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IV 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 

1 Důvod předložení a cíle 
 

1.1 Název 
 

Návrh vyhlášky, kterou se novelizuje vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním 

provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva, se vydává na základě plánu vyhlášek na 

rok 2017. 

 

1.2 Definice problému 
 

Dnem 1. 8. 2017 nabude účinnosti zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 

Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Tento zákon nově zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu vydat 

vyhlášku, která stanoví požadavky na úpravu zbraní pro filmovou a divadelní činnost. Zákon 

o zbraních ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 229/2016 Sb., pouze 

stanovoval, že filmové a divadelní zbraně musí být nevratně upraveny tak, aby při střelbě z 

nich mohly být použity pouze cvičné náboje a nábojky. Takto stanovené požadavky jsou 

velice vágní a chybějící technická regulace zbraní pro filmové a divadelní účely způsobuje 

nejasnosti v otázce technické konstrukce těchto zbraní.   

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

Požadavky na dovolené výrobní provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva jsou 

stanoveny ve vyhlášce č. 370/2002 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu o zbraních. 

Zmocnění k vydání vyhlášky stanovující tyto požadavky je uvedeno v § 79 odst. 4 zákona o 

zbraních, ve znění zákona č. 204/2015 Sb. Požadavky na dovolené výrobní provedení zbraně 

pro filmovou a divadelní činnost stanovené nejsou s výjimkou ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) 

zákona o zbraních, ve znění zákona č. 204/2015 Sb., dle kterého musí být tato zbraň nevratně 

upravena tak, aby při střelbě z ní mohly být použité cvičné náboje a nábojky. Jedná se pouze o 

vágní stanovení technických požadavků na tyto zbraně, která způsobuje nejasnosti v otázce 

konstrukčního zhotovení. Podrobnější technická regulace je tedy nezbytná.  

 

Zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost jsou na základě zákona o zbraních zbraněmi 

kategorie A, tedy zakázanými zbraněmi, přičemž novela vyhlášky kategorii měnit nebude. 

Zbraně této kategorie je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit, pokud není držiteli 

zbrojního průkazu skupiny A nebo C udělena výjimka. Tuto výjimku uděluje Policie České 

republiky, resp. příslušné krajské ředitelství, dle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla 

právnické. Tato výjimka pak zaniká, jakmile uplynula doba, na kterou byla udělena (pokud 

byla tato doba stanovena) anebo v případě, že ten, komu výjimka byla udělena, přestal být 

držitelem příslušného zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. 

 

Nezbytnost vydání vyhlášky stanovující požadavky na zbraň pro filmovou a divadelní činnost 

je dána zákonem. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon o zbraních, a který do tohoto zákona 

zavádí zmocnění Ministerstva průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky stanovující požadavky 

na zbraň pro filmové a divadelní účely (§ 79 odst. 4 zákona o zbraních, ve znění zákona 

č. 229/2016 Sb.). 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Dotčenými subjekty jsou fyzické a právnické osoby zacházející se zbraněmi pro filmovou 

nebo divadelní činnost. 

 

1.5 Popis cílového stavu 
 

Cílovým stavem je vydání vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb. Vydání 

vyhlášky je zahrnuto v plánu vyhlášek na rok 2017. Vyhláška má být vydána v souvislosti 

s novelou zákona o zbraních provedenou zákonem č. 229/2016 Sb. s účinnosti od 1. 8. 2017. 

Účinnost navrhované vyhlášky se předpokládá ke stejnému datu.  

 

Navrhovanou novelou vyhlášky se stanoví technické požadavky na zbraně pro filmovou nebo 

divadelní činnost, které doposud byly upraveny pouze v § 9 odst. 2 písm. e), dle kterého musí 

být tyto zbraně nevratně upraveny tak, aby při střelbě z ní mohly být použit pouze cvičné 

náboje a nábojky.  

 

Jasně definované technické požadavky pak povedou ke zvýšení právní jistoty subjektů, které 

tyto zbraně konstruují a nakládají s nimi.  

 

Zbraně, které se budou ode dne 1. 8. 2017 upravovat pro filmovou a divadelní činnost, tak již 

budou muset k udělení výjimky splňovat nejen požadavky stanovené v § 9 odst. 2 písm. e) 

zákona o zbraních, ale rovněž na základě zmocnění tohoto zákona rovněž požadavky 

novelizované vyhlášky č. 370/2002 Sb. 

 

Zbraně, pro něž byla udělena časově omezená výjimka na základě § 9 odst. 2 zákona o 

zbraních, budou muset splnit nové požadavky, jakmile tato výjimka pozbyde své platnosti a 

bude nutné zažádat o novou výjimku. V případě zbraní, u nichž výjimka není časově 

omezená, nelze nově stanovené požadavky vymáhat, nebude-li zákonem o zbraních 

stanoveno, že tato výjimka zaniká, jakmile zbraň přestane splňovat požadavky zákona.  

 

Novelou vyhlášky rovněž nedojde ke změně kategorizace zbraní.  

 

1.6 Zhodnocení rizik 
 

Nevydání vyhlášky by znamenalo především nenaplnění zmocnění uvedeného v § 79 odst. 4 

zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb. Oproti platnému znění obsahuje toto 

zmocňovací ustanovení zmocnění Ministerstva průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky, která 

stanoví požadavky na úpravu filmové a divadelní zbraně. Protože v současné době s výjimkou 

ustanovení v zákoně o zbraních chybí technická regulace zbraní pro filmové a divadelní 

účely, vznikají nejasnosti v otázce technické konstrukce těchto zbraní.  

 

2 Návrh variant řešení 
 

Lze uvažovat o dvou variantách, a to o variantě nulové, která představuje zachování 

současného stavu bez provedení novelizace vyhlášky č. 370/2002 Sb. a variantě č. 1, která 
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představuje novelizaci stávající vyhlášky č. 370/2002 Sb. a tím tedy naplnění zákonného 

zmocnění. 

 

Varianta nulová 

 

Varianta nulová nepředstavuje žádnou změnu oproti stávajícímu stavu, který je popsán v bodě 

1.2 a 1.3. Problémy a rizika spojená s touto variantou tak zůstávají neřešené. Zvolením této 

varianty by nedošlo k naplnění zákonného zmocnění uvedeného v § 79 odst. 4 zákona o 

zbraních, ve znění zákona č. 229/2016. Použitím této varianty by přetrvávala rizika uvedená v 

bodě 1.6 

 

Varianta č. 1 

 

Varianta č. 1 představuje novelu vyhlášky č. 370/2002 Sb. na základě zmocnění v § 79 odst. 4 

zákona o zbraních. Novela spočívá ve stanovení požadavků pro zbraně pro filmovou nebo 

divadelní činnost. Touto novelou bude dosaženo požadovaného cílového stavu uvedeného 

v bodě 1.5 a zamezení rizik uvedených v bodě 1.6. 

 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 
  

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

Navrhovaná varianta č. 1 představuje především přínosy v aplikování nejnovějších poznatků 

v oblasti divadelních a filmových zbraní. V těchto je pak přínosné zejména zavedení 

technické regulace v této oblasti, která doposud chybí, což vede k nejasnostem v případě 

požadavků na tyto zbraně. Jasně definované technické požadavky pak povedou ke zvýšení 

právní jistoty subjektů, které tyto zbraně konstruují a nakládají s nimi.  

 

Požadavky, které navrhovaná vyhláška nově stanovuje na zbraně pro filmovou nebo divadelní 

činnost představují nové právní zakotvení těchto požadavků, avšak tyto požadavky již byly po 

subjektech žádající o výjimku k těmto zbraní ze strany Policie ČR vyžadovány. Nárůst 

finančních prostředků na úpravu těchto zbraní v souvislosti s novými požadavky navrhované 

vyhlášce se tudíž předpokládá minimální. 

 

Veškeré náklady i přínosy již byly vyhodnoceny v rámci hodnocení dopadů regulace 

zpracovávané v rámci novely zákona o zbraních. Navrhovaná vyhláška je pouze technickou 

regulací, stanovující technické požadavky na základě zmocnění zákona o zbraních a 

nestanovuje žádné nové povinnosti vyžadující dodatečné náklady nad rámec zákona. 

 

3.2 Náklady 
 

Finanční náklady na úpravu zbraní pro filmovou a divadelní činnost se předpokládají pouze 

minimální, neboť stávající zbraně požadavky stanovené vyhláškou splňují z důvodů udělení 

zákonné výjimky.  

 

3.3 Přínosy 
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 Přínosy spočívají zejména ve stanovení technické regulace pro zbraně pro divadelní a 

filmovou činnost, čímž dojde i k posílení právní jistoty subjektů, které s těmito zbraněmi 

zacházejí tím, že budou tyto požadavky právně ukotveny. 

 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 

Náklady u varianty nulové, která zachovává stávající stav, jsou zcela nulové, neboť 

nepředstavují žádnou změnu. Rovněž přínosy této varianty nejsou žádné.  

 

U varianty č. 1 se očekávají pouze minimální finanční náklady. Přínosy spočívají v ukotvení 

požadavků na zbraně pro filmovou a divadelní činnost v právním předpise a tím zvýšení 

právní jistoty žadatelů o výjimku k těmto zbraním. 

 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Zákon o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb. zmocňuje Ministerstvo průmyslu a 

obchodu k vydání vyhlášky stanovující požadavky na zbraně pro filmovou nebo divadelní 

činnost. Z tohoto důvodu je jedinou možnou variantou varianta č. 1, která předpokládá vydání 

vyhlášky, která novelizuje stávající vyhlášku č. 370/2002 Sb. Novela této vyhlášky spočívá ve 

stanovení technických požadavků na tyto zbraně. Nejvhodnější variantou je tedy varianta č. 1 

 

5 Implementace doporučené varianty a vynucován 
 

Implementaci a vynucování požadavků varianty č. 2 jsou stanoveny zákon o zbraních, ve 

znění zákona č. 229/2016 Sb., k jehož provedení se navrhovaná vyhláška navrhuje vydat. 

Splnění požadavků na zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost bude vyžadovat zejména 

Policie ČR, neboť ta dle zákona o zbraních uděluje výjimky k držení zbraní pro filmovou 

nebo divadelní činnost.  

 

6 Přezkum účinnost regulace 
 

K přezkumu účinnosti regulace dochází nepřetržitě příslušnými orgány, které zajišťují nejen 

implementaci a vynucování, ale rovněž sledují vývoj v oblasti zbraní a střeliva upraveného 

navrhovanou vyhláškou. 

 

7 Konzultace a zdroje dat 
 

Při přípravě navrhované vyhlášky vycházel předkladatel zejména z konzultací s pracovníky 

Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Dále byla příprava vyhlášky konzultována se 

zástupci Ministerstva vnitra. Z hlediska subjektů vyrábějícími a případně nakládajícími se 

zbraněmi, jež jsou předmětem této vyhlášky, byl návrh poskytnut a poté konzultován se 

společností Flash Barrandov a rovněž s příslušnými pracovníky České televize.  

 

8 Kontakt na zpracovatele 
 

Mgr. Jakub Korec 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15, Praha 1 

Tel.: 224852194, email: korec@mpo.cz 
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