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         V Bratislave, dňa 22.11.2020  

 

  

  

 
 

  

 

 

 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

 

Slovenská republika má modernú a vyváženú reguláciu používania streliva s obsahom olova 

v mokradiach, navrhovaná unijná právna úprava ju však rozbíja. Už viac ako desaťročie 

presadzujeme oprávnené záujmy držiteľov legálnych strelných zbraní na Slovensku aj v EÚ, 

a preto považujeme za povinnosť upozorniť Vás na vzniknuté riziká. 

 

V týždni od 23.11.2020 má plénum Európskeho parlamentu rozhodnúť o priložených 

námietkach voči navrhovanému zákazu použitia brokového streliva s obsahom olova 

v mokradiach. Predkladajú ich poslanci Slabakov (ECR) a Dreosto (ID). 

 

Obraciame sa na Vás so žiadosťou, aby ste tieto námietky podporili a zabránili tým 

prijatiu vadnej právnej úpravy, ktorá bude mať negatívny dopad na Vašich 

spoluobčanov.  

 

Ochrana životného prostredia je potrebná. Musí ale byť primeraná a nesmie rúcať základné 

právne princípy. Legislatíva navrhovaná Európskou komisiou práve tieto atribúty nespĺňa. 

  

Táto legislatíva plošne zakazuje použitie streliva s obsahom olova v mokradiach a v pásme sto 

metrov okolo mokradí čo je v zásade dôvodná požiadavka. Neprijateľná je ale navrhovaná 

definícia mokrade, za ktorú sa má považovať akákoľvek trvalá alebo dočasná, stojatá alebo 

tečúca vodná plocha.1 Prípadné porušenie zákazu je tak úplne nepredvídateľné (napr. dočasná 

stojatá vodná plocha sa môže vyskytnúť kedykoľvek kdekoľvek po daždi).  

 

Úprava neobsahuje žiadne výnimky. Široko definovaná mokraď spolu s ochranným pásmom 

preto tiež znamená zákaz použitia streliva s obsahom olova aj na regulovaných strelniciach 

hoci sú vybavené zariadeniami na zachytávanie a následnú recykláciu olovených striel. Do 

právneho poriadku sa vnáša princíp prezupcie viny. Osoba u ktorej sa zistí držba zakázaného 

streliva bude ex lege považovaná za porušovateľa zákazu a bude niesť dôkazné bremeno 

o opaku.2  

                                                           
1 Ods. 22 písm. a) predpisu: „“wetlands” means areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, 
with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six 

metres“ 
2 Ods. 20 písm c) predpisu: „if a person is found carrying gunshot in or within 100 metres of wetlands while out shooting or as part of going 

shooting, the shooting concerned shall be presumed to be wetland shooting unless that person can demonstrate that it was some other type of 

shooting.“ 

 



 
 

 
strana 2 z 2 

 

Navrhovaná právna úprava je v rozpore s princípmi európskeho práva vrátane Charty 

základných práv Európskej únie, popiera zásady subsidiarity, proporcionality, právnej istoty 

a ochrany legitímnych očakávaní a je nezlučiteľná s požiadavkou právneho štátu, ktorú 

presadzuje sama únia. V našom názore nie sme osamotení a zástupcovia Slovenskej republiky 

z rezortu ministerstva hospodárstva v procese prípravy tejto legislatívy na pôde výboru 

REACH opakovane namietali a hlasovali proti tejto legislatíve z horeuvedených dôvodov. 

 

Veríme, že námietky podporíte.  

 

Ďakujeme. 

 

 

 

Ing. Ľudovít Miklánek  JUDr. Boris Draškaba 
Predseda predstavenstva  Podpredseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Motion for a resolution B9-0365/2020 

- Motion for a resolution B9-0364/2020 

- Commission Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the 

European Parliament and of the Council 

- Annex to the Commission Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 

1907/2006 of the European Parliament and of the Council 

 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1sada_pr%C3%A1vnej_istoty_a_ochrany_legit%C3%ADmnych_o%C4%8Dak%C3%A1van%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1sada_pr%C3%A1vnej_istoty_a_ochrany_legit%C3%ADmnych_o%C4%8Dak%C3%A1van%C3%AD&action=edit&redlink=1

