
V.  

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném 

označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 7. července 2016, 

s termínem dodání stanovisek do 28. července 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

financí 

1. Materiál neobsahuje žádné, natož podrobné zhodnocení využitelnosti 

dosavadních personálních kapacit jak v úřadu ČÚZZS, tak celkově v 

rozpočtové kapitole MPO. Za 1. kvartál letošního roku vykázala kapitola MPO 

295 neobsazených míst, což představuje 13,3 %, za rok 2015 ve výši 7,1 %, za 

rok 2014 ve výši 8 %, rok 2013 ve výši 11,9 %, rok 2012 ve výši 11,4 %, což 

svědčí o dlouhodobém jevu, který nelze přisoudit administrativní náročnosti 

průběhu výběrových řízení v souladu s přijetím zákona o státní službě. Rovněž 

chybí zhodnocení a informace o provedení personálního auditu s cílem 

identifikovat a využít kapacity plně nevyužité, identifikovat strnulá místa v 

nastavených procesech, zhodnotit využitelnost kapacit z agend v čase přirozeně 

se utlumujících, zaměřit se na dlouhodobě neobsazená místa či zhodnotit 

optimální rozsah jednotlivých útvarů (možná úspora pramenící z vhodného 

sloučení věcně příbuzných útvarů). Rovněž postrádáme zhodnocení možnosti 

delimitace tabulkových míst a souvztažných platových prostředků z kapitoly 

Ministerstvo vnitra, která rovněž disponuje značným množstvím neobsazených 

míst. S ohledem na výše uvedené požadujeme upravit materiál a návrh usnesení 

vlády o jednoznačné stanovení, že návrh nepředstavuje navýšení personálních 

kapacit nad rámec stávajících parametrů státního rozpočtu v platové oblasti a že 

veškeré případné dopady budou zajištěny v rámci stávajících personálních 

kapacit a prostředků na platy v dotčených kapitolách státního rozpočtu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odstoupeno od připomínky. 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí.  

 

MF uvolnilo finanční prostředky pro MPO 

za účelem zajištění výkonu nové agendy 

ČÚZZS. 

Vzhledem k tomu, že navýšení rozpočtových 

prostředků na platy 2 pracovních míst ve výši 

922 728,- Kč a 2 služebních míst ve výši 

1 028 112,- Kč na ČÚZZS pro kalendářní rok 

2017 a každý další kalendářní rok již bylo MF 

odsouhlaseno a schváleno, považujeme za 

vhodné tento požadavek z návrhu Usnesení 

vlády vypustit. 

Vzhledem k tomu, že ČÚZZS je podřízená 

organizace MPO, která v rámci rozpočtu MPO 

nemá vlastní kapitolu, finanční prostředky pro 

ČÚZZS by měly být z MF převedeny do 

rozpočtové kapitoly 322 – Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAJ4J2FI7)



Stránka 2 (celkem 10) 

MF 2. Materiálně technické zabezpečení pracovních a služebních míst,  

které se v roce 2016 odhaduje na 6,3 mil. Kč a v roce 2017 a letech 

následujících na 1,2 mil. Kč je potřeba zabezpečit v rámci rozpočtovaných 

prostředků pro organizační složku státu Českého úřadu pro zkoušení zbraní  

a střeliva (ČÚZZS), spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)  

a to ve všech letech jejich existence, tedy v rámci limitu prostředků kapitoly 

MPO. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 

MF trvá na uhrazení materiálních nákladů 

z prostředků MPO s ohledem na to, že 

kapitole MPO byly na roky 2017-2019 

navýšeny prostředky na provozní výdaje a 

na investice částkou 84 816 180,- 

každoročně. 

MF 3. K Návrhu usnesení vlády:  

1. Požadujeme zrušit I. schvaluje bod 2. a bod 3. a dále II. ukládá bod. 2  

a vyjmout ministra financí z části „Provedou“.  

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 

 

MF 4. Do návrhu usnesení vlády požadujeme doplnit ustanovení - II. u k l á d á  

2. Ministru vnitra ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu zabezpečit 

veškeré personální a finanční dopady vyplývající z návrhu nařízení vlády 

v rámci dosavadního počtu míst a schválených výdajových limitů kapitol. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 

 

 

   

Ministerstvo 

obrany 

1. Obecně k materiálu: 

Požadujeme do materiálu doplnit pasáž, na základě které bude zřejmé, že 

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nedisponuje volnými lidskými zdroji 

ani finanční rezervou k zajištění předmětné agendy.    

 

Odůvodnění: V části 4 materiálu „Odůvodnění“ je uvedeno, že realizace 

nařízení vlády si vyžádá dodatečný výdaje státního rozpočtu v roce 2016 a 

letech dalších včetně i navýšení počtu zaměstnanců u Českého úřadu pro 

zkoušení zbraní a střeliva. Uvedený materiál  

ale neobsahuje informaci, zda-li tento úřad v současné době nedisponuje 

neobsazenými pracovními místy, která by mohla sloužit k vedení předmětné 

agendy, a zda-li tento úřad nedisponuje pro zabezpečení nových zaměstnanců, 

popřípadě také provozního materiálu, volnými finančními zdroji, které by byly 

využitelné pro vytvoření podmínek realizace návrhu nařízení v praxi.   

Akceptováno.  

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí.  

 

Odůvodnění doplněno o informace MPO a 

ČÚZZS, ze kterých vyplývá, že MPO ani 

ČÚZZS nedisponují personálními a 

materiálními podmínkami pro výkon nové 

agendy (viz dokument ČÚZZS – čj.1000-

Ku/161/02/16 ze dne 25. 4. 2016 a sdělení 

MPO ze dne 19. 8. 2016). 
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Tato připomínka je zásadní. 

   

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

K  výše uvedenému legislativnímu návrhu nemám z  hlediska působnosti 

Ministerstva zahraničních věcí zásadní připomínky, doporučuji však označit 

přílohu č. 1 v souladu s Legislativními pravidly vlády a doplnit chybějící 

přílohu č. 2. 

Akceptováno. 

 

Příloha č. 2 rozeslána připomínkovým 

místům. 

   

Odbor 

kompatibility Po stránce formální: 

Předkladatel z větší části nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 

vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 

1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 

závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 

znění (dále jen „Metodické pokyny“). 

Předkladatel nesplnil povinnost plynoucí z čl. 9 odst. 2 písm. e) ve spojení 

s čl. 14 odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel vlády, tj. nepřiložil k návrhu 

srovnávací tabulku k nařízení 2015/2403, kterou byl povinen vypracovat dle čl. 

6a Metodických pokynů. V závislosti na vyjasnění toho, kde budou případně 

provedena ustanovení nařízení 2015/2403, která vyžadují provedení do 

právního řádu ČR, by pak předkladatel eventuálně měl postupovat v souladu 

s čl. II přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády, tedy podtrhnout 

implementační ustanovení a přiložit rozdílovou tabulku. K posouzení toho, zda 

je nutné některá ustanovení nařízení vlády provést prostřednictvím 

předkládaného nařízení vlády, je však žádoucí přiložit k návrhu srovnávací 

tabulku. 

Tento nedostatek je nutno napravit. 

Akceptováno.  

 

Srovnávací tabulka, předkládací zpráva a 

odůvodnění doplněny. 

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí.  
 

 

 

OKOM Po stránce materiální: Akceptováno.  

 

Srovnávací tabulka, předkládací zpráva a 
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Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrhem je zajišťována adaptace českého právního řádu na: 

 prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, 

kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách 

znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené 

střelně zbraně byly nevratně neschopné střelby. 

Návrhu se dále dotýká zejména: 

 směrnice Rady ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení 

zbraní (91/477/EHS) (dále jen „směrnice“). 

Tato připomínka je zásadní. 

odůvodnění doplněny. 

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí.  
 

OKOM K úpravě práv a povinností v návrhu: 

Předkladatel v rámci odůvodnění uvádí, že návrh nezakládá žádná práva a 

povinnosti, toto prohlášení je však zpochybnitelné. Ustanovení typu „označení 

se umístí“ (§ 2 odst. 2) nebo „předá ji útvar držiteli zbrojní licence k provedení 

označení“ (§ 3 odst. 1) v sobě obsahují povinnost. Povinnost umístit označení 

je pak patrně adresována držiteli zbrojní licence, tedy soukromému subjektu. 

Uložení povinností soukromým subjektům by jednoznačně mělo být součástí 

zákona, nikoliv nařízení vlády. V každém případě pak doporučujeme vyvarovat 

se zvolené legislativní techniky využívající zvratný trpný rod a jasně určit, 

který subjekt má vykonávat dotčenou činnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí.  
 

Povinnosti dotčených osob v oblasti 

znehodnocování zbraní jsou stanoveny přímo 

zákonem o zbraních (§ 39 a § 63). 

Návrh nařízení vlády tedy nezakládá žádné 

nové povinnosti a pouze reflektuje povinnosti 

stávající, upravené zákonem o zbraních. 

 

 

OKOM K provedení některých ustanovení nařízení 2015/2043: 

1. K čl. 1 odst. 2 nařízení 2015/2043: 

Z návrhu není zřejmé, jakým způsobem je proveden čl. 1 odst. 2 nařízení 

2015/2043, který stanoví, že prováděcí nařízení se použije též na zbraně, které 

jsou převedeny do jiného členského státu nebo uvedeny na trh. Požadujeme 

Akceptováno. 

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí. 

 

Předmětné ustanovení nařízení komise není 

návrhem nařízení vlády prováděno, a to 
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vysvětlit nebo návrh upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

z těchto důvodů: 

1) Podle názoru České republiky a řady 

dalších členských států Evropské unie není 

nařízení komise věcně i formálně správné. 

Zejména po věcné stránce obsahuje zásadní 

chyby, které neumožňují faktické provedení 

znehodnocení určitých palných zbraní, i když 

ambice nařízení komise směřují i vůči nim. 

Za zásadní problém je nutno považovat 

nemožnost znehodnocení zbraně, která 

neobsahuje všechny součásti/součástky tak, 

jak požaduje nařízení komise. 

2) Ustanovení čl. 1 odst. 2 nařízení komise je 

extrémně kontroverzní a reálná možnost jeho 

vymáhání je nesmírně problematická 

(neexistuje žádný přehled o tom, kde, kdo a 

jaké dříve znehodnocené zbraně drží). 

3) Zcela zásadní problém představuje institut 

„doznehodnocení“ palných zbraní, které tento 

článek fakticky požaduje. Takový požadavek 

nebude u většiny zbraní znehodnocených 

v České republice po roce 2000 technicky 

vůbec proveditelný.  

4) Stejný problém existuje v řadě jiných 

členských zemí EU (Spolková republika 

Německo deklarovala, že, pokud nebude tento 

problém odstraněn, nebude nařízení komise 

vůbec aplikovat). Aktuálně již probíhají 

jednání o změně nařízení komise, přičemž 

v Evropském parlamentu již je připraven 

rovněž samostatný návrh, který kontroverzní 

povinnosti založené nařízením komise 

významně modifikuje. 
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OKOM 2. K čl. 3 odst.1 a odst. 6 nařízení 2015/2043: 

Postrádáme provedení ustanovení čl. 3 odst. 1 a odst. 6 nařízení 2015/2043. 

Bez srovnávací tabulky nelze ani určit, zda tato ustanovení nejsou v českém 

právním řádu již provedena. Je nutno uvést, kde jsou tato ustanovení 

provedena, nebo je provést v rámci předkládaného návrhu (stanovení doby 

uchovávání osvědčení by však mělo mít i oporu v zákoně). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

 

Srovnávací tabulka, předkládací zpráva a 

odůvodnění doplněny. 

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí.  

 

Čl. 3 odst. 1 nařízení komise je proveden již 

dnes v § 63 odst. 7 zákona o zbraních. 

 

Čl. 3 odst. 6 je fakticky již proveden v § 72 

odst. 2 zákona o zbraních – tyto údaje se 

v České republice již dlouhodobě běžně 

uchovávají po požadovanou dobu 20 let stejně 

jako jiné údaje o zbraních.  

 

 

OKOM 3. K čl. 5 nařízení 2015/2043 a § 3 odst. 1 návrhu: 

„Ověřujícím subjektem“ podle nařízení 2015/2043 je patrně Policie ČR, která 

vydává osvědčení o znehodnocení (§ 2 odst. 1 návrhu).  Označením dle 

nařízení 2015/2043 opatřuje zbraň nebo její část v souladu s čl. 5 ověřující 

subjekt. Z § 3 odst. 1 návrhu nařízení vlády však plyne, že označení provede 

držitel zbrojní licence, což neodpovídá nařízení 2015/2043. Žádáme tento 

rozpor odstranit či vysvětlit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí. 

 

Nařízení komise vyžaduje pouze to, aby 

ověřující subjekt znehodnocenou zbraň (její 

hlavní části) těmito značkami „opatřil“ 

(„affix“), je tedy zřejmé, že jde o kompetenci 

ověřujícího subjektu (Policie České 

republiky), není však stanoveno, že by měla 

být značka fyzicky vyražena přímo jím, nebo 

zda takový úkon, na základě jeho rozhodnutí a 

pod jeho dohledem, může provést jiný subjekt. 

Označování bylo v rámci výboru podle čl. 13a 

směrnice 91/477/EHS dlouze diskutováno, 
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přičemž možnost, aby označení na základě 

„zmocnění“ ověřujícího orgánu provedl jiný 

profesionální subjekt (který označení provede 

„citlivě“ k dané zbrani, a s odpovídajícím 

vybavením – např. s ohledem na některé velmi 

malé části zbraně, na které nepůjde použít 

standardní raznice) nebylo naprosto 

zpochybňováno. Tato praxe je i v rámci 

aplikace stávajícího nařízení běžná 

v některých členských státech, podle jejichž 

systému znehodnocování bylo nadto nařízení 

do značné míry připravováno (FR, NL). 

OKOM K § 1 odst. 1 

Čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení stanoví, že toto nařízení se použije na střelné 

zbraně kategorií A, B, C nebo D podle definic v příloze I směrnice. Příloha I 

bod II. část B směrnice stanoví, že: „Mechanismus závěru, nábojová komora a 

hlaveň střelných zbraní jako oddělené předměty jsou zahrnuty do kategorie 

těch střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí.“ 

Z toho vyplývá, že nařízení se použije nejen na „kompletní zbraně, ale i na 

jejich hlavní součásti, v rozporu s tím, co je uvedeno v od i § 1. Požadujeme 

vysvětlit nebo návrh upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno.  

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí. 

 

V citovaném ustanovení směrnice jde však 

nikoli o definici pojmu zbraň (ta je obsažena 

v jejím čl. 1 (1)), ale pouze o stanovení 

pravidla, že na jednotlivé hlavní části zbraně 

se vztahují práva a povinnosti vážící se k dané 

kategorii kompletní zbraně. 

 

Nařízení komise je však od počátku po 

technické stránce konstruováno pouze pro 

kompletní zbraně. Řada klíčových 

technických operací uvedených v tabulce II 

Přílohy nedává při jejich aplikaci na samotné 

hlavní části, nebo torza zbraní vůbec smysl. 

Některé z těchto operací by nebylo ani vůbec 

možné provést (viz znehodnocovací operace 

1.5, 3.2, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.3), přičemž 
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provedení těch operací, které jsou nařízením 

jinak požadovány, nejsou bez těchto úprav 

zase z hlediska znemožnění zpětné reaktivace 

dostatečné. Rovněž upozorňujeme, že Tabulka 

III stanovuje, které znehodnocovací operace 

(tzn. všechny uvedené) mají být pro ten který 

druh palné zbraně provedeny. 

 

Je skutečností, že samo nařízení komise 

výslovně a jednoznačně neuvádí, že jej nelze 

použít na samostatné hlavní části zbraně, ale 

jednak taková možnost byla (přes odpor ČR a 

DE!) od počátku přípravy návrhu odmítnuta 

(což jsme schopni doložit zápisy z jednání 

Výboru podle čl. 13a Směrnice 91/477/EHS) a 

jednak nařízení je pro takový postup technicky 

nepoužitelné.  

OKOM K § 2 odst. 1 

Jsme toho názoru, že z legislativně-technického hlediska je ustanovení 

formulováno nesprávně. Nelze stanovit, že osvědčení vydávané na základě 

prováděcího nařízení nahrazuje potvrzení o znehodnocení zbraně nebo střeliva 

anebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva, vzhledem k tomu, že původní 

osvědčení nebude v konkrétním případě vůbec vydáno. Není tak co nahrazovat. 

Od účinnosti navrhovaného nařízení vlády bude prostě jen bez dalšího 

vydáváno (nové) osvědčení. Požadujeme upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

 

Místo slova „nahrazuje“ použita slova „se 

považuje za“. 

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí. 

 

 

OKOM K § 2 odst. 2 

 

K návrhu není přiložena příloha č. 2. Požadujeme napravit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí. 

 

 

Příloha č. 2 rozeslána připomínkovým 
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místům. 

   

Ministerstvo 

zemědělství 

K § 2  

     Požadujeme k návrhu nařízení vlády doplnit přílohu č. 2, na kterou 

ustanovení odstavce 2 odkazuje.   

Odůvodnění: 

     Součástí předloženého materiálu není příloha č. 2 stanovující podobu 

společného jednoznačného označení všech částí palné zbraně upravených za 

účelem jejího znehodnocení, proto je třeba tuto přílohu k návrhu nařízení vlády 

doplnit.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí. 

 

Příloha č. 2 rozeslána připomínkovým 

místům. 

Ministr pro 

lidská práva, 

rovné 

příležitosti 

a legislativu 

K odůvodnění  

1. K bodu 5 (Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované 

právní úpravy) 

V bodu 5 pod písm. a) je vyhodnocena oblast personální. Uvedenou 

část požadujeme více specifikovat, neboť je nedostatečně zpracována. 

Zejména postrádáme výpočet nákladů na jednoho nového zaměstnance 

(zařazení do platové třídy, předpokládané osobní ohodnocení, zákonné 

odvody apod.), přičemž náklady na 1 zaměstnance ve výši 1 mil. Kč 

považujeme za diskutabilní.  

Dále je třeba snížit i požadavek na mzdové prostředky nových 

zaměstnanců na 2. pololetí 2016, neboť po úspěšném výběrovém řízení 

na obsazení nových pozic nebudou noví zaměstnanci v pracovním nebo 

služebním poměru po celou dobu 2. pololetí 2016, tudíž nelze obecně 

aplikovat požadavek na polovinu nákladů vypočtených na 1 

zaměstnance.  

2. K bodu 5 (Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované 

právní úpravy) 

V bodu 5 pod písm. b) je vyhodnoceno materiálně technické 

zabezpečení nových pracovních/služebních míst. I v tomto případě 

postrádáme bližší výpočet (určení) finančních prostředků při zahájení 

 

Akceptováno.  

 

Na základě závěrů vypořádání zásadních 

připomínek a povinnými připomínkovými 

místy předkládací, odůvodnění, usnesení 

vlády a účinnost návrhu nařízení vlády 

doplněny, resp. upraveny. 

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí. 

 

 

 

Akceptováno. Viz výše. 
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agendy ve výši 6,3 mil. Kč. Zabezpečení agendy (předmětné činnosti) 

od roku 2017 a násl. ve výši 1,2 mil. Kč ročně je nutno bez bližší 

specifikace taktéž považovat za sporné.  

KML K předkládací zprávě  

Požadujeme, aby byl text předkládací zprávy doplněn o všechny požadované 

aspekty, jak vyžaduje závětí čl. IV odst. 7 Jednacího řádu vlády a čl. 14 odst. 1 

písm. e) Legislativních pravidel vlády, zejména vyhodnocení dopadu na státní 

rozpočet. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

 

Předkládací zpráva doplněna. 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí. 

 

Předkládací zpráva doplněna. 

 

V Praze 27. dubna 2017 

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Rataj Podpis: 

                     Mgr., Ing. Jan Bartošek 

                     JUDr. Ivo Chauer 
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