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            III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

 

 

A) VYSĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ JEJICH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 
Navrhovaná vyhláška, 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. 

 

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 nebo 

divadelní činnost, které jsou zařazeny do kategorie A. Zákon o zbraních ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 229/2016 Sb., pouze stanovoval, že filmové 

a divadelní zbraně zařazené do kategorie A 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.  

 

Novela vyhlášky č. 370/2002 Sb., spočívá ve stanovení požadavků na úpravu zbraní pro 

filmovou nebo divadelní činnost, které jsou zařazeny do kategorie A.  

 

Požadavky stanovené na zbraně pro filmové a divadelní účely se nebudou vztahovat na zbraně 

pro tyto účely upravené před nabytím účinnosti této vyhlášky, tedy přede dne 1. 8. 2017. 

 

Zákon o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb., nebude rovněž obsahovat zmocnění pro 

Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky k provedení § 39 odst. 2 písm. a) a b) 

a § 39 odst. 3 písm. a) a stanovení vzoru potvrzení o znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu 

zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliv a kontrolní značky. 

K problematice znehodnocování zbraní bude nově zmocněna vláda k vydání nařízení vlády. 

Z tohoto důvodu navrhovaná vyhláška obsahuje i zrušovací ustanovení, kterým se ruší 

vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při 

znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů a rovněž vyhláška 

č. 632/2004 Sb., kterou se vyhláška č. 371/2002 Sb. mění. 

 

Na základě požadavku Ministerstva vnitra je rovněž provedena změna v § 2 odst. 1, která 

souvisí se změnou koncepcí rozlišení střeliva a munice v zákoně o zbraních ve znění účinném 

od 1. srpna 2017, tedy s nabytím účinnosti zákona č. 229/2016 Sb. Jedná se jak o aktivní 

náplně střel, tak i označení střeliva podle C.I.P. (Mezinárodní komise pro zkoušky ručních 

palných zbraní), které odrážejí fakt, že zejména náboje v rozmezí ráží 12, 7 mm až 20 mm 

mohou podle typu střely spadat jak mezi střelivo, tak i munici. Rovněž tak, pokud jde 
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o náboje v rážích nad 20 mm, může jít o střelivo, avšak je nezbytné, aby se jednalo 

o dovolené výrobní provedení (může jít např. o brokové či signální náboje). 

 
B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 

ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  

Navrhovaná vyhláška novelizuje vyhlášku č. 370/2002 Sb., která je prováděcím předpisem 

k zákonu o zbraních.  

 

§ 79 odst. 4 zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb., zmocňuje Ministerstvo 

průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky, kterou se stanoví dovolené výrobní provedení 

plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a požadavky na úpravu zbraně pro filmovou nebo 

divadelní činnost podle § 9 odst. 2 písm. e) zákona o zbraních.  

 

Zcela nové zmocnění představuje pouze zmocnění k vydání vyhlášky stanovující požadavky 

na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost zařazených do kategorie A. Zmocnění 

ke stanovení dovoleného výrobního provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva je 

již obsaženo v zákoně o zbraních v platném znění, a již je naplněno ve stávající vyhlášce 

č. 370/2002 Sb. 

 

Navrhovaná vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 370/2002 Sb., tak tuto vyhlášku 

novelizuje zejména v rozsahu požadavků na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní 

činnost. Návrh vyhlášky představuje technickou regulaci zbraní pro filmovou nebo divadelní 

činnost, čímž nepřekračuje zákonné zmocnění a je se zmocněním v zákoně o zbraních v 

souladu. 

 

Zrušovací ustanovení, kterým se ruší vyhlášky č. 371/2002 Sb. a č. 632/2004 Sb. jsou rušeny 

na základě zákona č. 229/2016 Sb., kterým bylo odstraněno zmocnění k vydání rušených 

vyhlášek. 

 
C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A 

OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE POKUD SE NA 

VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, S 

UVEDENÍM TĚCHTO PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH 

ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA 

EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY  

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

a dovolené výrobní provedení zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost na úrovni Evropské 

unie nejsou stanoveny. Evropská unie ve spolupráci s Mezinárodní stálou komisí pro zkoušky 

ručních palných zbraní pro civilní potřebu v současnosti připravuje předpisy stanovující 

požadavky na tyto zbraně a to v rámci přípravy revize směrnice Rady 91/477/EHS, dle jejíž 

návrhu by měla stanovit požadavky na plynové a expanzní zbraně. Oblastí zbraní pro filmové 

a divadelní účely by se navrhovaná revize směrnice týkat neměla a tato oblast by i nadále 

měla být upravena na národní úrovni.  

 

Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). 
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D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 

NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

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, v platném znění. Požadavky na dovolené výrobní provedení zbraně pro filmovou 

nebo divadelní činnost zařazené do kategorie A 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.  

Nezbytnost vydání vyhlášky stanovující požadavky na zbraň pro filmovou nebo divadelní 

činnost zařazených do kategorie A je dána zákonem č. 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.). 

Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ 

DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA 

OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A 

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Navrhovaná vyhláška je technickým předpisem, který nebude mít sociální dopady včetně 

dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny. Navrhovaná vyhláška rovněž nebude mít dopady na 

životní prostředí a nepřepokládají se finanční dopady. 

Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

A VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MŮŽŮ 

A ŽEN 

Navrhovaná vyhláška nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem 

diskriminace.  
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Dopad na rovnost mužů a žen byl hodnocen podle "Metodiky hodnocení dopadů na rovnost 

žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR". 

Navrhovaná vyhláška je technickým předpisem, který stanovuje požadavky na dovolené 

výrobní provedení plynové a expanzní zbraně a střeliva a dovolené výrobní provedení zbraně 

pro filmovou nebo divadelní činnost. Předkladatel tedy v souladu s bodem 3.3 Metodiky 

konstatuje, že navrhovaná vyhláška se nijak nedotýká postavení fyzických osob a nemá dopad 

na rovnost mužů a žen. 

G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 

K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Navrhovaná vyhláška nebude mít dopad na ochranu soukromí a možností zneužití osobních 

údajů. 

Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Korupční rizika byla hodnocena v souladu s metodikou C.I.A. – Corruption Impact 

Assessment  

(http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-

rizik-_cia_.pdf). 

Množina upravovaných vztahů a rozsah pravomoci státních orgánů zcela odpovídá stávající 

právní úpravě. Kompetentní orgány veřejné správybudou schopny efektivně kontrolovat 

a vynucovat dodržování nové regulace stejnými postupy, jako je tomu u regulace současné.. 

Návrh nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Návrh dále není v rozporu s požadavky na 

transparenci a otevřenost dat.  

Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

I) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAMQ9UM6H)



8 
 

 

II) Zvláštní část 
 

 

K článku I 

 

K bodu 1 

 

Návrhem vyhlášky je do vyhlášky č. 370/2002 Sb. vkládán nový paragraf stanovující 

požadavky na zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost a rovněž zrušeny některé vyhlášky 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Z tohoto důvodu je nutné upravit název vyhlášky tak, aby 

obsahoval upravovanou oblast.  

 

K bodu 2 

 

V souvislosti se změnou názvu zákona o zbraních se mění i úvodní věta vyhlášky 

č. 370/2002 Sb. 

 

 

K bodu 3 

 

Doplňuje se § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 370/2002 Sb. a to v souvislosti se změnou 

koncepce rozlišení střeliva a munice v zákoně o zbraních ve znění účinném od 1. srpna 2017. 

Jak pokud jde o aktivní náplně střel, tak i o označení střeliva podle C.I.P. jde o změny, které 

odrážejí fakt, že zejména náboje v rozmezí ráží 12,7 mm až 20 mm mohou podle typu střely 

spadat jak mezi střelivo, tak i munici. Rovněž tak, pokud jde o náboje v rážích nad 20 mm, 

může jít o střelivo, avšak je nezbytné, aby se jednalo o dovolené výrobní provedení (může jít 

např. o brokové či signální náboje). 

 

 

K bodu 4 

 

§ 2 odst. 1 písm. b) se doplňuje o signální střelivo pro signální zbraně. Doplnění je nutné, aby 

bylo uvedeno, že signální střelivo (konkrétně v případě signálních nábojů ráže 26.5 mm) 

nemá spadat do nedovoleného výrobního provedení. To by v dikci zákona o zbraních, 

ve znění zákona č. 229/2016 Sb. znamenalo, že se tyto náboje budou považovat nikoliv 

za střelivo (byť zakázané), ale s ohledem na ráži vyšší než 200 mm za munici. 

 

 

K bodu 5 

 

Nově vložený § 2a stanovuje požadavky na zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, které 

jsou zařazeny do kategorie A. Jedná se o technickou regulaci, která v oblasti těchto zbraní 

chybí. S výjimkou požadavku uvedeného v § 9 odst. 2 písm. e) zákona o zbraních žádné 

požadavky v oblasti zbraní pro filmové nebo divadelní účely nejsou stanoveny, což způsobuje 

nejasnosti v otázce technické konstrukce těchto zbraní. 

 

Technické úpravy zbraně jsou navrženy za účelem zabránění použití nábojů se střelou, aby 

nedocházelo k případným ohrožením zdraví uživatele a dalších osob při imitaci střelby 

v důsledku záměny cvičného náboje nebo nábojky za ostrý náboj. 
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Vzhledem k možnosti použití maket ostrých nábojů i cvičných nábojů v rozměrech nábojů se 

střelou pro divadelní a filmové účely je ponechána původní nábojová komora. 

 

 

K článku II 

 

Přechodné ustanovení stanovuje, že požadavky stanovené vyhláškou, kterou se mění vyhláška 

č. 370/2002 Sb. se nevztahují na zbraně upravené nebo dovezené na území České republiky 

přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy před 1. 8. 2017. 

 

 

K článku III 

Vzhledem k tomu, že zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon o zbraních, zrušil 

zmocnění pro Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky, která upravuje oblast 

znehodnocování zbraní, obsahuje vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., 

zrušovací ustanovení, kterým se ruší vyhláška č. 371/2002 Sb., včetně vyhlášky 

č. 632/2004 Sb., které upravovali oblast znehodnocování zbraní.  

K článku IV 

Přechodné ustanovení se vztahuje k zrušovacím ustanovením v článku III. Dle tohoto 

přechodného ustanovení se řízení zahájená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy do 

31. 7. 2017 se dokončí podle vyhlášky č. 371/2002 Sb.  

K článku V 

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 

předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění. 

 

 

K článku VI 

 

Účinnost této vyhlášky je stanovena dnem 1. 8. 2017, tedy dnem nabytí účinnosti zákona 

č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon o zbraních, kterým do zákona o zbraních bylo vloženo 

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

činnost. 
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