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IV. 

Odůvodnění 

Obecná část 

Název 

Návrh nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní 

a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, 

znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice (dále jen „návrh nařízení vlády“).  

 

1) Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

 

Dne 15. prosince 2015 vydala Evropská komise, jako výkonný orgán Evropské unie 

prováděcí nařízení 2015/2403, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách 

znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly 

nevratně neschopné střelby (dále jen „nařízení komise“).  

Nařízení komise je součástí souboru legislativních opatření Evropské komise a dalších 

orgánů Evropské unie, jejichž cílem je údajný boj proti terorismu, mj. i prostřednictvím 

zpřísnění režimu nakládání (zejména nabývání, držení) se zbraněmi ze strany oprávněných 

osob. 

Cílem nařízení komise je zajistit nevratné znehodnocení vybraných palných zbraní tak, 

aby tyto zbraně nemohly být reaktivovány a následně použity při páchání trestné činnosti 

včetně teroristických útoků. 

Z důvodu odstranění disproporcí mezi nařízením komise a právním řádem České 

republiky bylo vládou dne 29. března 2017 přijato nařízení vlády č. 125/2017 Sb., 

o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně 

a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího 

znehodnocení, které řeší organizačně technickou stránku znehodnocování zbraní 

podléhajících režimu nařízení komise.  

Vedle výše uvedené problematiky je však třeba rovněž upravit, na základě 

zmocňovacího ustanovení obsaženého v § 79 odst. 1 písm. d) zákona č. 119/2002 Sb., 

o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění účinném od 1. srpna 2017 (dále 

jen „zákon o zbraních“), postup dotčených subjektů v případech, na které se přímo použitelný 

předpis Evropské unie nevztahuje, resp. které neupravuje. V současné době předmětnou 

oblast upravuje vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování 

a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb. Tento 

podzákonný právní předpis bude v budoucnu zrušen, neboť od 1. srpna 2017 již nebude 

existovat v zákoně o zbraních zmocnění pro jeho vydání (viz změnu § 79 odst. 4 zákona 

o zbraních provedenou zákonem č. 229/2016 Sb.). Obsah vyhláška č. 371/2002 Sb. však bude 

v modifikované podobě převzat do návrhu nařízení vlády, což je v souladu s výše zmíněným 

zmocňovacím ustanovením zákona o zbraních (§ 79 odst. 1 písm. d) zákona o zbraních). 

Příslušné zmocnění pro vydání nařízení vlády, které by vyhlášku č. 371/2002 Sb. nahradilo, 
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bylo do zákona o zbraních vloženo právě již s ohledem na vývoj evropské legislativy v této 

oblasti (nařízení komise bylo však nakonec schváleno velmi rychle a tudíž nebylo možné celý 

proces vydání nyní navrhovaného nařízení vlády s tímto přímo použitelným předpisem EU 

lépe koordinovat). 

V neposlední řadě, s odkazem na mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika 

vázána a s přihlédnutím k novele zákona o zbraních provedené zákonem č.  229/2016 Sb., 

která reagovala, mj. i na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na podzim roku 2014, vláda 

uložila zahájit přípravu příslušných změn právních předpisů k provedení zákona o zbraních, 

a to i na úseku delaborace, znehodnocování a ničení munice, jakož i výroby jejích řezů 

a demilitarizace, prováděnou civilními subjekty na území České republiky. Návrh nařízení 

vlády proto reflektuje i toto zadání vlády promítnuté do shora uvedeného zmocňovacího 

ustanovení zákona o zbraních.  

V souvislosti s mezinárodními smlouvami v oblasti mezinárodního odzbrojení a jeho 

kontroly lze pak také uvést, že již v současnosti jsou specifické postupy ničení 

a znehodnocování podle těchto smluv v České republice používány, aniž by to bylo 

v právních předpisech navazujících na zákon o zbraních reflektováno. Cílem navrhovaného 

nařízení vlády je proto odstranění i této disproporce. 

 

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

zákony 

Předně je třeba uvést, že návrh nařízení vlády vychází ze zmocňovacího ustanovení § 79 

odst. 1 písm. d) zákona o zbraních, neboť komplexně upravuje technickou stránku 

znehodnocování a dalších zákonných způsobů nakládání s těmi zbraněmi, které nepodléhají 

režimu nařízení komise. Vedle toho řeší i technické operace spojené se střelivem a municí, 

a to, stejně jako v případě dotčených zbraní, i z pohledu administrativně organizačního. 

Je tedy možno konstatovat, že návrh nařízení vlády slouží, jak uvedeno výše, 

z technického hlediska k provedení zákona o zbraních, přičemž jiné zákony jím nejsou 

dotčeny. 

Dále je třeba uvést, že určitou inspiraci pro přípravu Části třetí návrhu nařízení vlády 

(Munice) představuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví 

požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě 

a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost ve znění vyhlášky 

č. 340/2001 Sb., neboť z praktického hlediska jsou technické operace s municí obdobné 

postupům u výbušnin, ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto úhlu pohledu považuje 

předkladatel za žádoucí, aby i pro potřebu návrhu nařízení vlády v oblasti munice byl převzat 

aplikační praxí ověřený model technických úkonů spojených s problematikou výbušnin. 
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3) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

a s mezinárodními smlouvami 

Problematiku nabývání a držení zbraní z pohledu práva Evropské unie řeší směrnice 

Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (změna 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008). Předmětná 

směrnice řeší, v obecné rovině, i otázku znehodnocování zbraní. 

Uvedená směrnice se však nevztahuje na delaboraci, znehodnocování a výrobu řezů 

munice. To platí i pro demilitarizaci a likvidaci zbraní a další způsoby deaktivace těchto věcí 

stanovené rovněž mj. i mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána – viz 

například Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. 

m. s., Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich 

zničení, vyhlášená pod č. 29/2000 Sb. m. s., Úmluva o kazetové munici, vyhlášená 

pod č. 18/2012 Sb.m.s. ad. 

Návrh nařízení vlády je tudíž v souladu s výše uvedeným předpisem Evropské unie 

a s mezinárodními smlouvami. 

 

4) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vedle přímo použitelných předpisů Evropské unie se oblasti znehodnocování zbraní,  

střeliva, dalších souvisejících/příbuzných technických úkonů, jakož i oblasti munice 

z pohledu právního řádu České republiky, výslovně dotýká: 

 

 Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s., 

 Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich 

zničení, vyhlášená pod č. 29/2000 Sb. m. s., 

 Úmluva o kazetové munici, vyhlášená pod č. 18/2012 Sb. m. s., 

 zákon č. 213/2011 Sb., o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové 

munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice), 

 zákon č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních 

min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., 

 zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (z pohledu osoby, která provádí znehodnocování zbraní na základě 

koncese), 

 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. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování 

střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými 

pyrotechnickými výrobky, 
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 vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, 

střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb. 

a dále některé další podzákonné právní předpisy v působnosti Ministerstva průmyslu 

a obchodu. 

Na obchodní korporace nakládající s municí se v určitých fázích procesu technických 

operací též může vztahovat 

zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů a předpisy vydané k jeho provedení, 

 včetně vyhlášky č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin 

a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb. a 

 zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Trestněprávní odpovědnost za uvedení znehodnocené zbraně do střelbyschopného stavu 

nebo provedení její konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu 

a trestněprávní odpovědnost toho, kdo na zbrani provede konstrukční změny směřující ke 

zvýšení její účinnosti, je upravena v § 279 odst. 2 (trestný čin nedovolené ozbrojování) 

trestního zákoníku. Rovněž tak odstavec 3 cit. ustanovení pamatuje na nedovolené hromadění, 

výrobu nebo opatřování střeliva, a to ve značném množství. 

Bez přijetí návrhu nařízení vlády by nebylo možno, z technického hlediska, provádět 

některé technické operace a administrativní činnosti spojené s některými zbraněmi, střelivem 

a municí, včetně samotného označování, v duchu návrhu nařízení vlády, upravených zbraní 

resp. jejich částí, střeliva a munice. Zejména v případě munice by s ohledem na změny 

provedené zákonem č. 229/2016 Sb. nebylo nadále možné využít právní úpravu obsaženou 

ve vyhlášce č. 371/2002 Sb. a způsob delaborace, resp. likvidace či znehodnocování munice 

by zůstal neupraven. 

 

5) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Vzhledem k tomu, že návrh nařízení vlády, jakožto podzákonný právní předpis, 

nezakládá žádná práva ani povinnosti adresátům nové právní úpravy a v oblasti 

technické/technologické vychází z postupů, které jsou realizovány již v současné době 

na základě jiných právních předpisů (viz např. tímto návrhem nařízení vlády zrušená vyhláška 

č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva 

a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.), nebude mít přijetí navrhované 

právní úpravy negativní hospodářské ani finanční dopady na adresáty návrhu nařízení vlády 

jiné, než které bezprostředně vyplývají z již citované novely zákona o zbraních 

účinné  k 1. srpnu 2017. Toho je mimo jiné dosaženo zejména tím, že do návrhu nařízení jsou 

převzaty stávající postupy znehodnocování zbraní (byť dnes přímo prováděcími předpisy 

k zákonu o zbraních neupravené) a stejně tak i postupy pro delaboraci munice již v současné 

době stanovené v právních předpisech upravujících nakládání s výbušninami. 
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Tento fakt podtrhuje i skutečnost, že za účelem umístění kontrolní znehodnocovací 

značky podle přílohy č. 1 návrhu nařízení vlády na zbrani, střelivu nebo munici budou 

podnikatelé využívat stávající technické vybavení. 

Náklady státu spojené s každoročním vydáním (vytištěním) cca 1000 tiskopisů 

potvrzení o znehodnocení zbraně, střeliva nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, střeliva 

nebo munice podle vzoru v příloze č. 2 návrhu nařízení vlády vydávaného Policií České 

republiky, budou představovat 100 000,- Kč/rok. Tyto finanční prostředky budou uvolněny 

z rozpočtu Ministerstva vnitra resp. Policie České republiky. Při stanovení této částky 

předkladatel vycházel z nezbytnosti vybavit předmětné potvrzení ochrannými prvky, které by 

zamezily jeho padělání, zneužití a dále orientačně i z počtu znehodnocených palných zbraní 

zapsaných do Centrálního registru zbraní od doby jeho existence, kdy od poloviny roku 2014 

doposud bylo znehodnoceno celkem 840 palných zbraní, jakož i z počtu dosavadních 

i do budoucna odhadovaných případů znehodnoceného nebo jinak, v souladu se zákonem 

a s podzákonnými právními předpisy, upraveného střeliva, resp. munice. 

Pro ilustraci lze uvést, že v současné době je v České republice 21 subjektů, které jsou 

oprávněny nakládat s municí. Jen některé z nich však provádějí, resp. budou následně 

realizovat výše popsané technické operace spojené s municí. 

 

6) Dotčené subjekty  

Dotčenými orgány a osobami jsou zejména Policie České republiky, Český úřad 

pro zkoušení zbraní a střeliva, Ministerstvo obrany, znehodnocovatelé zbraní, střeliva 

a munice (držitelé příslušné zbrojní licence, resp. obecné muniční licence podle zákona 

o zbraních) a další osoby, které nakládají s některými zbraněmi, střelivem a municí (zejména 

prodejci těchto věcí, jejich vlastníci, faktičtí uživatelé).  

 

7) Dopady navrhované právní úpravy 

 

Sociální 

Návrh 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.  

 

Zákaz diskriminace a rovnost mužů a žen 

Návrh nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů 

a žen. 

 

Ochrana soukromí a osobních údajů 

Návrh nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
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8) Zhodnocení korupčních rizik 

Vzhledem k obsahu návrhu nařízení vlády, který nezakládá žádné nové povinnosti ani 

nová oprávnění na straně orgánů veřejné moci a podnikatelských subjektů, nejsou s návrhem 

spojena korupční rizika. 

 

9) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nařízení vlády doplňuje právní řád České republiky o organizačně technické 

podmínky znehodnocování a dalších, zákonem povolených operací se zbraněmi a střelivem, 

které nepodléhají režimu nařízení komise nebo jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, 

kterými je Česká republika vázána. Dále, ze stejného úhlu pohledu, doplňuje novou 

komplexní úpravu nakládání s municí na území České republiky, založenou poslední novelou 

zákona o zbraních, která byla přijata i jako reakce na výbuchy muničních skladů 

ve Vrběticích.  

Z pohledu dopadu návrhu nařízení vlády na bezpečnost státu lze konstatovat, že 

navrhovaná právní úprava zvýší míru bezpečnosti v České republice.  

 

10) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

Návrh nařízení vlády nezakládá žádná práva a povinnosti (viz výše), neboť slouží pouze 

k organizačně/administrativně technickému upřesnění některých otázek spojených 

s technickými operacemi s některými zbraněmi, střelivem a municí. Návrh nařízení vlády 

vychází ze změn provedených zákonem č. 229/2016 Sb. Relevantní dopady těchto změn byly 

součástí Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad, která je 

součástí odůvodnění zákona č. 229/2016 Sb. a u posledně jmenované komodity 

(munice) vládou schváleného materiálu „Analýza právní úpravy a působnosti orgánů veřejné 

moci ve vztahu  k nakládání s municí civilními subjekty (viz usnesení vlády č. 33 ze dne 

14. ledna 2015).  

Vzhledem k výše uvedeným důvodům nebyla v tomto případě v souladu s Plánem 

legislativních prací vlády na rok 2017 (schváleným usnesení vlády ze dne 14. prosince 2016 

č. 1121) zpracována Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 
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Zvláštní část  

 

K § 1 

V tomto ustanovení se vymezuje předmět právní úpravy. 

Pro účel srozumitelnosti aplikace nařízení komise pro odbornou i laickou veřejnost 

první odstavec deklaruje obsah návrhu nařízení vlády s odkazem i na přímo použitelný 

předpis Evropské unie (nařízení komise).  

Zároveň je zde vysvětlen rozsah aplikace návrhu nařízení vlády ve vztahu k některým 

zbraním, hlavním částem zbraní, střelivu a munici, a to z technického a administrativního 

hlediska. 

Nařízení vlády nově detailněji (ve srovnání s vyhláškou č. 371/2002 Sb.) upravuje 

některé otázky spojené např. s delaborací munice (tj. vyjmutím výbušnin ze sestavy kompletní 

nebo nekompletní munice), demilitarizací či potvrzeními jednotlivých typů úpravy či zničení 

zbraně, střeliva nebo munice. 

 

K § 2 

Vymezuje se pojem „části zbraně a mechanizmy umožňující střelbu“. Tento pojem již 

v současné době používá platná vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou by aktuální návrh měl 

nahradit, avšak současně tyto pojmy nijak nedefinuje. To způsobuje v aplikační praxi závažné 

problémy, neboť některé podnikatelské subjekty například odmítají svarem znehybňovat 

spoušťový či bicí mechanizmus zbraně s pochybným odůvodněním, že se nejedná o části 

umožňující střelbu. Zde se navrhuje zahrnout mezi tyto části a mechanizmy všechny 

významné součásti zbraně, které se rozhodující měrou na funkčním cyklu zbraně podílejí 

a jejichž znehybnění je nezbytné s ohledem na nevratné znehodnocení dané zbraně.  

 

K jednotlivým aspektům tohoto pojmu lze pak uvést následující bližší vysvětlení: 

- mechanický funkční cyklus – za části a mechanizmy umožňující střelbu se budou považovat 

jen takové součásti, které svou mechanickou funkcí umožňují provedení některé fáze (popř. 

celého) funkčního cyklu zbraně, nejedná se tudíž např. o funkci mířidel, 

- ovládací prvky závěru – např. též záchyt či natahovací táhlo, které není součástí závěru, 

- spušťadlo – např. pohyblivé spušťadlo UK 59 

- části podílející se na činnosti zásobovacího ústrojí zbraně – např. záchyt zásobníku, části 

pevné nábojové schránky, tlačítko ovládání válce revolveru, posunovač pásu apod., 

- části zajišťující nabití a vybití nábojové komory – zejména vytahovač, vyhazovač, podávací 

páka u zbraní s trubkovou nábojovou schránkou, nabíjecí páka perkusních revolveru. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANCGB8J7)



21 

 

K § 3 

Předmětná ustanovení popisují technické operace, které spolehlivě vedou k tomu, že 

znehodnocenou zbraň jako celek není možno jakýmkoliv způsobem reaktivovat, tj. učinit ji 

opětovně střelbyschopnou. 

Inspirací pro znění § 3 je tímto návrhem nařízení vlády zrušená vyhláška 

č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva 

a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb. Staronově navržená úprava reflektuje 

i dikci Přílohy č. 1 nařízení komise. 

 

K § 4 

Ustanovení popisuje, jak je třeba postupovat při znehodnocování hlavní části zbraně, 

kterou se, podle Přílohy č. 1 Části první bodu 23. zákona o zbraních rozumí hlaveň, vložná 

hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.  

Rovněž se upravuje případ, kdy naopak určitá hlavní část nebo části v torzu zbraně, které má 

být znehodnoceno chybí. 

 

K § 5 

Stejně jako v případě předchozích ustanovení je popsán postup při znehodnocování 

střeliva a to při zohlednění terminologických změn v zákoně o zbraních, kdy ze souborného 

pojmu střeliva se vyčlenila samostatně definovaná munice. Zápalka v sestavě jednotného 

náboje se znehodnocuje buď odpálením, nebo flegmatizací, kterou se rozumí chemické 

snížení citlivosti třaskaviny, kterou zápalka obsahuje, na úroveň vylučující její iniciaci. 

 

K § 6 a 7 

Cílem předloženého návrhu je odstranění disproporce mezi nařízením komise a právním 

řádem České republiky, spočívající v absenci úpravy postupu při výrobě řezu zbraně 

a střeliva. I v tomto případě byl předkladatel inspirován tímto návrhem nařízení vlády 

zrušenou vyhláškou č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení 

zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb. Způsobem částečně 

odchylným od dosavadní právní úpravy je upraven postup při výrobě řezů střeliva v ráži 

nad 12,7 mm. Z definice řezu střeliva obsažené v příloze k zákonu o zbraních ovšem i nadále 

vyplývá, že na jakémkoli řezu střeliva musejí být provedeny úpravy odkrývající alespoň 

částečně vnitřní konstrukci včetně náhradních (inertních) náplní a takto upravené střelivo 

nesmí obsahovat žádné aktivní náplně. 

 

K § 8 

V souladu s Legislativními pravidly vlády má být každá nová právní úprava mj. 

srozumitelná.K tomu slouží i dikce § 8, kde je uvedeno, jak se bude postupovat v případech, 
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kdy není možno využít předchozí ustanovení návrhu nařízení vlády. Toto ustanovení vychází 

z vyhlášky č. 371/2002 Sb. a opírá se o zakotvení tohoto rozhodovacího postupu Českého 

úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva v § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zbraních. 

 

K § 9 

Stejně jako v předchozích případech je cílem navrhovaného ustanovení odstranění 

dalších disproporcí mezi nařízením komise a právním řádem České republiky, spočívajících 

v absenci úpravy postupu při ničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně 

a střeliva. 

 

K § 10 až 12 

Tato ustanovení popisují jak praktickou stránku znehodnocování munice, tak i stránku 

administrativně technickou subjektů, které mají co do činění s delaborací munice, a následně 

i s jejím znehodnocováním a výrobou řezů. 

Podkladem pro přípravu těchto ustanovení byla již zmíněná vyhláška Českého báňského 

úřadu č. 327/1992 Sb., která sice upravuje postupy technických operací spojených 

s výbušninami, nicméně je plně akceptovatelná i pro munici. Technologické postupy 

zpracované podle této právní úpravy navíc mohou být použity coby technologické postupy 

podle navrhovaného nařízení vlády, a to v případě, že obsahují všechny náležitosti a jsou 

zpracovány také v souladu s tímto nařízením vlády. 

Jako základní obsahový požadavek na technologické postupy se navrhuje zakotvení 

pravidla, že postup delaborace munice musí být bezpečný a racionálně technicky odůvodněný. 

Technologický postup, který by byl pouze formální nebo obsahoval nebezpečné či technicky 

nesmyslné postupy by tak nemohl být uznán jako platný. 

Stanovují se konkrétní obsahové náležitosti dokumentace technologického postupu 

delaborace. V případě, že držitel obecné muniční licence nemá k dispozici veškeré 

požadované údaje o právě delaborované munici, vymezí tuto skutečnost v dokumentaci 

technologického postupu a musí současně věnovat adekvátně zvýšenou pozornost stanovení 

bezpečnostních pravidel delaborace. 

Delaborovaná munice představuje výchozí polotovar pro zhotovení znehodnocené 

munice nebo řezu munice. V obou případech se vyžaduje označení takto upravené munice 

kontrolní znehodnocovací značkou. 

 

K § 13 až 16 

Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. 

s. a Rozhodnutí Společné konzultativní skupiny účastnických států (dále jen „Smlouva“) 

obsahuje řadu způsobů povolených ke snižování počtů zbraní a techniky v režimu regulace 

podle Smlouvy. Některé způsoby, jako export nebo likvidace podvozků, věží a lafet, nespadají 

do působnosti zákona o zbraních. Jiné, jako likvidace zbraní deformací nebo výbuchem 
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nebyly v praxi České republiky (likvidace pro potřeby Smlouvy) nikdy použity. Doposud se 

postupy ničení zbraní podle prováděcích předpisů k zákonu o zbraních, resp. k zákonu 

o ověřování střelných zbraní a střeliva a postupy požadované při zničení zbraní podle 

Smlouvy odlišovaly a nebylo možné je vzájemně zaměňovat.  

K likvidaci zbraně v režimu regulace podle Smlouvy je tedy nutné provést oba způsoby 

úpravy, což přináší zbytečné náklady. Proto se navrhuje zakomponovat postup podle 

Protokolu o snižování Smlouvy „ničení řezáním“ i do návrhu nařízení vlády. Demilitarizace 

tak bude nadále považována (podle své technické povahy) za formu znehodnocení, zničení 

nebo provedení řezu zbraně či munice ve smyslu zákona o zbraních. S tím však souvisí i to, že 

před provedením samotné demilitarizace bude nezbytné splnit všechny požadavky zákona 

o zbraních jako v případě znehodnocení, zničení či zhotovení řezu (zejm. jejich povolení 

příslušným útvarem policie, předložení zbraně a následně předložení zbraně ke kontrole 

příslušnému útvaru policie, a to po kontrole provedené Ministerstvem obrany). 

V dané souvislosti je třeba připomenout, že znehodnocování, ničení a zhotovování řezů 

(dále jen ničení) zbraní, které jsou v režimu regulace podle Smlouvy a pocházejí z výzbroje 

ozbrojených sil České republiky, podléhá kontrole Ministerstva obrany nebo zahraničního 

inspekčního týmu v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany před zahájením ničení, 

v jeho průběhu a po jeho ukončení.  

Součástky a části, které samy o sobě nejsou předmětem ničení konvenční výzbroje 

a techniky v režimu regulace podle Smlouvy, je možno demontovat, ponechat si je a dále 

využít. Rovněž se zbytky po ničení je po ukončené kontrole možno disponovat, a to v souladu 

s dalšími ustanoveními navrhovaného nařízení vlády.  

Předmětem ničení zbraní bojových tanků, bojových obrněných vozidel (bojová vozidla 

pěchoty, bojová vozidla s těžkou výzbrojí), dělostřeleckých systémů (kanónů, houfnic, 

dělostřeleckých systémů, které spojují vlastnosti kanónů a houfnic, a minometů), bojových 

letounů a bojových vrtulníků ráže 20 mm a vyšší jsou hlaveň, závěrový systém,  kolébka 

hlavně, včetně kolébkových čepů.  

Návrh nařízení vlády rovněž pamatuje na dva méně obvyklé způsoby ničení zbraní, 

na které lze jen obtížně, nebo nelze vůbec, ničení řezáním použít. Těmito způsoby jsou: 

a) nehoda, 

b) úprava na (statický) exponát. 

V případě nehody Smlouva požaduje, aby tato byla oznámena ostatním smluvním 

stranám do sedmi dnů po jejím vzniku. Oznámení musí zahrnovat typ zničené výzbroje nebo 

techniky, datum nehody, přibližné určení místa nehody a okolnosti nehody. Dále je nutno 

do 90 dnů od oznámení nehody poskytnout účastnickým stranám písemný důkaz (protokol 

o nehodě včetně fotodokumentace).  

S odkazem na shora uvedené skutečnosti se tedy navrhuje, aby v takovém případě návrh 

nařízení vlády stanovil použití i výše uvedených postupů ničení zbraní nebo závěry 

kontrolního orgánu, který posoudí možnost dalšího použití zbraní. 

Pro exponáty, které slouží jako pomníky a jsou výzbrojí nebo technikou v režimu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANCGB8J7)



24 

 

regulace podle Smlouvy, dává Smlouva možnost úprav zbraně, které obsahuje § 16 návrhu 

nařízení vlády. Pokud dojde k tomuto způsobu znehodnocení demilitarizací, není nadále ale 

vyloučeno, že bez dalších úprav bude upravená technika nadále považována za bezpečnostní 

materiál (zejm. skupiny 5) ve smyslu zákona č. 229/2013 Sb.). Z tohoto důvodu hovoří návrh 

nařízení vlády toliko o „úpravě na exponát“, nikoli o „úpravě na statický exponát“. 

 

K § 17 až 20 

V případě kontrolní znehodnocovací značky a potvrzení o znehodnocení zbraně, střeliva 

nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, střeliva nebo munice jsou provedeny odkazy 

na přílohy návrhu nařízení vlády. Rovněž se stanovují základní požadavky na podobu 

a umístění kontrolní znehodnocovací značky. 

V případě potvrzení o zničení zbraně, střeliva nebo munice, resp. potvrzení o delaboraci 

munice se stanovují pouze obsahové požadavky, ale jejich vzor není uveden jako příloha 

nařízení vlády. S ohledem na fakt, že toto potvrzení nebude často předáváno dále (s výjimkou 

předložení policii v rámci kontroly) a držitel zbrojní licence, resp. obecné muniční licence si 

jej toliko ponechá, se nejeví jako účelné vyžadovat pro tato potvrzení konkrétní 

standardizovanou podobu či dokonce použití tiskopisu. Na druhé straně bude patrně vytvořen 

doporučený vzor těchto potvrzení, jehož účelem bude toliko ulehčit držitelům zbrojní či 

muniční licence administrativu. Tento vzor bude dostupný prostřednictvím Centrálního 

registru zbraní. V případě zničených zbraní bude třeba vždy vydat jedno potvrzení pro jednu 

konkrétní zbraň. Naopak v případě střeliva a munice bude možné vydávat „hromadná“ 

potvrzení, a to nejdéle za období 30 dnů. V těchto „hromadných“ potvrzeních bude možné 

zahrnout také různé druhy (ráže, typy) střeliva a munice, vždy však je bude nutné konkrétně 

uvést, a to včetně konkrétního počtu zničených či delaborovaných kusů, aby byla zajištěna 

návaznost na jejich evidenci. 

Rovněž se upravuje místo a způsob umístění kontrolní znehodnocovací značky 

na věcech, které spadají do předmětu návrhu nařízení vlády. Nově se navrhuje také povinné 

označování řezů zbraní, munice a některého střeliva kontrolní znehodnocovací značkou, a to 

z důvodu případné dosledovatelnosti. 

 

K § 21 

Přechodná ustanovení jsou nezbytnou součástí návrhu nařízení vlády, neboť je nutno 

umožnit bezproblémový přechod na novou právní úpravu v oblasti zbraní, střeliva a munice, 

bez toho aniž by na straně jejích adresátů došlo k neodůvodněným komplikacím. 

 

K § 22 

S ohledem na skutečnost, že návrh nařízení vlády je tzv. technickou normou, návrh 

nařízení vlády podroben notifikační proceduře podle směrnice (EU) 2015/1535. 
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K § 23 

Z důvodu zajištění efektivního a včasného přechodu na nový systém znehodnocování 

některých palných zbraní je navrhováno stanovení nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády 

ve stejný den, jako je tomu u zbývající části zákona č. 229/2016 Sb.  

 

K Příloze č. 1 

Příloha stanoví podobu kontrolní znehodnocovací značky. 

 

K Příloze č. 2 

Příloha obsahuje podobu potvrzení o potvrzení o znehodnocení zbraně, střeliva nebo 

munice nebo o provedení řezu zbraně, střeliva nebo munice. 
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