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V. 
VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

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 

 

V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 1. února 

2017, s termínem dodání stanovisek do 22. února 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Resort Připomínky Vypořádání 

KOM K § 2 písm. b) 

Implementace prováděcího nařízení Komise (návrhem nařízení vlády 
nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, 
osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném 
jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených 
za účelem jejího znehodnocení, t.č. projednávaný na úrovni vlády) 
byla poznamenána tím, že toto prováděcí nařízení Komise nelze, jak 
vyplynulo z vyjádření předkladatele k tomuto návrhu, z čistě 
technických důvodů do právního řádu v plném rozsahu provést.  
 
§ 1 písm. a) nyní předkládaného návrhu stanoví, že do působnosti 
tohoto návrhu nařízení vlády spadají zbraně, na jejichž 
znehodnocování se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské 
unie. § 2 písm. b) ve spojení s § 3 odst. 1 však stanoví, že se 
postupy podle tohoto nařízení vlády se použijí i na ty zbraně, které 
sice spadají do působnosti prováděcího nařízení Komise, avšak 
z technických důvodů („tyto části neobsahuje ve stavu umožňujícím 
provedení takové úpravy“) se na ně postupy podle prováděcího 
nařízení Komise nepoužijí. 
 
Požadujeme doplnit odůvodnění o vysvětlení tohoto nesouladu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak. 

Vymezení působnosti nařízení vlády bude vymezeno toliko 
tak, že se nepoužije na zbraně znehodnocované podle 
prováděcího nařízení Komise 2015/2403. Důvodem jsou mj. 
aktuálně prováděné úpravy evropského nařízení, přičemž se 
zdá pravděpodobné, že působnost tohoto prováděcího 
nařízení bude vymezena tak, že se vztahuje na „složené“ 
(assembled) zbraně, přičemž konkrétní obsah tohoto pojmu 
není zatím úplně jasný. 
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MPO 1 1. K § 3 odst. 2 písm. a) 
 

Poslední část ustanovení písm. a) je již přežitá, v současnosti je 
nemyslitelné, aby šla oddělit ze znehodnocené zbraně hlavní část 
(tj. hlaveň nebo svazek hlavní). Navrhujeme poslední větu vypustit 
nebo alespoň zmírnit ve znění: „u zbraní se sklopnými hlavněmi se 
připouští možnost sklopit tyto hlavně,“. 
 

 Odůvodnění: 
Podle Kapitoly I, článek 2 odst. 5) Nařízení EP a R (EU) č. 258/2012 
ze dne 14. března 2012 se rozumí znehodnocenou střelnou zbraní 
taková, která byla trvale znehodnocena způsobem, který zajišťuje, 
že všechny hlavní části střelné zbraně jsou trvale nepoužitelné 
a není možné je jakkoli odstranit, nahradit nebo upravit za účelem 
uschopnění ke střelbě. Tedy již není přípustné hlaveň (svazek 

hlavní) jako hlavní (znehodnocenou) část oddělit od zbraně. Tato 
úprava usnadňuje revitalizaci zbraně pouhou výměnou za funkční 
hlaveň (svazek hlavní). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 

MPO 2 2. K § 3 odst. 3 písm. b) 
 

Revolver jako zbraň je zahrnut ve zbraních znehodnocovaných podle 
Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2403. Aby se jednalo 
o zbraň odlišenou od tohoto prováděcího nařízení, navrhujeme text 
písm. b) změnit např. takto: 
„b) u zbraní s revolverovým válcem odstranit stěny mezi nábojovými 
komorami válce alespoň do poloviny délky válce od jeho ústí, a“. 

 

Odůvodnění: 
V příloze I tabulka I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2403 je 
v seznamu zbraní uveden revolver, nikoliv zbraně s revolverovým 
válcem (např. revolverová brokovnice nebo revolverový 
vysokokadenční letecký kanón). Je tedy nezbytné stanovit způsob 
znehodnocení i pro jiné zbraně obsahující revolverové válce. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 
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MPO 3 K § 3 odst. 4 
 

Navrhujeme text návětí upravit takto: 
„(4) Nekompletní zbraň se znehodnocuje podle postupů uvedených 
v odstavcích 2 a 3, týkajících se částí zbraní, ze kterých je 
nekompletní zbraň sestavena“. 
 

Odůvodnění: 
Navrhovaný text jednoznačně vymezí povinnosti týkající se 
předmětu úpravy. Je potřeba stanovit jasný postup určující 
povinnost, jak má být technická úprava částí zbraně provedena a 
v jakém rozsahu. Pojem „přiměřeně“ je velmi neurčitý, a tedy nelze 
jednoznačně dovodit, jak má být stanovená povinnost splněna.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Působnost nařízení byla upravena bez použití pojmu 
„nekompletní zbraň“, a to v návaznosti na poslední vývoj 
jednání o revizi prováděcího nařízení Komise 2015/2403. 
Ustanovení bylo proto vypuštěno. 

MPO 4 K § 4 
 

Navrhujeme přeformulovat text § 4: 
„Hlavní část zbraně se znehodnocuje podle postupů 
uvedených  v § 3 odst. 2 a 3, v rozsahu, který se týká této hlavní 
části. Současně se provede odstranění konstrukčních prvků, které 
jsou určeny pro montáž hlavní části do zbraně.“. 
 

Odůvodnění: 
Viz výše uvedené odůvodnění.  
V § 4 je rovněž nesprávně odkazováno na § 2 odst. 2 a 3. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 

MPO 5 K § 5 odst. 1 písm. c) 
 

Navrhujeme ustanovení písmene c) zcela vypustit. 
 

Odůvodnění: 
Ustanovení považujeme za nadbytečné, úřadu není znám případ, 
kdy by byla předmětná nábojnice s vyvrtaným otvorem 
a deaktivovanou zápalkou použita pro výrobu střeliva.  
 

Rovněž upozorňujeme, že písm. a) a b) by vůči sobě měla být 
alternativní. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Text písm. c) byl spojen s písm. b) do jednoho postupu 
znehodnocení střeliva. 
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MPO 6 K § 6 odst. 1 písm. a) 
 

Navrhujeme písm. a) rozdělit do dvou písmen následujícího znění:  
„a) nábojová komora hlavně, nábojová komora vložné hlavně nebo 
vložná nábojová komora musí mít upravenu stěnu nábojové komory 
vytvořením podélného otvoru, který odkrývá minimálně 2/3 délky 
nábojové komory,  
b) vodící část hlavně musí mít upravenu stěnu hlavně vytvořením 
podélného otvoru za nábojovou komorou, který odkrývá vodící část 
hlavně v délce 1/10 celkové délky hlavně, přičemž šířka otvoru musí 
být rovna minimálně průměru vývrtu hlavně,“. 
 

Odůvodnění: 
Navrhovaný text jednoznačně vymezí povinnosti týkající se 
předmětu úpravy. Je potřeba stanovit jasné technické parametry 
určující, jak konkrétně má být technická úprava částí zbraně 
provedena a v jakém rozsahu.  
Určený způsob provedení úpravy – „frézování“ je zbytečně svazující, 
tedy navrhujeme širší pojem způsob provedení úpravy – pojem 
„úprava“. 
V případě otvoru odkrývajícího vývrt vodící části hlavně považujeme 
umístění tohoto otvoru za podstatné vzhledem k tomu, že v daném 
místě je tlak povýstřelových zplodin maximální a tedy dojde 
současně ke znehodnocení hlavní části zbraně – hlavně.   
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 

MPO 7 K § 6 odst. 1 písm. b) 
 

Stávající písm. b) navrhujeme upravit následovně: 
„b) hrot úderníku nebo zápalníku musí být zkrácen tak, aby v přední 
poloze nevyčníval z čela závěru, není-li to proveditelné, …“.  
 

Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava textu jednoznačně vymezí způsob úpravy 
úderníku nebo zápalníku, aby ztratil schopnost odpálit náboj 
v nábojové komoře zbraně. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text návrhu upraven. 
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MPO 8 K § 6 odst. 1 písm. c) 
 

Písm. c) navrhujeme upravit takto: 
„c) rám zbraně, pouzdro závěru, tělo zbraně nebo lůžko zbraně musí 
být upraveny otvory tak, aby byla viditelně odkryta ústrojí 
napínacího, spoušťového, bicího a vratného mechanismu,“. 
 

Odůvodnění: 
Upravený text návrhu odpovídá ustanovení, kterým zákon o zbraních 
vymezuje části zbraní (Příloha Část první). Nelze předem stanovit 
kolik a jakých otvorů je potřeba provést vzhledem k velkým 
odlišnostem konstrukčního uspořádání dotčených částí zbraní 
u jednotlivých typů zbraní, lze pouze stanovit, co má být konkrétní 

úpravou dosaženo. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 

MPO 9 K § 6 odst. 2 písm. a) 
 

Navrhujeme úpravu znění písm. a): 
„a) závěr z jedné strany upraven podélným otvorem v délce 1/2 délky 
závěru a šířce 1/4 výšky nebo průměru závěru, to platí pro tělo 
závěru, nosič závorníku a závorník a“. 
 

Odůvodnění: 
Upraveným textem se určuje, jakého stavu má být dosaženo. Jedná 
se o vytvoření otvoru, který zviditelňuje např. otvor pro úderník 
a jeho vratnou pružinu, dále vytahovač a úderníkovou pojistku apod., 
současně znehodnocuje hlavní část zbraně a její části v případě 
složených závěrů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 

MPO 10 K § 6 odst. 2 písm. b) 
 

Navrhujeme úpravu znění písm. b): 
„b) pouzdro závěru z jedné strany upraveno podélným otvorem 
v délce 1/2 délky pouzdra závěru a šířce 1/4 výšky nebo průměru 
pouzdra závěru.“. 
 

Akceptováno. 
Text návrhu upraven. 
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Odůvodnění: 
Upraveným textem je stanoveno, že se jedná o vytvoření otvoru, 
který znehodnocuje pouzdro závěru. Řez zbraně je jiná forma 
znehodnocení zbraně.  

Tato připomínka je zásadní. 

MPO 11 K § 6 odst. 3 
 

Navrhujeme úpravu znění: 
„(3) U zbraně se zásobníkem musí být zásobník upraven podélným 
otvorem na boční a zadní straně v délce 1/4 délky zásobníku a šířce 
1/5 šířky zásobníku.“.   
 

Odůvodnění: 
Nové znění jasně vymezuje provedený řez zásobníku, včetně 
odstranění jediného postupu frézováním. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 

MPO 12 K návětí § 6 odst. 4 
 

Navrhujeme upravit text: 
„(4) U zbraní s revolverovým válcem musí být dále:“. 
 

Odůvodnění: 
Obdobné jako u změny k § 3 odst. 3 písm. b). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 

MPO 13 K § 6 odst. 4 písm. a) 
 

Navrhujeme úpravu textu písm. a):  
„a) polovina sousedních nábojových komor revolverového válce 
zaslepena vložením ocelového kolíku o délce a průměru nábojové 
komory pevně spojeného s válcem svarem a druhá polovina 
nábojových komor upravena podélnou drážkou v délce 2/3 délky 
válce a šířce rovné průměru nábojové komory směrem od ústí válce.  
Při lichém počtu nábojových komor se zaslepují 3 sousední nábojové 
komory revolverového válce, zbylé nábojové komory se upravují 
podélnou drážkou a“.    

Akceptováno. 
Text návrhu upraven. 
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Odůvodnění: 
Původní znění bylo možné vykládat tak, že mohly být zaslepovány 
a prořezávány komory jako každá druhá. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o řez, je tímto zněním jasně stanoveno, že jsou v jedné 
polovině válce komory zaslepeny, a v druhé polovině válce 
prořezány drážkou.  
Tato připomínka je zásadní. 

MPO 14 K § 6 odst. 4 písm. b) 
 

Navrhujeme změnit text písmene b) takto: 
„b) hlaveň je upravena z jedné strany podélným otvorem o šířce 
rovnající se průměru vývrtu a o délce minimálně 1/10 délky hlavně, 
počínaje 10 mm od zadního čela hlavně.“.  
 

Odůvodnění: 
Direktivně nelze nařídit úpravu na pravé straně hlavně, neboť to 
každá konstrukce zbraní s revolverovým válcem neumožňuje  
- pouze s výklopným válcem na levou stranu. Existují však 
konstrukce s výklopným válcem na pravou stranu nebo s pevným 
válcem, kdy na pravé straně rámu je pouzdro pro vyhazovač 
nábojnic.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 

MPO 15 K § 6 odst. 5 
 

Navrhujeme text odst. 5 tohoto znění: 
„(5) U zakázaného doplňku zbraně se odstraní jeho 50 % těla řezem 
vedeným ve směru podélné osy funkční části doplňku. To neplatí pro 
optické a optoelektronické části zakázaného doplňku, které řez 
pouzdrem odkrývá.“. 
 

Odůvodnění 
Navrhovaný text se současně týká tlumičů hluku výstřelu 
a noktovizorů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 
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MPO 16 K § 7 odst. 2 písm. a) 
 

Navrhujeme změnit text první věty písmene a) takto: 
„a) se odstraní materiál nejméně 25 % ze stěny nábojnice po celé její 
délce na straně vyvrtaného otvoru anebo alespoň tak, aby …,“. 
 

Odůvodnění: 
Nefrézuje se objem, ale materiál stanoveného minima stěny 
nábojnice.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 

MPO 17 K § 7 odst. 2 písm. b) 
 

Navrhujeme změnit text první věty písm. b) takto: 
„b) u ostatních částí střeliva, jako jsou například zápalky, se odstraní 
nejméně 25 % materiálu zápalky z plochy obvodu nejméně do 2/3 
jejich délky nebo se ponechají …“. 
 

Odůvodnění: 
Jedná se o jasné vymezení odfrézovaného materiálu zápalky nebo 
zápalkového šroubu obdobně jako u písmene a). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 

MPO 18 K § 9 odst. 1 
 

Navrhujeme změnit text poslední věty odstavce 1 takto: 
„U střeliva se provede deaktivace vyšroubováním zápalkového 
šroubu, který se ničí samostatně.“. 
 

Odůvodnění: 
Střelivo podle definice střeliva a středorážové munice může být do 
ráže 20 mm podle novelizovaného zákona o střelných zbraních, 
střelivu a munici. Přičemž nesmí střela obsahovat výbušné látky 
nebo jiné aktivní muniční náplně. To ovšem nevylučuje, aby střelivo 
neobsahovalo zápalkový šroub (mechanický nebo elektrický). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

S ohledem na vymezení střeliva a munice ve znění zákona 
o zbraních po 1. srpnu 2017 se nedomníváme, že je účelné 
hovořit ve vztahu ke střelivu o zápalkových šroubech. 

MPO 19 K § 9 odst. 2 písm. a) 

Navrhujeme doplnit text za slovem „svařence“ takto: 
„podle odstavce 1“. 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 
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Tímto je jasně vymezeno, o jaký svařenec ničené zbraně nebo 
doplňku se jedná. 
Tato připomínka je zásadní. 

MPO 20 K § 9 odst. 2 písm. b) 
 

Navrhujeme změnit text odstavce 2 písm. b) takto: 
„b) deformace, přičemž šířka a výška musí být zmenšena nejméně 
o 30 % původních rozměrů v každém průřezu,“. 
 

Odůvodnění: 
Tímto je jasně vymezeno, že musí dojít k deformaci v každém 
průřezu zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku.  
Navíc nový text vylučuje alternativu výšky nebo délky. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 

MPO 21 K § 9 odst. 2 písm. e) 
 

Navrhujeme nahradit v textu odstavce 2 písm. e) slovo „střepiny“ 
těmito slovy: „deformované části.“. 
 

Odůvodnění: 
Prevence situace, kdy po ničení výbuchem např. v trhací jámě byly 
nalezeny 3 hmotné střepiny zbraně, přesto nedošlo k nálezu 
minimálně 3 výbuchem zdeformovaných hlavních částí zbraně. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text návrhu upraven. 

MPO 22 K § 11 odst. 1 a § 12 
 

V dotčených paragrafech pojem „určení muničáři“ navrhujeme 
nahradit pojmem „ustanovení muničáři“ podle § 70m odst. 2 písm. a) 
zákona o střelných zbraních, střelivu a munici. Nebo se 
z ustanovených muničářů určuje ještě nějaká zvláštní skupina pro 
schvalování technologických postupů – pravděpodobně držitelem 
obecné muniční licence. 
 

Odůvodnění: 
Pokud se jedná o všechny ustanovené muničáře, doporučujeme 

pojem sjednotit se zákonem o zbraních. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Na základě připomínek jiných připomínkových míst byl rozsah 
těchto ustanovení výrazně redukován a předmět připomínky 
MPO odpadl. 
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MPO 23 K § 20 odst. 4 písm. c)  
 

Text navrhujeme nahradit takto: 
„c) údaje o zbrani v rozsahu vzor, ráže, výrobní číslo, výrobce, země 
původu, rok výroby,“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

„Údaje o zbrani“ jsou legislativní zkratkou, kterou používá 
zákon o zbraních [viz jeho § 10 odst. 1 písm. c)], přičemž 
některé z údajů, jejichž uvedení MPO požaduje, nespadají pod 
tuto legislativní zkratku. 

MPO 24 K § 20 odst. 5 písm. c)  
 

Text navrhujeme nahradit takto: 
„c) počet kusů a údaje o střelivu v rozsahu ráže, výrobní série nebo 
rok výroby, výrobce, země původu a,“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 

Domníváme se, že takto detailní evidence je zejména právě 
v případě střeliva nadbytečná. A to zejména, pokud se tato 
evidence porovná s evidencí, kterou je držitel zbrojní licence 
povinen vést např. v případě spotřeby střeliva střelbou. 

MPO 25 K § 20 odst. 6 písm. c) 
 

Text navrhujeme nahradit takto: 
„c) počet kusů, druh a typ munice a údaje o munici v rozsahu ráže, 
výrobní série, rok výroby, výrobce a". 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 

„Údaje o munici“ jsou opět legislativní zkratkou, kterou zákon 
o zbraních zavádí [§ 70m odst. 1 písm. j)]. Krom toho se 
domníváme, že účelem tohoto potvrzení by mělo být pouze 
zajištění elementární návaznosti na CRZ. Proto podle našeho 
názoru postačuje, bude-li v potvrzení zničená munice 
identifikována pouze obecně, držitel muniční licence bude mít 
ale nadále povinnost tuto munici „odepsat“ v CRZ, kde budou 
evidovány údaje v plném rozsahu. 

MPO 26 K odůvodnění k § 20 
 

Na potvrzení o zničení zbraně, střeliva a delaboraci nebo zničení 
munice má být jasná identifikace ničených předmětů, která je daná 
údaji v závorkách.  
Vydávat potvrzení na delaboraci něčeho bez bližší identifikace nemá 
smysl, protože z delaborace vycházejí části munice, které lze 
identifikovat.   
Trochu jiné je to u ničené zbraně, střeliva nebo munice, neboť co se 
jednou zničí, to se nikdy nedá dohledat (pouze v Centrálním registru 
zbraní a dokumentaci policie, která zničení povolila). Pak je otázkou, 
zda má vůbec smysl vydávat potvrzení o zničení něčeho, co již 
neexistuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno a vysvětleno. 

Odůvodnění bylo částečně doplněno mj. též na základě 
připomínek jiných připomínkových míst. Pokud jde však 
o rozsah (detailnost) údajů na potvrzení, domnívá se 
předkladatel, že základním evidenčním nástrojem by měl být 
CRZ a v případě potvrzení vydávaných držitelem zbrojní či 
muniční licence je nutné akceptovat uvádění omezenějšího 
rozsahu údajů, a to právě i z důvodu velmi nízké 
pravděpodobnosti individuální identifikace zničené či 
delaborované munice (popř. střeliva). 

MSP K § 20 odst. 4 až 6 

Konstatujeme, že výčet náležitostí potvrzení o zničení zbraně, 

Akceptováno a vysvětleno. 
Vzor uvedený v příloze č. 2 se vztahuje pouze 
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střeliva nebo munice neodpovídá vzoru potvrzení, jenž je uveden 
v příloze č. 2 k návrhu nařízení vlády, když tento neobsahuje kolonky 
pro uvedení držitele zbraně/střeliva/munice, údaje o způsobu zničení 
zbraně/střeliva/munice a data provedení zničení. Požadujeme proto 
sjednotit návrh vzoru uvedeného potvrzení s údaji uvedenými v § 20 
odst. 4 až 6.  

Tato připomínka je zásadní  

na znehodnocení a provedení řezu. V případě zničení 
a delaborace se stanovují pouze náležitosti potvrzení, které si 
ovšem bude moci držitel zbrojní, resp. muniční licence sestavit 
sám. Tato odlišnost byla však pro zřetelnost a srozumitelnost 
zdůrazněna rozdělením původního ustanovení § 20 do 
několika ustanovení. Současně byl doplněn komentář 
odůvodnění s tím, že bude navíc vydán doporučený (ale 
nezávazný) vzor potvrzení o zničení, resp. delaboraci. 

MZE K § 19 

     Navrhujeme ustanovení vypustit. Současně navrhujeme vypustit 
ustanovení § 22 odst. 1.  
 

Odůvodnění: 
Stanovení podmínek pro přidělování kontrolní znehodnocovací 
značky je nad rámec zmocnění v § 79 odst. 1 písm. d) zákona 
o zbraních. 
Stávající vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při 
znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezu, která 
podmínky pro přidělování kontrolní znehodnocovací značky stanoví, 
vychází ze zmocňovacího ustanovení v § 79 odst. 4 zákona 
o zbraních účinného do 31. července 2017, podle kterého vydá 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlášku k provedení § 39 odst. 2 
písm. b) zákona o zbraních, který stanoví, že kontrolní 
znehodnocovací značka se přiděluje za podmínek stanovených 
prováděcím právním předpisem.    
Zmocňovací ustanovení § 79 odst. 1 písm. d) zákona o zbraních 
účinné od 1. srpna 2017 však ke stanovení podmínek pro přidělení 
kontrolní znehodnocovací značky nezmocňuje a ani neodkazuje 

na ustanovení § 39 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních.   

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Text návrhu byl upraven podle připomínky – byl vypuštěn § 19 
a v ustanovení § 22 odst. 1 (resp. nově § 21 odst. 1) bylo 
vypuštěno slovo „přidělenou“). Doplněna úvodní věta nařízení, 
kde se zmocnění k vydání nařízení nově opírá také o čl. 78 
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
podle § 39 odst. 1 písm. a). 

 

V Praze dne 9. března 2017 

 

Vypracoval: Mgr. Ing. Jan Bartošek        Podpis: …………………………… 
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