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IV. 
Odůvodnění 

Obecná část 

Název 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu 
zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E.  
 
1) Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

K tomu, aby se osoba, v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 
a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) 
mohla stát držitelem zbrojního průkazu, musí splňovat řadu kvalifikačních předpokladů. 

V souladu se zákonem o zbraních mezi kvalifikační předpoklady žadatele o vydání 
zbrojního průkazu skupiny A až E (dále jen „žadatel“) spadá i ověření jeho odborné 
způsobilosti. Ta se prokazuje zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem, kterého 
určuje příslušný útvar Policie České republiky. Zkušební komisař po úspěšném vykonání 
zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti. 

Zkouška odborné způsobilosti žadatele se skládá z teoretické a praktické části. 
Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu. Praktická část zkoušky má za cíl 
zjistit znalosti bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a schopnost střelby žadatele 
na pevný cíl. 

V současné době problematiku ověřování odborné způsobilosti žadatele upravuje 
především zákon o zbraních a podzákonné právní předpisy - do 31. července 2017 vyhláška 
č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, která bude s účinností 
od 1. srpna 2017 nahrazena novou vyhláškou č. …/2017 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o zbraních (v případě této prováděcí vyhlášky probíhá v současné době 
legislativní proces) a nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné 
způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E (dále jen „nařízení vlády“). 
Zde je namístě konstatovat, že některá ustanovení zmíněných podzákonných právních 
předpisů se překrývají, což ve stávající i budoucí praxi vede, resp. by vedlo k různým 
aplikačním problémům.  

Dokladem aktuálního neutěšeného stavu v předmětné oblasti je nárůst dotazů dotčených 
osob týkajících se zkoušek odborné způsobilosti žadatelů směřovaných na Ministerstvo vnitra, 
jakož i průběžná výměna informací mezi zkušebními komisaři (jejich odbornou způsobilost 
ověřuje Ministerstvo vnitra) a Ministerstvem vnitra, a to i v rámci pravidelně pořádaných 
instruktážně metodických zaměstnání. 

Aktuálně dochází rovněž k nárůstu zkoušek odborné způsobilosti žadatelů. Úměrně 
tomuto trendu rovněž roste počet stížností dozorujících příslušníků Policie České republiky, 
kteří jsou přítomni průběhu zmíněných zkoušek na činnost zkušebních komisařů.  
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Přehled počtu zkoušek odborné způsobilosti pro žadatele o vydání zbrojního průkazu 
skupiny A až E a počtu osob přihlášených ke zkoušce 

 
(položky 55 a 56 statistického přehledu vedeného ŘSZBM PP) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Počet 

zkoušek 
ZOZ 

796 816 831 949 1703 

Počet osob 
přihlášených 

k ZOZ 

13572 13806 13645 19876 27184 

 

Obdobná situace je i v oblasti nápadu stížností žadatelů, případně správců střelnic 
na průběh zkoušky odborné způsobilosti pro žadatele o vydání zbrojních průkazů, kdy za celý 
rok 2016 bylo Ministerstvem vnitra vyřízeno 9 stížností, zatímco jen za I. čtvrtletí roku 2017 
to bylo rovněž 9 stížností. 

Za účelem zefektivnění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů, zpřehlednění právní 
úpravy, zajištění jejich jednotného průběhu v celé České republice a tím zvýšení právní jistoty 
adresátů právní úpravy na úseku zbraní a střeliva (žadatelů, zkušebních komisařů, příslušníků 
Policie České republiky a osob provozujících střelnice) se tedy navrhuje změna nařízení 
vlády, a to mimo plán legislativních prací vlády. 

V dané souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že bez provedení změny nařízení 
vlády budou přetrvávat nastíněné problémy, které zabrání zkvalitnění zkoušek odborné 
způsobilosti žadatelů. 

 

2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o zbraních a dalšími 
zákony 

Předně je třeba uvést, že návrh změny nařízení vlády pouze mění, upravuje nebo 
doplňuje některé administrativní, technické a praktické otázky spojené s procesem ověřování 
odborné způsobilosti žadatelů. Tam, kde dochází k duplicitám se zákonem o zbraních nebo se 
stávající resp. novou vyhláškou č. …/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o zbraních se příslušná ustanovení vypouštějí. Návrh změny nařízení vlády nijak nezasahuje 
do zákona o zbraních ani do žádných jiných právních předpisů. 

 
Návrh změny nařízení vlády slouží, jak uvedeno výše ke zpřehlednění právní úpravy 

v oblasti faktického výkonu zkoušek žadatelů, což přinese zlepšení právního, organizačního 
a technického prostředí v předmětné oblasti. 

 
3) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

Problematiku zkoušek odborné způsobilosti žadatelů právní úprava a předpisy 
Evropské unie neupravují. 
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4) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Oblasti ověřování odborné způsobilosti žadatelů se, z pohledu právního řádu České 
republiky, výslovně dotýká: 
 
• zákon o zbraních, 
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, 

resp. vyhláška č. …/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, 
• nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele 

o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E 
 
a dále některé další podzákonné právní předpisy v působnosti Ministerstva vnitra. 
 

Bez přijetí návrhu změny nařízení vlády by nebylo možno zvýšit efektivitu průběhu 
zkoušek odborné způsobilosti žadatelů, vytvořit konformní prostředí zkoušek, jakož i snížit 
administrativní zátěž Policie České republiky, Ministerstva vnitra a dalších osob, spojenou 
s vyřizováním dotazů, námětů, podnětů a stížností týkajících se průběhu zkoušek a přístupu 
jednotlivých osob k ověřování odborné způsobilosti žadatelů. 

 
5) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Navrhovaná změna nařízení vlády nemá dopad na veřejné rozpočty v souvislosti 
s  tiskem dokladu o osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu 
podle přílohy č. 2 návrhu nařízení vlády, který Policie České republiky, stejně jako dnes, bude 
předávat zkušebním komisařům. Jedná se o doklad, který je identický s dokladem podle 
přílohy č. 5 stávající vyhlášky č. 115/2014 Sb. Jeho tisk průběžně zajišťuje Tiskárna 
Ministerstva vnitra, což je příspěvková organizace založená tímto ústředním orgánem státní 
správy. Náklady spojené s vytištěním tiskopisů hradí a i nadále bude hradit Policie České 
republiky. 

 
6) Dotčené subjekty  

Dotčenými orgány a osobami jsou zkušební komisaři určení Policií České republiky, 
žadatelé, Policie České republiky, správci střelnic, případně další osoby, které mají právní 
nebo věcný vztah ke zkouškám odborné způsobilosti žadatelů. 

 
7) Dopady navrhované právní úpravy 
 
Sociální 

Návrh změny nařízení vlády nemá dopad na rodiny ani specifické skupiny obyvatel, 
včetně osob sociálně slabých, osob se zdravotním postižením, ani na národnostní menšiny 
nebo na životní prostředí.  
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Zákaz diskriminace a rovnost mužů a žen 

Návrh změny nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti 
mužů a žen. 
 
Ochrana soukromí a osobních údajů 

Návrh změny nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 
 

8) Zhodnocení korupčních rizik 

Vzhledem k obsahu návrhu, který nezakládá žádné nové povinnosti ani nová oprávnění 
na straně orgánů veřejné moci, zkušebních komisařů a podnikatelských subjektů, nejsou 
s návrhem spojena korupční rizika. 
 
9) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Česká republika disponuje již dnes odpovídající právní úpravou oblasti ověřování 
odborné způsobilosti žadatelů. V této oblasti nejsou dlouhodobě vykazovány zásadní 
nedostatky, které by způsobovaly disfunkčnost systému ověřování odborné způsobilosti 
žadatelů. 

 
Na druhé straně, díky určité roztříštěnosti právní úpravy (viz výše) na daném úseku 

dochází k různým aplikačním problémům zejména technického charakteru, což se promítá 
v určitých nedostatcích v organizaci zkoušek odborné způsobilosti žadatelů. Takové případy 
je nutno, bohužel, řešit, až na základě podnětů dotčených osob ex post, tedy po ukončení 
zkoušky. Zpětná vazba přezkoumání a závěrů zejména Ministerstva vnitra na zlepšení 
průběhu zkoušek je pak minimální. 

 
Předkladatel návrhu změny nařízení vlády se tedy domnívá, že mnohem efektivnější je 

jasné stanovení průběhu zkoušky a postupu zkušebního komisaře při ověřování odborné 
způsobilosti žadatele, jakož i samotného žadatele při ní tak, aby zkoušky v celé České 
republice měly jednotný průběh, a aby případná pochybení na straně zúčastněných osob 
mohla být objektivně posouzena, a to i na základě jednoznačně popsaných postupů. 

 
Tím, že bude zaveden jednotný postup průběhu zkoušky odborné způsobilosti žadatele, 

dojde ke zvýšení již tak vysoké úrovně odborné způsobilosti budoucích držitelů zbrojních 
průkazů, což je v zájmu České republiky, jejích orgánů i veřejnosti. 
 
10) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

Vzhledem k tomu, že návrh změny nařízení vlády nezakládá žádná práva a povinnosti 
(viz výše) a slouží pouze k lepšímu organizačně technickému průběhu zkoušek odborné 
způsobilosti žadatelů, požádal ministr vnitra ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a 
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legislativu a předsedu Legislativní rady vlády o výjimku z povinnosti zpracovat k tomuto 
návrhu Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). 
 
 
Zvláštní část  
 
K Čl. I 
 
K novelizačnímu bodu 1 (§ 1 odst. 1) 

V tomto ustanovení se vypouštějí nadbytečná slova, protože samotný název nařízení 
vlády vymezuje předmět právní úpravy. 

 
Každé zkoušce odborné způsobilosti je obvykle přítomen dohlížející příslušník Policie 

České republiky, obvykle zařazený k výkonu služby ve Službě pro zbraně a bezpečnostní 
materiál. Mezi oprávnění příslušníka Policie České republiky spadá i oprávnění prokázání 
totožnosti podle § 63 odst. 2 zákona o Policii České republiky („Policista je oprávněn vyzvat 
k prokázání totožnosti osobu … na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní 
zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje 
předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala“.). Proto s odkazem na toto oprávnění 
byla formulace poslední věty změněna, aby lépe odpovídala platné právní úpravě. 
 
K novelizačním bodům 2 až 4 (§ 2 odst. 1, 3 a 4) 

Podle názoru předkladatele je nadbytečné, aby nařízení vlády upravovalo detailní 
postup žadatele při teoretické části zkoušky odborné způsobilosti (způsob vyplnění tiskopisu 
vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele, způsob označení správných 
a nesprávných odpovědí apod.). Tyto technické a obdobné administrativní záležitosti, které 
jsou obsaženy ve stávajících odstavcích 3 a 4 nemají vliv na objektivní posouzení znalostí 
žadatele a žadatele s nimi může na místě seznámit přímo zkušební komisař, který může vyjít 
z případné úpravy provedené interním aktem řízení Ministerstva vnitra. Předejde se tím 
zbytečnému zaplevelení právního řádu České republiky nemístnými detaily. 

 
Na druhou stranu, v zájmu dodržení objektivity zkoušky odborné způsobilosti žadatele 

je však třeba v nově navrženém odstavci 3 jednoznačně stanovit, jakým způsobem si žadatel 
zvolí konkrétní soubor testových otázek. 
 
K novelizačnímu bodu 5 (§ 4 odst. 4) 

Náležitosti praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele stanoví primárně § 21 
zákona o zbraních, který stanoví, že její součástí je i střelba na pevný cíl. Proto je navrženo 
vypuštění části věty, která je duplicitní právě se zákonem o zbraních. 
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K novelizačnímu bodu 6 (§ 4 odst. 5) 

Ukončení zkoušky odborné způsobilosti žadatele z důvodu porušení zásad bezpečné 
manipulace se zbraní a způsob negativního hodnocení takového žadatele, upravuje § 8 odst. 3 
vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních resp. bude 
upravovat vyhláška č. …/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, 
která nabude účinnosti ve stejný den, jako návrh tohoto nařízení vlády. 

 
Způsob bezpečné manipulace se zbraní detailně upravuje nová Příloha č. 1 k návrhu 

změny nařízení vlády „Přehled základních postupů a úkonů v rozsahu činností k prokázání 
znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem“. Proto se, s ohledem na tuto skutečnost, 
stávající znění odstavce 5 nahrazuje novým zněním. 

 
Poznámka pod čarou č. 3 odkazuje na výše zmíněnou novou vyhlášku č. …/2017 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona o zbraních. 
 
K novelizačnímu bodu 7 (§ 4 odst. 6) 

Z důvodu zajištění objektivity průběhu zkoušky odborné způsobilosti žadatele a jejího 
zkvalitnění, což je jedním z hlavních cílů předkládaného návrhu změny nařízení vlády, je 
třeba se podrobně zaobírat praktickým postupem zkušebního komisaře při zkoušce 
a s případnými dopady nesplnění „méně důležitých pokynů a úkonů“ zkušebního komisaře 
ze strany žadatele. 

 
Nově doplněné ustanovení zásadním způsobem dopadá na chování a přístup zkušebního 

komisaře ve vztahu k žadateli při zkoušce odborné způsobilosti a naopak výrazně přispěje 
ke sjednocení úrovně zkoušek v České republice, stejně jako k následnému řešení případných 
sporů vzniklých z této činnosti. 

 
K novelizačnímu bodu 8 (§ 5 odst. 4) 

V případě navrhovaného zrušení odstavce 4 se opět jedná o odstranění duplicity s § 6 
odst. 5 vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, 
resp. s novou vyhláškou č. …/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních. 
 
K novelizačnímu bodu 9 (§ 5 odst. 4) 

Jedná se o legislativně technickou změnu ustanovení spojenou s vypuštěním stávajícího 
odstavce 4 a přečíslování dosavadního odstavce 5 na odstavec 4. 
 
K novelizačnímu bodu 10 (§ 5 odst. 7) 

Stávající odstavec 7 byl vypuštěn ze stejného důvodu, jako je tomu u novelizačního 
bodu 6., odstavec první. 
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K novelizačnímu bodu 11 (§ 5 odst. 6) 

Tento návrh řeší situaci, kdy v řadě případů žadatel, který neuspěl při zkoušce odborné 
způsobilosti, podává stížnost na postup zkušebního komisaře, resp. na průběh zkoušky a její 
hodnocení. S tím se pojí i problematika opakování praktické části zkoušky žadatele. 

 
Podklad (terč s označenými zásahy), který je součástí správního spisu vedeného 

o zkoušce pak umožní správnímu orgánu objektivně posoudit hodnocení zkoušky. 
 

K novelizačnímu bodu 12 (§ 6 odst. 3) 

Nově se stanoví podoba „dokladu o osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání 
zbrojního průkazu“, který slouží jako podklad pro policejní orgán (příslušný útvar Policie 
České republiky) k vydání zbrojního průkazu žadatele. Jedná se o propojení textu nařízení 
vlády s nově doplněnou přílohou č. 2. 

 
K novelizačnímu bodu 13 (k Přílohám č. 1 a 2) 

Příloha č. 1 stanoví základní pojmy užívané při zkoušce odborné způsobilosti žadatele, 
jakož i detailní podobu základních postupů a úkonů zúčastněných osob při její realizaci. 

 
Od data nabytí účinnosti návrhu změny nařízení vlády tak nebude žádný účastník 

zkoušky odborné způsobilosti žadatele moci zpochybnit svůj postup, správní orgány získají 
jednoznačný návod na posouzení průběhu zkoušky, ať už se jedná o řízení o vydání zbrojního 
průkazu nebo o vyřizování stížností na daném úseku. Tento fakt výrazně vynikne při vědomí, 
že průběh každé zkoušky je monitorován audiovizuální technikou Policie České republiky. 

 
Při přípravě přílohy č. 1 byly využity podklady v podobě Českých technických norem, 

a řady předpisů a dalších norem (tuzemských i zahraničních), které upravují pojmosloví, 
postupy a úkony spojené s nakládáním a manipulací se zbraněmi. Rovněž bylo vycházeno 
ze zažitých a léty prověřených postupů a úkonů užívaných v práci zejména Policie České 
republiky při služební přípravě příslušníků tohoto bezpečnostního sboru. 
 

Příloha č. 2 stanoví konkrétní podobu/vzor „dokladu o osvědčení o odborné způsobilosti 
žadatele o vydání zbrojního průkazu“, který je jedním z podkladů pro příslušný útvar Policie 
České republiky k vydání zbrojního průkazu. 
 
K Čl. II (Účinnost) 

Účinnost návrhu změny nařízení vlády je stanovena s odkazem na datum účinnosti části 
zákona 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 a datum účinnosti 
souvisejících podzákonných právních předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNALZHA2QE)
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