
 

 

PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

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 

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 
předložení vládě, 
v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 
LRV 

Předpokládaný termín 
nabytí účinnosti 

Ministerstvo vnitra  - 

Návrh není obsažen 
v Plánu 

legislativních prací 
vlády. 

Předpoklad: 
červen.2017 

1. srpen.2017 

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 
předpisů EU a jejich název v českém znění1 Termín stanovený pro implementaci 

- 
Nejde o transpozici práva EU. 

      

-.- 

 

2. Definice problému 

 Odstranit duplicity zákona o zbraních a prováděcích podzákonných předpisů, zlepšit 
kvalitu průběhu zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojních průkazů 
skupin A až E, zvýšit účinnost kontrol v předmětné oblasti (mj. i díky zkvalitnění 
vyřizování stížností Ministertstvem vnitra prostřednictvím jednoznačně stanovených 
základních postupů zkušebního komisaře a žadatele o vydání zbrojního průkazu při 
zkoušce).  

3. Cíl návrhu právního předpisu  

                                            
1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3 
Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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Zefektivnění a vyšší míra objektivnosti zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání 
zbrojního průkazu skupin A až E, zlepšení právního prostředí zkoušek a zvýšení právní 
jistoty dotčených osob, sjednocení úrovně zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání 
zbrojního průkazu skupin A až E v České republice, důrazně vymýtit excesy zkušebních 
komisařů při realizaci předmětných zkoušek. 

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 
NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  

S ohledem na rozsah předkládaných změn nebyla řešena varianta přípravy nového 
nařízení vlády, ale pouze změna stávajícího nařízení vlády. V potaz byla vzata i 
skutečnost, že v blízké budoucnosti bude nutno zpracovat koncepčně zcela novou právní 
úpravu regulující oblast civilních zbraní a střeliva s odkazem na revizi Směrnice 
91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.  

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  
NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  

Vzhledem k tomu, že návrh změny nařízení vlády č. 315/2011 Sb., nezakládá žádné nové 
povinnosti osobám účastnícím se zkoušek žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupiny A 
až E a upravuje pouze jejich organizačně technické a administrativní aspekty, nejsou 
dány důvody pro zpracování RIA.  

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy 
obsahovat.       

 

7. Dotčené subjekty 

Ministerstvo vnitra, Policie České republiky, zkušební komisaři, žadatelé o vydání 
zbrojního průkazu skupiny A až E, provozovatelé/správci střelnic. 

8. Konzultace  

Policie ČR, zkušební komisaři.  

9. Dostupná data  

Počet zkoušek odborné způsobilosti v letech 2012 až 2016 
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2012  2013  2014  2015  2016 
  796    816    831    949  1703 
Počet žadatelů přihlášených ke zkoušce o vydání zbrojního průkazu v letech 2012 až 2016 
  2012    2013    2014    2015    2016   
13572  13806  13645  19876  27184 
Počet stížností na průběh zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního 
průkazu skupiny A až E 
2016    I/2017 
      9             9 
 

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

      

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO     NE 

Pokud ano, specifikujte. 

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO    
 NE     
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Pokud ano, specifikujte. 

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

Zvýšením počtu držitelů zbrojních půkazů dojde ke zlepšení možností státu a jeho občanů při 
zajišťování vnitřní i vnější bezpečnosti státu. To samé platí i pro zvýšení již v současnosti tak 
vysoké odborné úrovně žadatelů/držitelů zbrojních průkazů. 

 

11. Kontakty na zpracovatele 
 Mgr. Ing. Jan Bartošek, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality ministerstva 

vnitra, 974 833 313, jan.bartosek@mvcr.cz, 
 JUDr. Ivo Chauer, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality ministerstva 

vnitra, 974 833 223, jan.bartosek@mvcr.cz, 
 Mgr. Ing. Vlastimil Jirouš, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality 

ministerstva vnitra, 974 832 516, vlastimil.jirous@mvcr.cz  
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