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V. 
VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zbraních 
 

V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 4. dubna 

2017 s termínem dodání stanovisek do 27. března 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

KOM 
Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 

týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 

vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 

v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 

12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 

zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 

v platném znění. 

- V odůvodnění není popsán vztah návrhu 

vyhlášky ke směrnicím uvedeným v tomto 

stanovisku (není zřejmé, zda je návrh 

implementuje, nebo zda návrh právo EU 

nezapracovává). Nadto chybí zhodnocení, jestli 

je návrh jako takový v souladu s předpisy EU. 

Jsme toho názoru, že některé části návrhu jsou 

vůči směrnici 91/477/EHS implementační 

přinejmenším v níže uvedených případech, 

odůvodnění i návrh je proto nutno doplnit. 

- Předkládaným materiálem se zrušuje vyhláška 

č. 115/2014 Sb., která je v některých částech 

vykazována jako transpoziční (přílohy 15 a 16, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Odůvodnění bylo doplněno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Návrh a rozdílová tabulka byly doplněny. 
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§ 28 a § 29) k čl. 4 odst. 4 a příloze II směrnice 

91/477/EHS a k čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice 

2008/51/ES. Vzhledem k tomu, že přijetím 

návrhu nesmí dojít ke snížení dosavadní míry 

transpozice (v souladu s článkem 17 Metodických 

pokynů), je nutné vykázat v návrhu transpoziční 

ustanovení, a to zejména podtrháváním 

a přiložením rozdílové tabulky, případně uvést, 

v jakém jiném předpisu je transpozice směrnic 

zajištěna. V návaznosti na to bude nutné 

aktualizovat srovnávací tabulky (srovnávací 

tabulka ke směrnici 91/477/EHS v databázi ISAP 

by měla být upravena také s ohledem na již 

přijatou novelu zákona o zbraních – zákon 

č. 229/2016 Sb., ID 8181). K transpozičnímu 

charakteru vyhlášky také viz jednotlivé 

připomínky k návrhu níže. 

 

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu vyhlášky se dotýká: 

- směrnice Rady ze dne 18. června 1991 o kontrole 

nabývání a držení zbraní (91/477/EHS), 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se 

mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole 

nabývání a držení zbraní, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Návrh se nedotýká směrnice 2014/28/EU. Tato směrnice se dotýká 
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2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci 

právních předpisů členských států týkajících se 

dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a 

dozoru nad nimi. 

Návrhu se nad rámec předpisů uvedených předkladatelem 

okrajově také dotýká: 

- prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze 

dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné 

pokyny o normách a technikách znehodnocování 

střelných zbraní k zajištění toho, aby 

znehodnocené střelně zbraně byly nevratně 

neschopné střelby. 

Připomínky a případné návrhy změn: 

K § 29 až 35: 

Některá z těchto ustanovení je zřejmě možné považovat 

za transpoziční k čl. 4 odst. 4 směrnice 91/477/EHS ve 

znění směrnice 2008/51/EHS. Doporučujeme, s ohledem 

na naši obecnou připomínku k formálním náležitostem, 

toto vyjasnit a případně adekvátně vykázat. 

Nadto máme pochybnosti o tom, zda budou naplněny 

všechny požadavky čl. 4 odst. 4 této směrnice, podle 

kterého mají být v elektronickém informačním systému 

mj. vedeny také údaje specifikující zbraň a údaje týkající 

se osoby nabyvatele a dodavatele nebo držitele, když 

navrhovaný § 29 odst. 2 pro elektronickou podobu 

záznamní knihy tyto údaje neobsahuje. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

některých aspektů nakládání se střelivem (včetně munice ve smyslu 

tuzemské právní úpravy) a v úvahu proto přichází vztah návrhu 

k implementaci jejích čl. 12, 13 a 14. Návrh ovšem na rozdíl od samotného 

zákona o zbraních tato ustanovení neprovádí, neboť upravuje pouze 

požadavky na fyzické zabezpečení střeliva (resp. munice) při přepravě, 

nikoli ale nároky na administrativní postupy při povolování této přepravy 

(tuto právní úpravu obsahuje přímo zákon o zbraních). 

 

Vysvětleno. 

Právní úprava týkající se znehodnocování zbraní podle prováděcího 

nařízení Komise č. 2403/2015 je obsažena v nařízení vlády č. 125/2017 

Sb. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Návrh a rozdílová tabulka byly doplněny. 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Aktuální podoba záznamní knihy nepředstavuje vůbec implementaci 

čl. 4(4) směrnice 91/477/EHS. Tento nástroj je v aktuální podobě 

Centrálního registru zbraní již pouze prostředkem náhledu držitele zbrojní 

licence na záznamy o zbraních, jejichž je držitelem a na které má vydán 

průkaz zbraně (tak jako kterýkoli držitel zbrojního průkazu). Tyto údaje 

do Centrální registru zbraní vkládá a vede přímo policie na základě 

samotného zákona o zbraních (§ 71 odst. 2 a § 73a odst. 2). Požadavky 

směrnice, pokud jde o zbraně u podnikatelských subjektů, které nejsou 

registrované, ale pouze evidované (tj. není na ně vydán průkaz zbraně, ale 

jde pouze o skladové zásoby určené pro další prodej), jsou vedeny 
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v evidenčních knihách [§ 30 a 35 návrhu vyhlášky a § 73a odst. 7 a 8 

písm. a) zákona o zbraních]. Tato ustanovení jsou v plném souladu se 

směrnicí o kontrole nabývání a držení zbraní. 

 

KOM 

 

K příloze 8 a 9: 

Podle našeho názoru je možné přílohy 8 a 9 týkající se 

evropského zbrojního průkazu považovat za transpoziční 

k příloze II směrnice 91/477/EHS. Požadujeme v tomto 

smyslu doplnit výkaznictví. 

Zároveň podotýkáme, že vyhláška pravděpodobně 

provádí § 49 odst. 1 zákona, což však neuvádí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Návrh a rozdílová tabulka byly doplněny. 

 

Ustanovení § 49 odst. 1 zákona o zbraních je prováděno na základě 

zmocňovacího ustanovení § 79 odst. 2 zákona o zbraních, které právě 

i na jeho ustanovení § 49 odst. 1 odkazuje. 

MZE K tiskopisu „Žádost o vydání zbrojního průkazu“ 

1. Požadujeme do tiskopisu doplnit rubriku „rodné 

příjmení“.  

Stejnou úpravu požadujeme provést ve všech 

tiskopisech, kde jsou povinnými údaji „osobní údaje“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Požadujeme z tiskopisu žádosti vypustit rubriku „Druh 

a číslo identifikačního dokladu“ nebo tuto rubriku 

označit jako nepovinou.  

Stejnou úpravu požadujeme provést ve všech 

 

Vysvětleno. 

Zcela souhlasíme, že zákon o zbraních ve svém § 10 odst. 1 písm. a) pod 

legislativní zkratku „osobní údaje“ zařazuje též „rodné příjmení“. Tento 

osobní údaj byl do zákona o zbraních původně zařazen s ohledem 

na získávání údajů o osobách z evidence Rejstříku trestů. S ohledem na 

vývoj informačních systémů veřejné správy (zejména zavedení základních 

registrů) se tento údaj stal ovšem do značné míry obsolentním a osobu 

žadatele lze již spolehlivě ztotožnit i bez tohoto údaje. Domníváme se, že 

na tiskopise lze požadovat uvedení i užšího okruhu údajů, než zákon 

umožňuje, pokud je to s ohledem na jiné (speciální) právní předpisy 

možné. 

 

 

Akceptováno. 

Tyto údaje budou označeny poznámkou „Vyplní správní orgán“. Též 

s ohledem na zavedenou praxi tyto údaje vyplňuje příslušný útvar policie 

při podání žádosti, přičemž vyžádání předložení takového dokladu je 
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tiskopisech, kde je tato rubrika uvedena. 

 

 Odůvodnění: 

     Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona o 

zbraních jsou obsahem žádosti „osobní údaje“. 

Legislativní zkratka „osobní údaje“ zavedená  

v ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona o zbraních 

obsahuje i „rodné příjmení“.        

     Uvedení rubriky „Druh a číslo identifikačního 

dokladu“ v tiskopise žádosti není povinným údajem ve 

smyslu ustanovení § 17 zákona o zbraních.   

Tato připomínka je zásadní. 

právně možné jak na základě obecných oprávnění podle zákona o Policii 

České republiky, tak i § 36 odst. 5 správního řádu. 

 

  

 

MZE K tiskopisu „Příloha k žádosti o vydání zbrojní 

licence“ 

     Požadujeme z tiskopisu vypustit rubriky „GPS 

souřadnice“.  

     Stejnou úpravu požadujeme u všech tiskopisů, kde 

jsou uvedeny „GPS souřadnice“.  

 

Odůvodnění: 

      Uvedení rubriky „GPS souřadnice“ v tiskopise žádosti 

není povinným údajem ve smyslu ustanovení § 32 zákona 

o zbraních.   

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Požadavek uvádět tento údaj vychází z § 73 odst. 8 písm. a) bod 3 a písm. 

b) bod 3 zákona o zbraních ve znění účinném od 1. srpna 2017. tato 

ustanovení výslovně požadují po držiteli zbrojní, resp. muniční licence 

uvádět o místu uložení zbraní, střeliva, střelného prachu, zápalek či munice 

také údaje identifikující konkrétní objekt, ve kterém jsou tyto věci uloženy, 

nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny. 

 

 

 

MSP K § 34  

Podle § 70m odst. 7 zákona o zbraních „podrobnosti 

o vedení knihy nálezů stanoví prováděcí právní předpis“. 

Upozorňujeme, že § 79 odst. 2 zákona o zbraních 

nezakládá zmocnění Ministerstva vnitra vydat vyhlášku 

k provedení § 70m odst. 7, přičemž obdobné zmocnění 

nelze dovodit ani z § 79 odst. 3 téhož zákona. S ohledem 

Akceptováno. 

Příslušné pasáže návrhu a odůvodnění byly vypuštěny. 
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na právě uvedené požadujeme § 34 bez náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní 

 

V Praze dne 16. května 2017 
 

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