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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra obdržel dne 30. ledna 2019
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o poskytnutí informace o počtu podnětů
a připomínek k návrhu nového zákona o zbraních písemně uplatněných jednotlivými
členy veřejné expertní pracovní skupiny.
K této žádosti uvádíme následující:
Od května 2018 do 8. února 2019 byly k návrhu nového zákona o zbraních uplatněny
členy uvedené pracovní skupiny uplatněny připomínky v následujících počtech (jako
připomínku zde započítáváme jednotlivý komentář či námět uplatněný členem
pracovní skupiny buď jako obecný nebo ke konkrétnímu ustanovení, a to bez ohledu
na rozsah nebo propracovanost dané připomínky; rovněž je třeba upozornit na
skutečnost, že někteří členové pracovní skupiny v ní nepůsobí po celou dobu její
existence):
LEX, z. s. – 82
Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva - 102
LEX, z. s. / AVPZS – 84
Mgr. Tomáš Gawron, Ph.D., LL.M. – 75
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Svaz vojáků v záloze – 53
Sellier & Bellot, a.s. – 26
Ing. Bohumil Planka, CSc – 1
Asociace provozovatelů střelnic a výcviku se zbraní – 12
Iniciativa spolků vojenské historie – 21
Vojenský technický ústav, s.p. – 2
Explosia, a.s. – 3
Česká zbrojovka, a.s. – 19
Akademie obrany – 3
No Compromise House – 3
Česká televize / Flash Barrandov / Státní fond kinematografie – 25
Asociace muzeí a galerií – 2

Mgr. Radek Šubrt
zástupce ředitele
Vyřizuje: Mgr. Ing. Jan Bartošek
tel. č.:
974 833 313
e-mail: jan.bartosek@mvcr.cz
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