zní:

„(9) Nebyl-li žadatel jmenován zkušebním komi-
sařem z důvodu nesplnění podmínky pro jmenování
uvedené v odstavci 2 písm. c), může znovu požádat
o toto jmenování nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým nebylo
jeho žádosti o jmenování zkušebním komisařem vyho-
věno.“.
Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako od-
stavce 10 až 13.

56. V § 30 se za odstavec 10 vkládá nový odsta-
vec 11, který zní:

„(11) Zkušební komisař, který byl odvolán podle
odstavce 10 písm. b), může požádat o jmenování zku-
šebním komisařem nejdříve po uplynutí 3 let ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.“.
Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako od-
stavce 12 až 14.

57. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 30a
Zánik platnosti průkazu zkušebního komisaře

(1) Platnost průkazu zkušebního komisaře zaniká,
jestliže

a) uplyne doba jeho platnosti,
b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,
c) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního

průkazu (§ 27),
d) nabylo právní moci rozhodnutí o odvolání zku-
šebního komisaře (§ 30 odst. 10), nebo

e) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

(2) O zániku platnosti průkazu zkušebního komi-
saře rozhoduje ministerstvo, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou
nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) obsahuje neoprávněně provedené změny, nebo
c) obsahuje nesprávné údaje.

Uzná-li držitel průkazu zkušebního komisaře důvod
pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do pro-
tokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.

(3) Průkaz zkušebního komisaře neplatný podle
odstavce 1 písm. a), c) anebo d) nebo podle odstavce 2
je jeho držitel povinen odevzdat ministerstvu do
10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti.

(4) Zanikla-li platnost průkazu zkušebního komi-
saře podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2
písm. a) anebo c), vydá ministerstvo po předložení
2 fotografií bez žádosti nový průkaz zkušebního komi-
saře s dobou platnosti původního průkazu zkušebního
komisaře.“.

58. V § 32 odst. 1 písm. c) se slova „kterou je

Česká republika vázána“ nahrazují slovy „která je sou-
částí právního řádu“.

59. V § 32 odst. 3 se slova „nebo dokladu osvěd-
čujícího odbornou způsobilost nebo kvalifikaci v oblasti
výbušnin,“ zrušují.

60. V § 33 odst. 1 písm. a) se slova „ ; žadatel
o vydání zbrojní licence skupiny A, B nebo E musí
navíc splňovat odbornou způsobilost a kvalifikaci v ob-
lasti výbušnin“ zrušují.

61. § 37 včetně nadpisu zní:

„§ 37
Zánik platnosti zbrojní licence

(1) Platnost zbrojní licence zaniká, jestliže
a) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojní

licence (§ 36),
b) je ohlášena její ztráta nebo odcizení,
c) právnická osoba zanikla,
d) fyzická nebo právnická osoba ukončila činnost,

pro kterou jí byla vydána zbrojní licence, nebo
e) držitel zbrojní licence zemřel nebo byl prohlášen

za mrtvého.

(2) O zániku platnosti zbrojní licence rozhoduje
příslušný útvar policie, jestliže

a) je poškozena tak, že zápisy v ní uvedené jsou ne-
čitelné nebo je porušena její celistvost,

b) obsahuje neoprávněně provedené změny, nebo
c) obsahuje nesprávné údaje.

Uzná-li držitel zbrojní licence důvod pro zánik plat-
nosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto
záznamem platnost dokladu zaniká.

(3) Zbrojní licenci neplatnou podle odstavce 1
písm. a), c) nebo d) je povinen odevzdat do 10 pracov-
ních dnů ode dne zániku platnosti příslušnému útvaru
policie její držitel, zbrojní licenci neplatnou podle od-
stavce 1 písm. e) ten, kdo s ní přišel do styku.

(4) Zanikla-li platnost zbrojní licence podle od-
stavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2, vydá příslušný
útvar policie bez žádosti novou zbrojní licenci s dobou
platnosti původní zbrojní licence. Je-li zbrojní licence
vydána jako náhrada za zbrojní licenci ztracenou nebo
odcizenou, musí z ní být patrno, že se jedná o dupli-
kát.“.

62. V § 38 odst. 1 písm. b), § 38 odst. 2 písm. b),
§ 38 odst. 4 písm. b), § 38 odst. 5 písm. b) a v § 38
odst. 6 písm. b) se za slovo „zbraň“ vkládají slova
„nebo střelivo“ a slovo „kterou“ se nahrazuje slovem
„které“.

63. V § 38 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Držitel zbrojní licence skupiny E je též oprávněn pře-
nechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet
k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli
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zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli
zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném
poměru.“.

64. V § 38 odst. 4 písm. a), § 38 odst. 5 písm. a)
a v § 38 odst. 6 písm. a) se za slova „kategorie C,“
vkládají slova „nebo střelivo do zbraní, které je opráv-
něn držet,“.

65. V § 38 odst. 6 písm. b) se za slova „skupi-
ny B“ vkládá slovo „ , C“.

66. V § 38 odstavec 7 zní:

„(7) Držitel zbrojní licence skupiny I je oprávněn
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 kate-
gorie C nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn
držet. Držitel zbrojní licence skupiny I je též oprávněn
přenechat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet,
držiteli zbrojního průkazu skupiny A nebo D, který je
k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo
obdobném poměru.“.

67. V § 38 odst. 8 se na konci písmene a) doplňují
slova „střelivo do zbraní, které je oprávněn držet,“, na
konci písmene b) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“
a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) je-li soudním znalcem, držet zbraň kategorie A, B
anebo C a střelivo do této zbraně za účelem vy-
pracování znaleckého posudku.“.

68. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „licence“ vkládají slova „skupiny A až J“.

69. V § 39 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) zajistit podmínky pro zabezpečení zbraní nebo
střeliva proti zneužití, ztrátě nebo odcizení podle
§ 58 odst. 2 až 7,“.

70. V § 39 odst. 1 písm. f) se za slovo „zbraně“
vkládá slovo „ , munice“.

71. V § 39 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) zajistit podmínky pro skladování, přechovávání
a zacházení s černým loveckým prachem, bezdým-
ným prachem a zápalkami,“.

72. V § 39 odst. 1 písm. k) bodě 1 se za první
slovo „zbraní“ vkládají slova „kategorie A, B anebo
C“ a za slovo „střeliva“ se vkládají slova „do těchto
zbraní“.

73. V § 39 odst. 1 písm. n) se za slovo „zbraň“
vkládají slova „ , zakázaný doplněk zbraně“.

74. V § 40 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) dodržovat podmínky skladování, přechovávání
a zacházení s černým loveckým prachem, bezdým-
ným prachem a zápalkami stanovené prováděcím
právním předpisem a“.

75. V § 41 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova

„průkaz zbraně nevydá“ nahrazují slovy „registraci
zbraně neprovede“.

76. V § 41 odst. 4 se za větu první vkládají věty
„Příslušný útvar policie současně s výzvou řízení o re-
gistraci přeruší. Vlastník zbraně je povinen zbraň před-
ložit k ověření do 20 pracovních dnů ode dne doručení
výzvy.“.

77. V § 41 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Vlastník zbraně, kterému příslušný útvar po-
licie neprovede registraci zbraně podle odstavce 3
písm. a) anebo b) nebo řízení o registraci zastaví, je
povinen postupovat podle tohoto zákona (§ 64).“.

78. V § 42 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Oznamovací povinnost se vztahuje i na stát, kraj,
obec, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, minis-
terstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České re-
publiky1), bezpečnostní sbor1a), Vojenské zpravodaj-
ství1b), ozbrojené síly nebo sbory jiných států při jejich
pobytu na území České republiky, překračování stát-
ních hranic České republiky a průjezdu přes území
České republiky nebo přeletu nad územím České repu-
bliky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezi-
národní smlouvy, která je součástí právního řádu.“.

79. V § 42 se na konci odstavce 3 doplňují věty
„Oznámení je možno učinit písemně nebo v elektro-
nické podobě podepsané zaručeným elektronickým
podpisem17a). Ten, kdo činí oznámení v elektronické
podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních
služeb, který jeho certifikát17a) vydal a vede jeho evi-
denci, nebo certifikát připojí k oznámení.“.

Poznámka pod čarou č. 17a zní:

„17a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 17a se označuje jako
poznámka pod čarou č. 17b, a to včetně odkazu na
poznámku pod čarou.

80. V § 44 odst. 6 se slova „Každý, kdo“ nahrazují
slovy „Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý
vývoz zbraně nebo střeliva, který“.

81. V § 44 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Útvar policie, který rozhoduje o vydání
zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně
nebo střeliva, žádost zamítne, není-li zbraň podléhající
ověřování podle zvláštního právního předpisu3) ozna-
čena uznávanou zkušební značkou nebo pokud zbraň
nepodléhající ověřování podle zvláštního právního
předpisu3) není zaregistrována. Útvar policie dále žá-
dost zamítne, jedná-li se o zbraně nebo střelivo do
těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál ve zvlášt-
ním právním předpise9). U vývozu zbraní kategorie
A do zemí, které nejsou členskými státy, útvar policie
zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo
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střeliva nevydá bez předchozího souhlasu Ministerstva
zahraničních věcí.“.

82. V § 45 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) V případě vydání zbrojního průvodního listu

pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá příslušný
útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České re-
publiky, současně předběžný souhlas s dovozem
zbraně nebo střeliva do České republiky.“.

83. V § 46 odst. 6 se slova „příslušný útvar poli-
cie“ nahrazují slovy „Policejní prezidium České repu-
bliky (dále jen „Policejní prezidium“)“ a slovo „vyslo-
vil“ se nahrazuje slovem „udělilo“.

84. V § 49 odst. 3 větě první se slova „vlastníkem
a“ zrušují.

85. V § 49 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Platnost evropského zbrojního pasu zaniká,

jestliže
a) uplyne doba jeho platnosti,
b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení, nebo
c) zanikla jeho držiteli platnost zbrojního průkazu

nebo nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí
zbrojního průkazu (§ 27).

(6) O zániku platnosti evropského zbrojního pasu
rozhoduje příslušný útvar policie, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou
nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) obsahuje neoprávněně provedené změny, nebo
c) obsahuje nesprávné údaje.

Uzná-li držitel evropského zbrojního pasu důvod pro
zánik platnosti, provede se pouze záznam do proto-
kolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.“.

86. V § 49 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Zanikla-li platnost evropského zbrojního
pasu podle odstavce 5 písm. b) nebo podle odstavce 6
písm. a) anebo c), vydá příslušný útvar policie po před-
ložení 2 fotografií bez žádosti nový evropský zbrojní
pas s dobou platnosti původního evropského zbrojního
pasu. Je-li evropský zbrojní pas vydán jako náhrada za
evropský zbrojní pas ztracený nebo odcizený, musí
z něj být patrno, že se jedná o duplikát.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

87. V § 50 odstavec 1 zní:
„(1) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo

C nebo střelivem do těchto zbraní může takovou zbraň
nebo střelivo přepravovat za účelem vývozu z území
České republiky, dovozu na toto území, nebo tranzitu
přes toto území pouze na základě povolení. Přepravu
povoluje příslušný útvar policie na základě žádosti
podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví
prováděcí právní předpis. Jde-li o podnikatele se sídlem
nebo místem podnikání mimo území České republiky,
povoluje přepravu za účelem tranzitu přes území České

republiky Policejní prezidium; žádost o povolení této
přepravy se podává na zastupitelském úřadě České re-
publiky nebo na Policejním prezidiu. Podnikatel se síd-
lem nebo místem podnikání na území České republiky
je povinen k žádosti o povolení přepravy předložit po-
volení nebo licenci Ministerstva průmyslu a obchodu,
jsou-li podle zvláštního právního předpisu9) vydá-
vány.“.

88. V § 50 odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „v souladu s Úmluvou o vzájemném
uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní“.

89. V § 50 odst. 2 písm. f) a g) se slovo „přepravu“
nahrazuje slovy „dlouhodobé povolení přepravy“.

90. V § 50 odst. 3 větě první se za slovo „policie“
vkládají slova „nebo Policejní prezidium“.

91. V § 50 odst. 4 větě první se za slovo „vydat“
vkládá slovo „dlouhodobé“ a za slova „nebo střelivo
podnikateli“ se vkládají slova „nebo od podnikatele“.

92. V § 50 odst. 6 se slova „Ten, komu“ nahrazují
slovy „Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C
nebo střelivem do těchto zbraní nebo podnikatel se
sídlem nebo místem podnikání mimo území České re-
publiky, kterému“.

93. V § 50 odstavec 7 zní:
„(7) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo

C nebo střelivem do těchto zbraní nebo podnikatel se
sídlem nebo místem podnikání mimo území České re-
publiky, kterému bylo vydáno povolení k přepravě
zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto
zbraní, je povinen je zabezpečit proti zneužití, ztrátě
nebo odcizení.“.

94. Za § 50 se vkládá nový § 50a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 50a
Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem

v oboru zbraní a střeliva

(1) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B ane-
bo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen pří-
slušnému útvaru policie hlásit nejméně 5 pracovních
dnů před uskutečněním přepravy přepravu více než
100 zbraní, více než 200 000 kusů střeliva nebo jakého-
koliv množství munice po území České republiky.
Tuto povinnost nemá, pokud již má na přepravu
těchto zbraní nebo střeliva vydáno povolení k přepravě
podle § 50.

(2) Obsahem hlášení podle odstavce 1 musí být
a) způsob přepravy (dopravní prostředky),
b) adresa místa, ze kterého bude přeprava uskuteč-

něna,
c) předpokládané datum zahájení přepravy,
d) předpokládaná trasa přepravy,
e) adresa místa, kde bude přeprava ukončena,

Sbírka zákonů č. 484 / 2008Částka 155 Strana 8249



f) předpokládané datum ukončení přepravy,
g) počet zbraní nebo střeliva, které budou přepravo-

vány; u přepravy zbraní kategorie A musí být uve-
dena jejich kategorie a

h) způsob zabezpečení přepravy.

(3) Příslušný útvar policie přezkoumá bezpečnost
přepravy zbraní nebo střeliva. Zjistí-li vážné nedo-
statky v bezpečnosti přepravy, ohrožení nebo narušení
veřejného zájmu na bezpečnosti a ochraně životů
a zdraví osob nebo majetku, může přepravu zbraní
nebo střeliva zakázat. Odvolání proti rozhodnutí o zá-
kazu přepravy nemá odkladný účinek.

(4) Ustanoveními předchozích odstavců není do-
tčena přeprava zbraní nebo střeliva jako nebezpečného
nákladu podle zvláštního právního předpisu18).“.

95. V § 55 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) zajistit dodržování provozního řádu a ostrahu

střelnice,“.

96. V § 55 odst. 2 písm. f) se slovo „příslušnému“
zrušuje a slova „provozování střelnice“ se nahrazují
slovy „střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střel-
nici“.

97. V § 57 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „nebo bylo zahájeno správní řízení pro přestupek
uvedený v § 76 odst. 1 písm. a), § 76a odst. 1 písm. a),
b) anebo d), § 76a odst. 4 písm. a), § 76a odst. 5
písm. a) anebo b) nebo v § 76a odst. 11 písm. a)
anebo b)“.

98. V § 58 odstavec 1 zní:
„(1) Nošené nebo přepravované držené zbraně

kategorie A, B anebo C nebo střelivo do nich musí
být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního prů-
kazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro
trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva,
který přepravu realizuje. Nošené nebo přepravované
zbraně kategorie D a střelivo do těchto zbraní musí
být pod neustálou kontrolou jejich oprávněného drži-
tele.“.

99. V § 63 odst. 1 větě první se slova „ , zakázaný
doplněk zbraně“ zrušují.

100. V § 63 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na ty
případy, kdy dochází při opravě nebo úpravě zbraně
k takovým zásahům, které nevratně zničí nebo pro
účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní
část zbraně. Povinnost uložená vlastníku zbraně v od-
stavci 2 přechází i na osobu, která úpravu nebo opravu
provádí.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6
až 8.

101. V § 63 odstavec 6 zní:
„(6) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle

odstavce 1, je povinen do 20 pracovních dnů ode dne
vydání povolení zbraň kategorie A, B anebo C předat
ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího řezu
pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna. Této
osobě předá i střelivo, pokud ho žadatel chce nechat
znehodnotit nebo zničit nebo vyrobit jeho řez. O pře-
vzetí zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku
zbraně nebo střeliva je povinna tato osoba vydat ža-
dateli potvrzení. Nepředá-li zbraň kategorie A, B anebo
C ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího
řezu podle věty první, je povinen povolení vrátit do
20 pracovních dnů od posledního dne, kdy tak měl
učinit, příslušnému útvaru policie.“.

102. V § 63 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„V případě znehodnocení zbraně, hlavní části zbraně
nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejich
řezu, předloží současně s potvrzením také zbraň, hlavní
část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně ke kontrole;
pokud rozměry neumožňují jejich předložení, sdělí
místo jejich uložení.“.

103. V § 63 odst. 8 se slova „v místech, kam má
veřejnost volný přístup,“ nahrazují slovy „na veřejnosti
nebo na místě veřejnosti přístupném“.

104. V § 68 odst. 1 větě první se za slova „zbrojní
průkaz“ vkládají slova „ , průkaz zkušebního komi-
saře“.

105. V § 68 odstavec 2 zní:
„(2) Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B

anebo C nebo střelivo do těchto zbraní anebo zbraň
kategorie D, munici nebo výbušninu, je povinen nepro-
dleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi
policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samo-
správy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru
policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, po-
tvrzení.“.

106. V § 68 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Představuje-li nalezená munice, výbušnina, nebo na-
lezené střelivo bezprostřední nebezpečí pro život nebo
zdraví osob, policie zajistí jejich zničení.“.

107. V § 70 odst. 1 se za slovo „zbraní“ vkládají
slova „a střeliva“.

108. V § 71 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Zastupitelský úřad České republiky při
plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona vede
informační systémy obsahující údaje o vydaných zbroj-
ních průvodních listech a jejich držitelích.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

109. V § 72 odstavec 2 zní:
„(2) Údaje v informačních systémech se uchová-

vají po dobu 20 let od zániku platnosti dokladů, ze
kterých byly údaje čerpány.“.

110. V § 72 se odstavec 3 zrušuje.
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Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

111. V § 73 odst. 1 se slova „nebo policie“ nahra-
zují slovy „ , policie nebo zastupitelský úřad České
republiky“.

112. V § 73 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 74
odst. 2 písm. a), § 74 odst. 3 písm. a) a v § 74 odst. 4
úvodní části ustanovení se slova „České republiky“
zrušují.

113. V § 73 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Zastupitelský úřad České republiky předává
potřebné údaje o vydaných zbrojních průvodních lis-
tech Policejnímu prezidiu.“.

114. V § 74 odst. 1 se za slovo „policie“ vkládají
slova „ , zastupitelský úřad České republiky“.

115. V § 74 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) je oprávněno dohlížet na dozor prováděný Poli-
cejním prezidiem nebo příslušným útvarem poli-
cie,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c)
až e).

116. V § 74 odst. 4 se na konci písmene b) slovo
„a“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
„d) uděluje souhlas s tranzitem zbraně nebo střeliva

(§ 46 odst. 6) a

e) povoluje přepravu zbraní nebo střeliva (§ 50
odst. 1).“.

117. V § 74 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Zastupitelský úřad České republiky vydává
zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo
střeliva, zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo
střeliva a přijímá žádost o povolení přepravy, kterou
zasílá Policejnímu prezidiu.“.

118. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který včetně
poznámky pod čarou č. 20a zní:

„§ 75a

(1) Policie vykonává dohled nad dodržováním to-
hoto zákona u držitelů zbrojních průkazů, držitelů
zbraní kategorie D a střeliva do těchto zbraní a ostat-
ních držitelů zbraní a střeliva. V rámci dohledu

a) kontroluje dodržování povinností a zákazů a pro-
vádění oprávnění držitelů zbrojních průkazů, drži-
telů zbraní kategorie D a střeliva do těchto zbraní
a ostatních držitelů zbraní a střeliva, zbrojířů
a správců střelnic a

b) vede evidenci přestupků na úseku zbraní a střeliva
projednaných v blokovém řízení.

(2) V rámci dohledu jsou příslušníci policie opráv-
něni

a) kontrolovat oprávnění k držení nebo nošení
zbraně nebo střeliva,

b) kontrolovat provádění zkoušek odborné způsobi-
losti žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupi-
ny A až E,

c) požadovat po provozovateli střelnice používané
k nepodnikatelským účelům předložení dokladů
potřebných k provozu střelnice,

d) zastavovat vozidla převážející zbraně nebo střelivo
a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní
nebo střeliva a doklady k přepravovaným zbraním
a střelivu,

e) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu
nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bez-
pečnost přepravy zbraní nebo střeliva nebo jiný
veřejný zájem,

f) vyzvat držitele zbrojního průkazu nebo držitele
zbraně, který zbraň nosí nebo s ní na veřejnosti
nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv ma-
nipuluje,
1. k orientačnímu vyšetření pomocí dechové

zkoušky ke zjištění, zda není jeho schopnost
k této činnosti ovlivněna alkoholem, a v případě
pozitivního zjištění, aby se podrobil lékař-
skému vyšetření, zda není jeho schopnost k této
činnosti ovlivněna alkoholem20a), nebo

2. aby se podrobil lékařskému vyšetření ke zjiště-
ní, zda není pod vlivem návykové látky20a)
nebo léků,

g) kontrolovat plnění povinností zbrojíře a správce
střelnice.

20a) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před ško-
dami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

119. Hlava XII včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 21 zní:

„HLAVA XII

SPRÁVNÍ DELIKTY

Přestupky

§ 76

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) vlastní, drží nebo nosí zbraň nebo střelivo v roz-

poru s § 8,
b) cílevědomě vyhledává munici, střelivo nebo vý-

bušniny pomocí detekční techniky a provádí jejich
identifikaci bez zbrojního průkazu skupiny F,

c) neoznámí podle § 42 odst. 1 nabytí nebo podle
§ 42 odst. 2 převod vlastnictví ke zbrani katego-
rie A, B nebo C,

d) trvale vyveze v rozporu s § 44 odst. 1 nebo trvale
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doveze v rozporu s § 45 odst. 1 anebo dočasně
doveze nebo proveze v rozporu s § 46 odst. 1
zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do
této zbraně,

e) neodevzdá podle § 57 odst. 3 přechovávanou
zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně, zbrojní
průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list
pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní
nebo střeliva, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto
podle § 57 odst. 1,

f) nosí na veřejných shromážděních, slavnostech,
sportovních podnicích nebo lidových zábavách
zbraň v rozporu s § 60,

g) veřejně vystavuje zbraň kategorie A, B anebo C
nebo střelivo do této zbraně v rozporu s § 61
odst. 1,

h) znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo
C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1,

i) nosí v rozporu s § 63 odst. 8 znehodnocenou
zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřej-
nosti přístupném nebo nemá u sebe potvrzení o je-
jím znehodnocení, nebo

j) nesplní oznamovací povinnost podle § 65 odst. 1
nebo neodevzdá nalezené doklady podle § 68
odst. 1 anebo neoznámí nález zbraně, střeliva, vý-
bušniny nebo munice podle § 68 odst. 2.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
jako

a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vý-
voz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke
zbrani kategorie A, B anebo C nebo střelivu do
této zbraně na základě zbrojního průvodního listu
pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu
s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo stře-
livo do této zbraně,

b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý do-
voz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5
dovoz zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva
do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke
kontrole,

c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň
kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této
zbraně přes státní hranice České republiky, v roz-
poru s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo
nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popří-
padě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní prů-
vodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popří-
padě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když
zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do
této zbraně drží nebo nosí,

d) osoba, která vyváží a zpětně dováží zbraň katego-
rie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně,
neprovede oznámení vývozu nebo zpětného do-
vozu zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva
do této zbraně podle § 51 odst. 3,

e) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vý-

voz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo stře-
liva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51
odst. 6 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně
zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva,
nebo

f) provozovatel střelnice neprovede oznámení podle
§ 54 odst. 1.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), d) nebo h),

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b),

c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. f) nebo g),

d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. c), e), i), j) nebo odstavce 2.

§ 76a

(1) Držitel zbraně kategorie D se dopustí přestup-
ku tím, že

a) střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b)
v rozporu s § 15 odst. 2,

b) střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze
zbraně uvedené v § 7 písm. k) v rozporu s § 15
odst. 3,

c) nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě
veřejnosti přístupném,

d) nosí zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě
veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje, pokud
je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím
alkoholických nápojů, návykových látek, léků
nebo v důsledku nemoci, nebo

e) přechovává větší množství bezdýmného nebo čer-
ného prachu než 3 kilogramy nebo více než
1000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné
schránce.

(2) Držitel zbrojního průkazu se dopustí přestup-
ku tím, že se nedostaví k posuzujícímu lékaři nebo se
nepodrobí potřebnému vyšetření podle § 20 odst. 5.

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E,
držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně
nebo střeliva, držitel evropského zbrojního pasu, zbro-
jíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí pře-
stupku tím, že nezabezpečí zbraň kategorie A, B anebo
C nebo střelivo do této zbraně podle § 58 odst. 2 až 7.

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E,
držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně
anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu
se dopustí přestupku tím, že

a) střílí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, v roz-
poru s § 28 odst. 5,

b) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo od-
cizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do
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této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu
zbraně,

c) neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně
z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,

d) neumožní příslušnému útvaru policie vstup do
obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní,
je-li držitelem zbraně kategorie A, nebo

e) převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zaká-
zanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich
držení není oprávněna, nebo je přenechá takové
osobě.

(5) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E,
držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně
anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu
se dopustí přestupku tím, že

a) se nepodrobí při nošení zbraně nebo jakékoliv ma-
nipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti
přístupném na výzvu příslušníka policie orientač-
nímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popří-
padě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není
pod vlivem alkoholu anebo jiné návykové látky,
nebo

b) nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti
nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je
jeho schopnost k této činnosti snížena požitím al-
koholických nápojů anebo jiných návykových lá-
tek, léků nebo v důsledku nemoci.

(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C,
držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně
anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu
se dopustí přestupku tím, že

a) nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 2 písm. a),
b) přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 2 písm. b),
c) jako osoba mladší 18 let přebíjí náboje anebo na-

bude do vlastnictví jednotlivé díly těchto nábojů,
nebo

d) přechovává větší množství bezdýmného prachu
než 3 kilogramy nebo více než 1000 zápalek anebo
neukládá zápalky v samostatné schránce.

(7) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C,
držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně
anebo střeliva ke sportovním anebo loveckým účelům
nebo držitel evropského zbrojního pasu pro zbraň
používanou ke sportovním anebo loveckým účelům
se dopustí přestupku tím, že přepravuje drženou zbraň
v rozporu s § 29 odst. 6.

(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, stře-
livo do této zbraně a příslušné doklady ke kon-
trole,

b) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. i) po zániku plat-
nosti zbrojního průkazu podle § 26 odst. 1
písm. a) anebo c) nebo podle § 26 odst. 2 neode-

vzdá neplatný zbrojní průkaz, neodevzdá zbraně,
střelivo, bezdýmný prach, zápalky, zakázané do-
plňky zbraně nebo průkazy zbraně, je-li jejich
držitelem,

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

d) svěří zbraň kategorie B anebo C nebo střelivo do
této zbraně v rozporu s § 59 odst. 1 a 3,

e) v případech, kdy svěří zbraň kategorie B anebo C
nebo střelivo do této zbraně podle § 59 odst. 1,
nezajistí, v rozporu s § 59 odst. 2, při manipulaci
se zbraní přítomnost odpovědné osoby (instruk-
tora), která je držitelem zbrojního průkazu pří-
slušné skupiny, nebo

f) střílí ze zbraně, která není označena zkušební
značkou, nebo používá střelivo, které neodpovídá
dovolenému výrobnímu provedení.

(9) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E se
dopustí přestupku tím, že nosí zbraň kategorie A, B
nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.

(10) Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F
se dopustí přestupku tím, že se nepodrobí lékařské pro-
hlídce u posuzujícího lékaře podle § 20 odst. 2, nebo
neodevzdá doklad o zdravotní způsobilosti podle § 29
odst. 2.

(11) Držitel zbrojního průkazu skupiny A se do-
pustí přestupku tím, že

a) se nepodrobí při jakékoliv manipulaci se zbraní na
veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na
výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření
pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému
vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky,

b) na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném
manipuluje se zbraní, přestože je jeho schopnost
k této činnosti snížena požitím alkoholických ná-
pojů nebo jiných návykových látek, léků nebo
v důsledku nemoci, nebo

c) v rozporu s § 28 odst. 1 nosí zbraň kategorie A, B
anebo C.

(12) Držitel zbrojního průkazu skupiny D se do-
pustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28
odst. 3.

(13) Držitel zbrojního průkazu skupiny E se do-
pustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28
odst. 4 písm. c).

(14) Držitel zbrojního průkazu skupiny F se do-
pustí přestupku tím, že

a) provádí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 28
odst. 6,

b) nevyzve k zastavení zemních prací v případě bez-
prostředního ohrožení života a zdraví anebo ma-
jetku zjištěnou nevybuchlou municí anebo výbuš-
ninou,
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c) neoznačí místo nálezu nevybuchlé munice nebo
výbušniny,

d) nezajistí místo nálezu nevybuchlé munice nebo vý-
bušniny před nepovolanými osobami,

e) neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu ne-
vybuchlé munice anebo výbušniny nebo v jeho
blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo
je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru,

f) neprodleně neohlásí útvaru policie nález nevy-
buchlé munice nebo výbušniny,

g) neprodleně neoznámí příslušnému útvaru policie
ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené
nevybuchlé munice nebo výbušniny,

h) nemá u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyro-
technický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé
munice anebo výbušniny,

i) se nepodrobí před výkonem činnosti nebo při vý-
konu činnosti na výzvu příslušníka policie orien-
tačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, po-
případě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
nebo

j) neprodleně nezapíše nález nevybuchlé munice
nebo výbušniny do evidenční knihy.

(15) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 3,

4, 5, odstavce 8 písm. f), odstavce 11 písm. a)
nebo b) nebo odstavce 14 písm. i),

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), b), d), nebo e), odstavce 6 písm. a)
nebo d), odstavce 7, odstavce 11 písm. c), odstav-
ce 12, 13, nebo odstavce 14 písm. a) až h), nebo j),

c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 8
písm. a) až e), odstavce 9 nebo 10,

d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. c) nebo odstavce 6 písm. b) nebo c).

§ 76b

(1) Zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se
dopustí přestupku tím, že

a) vydá zbraň nebo střelivo v rozporu s § 40 odst. 1
písm. a), nebo

b) nedodrží podmínky skladování, přechovávání a za-
cházení s černým loveckým prachem, bezdýmným
prachem a zápalkami stanovené prováděcím práv-
ním předpisem vydaným podle § 79 odst. 1.

(2) Správce střelnice se dopustí přestupku tím, že
a) nenosí označení podle § 55 odst. 2 písm. a),
b) nezajistí přístupnost provozního řádu střelnice,
c) nezajistí provoz včetně ostrahy střelnice v souladu

s provozním řádem, nebo
d) neoznámí bez zbytečného odkladu útvaru policie

zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při
manipulaci se zbraní na střelnici.

(3) Posuzující lékař se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 20 odst. 3 nevydá nový posudek o zdra-
votní způsobilosti anebo jej nezašle příslušnému útvaru
policie nebo neinformuje příslušného zaměstnavatele.

(4) Lékař se dopustí přestupku tím, že neprovede
oznámení podle § 20 odst. 4.

(5) Zkušební komisař se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 30a odst. 3 neodevzdá průkaz zkušeb-
ního komisaře, jehož platnost zanikla podle § 30a
odst. 1 písm. a), c) anebo d) nebo podle § 30a odst. 2.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-

ců 1 až 4,
b) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5.

Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob

§ 76c

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že vlastní anebo drží
zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že jako

a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vý-
voz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke
zbrani kategorie A, B anebo C nebo střelivu do
této zbraně na základě zbrojního průvodního listu
pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu
s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo stře-
livo do této zbraně,

b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý do-
voz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5
dovoz zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva
do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke
kontrole,

c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň
kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této
zbraně přes státní hranice České republiky, v roz-
poru s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo
nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popří-
padě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní prů-
vodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popří-
padě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když
zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do
této zbraně drží nebo nosí,

d) osoba, která vyváží a zpětně dováží zbraň katego-
rie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně,
neprovede oznámení vývozu nebo zpětného do-
vozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva
do této zbraně podle § 51 odst. 3,

e) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vý-
voz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo stře-
liva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51
odst. 6 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně
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zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva,
nebo

f) provozovatel střelnice neprovede oznámení podle
§ 54 odst. 1.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) 15 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.

§ 76d

(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J se do-
pustí správního deliktu tím, že

a) neustanoví zbrojíře podle § 39 odst. 1 písm. a),
b) nezajistí, aby zbraň nebo střelivo, jichž je vlastní-

kem nebo držitelem jako právnická nebo podnika-
jící fyzická osoba, byla držena nebo nošena jen
fyzickou osobou uvedenou v § 39 odst. 1 písm. c),

c) nevydá vnitřní předpis podle § 39 odst. 1 písm. d),
d) nevytvoří podmínky tak, aby zbraň nebo střelivo

byly zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo od-
cizení způsobem uvedeným v § 58 odst. 2 až 7,

e) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo od-
cizení zbraně, střeliva, zbrojní licence nebo prů-
kazu zbraně,

f) nezajistí podmínky pro skladování, přechovávání
a zacházení s černým loveckým prachem, bezdým-
ným prachem a zápalkami stanovené prováděcím
právním předpisem podle § 79 odst. 1,

g) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. i) neustanoví no-
vého zbrojíře nebo změnu zbrojíře neoznámí,

h) nepožádá o vydání nové zbrojní licence nebo prů-
kazu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. j),

i) nevede evidenci podle § 39 odst. 1 písm. k) bodu 1
nebo ji neuchovává po dobu 5 let i po ukončení
činnosti,

j) nezajistí cvičnou střelbu podle § 39 odst. 1 písm. l),
k) nevede evidenci o provedených cvičných střelbách,
l) neoznámí změnu podle § 39 odst. 1 písm. m),

m) neodevzdá po zániku platnosti zbrojní licence
zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo
nebo průkaz zbraně podle § 39 odst. 1 písm. n),

n) nehlásí změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně
podle § 39 odst. 1 písm. o),

o) převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na
osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani, munici
nebo střelivu není oprávněna, nebo

p) přenechá zbraň nebo střelivo, které je oprávněn
držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní li-
cenci, osobě, která není držitelem zbrojního prů-
kazu příslušné skupiny nebo není k držiteli
zbrojní licence v pracovním, členském nebo ob-
dobném poměru.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny B nebo E se
dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží při znehodnocování zbraně kategorie A,
B anebo C nebo střeliva nebo výrobě jejich řezů
postup podle § 39 odst. 2 písm. a),

b) neoznačí znehodnocenou zbraň podle § 39 odst. 2
písm. b), nebo

c) nevydá vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení
zbraně anebo střeliva nebo o provedení řezu
zbraně nebo střeliva.

(3) Držitel zbrojní licence skupiny E se dopustí
správního deliktu tím, že

a) nedodrží při ničení zbraně nebo střeliva postup
podle § 39 odst. 3 písm. a), nebo

b) nevydá vlastníku zbraně potvrzení podle § 39
odst. 3 písm. b).

(4) Držitel zbrojní licence skupiny D se dopustí
správního deliktu tím, že

a) půjčí zbraň kategorie C osobě, která není k jejímu
držení, popřípadě nošení oprávněna, nebo

b) přijme do úschovy a uschovává zbraň nebo stře-
livo kategorie neuvedené ve zbrojní licenci.

(5) Držitel zbrojní licence skupiny F se dopustí
správního deliktu tím, že svěří zbraň v rozporu s § 38
odst. 4 písm. c).

(6) Držitel zbrojní licence skupiny H se dopustí
správního deliktu tím, že svěří zbraň v rozporu s § 38
odst. 6 písm. c).

(7) Držitel zbrojní licence skupiny K se dopustí
správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 39 odst. 7 písm. a) nezpracuje tech-
nologický postup prací při vyhledávání a manipu-
laci s nevybuchlou municí a výbušninami nebo jej
nepředá ke schválení,

b) nezajistí, aby nalezení nevybuchlé munice nebo
výbušniny bylo neprodleně nahlášeno útvaru po-
licie,

c) zajistí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 39
odst. 7 písm. d),

d) neohlásí ztrátu nebo odcizení zbrojní licence podle
§ 39 odst. 7 písm. e),

e) nepožádá o vydání nové zbrojní licence podle § 39
odst. 7 písm. g),

f) nevede nebo neuchovává dokumentaci podle § 39
odst. 7 písm. h),

g) neučiní při nálezu munice nebo výbušniny ne-
zbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a ma-
jetku, nebo

h) nezajistí provádění denních záznamů o provede-
ném pyrotechnickém průzkumu do stavebního de-
níku.

(8) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo
C nebo střelivem do těchto zbraní nebo podnikatel se
sídlem mimo území České republiky se dopustí správ-
ního deliktu tím, že v rozporu s § 50 odst. 1
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a) přepravuje zbraně kategorie A, B anebo C nebo
střelivo do těchto zbraní, aniž by taková přeprava
byla povolena, nebo

b) nesdělí údaje podle § 50 odst. 6.

(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo
C nebo střelivem do těchto zbraní se dopustí správního
deliktu tím, že nenahlásí přepravu zbraní nebo střeliva
podle § 50a.

(10) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle

odstavce 1 písm. b), d), f), i), m), n), nebo o),
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), j), k), l) nebo p), odstavce 2
písm. c), odstavce 3 písm. b), odstavce 4, 5 nebo 6,
odstavce 7 písm. d), e) nebo h).

§ 76e

(1) Za správní delikt podle § 76c nebo § 76d lze
uložit propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D
nebo střeliva, jestliže zbraň kategorie A, B, C anebo D
nebo střelivo náleží pachateli správního deliktu a

a) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo
určeny, nebo

b) byly správním deliktem získány nebo byly nabyty
za věc správním deliktem získanou.

(2) Propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D
nebo střeliva nelze uložit, je-li jejich hodnota v nápad-
ném nepoměru k povaze správního deliktu.

(3) Vlastníkem propadlé zbraně kategorie A, B, C
anebo D nebo střeliva se stává stát.

§ 76f

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zbraně katego-
rie A, B, C anebo D nebo střeliva podle § 76e odst. 1
písm. a) nebo b), lze rozhodnout, že se taková zbraň
nebo střelivo zabírá, jestliže

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt
stíhat, nebo

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu ne-
náleží zcela

a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku
anebo jiný obecný zájem.

(2) Vlastníkem zabrané zbraně kategorie A, B, C
anebo D nebo střeliva se stává stát.

Společná ustanovení ke správním deliktům

§ 77

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo

možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos-
tem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty právnických nebo podnikají-
cích fyzických osob podle tohoto zákona v prvním
stupni projednávají orgány dozoru podle své přísluš-
nosti k výkonu dozoru stanovené v § 75 odst. 1.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby21) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpověd-
nosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty za správní delikty právnických a pod-
nikajících fyzických osob vybírá orgán, který je uložil,
a vymáhá celní úřad. Příjem z těchto pokut je příjmem
státního rozpočtu.

§ 77a

Policie může přestupek podle tohoto zákona pro-
jednat v blokovém řízení. Za přestupek lze v blokovém
řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.

21) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

120. § 78 včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

„§ 78

V případech, kdy se fyzické nebo právnické osobě
žádající o udělení výjimky podle tohoto zákona, o vy-
dání povolení k nabytí vlastnictví a držení zbraně ka-
tegorie B nebo dokladu nebo povolení k přepravě
v plném rozsahu vyhoví, lze místo písemného vyhoto-
vení rozhodnutí vydat pouze příslušný doklad22).

22) § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

121. V § 79 odst. 2 se číslo „11“ nahrazuje číslem
„13“.

122. V příloze části první bodě 5 se slovo „střelná“
nahrazuje slovem „palná“.

123. V příloze části první bodech 12 až 14 se slova
„a napnutí bicího mechanismu“ zrušují.

124. V příloze části první bodě 15 se slova „a na-
pnutí bicího mechanismu se děje v důsledku ručního
ovládání závěru“ zrušují.

125. V příloze části první bodě 16 se slova „a na-
pnutí bicích mechanismů se děje v důsledku ručního
ovládání závěru“ zrušují.
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126. V příloze části první bodě 17 se slovo „palná“
nahrazuje slovem „střelná“.

127. V příloze části první bod 19 zní:
„19. Lovecká zbraň – střelná zbraň, určená k lovu

zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti.“.

128. V příloze části první bodě 21 se za slovo
„krátké“ vkládají slova „nebo dlouhé“ a číslo „19“ se
nahrazuje číslem „16“.

129. V příloze části první se doplňuje bod 26,
který zní:
„26. Odpalovací zařízení – zařízení pro odpalování

střel s reaktivním pohonem nebo střeliva s reaktiv-
ním účinkem nábojky, jako jsou pancéřovky, ta-
rasnice, raketomety a odpalovací zařízení po-
zemní, letecké a lodní; odpalovací zařízení speciál-
ních střel.“.

130. V příloze části druhé body 4 a 5 znějí:
„4. Munice – souhrnné označení pro ruční a jiné gra-

náty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké
střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety,
kazetovou (kontejnerovou) munici, náložky trha-
vin, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, py-
rotechnické imitační prostředky, signální a osvětlo-
vací prostředky, nástražná výbušná zařízení včetně
zařízení pro dálkový odpal; za munici se považují
též její hlavní části, kterými jsou dělostřelecké střely
a nábojky, rozněcovače, zapalovače a iniciátory.

5. Neaktivní střelivo a munice – střelivo a munice,
které neobsahují výbušniny ani jiné aktivní mu-
niční náplně. Zahrnuje delaborované střelivo a mu-
nici, znehodnocené střelivo a munici, řez střeliva
a munice a maketu střeliva a munice.“.

131. V příloze části druhé bod 9 zní:
„9. Průbojná střela – jednotná střela, která je tvořena

materiálem tvrdším než 250 HB – tvrdost podle
Brinella, nebo střela, která je laborována do střeliva,
které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje
průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou
střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vo-
jenské nebo speciální účely.“.

132. V příloze části druhé body 15 a 16 včetně
poznámky pod čarou č. 23 znějí:
„15. Znehodnocené střelivo a munice – střelivo a mu-

nice, na kterých byly provedeny nevratné úpravy
znemožňující jejich původní funkci. Znehodno-
cené střelivo a munice se identifikuje podle zvlášt-
ního právního předpisu23).

16. Řez střeliva a munice – řez střeliva a munice vy-
robený pro školní a výcvikové účely ozbrojených
složek zbavený výbušnin a jiných aktivních mu-
ničních náplní, na kterém byly provedeny úpravy
odkrývající alespoň částečně vnitřní konstrukci
střeliva nebo munice včetně náhradních (inertních)
náplní. Řez střeliva a munice se identifikuje podle
zvláštního právního předpisu23).

23) Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při zne-
hodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů,
ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.“.

133. V příloze části druhé se za bod 16 vkládají
nové body 17 a 18, které znějí:
„17. Delaborované střelivo a munice – střelivo a mu-

nice zbavené výbušnin a jiných aktivních munič-
ních náplní, neoznačené podle zvláštního práv-
ního předpisu23).

18. Maketa střeliva a munice – střelivo a munice tva-
rově a rozměrově shodné s originální předlohou
neobsahující výbušniny nebo jiné aktivní muniční
náplně, přičemž mohou být vyrobeny z jiného
(nestandardního) materiálu a mohou obsahovat
náplně vyrobené z náhradního (inertního) mate-
riálu. Zahrnuje civilní nebo vojenské školní stře-
livo nebo munici určené pro výcvik nebo ško-
lení.“.

Dosavadní bod 17 se označuje jako bod 19.

134. V příloze části druhé se doplňuje bod 20,
který zní:
„20. Cvičný náboj – náboj určený k akustické a svě-

telné imitaci ostré střelby.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká
u osoby, která bez povolení přechovává zbraň katego-
rie A, B anebo C nebo hlavní část zbraně této kategorie,
předá-li je ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona dobrovolně do úschovy kterémukoli
útvaru policie; ten o převzetí vydá potvrzení. Ten,
kdo odevzdal zbraň kategorie A, B anebo C nebo jejich
hlavní část, může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího ode-
vzdání do úschovy požádat o vydání příslušných do-
kladů opravňujících jej k jejich držení. Nepožádá-li
o vydání uvedených dokladů, nebo nebudou-li mu vy-
dány, použije se § 64 zákona č. 119/2002 Sb. obdobně.

2. Držitel zbrojního průkazu, který byl přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně
uznán vinným úmyslným trestným činem a bylo upuš-
těno od potrestání nebo podmíněně upuštěno od po-
trestání s dohledem nebo upuštěno od uložení trestního
opatření mladistvému nebo podmíněně upuštěno od
uložení trestního opatření mladistvému anebo nebyl
uložen trest poté, co bylo trestní stíhání zastaveno po-
dle zvláštního právního předpisu11d) nebo nebylo ulo-
ženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od
trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního
předpisu11e), je považován za bezúhonného.

3. Každý, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zá-
kona přechovává signální zbraň, k jejímuž držení nebo
nošení nebylo podle dosavadních právních předpisů
nutné mít zbrojní průkaz nebo zbrojní licenci a povo-
lení, je povinen požádat o vydání příslušného zbrojního
průkazu nebo licence a povolení podle zákona č. 119/
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/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Nepožádá-li o vydání
uvedených dokladů, nebo nebudou-li mu vydány, po-
užije se § 64 zákona č. 119/2002 Sb. obdobně.

4. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení
návrhu na potrestání, je držitel zbrojního průkazu po-
važován za spolehlivého.

5. Každý, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zá-
kona přechovává střelivo s průbojnou střelou, která je
tvořena materiálem tvrdším než 250 HB – tvrdost podle
Brinella, nebo střelou, která je laborována do střeliva,
které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje prů-
bojný účinek, je oprávněn jej držet a je povinen s ním
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nakládat jako
se zakázaným střelivem.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o zbraních), jak vyplývá ze
zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přestupcích

Čl. IV

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zá-
kona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona
č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/
/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995
Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb.,
zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona
č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/
/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,

zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zá-
kona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona
č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb.,
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona
č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/
/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/
/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005
Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb.,
zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006
Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb.,
zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/
/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 314/2008 Sb., se
mění takto:

1. V § 42 odst. 1 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

2. V § 42 odst. 2 se slova „písm. a) a b)“ a slova
„ , za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do
15 000 Kč“ zrušují.

3. V § 86 písm. a) se slova „§ 42 odst. 1 písm. a)
až c)“ nahrazují slovy „§ 42 odst. 1“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Vondra v. r.
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485

ZÁKON

ze dne 13. prosince 2008

o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí,
práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu

a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí,
práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb.,

o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

§ 1

Státní příspěvková organizace Úrazová nemocnice
v Brně se sídlem Ponávka 6, 662 50 Brno, identifikační
číslo 00209813, se stává příspěvkovou organizací statu-
tárního města Brna.

§ 2

V zákoně č. 290/2002 Sb., o přechodu některých
dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje
a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělo-
výchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změ-
ně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí,
práv a závazků z majetku České republiky, ve znění
zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči
o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 150/2003 Sb., nálezu Ústavního soudu, vy-
hlášeného pod č. 211/2003 Sb., zákona č. 485/2004 Sb.,
zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 317/2006 Sb., se za § 3
vkládá nový § 3a, který včetně poznámky pod čarou
č. 7a zní:

„§ 3a

(1) Dnem účinnosti zvláštního právního předpi-
su7a) se stává Úrazová nemocnice v Brně se sídlem Po-
návka 6, 662 50 Brno, identifikační číslo 00209813 (dále
jen „Úrazová nemocnice“), která byla ke dni předchá-
zejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7a)
státní příspěvkovou organizací, příspěvkovou organi-
zací statutárního města Brna.

(2) Úrazová nemocnice zůstává nositelem zá-
vazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů. Do 4 měsíců od dne, kdy se stane Úrazová
nemocnice jeho příspěvkovou organizací, je statutární
město Brno povinno přizpůsobit její dosavadní zřizo-
vací listinu náležitostem zřizovací listiny vydávané po-
dle zvláštního právního předpisu6) a podat návrh na
zápis do obchodního rejstříku.

(3) Dnem účinnosti zvláštního právního předpi-
su7a) přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví statu-
tárního města Brna věci, se kterými ke dni předcháze-
jícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7a) byla
příslušná hospodařit Úrazová nemocnice.

(4) Na statutární město Brno dnem účinnosti
zvláštního právního předpisu7a) zároveň přecházejí veš-
kerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými
byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního práv-
ního předpisu7a) příslušná hospodařit Úrazová nemoc-
nice.

(5) O předání a převzetí majetku státu sepíše Úra-
zová nemocnice se statutárním městem Brnem nejpoz-
ději do 3 měsíců od dne, kdy se Úrazová nemocnice
stane příspěvkovou organizací statutárního města Brna,
protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto
zákona. Protokol je listinou, kterou nabyvatel zašle
do 2 měsíců od jeho vyhotovení s ohlášením přecho-
du vlastnického práva z České republiky na kraj k pro-
vedení záznamu práv do katastru nemovitostí16). K pro-
tokolu budou připojeny přílohy zpracované na základě
výsledků mimořádné účetní závěrky provedené podle
zvláštního právního předpisu14) ke dni předcházejícímu
dni, kdy se stane Úrazová nemocnice příspěvkovou
organizací statutárního města Brna, jejichž seznam
bude v protokolu uveden. V ostatním pro tento pro-
tokol platí § 8 obdobně.

(6) Pokud nebude v Úrazové nemocnici poskyto-
vána statutárním městem Brnem zdravotní péče, je sta-
tutární město Brno povinno ji bezplatně převést zpět
státu. Toto ustanovení se použije i při prodeji či pro-
nájmu Úrazové nemocnice.

7a) Zákon č. 485/2008 Sb., o přechodu Úrazové nemocnice
v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu ně-
kterých dalších věcí, práv a závazků České republiky na
kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělový-
chovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona
č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.,
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a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-

šení, s výjimkou § 1, který nabývá účinnosti prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Vondra v. r.
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486

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2008,

kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce
českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/
/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 481/
/2008 Sb.:

§ 1

Odborné činnosti, které souvisejí se zabezpečením
vydávání a řádné distribuce českých technických no-
rem, a výše úplaty, včetně daně z přidané hodnoty,

kterou je oprávněn vybírat Úřad pro technickou nor-
malizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen
„Úřad“) za jejich zabezpečení, jsou uvedeny v příloze
k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:

Ing. Říman v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 486/2008 Sb.
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