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X. 

 
VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do zkráceného meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 10. listopadu 
2017, s termínem dodání stanovisek do 27. listopadu 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
zemědělství  

 
 

Obecně 
     Požadujeme v přehledu dopadů návrhu právního předpisu a v důvodové zprávě zcela 
jasně definovat dopady na fyzické osoby, které v současné době drží legálně střelné 
zbraně, které jsou v návrhu zařazovány do kategorie A-I a C-I.  
      Současně požadujeme v návrhu zákona vyřešit případnou náhradu pro legální držitele 
střelných zbraní za střelné zbraně, pokud je budou muset odevzdat, nebo je již podle nové 
právní úpravy nebudou chtít držet.  
     Rovněž požadujeme vyčíslení nákladů na držitele zbrojních průkazů z důvodů 
zkrácení doby platnosti zbrojních průkazů z 10 let na 5 let a nákladů spojených s evidencí 
střelných zbraní nově zařazovaných do kategorie C-I.   
     Předložený materiál je třeba doplnit o kvalifikované odhady dopadů v souladu 
s legislativními pravidly vlády. 
  
Odůvodnění: 
     Navrhovaná právní úprava oproti současné právní úpravě zpřísní držení některých 
střelných zbraní a jejich částí, zkrátí dobu platnosti zbrojních průkazů z 10 let na 5 let a 

Akceptováno.  
Důvodová zpráva doplněna. 
Dopady jsou dále podrobně 
popsány v souvisejících 
materiálech – viz v důvodové 
zprávě citované analýzy.  
 
Pokud jde o negativní dopady na 
stávající držitele zbraní kategorie 
A- I a C-I, je třeba upozornit, že 
ty by měly být návrhem 
(přirozeně v mezích 
implementované směrnice) 
maximálně eliminovány.  
 
Připomínkové místo se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAU7FUKNI)



2 
 

zavede povinnost registrovat některé střelné zbraně, které podle současné právní úpravy 
registraci nepodléhaly.   
     Někteří stávající legální držitelé střelných zbraní nově zařazovaných do kategorie A-I 
nebo C-I budou muset střelné zbraně odevzdat, pokud nesplní podmínky pro jejich držení. 
Držitelé nově zařazovaných zbraní do kategorie C-I budou muset zbraně zaevidovat.  
     Dopady na stávající legální držitele střelných zbraní a držitele zbrojních průkazů je 
třeba řádně definovat a vyčíslit. Jedná se zejména o dopady na případné náhrady za 
střelné zbraně, které již jejich legální držitelé nebudou moci za podmínek nové právní 
úpravy vlastnit. Nová právní úprava bude mít dopad zejména na osoby vykonávající 
právo myslivosti podle zákona o myslivosti nebo osoby využívající expanzní střelné 
zbraně při výcviku loveckých psů. Navrhované zkrácení doby platnosti zbrojních průkazů 
bude mít dopady zejména na držitele zbrojních průkazů, kteří nemají trvalé bydliště 
v místě, kde je možné požádat o vydání nového zbrojního průkazu. Pro držitele zbrojních 
průkazů budou představovat zvýšené náklady zejména výdaje za posudek o zdravotní 
způsobilosti, náklady na dopravu a náklady za čas potřebný k vyřízení žádosti o vydání 
nového zbrojního průkazu. Rovněž pro držitele střelných zbraní, které bude nutné podle 
navrhované právní úpravy evidovat, bude představovat evidence zbraní zvýšené náklady 
spojené s evidencí zbraní.  
     Zpřísnění regulace nabývání a držení zbraní a střeliva se odrazí v nižší poptávce po 
zbraních a střelivu, které budou pod přísnějším režimem. Lze tak očekávat negativní 
dopad na výrobce střelných zbraní a prodejce střelných zbraní. 
Tato připomínka je zásadní. 

způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

 

Obecná připomínka: 
 
MZV upozorňuje, že je třeba zajistit soulad české právní úpravy s požadavky směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění 
směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (dále jen „revidovaná 
směrnice“), tak, aby se předešlo případnému zahájení řízení o porušení unijního práva 
podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie z důvodu nesprávné transpozice 
(tzv. věcnému řízení). 
 
Věcné řízení může být zahájeno i v případě, kdy členský stát transponuje příslušný předpis 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Vysvětleno. 
Důvodová a předkládací zpráva 
byla částečně formulačně 
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Evropské unie včas – ve stanovené lhůtě, nicméně tak učiní chybně nebo nedostatečně. 
V materiálu se připouští, že předložený návrh novely zákona o zbraních provádí 
transpozici nikoli dostatečně. Uvádí se v něm například, že „Výsledkem novelizace 
zákona bude nevyhnutelně nekoherentní právní předpis. Z toho důvodu bude třeba 
následně přijmout zcela novou právní úpravu, která zajistí soulad českého právního řádu 
s novými požadavky vyplývajícími z revidující směrnice při současném zajištění 
srozumitelnosti a jednoznačnosti právní úpravy a odpovídající úrovně právní jistoty.“ (str. 
1 důvodové zprávy), z čehož lze usuzovat, že navrhovaná novela zákona o zbraních bude 
revidovanou směrnici provádět nedostatečně.  
 
Ze srovnávací tabulky pro posouzení implementace předpisu Evropské unie rovněž 
vyplývá, že relevantní ustanovení revidované směrnice jsou transponovaná jen dílčím 
způsobem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V této souvislosti MZV poukazuje i na potřebu doplnění části VII. důvodové zprávy 
ohledně zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, a to 
ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. e), resp. čl. 4 odst. 5 legislativních pravidel vlády. Ve 
stávající podobě této části důvodové zprávy je uveden pouze výčet předpisů Evropské 
unie, jež upravují, resp. se dotýkají oblasti nakládání se zbraněmi.    
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

upravena. 
 
Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Srovnávací tabulka se v 
předloženém znění vztahuje k 
aktuálně platné tuzemské právní 
úpravě a její slučitelnosti s 
evropskými normami. 
Navrhovaný zákon by měl právě 
tuto pouze dílčí slučitelnost 
napravit. 
Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 
Akceptováno. 
Zhodnocení slučitelnosti 
navrhované právní úpravy s 
předpisy EU je do důvodové 
zprávy doplněno ve smyslu 
připomínky. 
Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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Ministerstvo 
financí 

K Návrhu usnesení vlády:  
1. Požadujeme v části „I. schvaluje“ zrušit bod 2. a dále v části „II. ukládá“ bod. 2 a 

vyjmout ministra financí z části „Provedou“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text vypuštěn. 
 
Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 

Ministerstvo 
financí 

K Předkládací zprávě:  
2. Požadujeme text na str. 2 „Vládě je navrhováno navýšit o tuto částku výdaje rozpočtové 
kapitoly Ministerstva vnitra na rok 2018.“ nahradit textem „Tyto budou zajištěny v rámci 
rozpočtových výdajů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2018.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění:   
Předkladatel mohl uplatnit požadavek na zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo 
vnitra již v procesu přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, 
např. na základě vládního materiálu „Zhodnocení a návrh dalšího postupu České republiky 
ve věci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, 
kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní“, který vláda 
vzala na vědomí svým usnesením ze dne 14. června 2017 č. 443. Podle našeho názoru již v 
tuto dobu bylo zřejmé, jaké navýšení výdajů předmětná problematika vyvolá. 
Při rozpočtových pracích k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k 
střednědobému výhledu na léta 2019 - 2020 byl rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra 
navýšen také o 2 mld. Kč ve všech třech letech, přičemž bylo v pravomoci předkladatele 
alokovat tyto prostředky mezi jednotlivé segmenty rozpočtu. Není tedy zřejmé, z jakého 
důvodu nebyly zajištěny finanční prostředky na implementaci navrhované právní normy. 

Akceptováno. 
Text předkládací zprávy 
upraven. 
 
Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 

Ministerstvo 
spravedlnosti  

2. K čl. I bodu 16 (§ 14a odst. 2)  
Nepovažujeme za vhodné, aby byl okruh důvodů, pro které může policie zajistit zbraně 
definované v § 6a písm. a) návrhu zákona, zúžen rovněž o důvod zahájení přestupkového 
řízení s majitelem zbraně pro porušení zákazu střelby ze zbraně mimo střelnice, divadelní 

Akceptováno jinak. 

 

Z vymezení zbraní kategorie C-I 
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představení a rekonstrukci historických bitev [srov. § 14a odst. 4 písm. a)]. Naopak máme za 
to, že i v takovýchto důvodech existuje veřejný zájem na dočasném zajištění zbraně. 
Požadujeme proto, aby bylo do § 14a odst. 2 doplněno písmeno c), jež stanoví možnost 
zajistit zbraň kategorie C-I v případě porušení povinnosti stanovené majiteli zbraně v § 14a 
odst. 4 písm. a).  
Tato připomínka je zásadní. 

byly vypuštěny střelbyschopné 
zbraně (ponechány jen zbraně 
znehodnocené podle 
prováděcího nařízení Komise 
2015/2403). 

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

5. K čl. I bodu 45 (§ 72 odst. 4) 
Návrh ustanovení zcela neodpovídá čl. 4 odst. 4 větě druhé písm. b) směrnice Rady 91/477 
EHS o kontrole nabývání a držení zbraní ve znění směrnice EP a Rady 2017/853. Zatímco 
podle shora uvedeného ustanovení směrnice mají být záznamy o palných zbraních a 
související osobní údaje přístupné po dobu 30 let od zničení palné zbraně orgánům 
„příslušným pro prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo pro výkon 
trestů“, předmětné ustanovení návrhu zákona omezuje využití záznamů toliko „pro trestní 
řízení“. Upozorňujeme, že trestní řízení ve smyslu § 12 odst. 10 trestního řádu nezahrnuje 
veškeré aktivity, na něž dopadá uvedené ustanovení směrnice (zejm. oblast prevence a 
výkonu trestu). Požadujeme proto upřesnění § 72 odst. 4 ve smyslu uvedeného ustanovení 
směrnice. 
Tato připomínka je zásadní.       

Akceptováno. 

 

Text sjednocen na době 
uchovávání po dobu 30 let. 

Definice účelů, pro které lze tyto 
údaje zpřístupňovat byla po 
konzultaci s připomínkovým 
místem uvedena takto: „plnění 
úkolů v oblasti předcházení, 
vyhledávání a odhalování trestné 
činnosti a stíhání trestných činů, 
výkonu trestu a ochranných 
opatření“. 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 

7. K čl. I bodu 58 [§ 76d odst. 1 písm. l)] 
Uvedené ustanovení zakotvuje deliktní odpovědnost držitele zbrojní licence za nezapsání 
údajů o zbraních kategorie C-I. Upozorňujeme, že příslušná ustanovení zákona o zbraních, tj. 
§ 39 odst. 1 písm. m) a § 73a odst. 8 písm. a), stanovují povinnost zapisovat toliko údaje o 
zbraních kategorií A, A-I-, B a C, nikoliv však zbraních kategorie C-I. Požadujeme proto 
odstranit rozpor mezi uvedenými ustanoveními a ustanovením zakládajícím odpovědnost za 
přestupek spočívající v nezapsání údajů. 
Tato připomínka je zásadní     

Akceptováno. 

 

Text upraven. 

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu   

Zásadní připomínky: 
  
1. K bodu 29. § 42a odst. 2 
  
Do textu odst. 2 § 42a, který transponuje povinnost stanovenou směrnicí 2017/853 v čl. 1 
odst. 3 písm. a) požadujeme uvést, aby subjekty uvedené v odst. 2 § 42a  měly povinnost 
nejen zajistit označení zbraně identifikačními údaji podle zákona o ověřování střelných 
zbraní a střeliva a označením identifikujícím převádějící subjekt, ale rovněž, aby měly 
povinnost dle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva zajistit provedení kontroly 
označení identifikačními údaji u ČÚZZS (který kontrolu identifikačních údajů provádí na 
základě ust. § 17 odst. 3 písm. a) zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva).  
  
Na konec navrhovaného znění odst. 2 § 42a navrhujeme doplnit větu:  
„Takto označené zbraně musí být předloženy Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva 
ke kontrole označení identifikačními údaji podle zákona o ověřování střelných zbraní a 
střeliva.“. 
  
Dále v odst. 2 § 42a požadujeme ze subjektů, kterých se dané ustanovení týká, vyjmout 
ČÚZZS, který nebude převod dle tohoto ustanovení uskutečňovat. 
  

Akceptováno. 

 

Text upraven.  

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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Odůvodnění: Na základě změny článku 4 bod 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o 
kontrole nabývání a držení zbraní, o jedinečném označení zbraní identifikačními údaji, je 
nově vytvořeno ustanovení odstavce druhého § 42a zákona o zbraních, ze kterého vyplývá 
povinnost označování a kontroly identifikačních údajů na zbraních při převodu ze státních 
zásob, tzn. týkajících se vojenských zbraní určených pro vnitřní nebo mezinárodní trh. 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

MPO  2. K bodu 62. Příloha č. 1 část první bod 2a  

Takovéto vymezení je zavádějící a nedává oporu vymahatelnosti ustanovení. Je nutné upravit 
nejasný text.  

Text  

„2a. Za palnou zbraň se považuje také předmět, který lze uschopnit   
k vystřelování hromadné nebo jednotné střely nebo jiného projektilu působením okamžitého 
uvolnění chemické energie, jestliže   

a) má vzhled palné zbraně a   

b) v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je vyroben, může být uschopněn ke 
střelbě.“  

nahradit textem:  

„2a. Za palnou zbraň se považuje také předmět, který byl uschopněn   
k vystřelování hromadné nebo jednotné střely nebo jiného projektilu působením okamžitého 
uvolnění chemické energie, jestliže   

a) má vzhled palné zbraně a   

b) v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je vyroben, byl uschopněn ke střelbě.“  

Vysvětleno. 

Doplněna důvodová zpráva tak, 
aby bylo zřejmé, že se jedná o 
ryze implementační úpravu, 
kterou však bude nezbytné 
aplikovat jen značně restriktivně. 
Navíc je v důvodové zprávě 
vyzdvihnuto, že tento nový 
pojem nebude mít dopad na 
rozhodovací praxi ČÚZZS podle 
§ 3 odst. 3 zákona o zbraních.  

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí.  
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Odůvodnění: Považovat předmět, který lze uschopnit k vystřelování hromadné nebo jednotné 
střely nebo jiného projektilu působením okamžitého uvolnění chemické energie podle 
písmene a) a b) je přinejmenším nejasné nejen z technického, ale hlavně z hlediska právního. 
Předjímat možnost uschopnění předmětu bez nastavení bližších kritérií hodnocení vzhledu 
palné zbraně nebo jeho konstrukce nebo materiálu je složitý a nejistý proces. Stejně tak jaký 
jiný projektil lze považovat či nepovažovat za střelu. Navrhované znění nutně vyvolává 
otázky, např.: jaká bude znalecká praxe v případě předmětu, který ještě není palnou zbraní, 
ale teoreticky by mohl být?, jaký bude právní postih za držení tohoto předmětu?, apod.  

Ministerstvo 
obrany   

1. K bodu 4 [(§ 4a písm. c)]: 
K uvedenému ustanovení požadujeme ve zvláštní části důvodové zprávy doplnit odůvodnění, 
proč se mezi zbraně kategorie A-I zařazují zde uvedené dlouhé samonabíjecí palné zbraně, 
aniž by bylo stejně jako v případě písmena b) a v souladu se směrnicí specifikováno, že se 
jedná o zbraně pro střelivo se středovým zápalem.   
  
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je odhalit případné nedostatky v transpozici směrnice, konkrétně 
objasnit důvody pro odlišné vymezení krátkých a dlouhých samonabíjecích zbraní 
zařazených do kategorie A-I. Důvodová zpráva uvádí, že „nově vymezené subkategorie 
zakázaných zbraní jsou z revidující směrnice přejaty zcela důsledně pouze s nezbytnými 
formulačními úpravami“. Dle našeho názoru se o pouhou formulační úpravu nejedná.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Text návrhu upraven. 

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Ministerstvo 
obrany   

2. K bodu 4 [§ 4a písm. d)]: 
Směrnice uvádí, že mezi zbraně kategorie A se zařazují dlouhé samonabíjecí palné zbraně 
původně určené ke střelbě z ramene, které mohou být zkráceny na délku kratší než 60 cm, 
aniž by pozbyly funkčnost, prostřednictvím skládací nebo teleskopické ramenní opěry nebo 
ramenní opěry, kterou lze odstranit bez použití nástrojů. Navrhované ustanovení naopak 
stanoví, že jde vždy o zbraně s délkou menší než 60 cm. 
Požadujeme proto v důvodové zprávě u daného ustanovení tento rozdíl, resp. zúžení této 
skupiny zbraní oproti směrnici, vysvětlit. 
  
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajištění souladu transpozice se směrnicí a její řádné odůvodnění. 

Akceptováno. 

 

Text návrhu upřesněn. 

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní. 
Ministerstvo 
obrany   

3. K bodu 14 (§ 11a odst. 1 – uvozující část věty): 
K navrhovanému ustanovení požadujeme v důvodové zprávě uvést s ohledem na čl. 6 
směrnice důvody, pro které má být udělení výjimky pro zbraně kategorie A-I nárokové, a 
důvody odchylného postupu oproti udělování výjimek pro zbraně kategorie A, které je 
založeno na správním uvážení. 
  
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je řádné odůvodnění způsobu provedení transpozice směrnice. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

Předmětné ustanovení nezavádí 
"nárokovou" výjimku. Naopak 
její vydání bude na rozhodnutí 
příslušného útvaru policie, a to 
při zohlednění jak aspektu 
veřejného pořádku a 
bezpečnosti, tak i konkrétních 
"zvláštních důvodů" pro její 
vydání, jejichž naplnění navíc 
bude muset být v každém 
individuálním případě konkrétně 
odůvodněno. Interpretace a 
aplikace těchto kritérií, jakož i 
míra odůvodnění 
(odůvodněnosti) naplnění 
"zvláštních důvodů" se bude 
samozřejmě nutně realizovat v 
rámci správního uvážení.  

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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Ministerstvo 
obrany   

4. K bodu 14 [§ 11a odst. 1 písm. b)]: 
Požadujeme, aby slova „pro účely národní obrany a s tím souvisejícího výcviku“ byla 
nahrazena slovy „pro účely přípravy obyvatel k zajišťování obrany České republiky mimo 
výkon branné povinnosti“.     
  
Dále upozorňujeme, že předcházejí dohody mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 
obrany jednoznačně směřovaly k tomu, že bude využito výcviku mimo výkon branné 
povinnosti na základě zákona o připravenosti obyvatel k obraně státu, tedy umožněno využití 
výjimky pro mnohem širší okruh držitelů zbraní. V návrhu zákona proto zcela postrádáme 
normativní vyjádření závěrů těchto jednání, tedy odkaz na možnost využití předmětné 
výjimky výlučně na základě absolvování výcviku organizovaného Ministerstvem obrany za 
podmínek stanovených zákonem o připravenosti obyvatel k obraně státu. Požadujeme proto 
tato normativní vyjádření do návrhu zahrnout. 
  
Odůvodnění: 
Požadovaná úprava sjednocuje jazykové vyjádření ustanovení čl. 6 odst. 2 směrnice o 
kontrole a nabývání a držení zbraní pro všechny v ní uvedené případy a současně vyjadřuje 
jednoznačnou a předvídatelnou normu v kontextu právního řádu České republiky. Užití slov 
„pro účely národní obrany“ je velmi zavádějící (navíc právní řád nezná pojem „národní 
obrana“), když není zřejmé, jaké účely by se jimi rozuměly, neboť nepochybně zahrnují také 
obranu státu zajišťovanou ozbrojenými silami (tedy obranu státu, která je navíc z působnosti 
směrnice vyjmuta). Současně slučovací vyjádření slov „a s tím souvisejícího výcviku“ by pak 
navíc mohl být chápán jako veškerý výcvik, zatímco účelem směrnice je zahrnout výcvik 
civilních osob mimo výkon branné povinnosti.    
  
Smyslem připomínky je zajistit, aby byla doplněna rovněž výjimka, kterou využijí osoby 
účastnící se výcviku mimo výkon branné povinnosti (tedy výcviku obyvatel podle zákona o 
připravenosti obyvatel k obraně státu mimo výkon branné povinnosti) na základě zákona o 
připravenosti obyvatel k obraně státu a na podmínkách jejíhož výkonu se Ministerstvo 
obrany dohodlo s Ministerstvem vnitra. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Text návrhu upraven. 

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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Ministerstvo 
obrany   

5. K bodu 15 (§ 13a odst. 1): 
Požadujeme v důvodové zprávě u daného ustanovení vysvětlit důvody, pro které se v návrhu 
hovoří o zbraních kategorie B pro střelivo se středovým zápalem, když čl. 5. odst. 3 směrnice 
hovoří obecně o zbraních kategorie B. 
  
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je řádné odůvodnění způsobu provedení transpozice směrnice 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Text upraven. 

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 

Ministerstvo 
obrany   

6. K bodu 16 [§ 14a odst. 2 písm. a)]: 
V navrhovaném znění § 14a odst. 2 písm. a) je uvedeno, že Policie České republiky si pro 
ověření existence překážky v držení zbraně může vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů. 
Ustanovení je v souladu s koncepcí sdílení dat ve veřejné správě třeba doplnit o podmínky 
vyžádání tohoto výpisu, tedy skutečnost, že tak činí Policie České republiky, a to na základě 
žádosti podané v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
  
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je konkretizovat obecně formulované ustanovení v souladu s koncepcí 
sdílení dat ve veřejné zprávě a základními zásadami správního řízení.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Text návrhu upraven. 

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Ministerstvo 
obrany   

7. K bodu 44 (§ 72 odst. 2 a 3): 
Navrhované znění § 72 odst. 2 je nutné upřesnit tak, aby bylo zřejmé, jaké je rozlišení mezi 
„údaji vedenými v informačních systémech“ a „ostatními údaji vedenými v informačních 
systémech podle § 71“ (tedy z povahy věci v totožných informačních systémech, byť jsou 
rozdílně označené).        
  
Navrhované znění § 72 odst. 2 a 3 se vztahuje k informačním systémům uvedeným v § 71. 
Ve větě první navrhovaného znění § 72 odst. 2 je stanoveno, že „údaje (tedy všechny) vedené 
v těchto informačních systémech se uchovávají po dobu 30 let ode dne prokazatelného 
zničení palné zbraně“. Přitom z povahy věci se zřejmě jedná pouze o údaje vedené v 

Akceptováno. 

 

Text návrhu upraven. 

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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informačním systému pro oblast zbraní a střeliva, a tedy je nutné text v tomto smyslu 
upřesnit, neboť jinak je naprosto neprosto nesrozumitelné, co se rozumí „ostatními údaji 
vedenými v informačních systémech uvedených v § 71“(k tomu viz výše).      
  
V navrhovaném znění § 72 odst. 3 považujeme větu první za nadbytečnou, neboť 
Ministerstvo obrany jako veřejnoprávní původce je povinno uchovávat veškeré dokumenty a 
umožnit z nich provedení výběru archiválií v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. bez ohledu 
na to, že dokumenty uchovává na základě své role správce předmětných informačních 
systémů. Obdobná námitka se týká věty druhé odstavce 3, když je jasné, že uplynutím 
stanovené doby uchovávání údajů je jakékoliv jejich další zpracovávání (tedy i uchovávání) 
nedůvodné, a tedy nezákonné. Tato ustanovení by měla být z návrhu zákona odstraněna.   
  
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit zcela jednoznačné a reálně možné podmínky zpracovávání 
údajů v předmětných informačních systémech, a to předvídatelným způsobem a formou pro 
tyto účely obvyklou.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
 

Akceptováno. 

 

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Ministerstvo 
obrany   

8. K bodu 45 (§ 72 odst. 4) 
V navrhovaném znění § 72 odst. 4 jsou uvedena slova „Záznamy o palných zbraních a 
příslušné osobní údaje“, ze kterých není zřejmé, zda se jedná o záznamy v dokumentaci 
uchovávané v souvislosti s vedením předmětných informačních systémů, nebo zda se jedná o 
údaje vedené v těchto informačních systémech, které nejsou osobními údaji; návětí § 71 odst. 
2 a 3 totiž v obou případech stanoví, že v uvedených informačních systémech se vedou údaje 
(nikoliv „záznamy“).  
  
Současně požadujeme upřesnit, co se rozumí užitím slov „příslušné osobní údaje“, protože z 
nich není jasný rozsah těchto údajů ani jejich povaha vzhledem k účelu ustanovení § 72 odst. 
4.  
  
V této souvislosti současně upozorňujeme, že mezi navrhovaným zněním § 72 odst. 2 a § 72 
odst. 4 patrně dochází ke kolizi. Pokud totiž mezi „ostatní údaje vedené v informačních 

Akceptováno. 

 

Text návrhu upraven. 

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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systémech uvedených v § 71“ podle § 72 odst. 2 budou náležet také „příslušné osobní údaje“ 
podle § 72 odst. 4, budou tyto příslušné osobní údaje po 20 letech od rozhodného okamžiku 
zlikvidovány, a tedy je nebude možné využívat po dobu 30 let ode dne prokazatelného 
zničení palné zbraně (není jasné, co se rozumí „dotčenou“ palnou zbraní). Pokud by se však 
jednalo pouze o omezení účelu poskytování údajů podle § 72 odst. 2 věty první, bylo by 
vhodné uvést, že ve všech ostatních případech výkonu státní správy se tyto údaje po celou 
dobu jejich uchovávání zpracovávají bez omezení. 
  
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit standardní podmínky zpracovávání údajů v informační 
systémech, napravit nejednoznačnost navrhovaného ustanovení a možnou kolizi některých 
ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
obrany   

9. K čl. II bodu 5 přechodných ustanovení: 
V čl. II bodě 5 je jako dovětek ke stanovovanému režimu podávání předmětné žádosti užito 
slov „trestnost držení takové zbraně v takovém případě zaniká“. Po celou dobu stanovenou k 
podání žádosti však trestnost držení zbraně vůbec nevznikne, neboť je liberalizována 
možností žádost kdykoliv podat. Doporučujeme proto zvážit, zda by v daném případě nebylo 
vhodnější zvolit režim dělené účinnosti pro stanovenou povinnost tak, aby pro zbraně 
kategorie A, B nebo C nabyla účinnosti až 3 roky po datu nabytí účinnosti předložené 
novelizace.      
  
Odůvodnění: 
Uvedená osoba by měla být podle navrhovaného ustanovení trestně odpovědná již od 
okamžiku nabytí účinnosti zákona a hrozilo by jí tedy trestní stíhání, přičemž takovou osobu 
by orgány činné v trestním řízení byly zásadně povinny trestně stíhat, jinak by porušily 
zásadu legality. Zároveň je jí ale poskytnuta 3 letá lhůta za účelem splnění povinností 
nezbytných k tomu, aby mohla být považována za oprávněného držitele zbraně. 
  
V případě poskytnutí 3 leté lhůty ke splnění povinnosti proto není možné současně 
kriminalizovat osobu za to, že tuto povinnost nesplnila kdykoliv před jejím uplynutím, 
nehledě na faktickou nemožnost trestního postihu, neboť každý obviněný by se odvolával na 3 

Akceptováno jinak. 

 

Text návrhu byl upraven.  

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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letou lhůtu, ve které může svou povinnost splnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
obrany   

10. K Příloze č. 1 (Vymezení zbraní a střeliva), Části první (Druhy zbraní), odstavci 23 
Požadujeme za důvodné upravit definici hlavních částí střelných zbraní takto: 
  
„23. Hlavní části střelné zbraně - hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec 
revolveru, závěr (včetně pouzdra závěru, včetně horního a dolního pouzdra závěru, 
závěrového klínu, závorníku nebo závěrového bloku nebo těla a závěr kluzný pistolový 
závěr), raketnice a odpalovací lišta.“    
  
Odůvodnění: 
S přihlédnutím na definici znehodnocené zbraně [Příloha č. 1 (Vymezení zbraní a střeliva), 
Část první (Druhy zbraní), odst. 24] a ke způsobům likvidace zbraní podle §14, odst. 1 a 2 
nařízení vlády č. 219/2017 Sb., 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, se jeví jako vhodné uvádět ty 
části zbraní, které se mají likvidovat jako „Hlavní části zbraně“. 
  
V definici hlavních částí střelných zbraní novely zákona č. 119/2002 Sb. chybí hlavní části 
raketometů a také je nejasně definován závěr. 
  
Závěr je složen z pouzdra závěru, včetně horního a dolního pouzdra závěru, závěrového 
klínu, těla, závorníku nebo závěrového bloku. Kluzný pistolový závěr je možno považovat za 
druh závěru. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno. 

 

Požadavek jde nad rámec zadání 
pro zpracování minimalistické 
implementační novely zákona o 
zbraních. Na druhé straně ale 
považujeme diskuzi o hlavních 
částech raketometů a dalších 
dělostřeleckých zbraní za 
relevantní. V rámci komplexní 
nové právní úpravy nakládání se 
zbraněmi v civilní sféře, kterou 
má Ministerstvo vnitra na 
základě usnesení vlády č. 740 z 
23. října 2017 předložit do konce 
května 2019, bude vhodné 
zabývat se právě i touto 
problematikou. 

 

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Úřad vlády – K důvodové zprávě: Akceptováno. 
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odbor 
kompatibility 

Důvodová zpráva neobsahuje v části VII. vlastní zhodnocení slučitelnosti se zde uvedenými 
předpisy EU. Vzhledem k vyjádřením předkladatele uvedeným na jiných místech materiálu 
(viz např. str. 1 DZ – „Z tohoto důvodu bude třeba následně přijmout zcela novou právní 
úpravu, která zajistí soulad českého právního řádu s novými požadavky vyplývajícími z 
revidující směrnice při současném zajištění srozumitelnosti a jednoznačnosti právní úpravy a 
odpovídají úrovně právní jistoty.“) je nutné, aby předkladatel uvedl, jaké míry slučitelnosti 
dle jeho názoru předložená novela dosahuje. 

 

Text důvodové zprávy byl 
doplněn.  

Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K rozdílové tabulce: 
Rozdílová tabulka na mnoha místech uvádí ustanovení směrnice 91/447, resp. její novely 
2017/853, která mají k příslušnému ustanovením návrhu jen rámcový vztah (viz značné 
množství legislativně technických úprav reagujících na vymezení kategorií zbraní). 
Výkaznictví je tak značně nepřehledné. Navíc vyznačování implementačních ustanovení v 
návrhu často neodpovídá rozdílové tabulce co do uvedených celexových čísel. V případě, že 
ustanovení směrnice 91/477/EHS je zcela nahrazeno směrnicí 2017/853, by měl být uveden 
celex 32017L0853. Pokud je ustanovení směrnice 91/477/EHS pouze částečně upraveno 
směrnicí 2017/853 (jde tedy o kombinaci obou předpisů EU), pak by měly být uvedeny oba 
celexy 31991L0477 a 32017L0853 (např. u bodů 8 a 37 by měl být pouze celex 
31991L0477; u bodů 16, 21, 27, atd. by měl být i celex 31991L0477). Žádáme proto provést 
kontrolu a opravu výkaznictví. 
Dále je u § 42a odst. 2 je nesprávně vykazován čl. 4 odst. 3 (alinea 5) směrnice 91/477/EHS, 
správně má být uveden čl. 4 odst. 2 (alinea 5). Závěrečný přehled předpisů EU na str. 85 
obsahuje navíc následující předpisy: směrnice 2008/51/ES, směrnici 2014/28/EU a prováděcí 
nařízení 2015/2403. 

Akceptováno. 
 
Tabulky upraveny. 
 
Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Ke srovnávacím tabulkám: 
Návrhem dochází k úpravě také těch ustanovení, která jsou nyní vykazována jako 
transpoziční ke směrnici 91/477/EHS, což je také v návrhu správně doloženo uvedením 
celexového čísla této směrnice pod konkrétními ustanoveními. K návrhu však již nebyla 
přiložena srovnávací tabulka k této „původní“ směrnici. 

Přiložená srovnávací tabulka je v části týkající se čl. 1 odst. 1 směrnice (změna základních 
pojmů směrnice) nepřehledná, neboť jednak nejsou jednotlivé odpovídající si pojmy uvedeny 

Akceptováno. 
 
Tabulky upraveny 
 
Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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naproti sobě, a jednak není vždy zřejmé, které ustanovení má dle vyhodnocení předkladatele 
doznat změn (ID novely je uváděno spíše nahodile). Obdobně pak zbývající část tabulky 
obsahuje nezřídka ID i u ustanovení, do kterých novela nezasahuje, případně naopak. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K povinnosti referenčního odkazu: 
Poznámka pod čarou č. 32 obsahující výčet zapracovaných předpisů by měla zahrnout také 
novou směrnici 2017/853, čímž dojde k naplnění požadavku čl. 2 odst. 3 této směrnice. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Odkaz na revidující směrnici byl 
doplněn. 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 1 (§ 2 odst. 2 písm. c): 
Žádáme předkladatele o objasnění, jak je v navrhovaném znění ustanovení zajištěn soulad s 
požadavkem čl. 1 odst. 1 bodu 2. směrnice 2017/853 v situaci, kdy je v zákoně ponechávána 
také původní úprava, která váže místo pobytu na trvalý pobyt, a nikoli na adresu uvedenou v 
úředním dokladu. Máme pochybnosti, zda přítomnost dvou různých kritérií, které určují 
osobní působnost předpisů, není vnitřně rozporná a tím i v rozporu se směrnicí, což se týká 
zejména kritérií pro cizince.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. Vysvětleno. 
Text návrhu upraven. 
 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 12 (§ 9 odst. 5): 
Revidovaná směrnice v čl. 1 bodu 7 a 8 definuje sběratelskou a muzejní činnost jako činnost 
mj. uznanou členským státem, tj. nikoli každou činnost, jak ji definuje § 9 odst. 5. Definici je 
nutno doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Doplněna rozdílová tabulka. 
 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 14 (§ 11a odst. 1 písm. b): 
Nadále přetrvávají naše pochybnosti ohledně naplnění požadavků čl. 6 revidované směrnice 
co do jednotlivosti případů udělených výjimek a jejich výjimečnosti. Pro jednoznačnost 
uváděné výjimky a zabránění jejímu nadužívání je nutné blíže specifikovat pojmy jako 
obchodní doprava, citlivý prostor, bezpečnost kritické infrastruktury atd., jinak by mohly 
vznikat situace, kdy jsou tyto pojmy vyhodnoceny rozdílně a mezi udělovanými výjimkami 
by tak mohly být diskriminační rozdíly. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Doplněna důvodová zpráva o 
bližší vyjasnění některých pojmů 
užívaných v uvedeném 
ustanovení.  
 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 

Úřad vlády – K bodu 14 (§ 11a odst. 3 písm. a): Vysvětleno. 
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odbor 
kompatibility 

V uvedené podmínce postrádáme specifikaci soutěží, kterých se sportovní střelec účastní, 
jako soutěží uznaných vnitrostátní sportovně střeleckou organizací nebo mezinárodním 
úředně uznaným střeleckým svazem tak, jak ji obsahuje článek 6 odst. 6 písm. b) revidované 
směrnice. Samotný fakt, že dotčená osoba je členem organizace, která podle § 11b organizuje 
střelecké soutěže, nemusí dle našeho názoru nutně znamenat, že se jich tento člen zúčastní. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Bližší specifikace konkrétních 
střeleckých disciplín není 
obecně možná, neboť záleží na 
sportovně střeleckých 
organizacích, k jakým 
mezinárodně uznaným 
disciplínám se přihlásí. Obecně 
může jít například o disciplíny 
vycházející z obdobného 
základu jako soutěže podle 
pravidel IPSC či IDPA). 
Naplňování požadavků zákona 
na účast konkrétního žadatele na 
činnosti sportovně střelecké 
organizace bude kontrolována 
mj. Policií, k čemuž slouží též 
požadavek, aby byla takováto 
organizace držitelem zbrojní 
licence. 
 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 14 (§ 11b): 
Ustanovení počítá se zápisem do seznamu vedeného ministerstvem, do kterého se může 
zapsat jen organizace se sídlem na území v ČR. Jak ale bude naloženo se sportovními střelci 
účastnícími se soutěží ve střelbě, kteří budou vedeni u střelecké organizace v cizině, tedy tato 
střelecká organizace nebude mít sídlo na území ČR?  
Nutno vyjasnit a případně návrh upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Vysvětleno. 
Cestování sportovních střelců 
řešeno v § 49 odst. 2. Poznámka 
v tomto smyslu byla doplněna 
do příslušného komentáře 
důvodové zprávy. 
 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 16 (§ 14a): 
Termín „místo pobytu na území České republiky“ v odst. 1 písm. c) není jasný zejména u 
cizinců – viz připomínky výše k § 2. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Viz vyjádření výše a úprava v § 
2 odst. 2 písm. c), resp. novém 
písm.f) v § 2 odst. 2.  
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 44 (§ 72 odst. 2): 
Není zcela zřejmé, v jakém vztahu jsou obě věty předmětného ustanovení, když v první větě 
se hovoří o údajích v informačních systémech, načež druhá věta zahrnuje „ostatní údaje 
vedené v informačních systémech uvedených v § 71“. Žádáme o vysvětlení, kdy mají podle 
navrhované úpravy být data uchovávána po dobu 30 let, a kdy 20 let, případně o úpravu 
tohoto ustanovení. Uvedené má návaznosti i na čl. 4 odst. 4 revidované směrnice, která s 20 
letými dobami neoperuje. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text upraven, údaje budou 
jednotně uchovávány po dobu 30 
let. 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 50 (§ 73aa odst. 2): 
Čl. 4 odst. 4 revidované směrnice požaduje vedení informací mj. o sériovém čísle a označení 
na rámu nebo pouzdru závěru zbraně. Tyto informace však v navrhovaném znění § 73aa 
nenacházíme. Žádáme o objasnění, kde je zakotvena povinnost evidovat tyto informace. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Značení zbraní v minimálně 
požadovaném rozsahu je 
zakotveno v zákoně č. 156/2000 
Sb., a konkrétně vymezeno v § 3 
vyhlášky č. 335/2004 Sb. 
Naproti tomu § 73aa zakotvuje 
vedení základního "typového" 
číselníku zbraní v Centrálním 
registru zbraní, k němuž se 
budou konkrétní zbraně toliko 
přiřazovat. 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 52 [§ 76 odst. 2 písm. a) a § 76c odst. 3 písm. a)]: 
Upozorňujeme, že § 44 odst. 6, na který se sankční ustanovení odvolávají, se nevztahuje na 
kategorii C-I, na kterou je ale sankce v dotčených ustanoveních zákona také mířena. 

Akceptováno. 
Ustanovení § 44 odst. 6 
upraveno – rozšířeno o kategorii 
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Tato připomínka je zásadní. 
 

zbraní C-I. 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 58 (§ 76d odst. 1 písm. l): 
Upozorňujeme, že § 39 odst. 1 písm. m) ani § 73a odst. 8 písm. a), na které se sankční 
ustanovení odvolává, se nevztahuje na kategorii C-I, na kterou je ale sankce v dotčených 
ustanoveních zákona mj. vztažena. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Příslušná ustanovení upravena. 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 
 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K Čl. II, bodu 1 (přechodná ustanovení): 
Máme za to, že uvedené ustanovení je využitím tzv. grandfatheringu obsaženého v čl. I odst. 
7 písm. b) směrnice 2017/853 (čl. 7 odst. 4a revidované směrnice 91/477/EHS). Proto by 
mělo být dané ustanovení podtrženo a označeno celexem, doplněno do rozdílové tabulky a 
příslušná část srovnávací tabulky by neměla být vykazována jako nerelevantní z hlediska 
transpozice. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Podtržení a celex byly doplněny. 
 
Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K Čl. II, bodu 8 (přechodná ustanovení): 
Přechodné ustanovení vychází z čl. 1 odst. 10 směrnice 2017/853 (čl. 10b odst. 3 revidované 
směrnice), který vyjadřuje vztah zbraní znehodnocených před datem použitelnosti přímo 
použitelných předpisů EU pro případ, kdy by měly tyto zbraně být převáděny do jiného 
členského státu. Proto by mělo být dané ustanovení podtrženo a označeno celexem, doplněno 
do rozdílové tabulky a příslušná část srovnávací tabulky by neměla být vykazována jako 
nerelevantní z hlediska transpozice. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Podtržení a celex byly doplněny. 
 
Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K Čl. II, bodu 9 (přechodná ustanovení): 
Přechodné ustanovení vychází z čl. 2 odst. 4 směrnice 2017/853 a mělo by proto být 
podtrženo a označeno celexem a doplněno do rozdílové tabulky. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Podtržení a celex byly doplněny. 
 
Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 

Úřad vlády – K čl. 1 odst. 9 (článek 10 odst. 2 revidované směrnice): Akceptováno jinak. Doplněna 
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odbor 
kompatibility 

Chápeme, že není nutné výslovně zakotvovat v zákoně právo podnikatelů v oboru zbraní 
odmítnout provést podezřelou transakci, neboť toto vyplývá již ze soukromoprávní zásady 
autonomie vůle, nicméně ustanovení směrnice také hovoří o povinnosti podnikatele takové 
pokusy o podezřelou transakci hlásit příslušným orgánům, která by dle našeho názoru měla 
být do českého právního řádu promítnuta. Nemusí se přitom nutně jednat přímo o text zákona 
o zbraních, ale splnění tohoto požadavku směrnice by mohlo být vykázáno také např. 
odkazem na trestněprávní předpisy či předpisy správního práva.   
Tato připomínka je zásadní. 

důvodová zpráva – v ČR řešeno 
§ 39 odst. 4, CRZ a § 368 
trestního zákoníku. 
 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Zásadní připomínka: 
Požadujeme nad rámec navrhované novely zákona č. 119/2002 Sb. v § 23 odst. 1 písm. c) 
bod 3 slova „na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi" nahradit slovy 
„v oblasti ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek“.  

  
Odůvodnění 
V platném znění zákona je zřejmě vyjádřena návaznost na zrušený zákon č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Přestupky v dotčené oblasti byly částečně 
převzaty do zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek. S ohledem na vyjádření vzájemné provázanosti zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 
65/2017 Sb. na úseku dotčených přestupků považujeme tuto úpravu za potřebnou. Pokud by 
byl § 23 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona ponechán ve stávajícím znění, nebylo by zcela zřejmé, 
o jaké přestupky jde, a aplikace ustanovení v praxi by mohla činit potíže. 
 

Akceptováno. 
 
Připomínkové místo se 
způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 

Ministerstvo 
kultury 

K bodu 16 (k § 14a odst. 4 a § 14a odst. 5) 
Upozorňujeme, že nově navržená ustanovení § 14a odst. 4 a § 14a odst. 5 používají 

odlišnou terminologii ve vztahu k povinnostem držitele zbraně kategorie C-I. Zatímco § 14a 
odst. 4 písm. a) používá termín „a jiných kulturních akcí“ (podobně jako již dnes platný  
a účinný § 15 odst. 2 zákona o zbraních), § 14a odst. 5 písm. a) hovoří o „nebo obdobné 
kulturní akci“, ač se zjevně jedná o totožnou problematiku. 

Navrhujeme tuto terminologii sjednotit a vypustit z § 14a odst. 5 písm. a) slova 
„obdobné“ nebo je nahradit slovem „jiné“.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
S ohledem na vypuštění § 14a 
odst. 4 rozpornost textu odpadla. 
 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo K bodu 16 (k § 14a odst. 3 a § 14a odst. 4) Akceptováno jinak. 
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kultury Dále upozorňujeme, že zatímco v nově navrženém § 14a odst. 3 je výslovně zmíněna 
„filmová činnost“, stávající § 15 odst. 2 a nově navržený § 14a odst. 4 písm. a) používají 
pouze termín „jiné kulturní akce“, z čehož není zcela jasné, zda zahrnuje také filmovou 
činnost. Vzhledem k tomu, že divadelní představení a rekonstrukce historických bitev jsou v 
zásadě kulturní akce s účastí veřejnosti, termín „jiné kulturní akce“ navozuje dojem, že se 
jedná pouze o další výslovně nezmíněné akce s účastí veřejností, což však není případ 
natáčení filmů a jiných s tím souvisejících filmových činností.  

Ze shora řečených důvodů proto navrhujeme ustanovení § 14a odst. 4 písm. a) upravit, 
popř. vysvětlit v důvodové zprávě tak, aby bylo zcela zřejmé, zda se vztahuje na filmovou 
činnost. Navrhujeme tyto změny promítnout také do § 59 odst. 1 písm. e), v němž je 
upraveno svěření zbraně jiné fyzické osobě, avšak v návětí § 59 chybí odkaz na nově 
zřízenou kategorii C-I.  

Tato připomínka je zásadní.  
 

S ohledem na vypuštění § 14a 
odst. 4 rozpornost textu odpadla. 
 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 
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NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

Užité zkratky  

KZPS………………………………………  Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

ISVH…..…………………………………… Iniciativa spolků vojenské historie ČR 

APVZS……………………………………… Asociace prodejců a výrobců zbraní a střeliva 

LEX………………………………………… LEX z.s. 

KZPS  

  

 

 1) obecné:  

je třeba si položit otázku, zda je vůbec možné poslancům PS PČR předložit návrh 
novely zákona 119/2002 Sb. implementující novelu směrnice EU 91/477/EHS.   Náš názor je, že 
není, už také proto, že kromě jiného existují dvě jednoznačná usnesení právě PS PČR 
odmítající citovanou novelu směrnice 91/477/EHS.   

České republice se za dobu její existence podařilo stát bezpečným státem. V mezinárodních 
žebříčcích hodnotících bezpečnost je uváděna na čelných místech, a to na rozdíl od zemí, které stojí 
za diktátem EU v podobě prosazení nesmyslné a nebezpečné novely směrnice 91/477/EHS (Francie, 
Německo), které se v hodnocení míry bezpečnosti propadají. Svůj díl na tomto stavu má i kvalitní a 
v zahraničí vysoce hodnocená česká legislativa pro oblast civilních zbraní a střeliva. Nesmíme 
zapomenout, že bezpečnost a související pocit bezpečí obyvatel je výrazným faktorem ovlivňujícím 
kvalitu jejich života.   

Přestože je novelizační návrh je ze strany ministerstva vnitra kvalitně zpracován a je 
koncipován tak, aby negativní dopad novely na bezpečnost v ČR i dopad do práv a svobod jejích 
obyvatel byl minimalizován, tak přesto k tomuto negativnímu dopadu v případě přijetí novely dojde 
a jsme přesvědčeni, že k takovému kroku, jen proto, že si to přejí a prosazují vládnoucí garnitury ze 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

  

Předložení předmětného návrhu 
bezprostředně vyplývá z úkolu 
uloženého Ministerstvu vnitra 
vládou jejím usnesením č. 740 
ze dne 23. října 2017.  
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zemí, které nejsou schopny zajistit pro své obyvatele potřebnou míru bezpečí, není nikdo oprávněn.   

Je potřeba si uvědomit, že tato novela byla iniciována politiky ze zemí EU, kde jsou tito 
politici absolutně neschopní si udělat v bezpečnosti pořádek a touto novelou tento nepořádek 
přesunou i do dalších zemí EU.  

Novela směrnice EU 91/477/EHS zasahuje do práv občanů jednotlivých zemí EU. 
Kontraproduktivně její implementace do zákonů jednotlivých zemí EU zvýší kriminalitu a 
počet ilegálních zbraní, a proto je potřeba její implementaci odmítnout jako celek.  

Tato připomínka je zásadní.  

KZPS   2) k vlastnímu textu  

a) k bodu 2.  

 § 3, odst. 4 ve znění  

(4) Úprava palné zbraně na zbraň expanzní nemá za následek změnu kategorie zbraně, nejde-li o 
nedovolené výrobní provedení podle § 4 písm. a) bodu 5.“.  

Navrhujeme vypuštění druhé věty  ve znění ", nejde-li o nedovolené výrobní provedení podle § 
4 písm. a) bodu 5.“     

Odůvodnění: Jelivvsouladu s ustanovením směrnice v zákoně nyní uváděno, že úprava zbraně na 
expanzní nemá vliv na jejízakategorizování, nemá již žádný smysl, aby zákon obsahoval ustanovení, 
podle kterého se úpravou "ostré" zbraně na zbraň expanzní stává zbraň kat. A. Ponechání věty by 
způsobovalo pochybnosti při kategorizování zejménasalutníchzbraní.  

  

  

Akceptováno.   

  

Text upraven. Na druhé straně 
však ustanovení umožňující 
prostřednictvím prováděcího 
právního předpisu stanovit 
nedovolené výrobní provedení 
expanzní zbraně (i v jiných 
případech, než pokud jde o 
úpravy ostrých zbraní na zbraně 
expanzní) bude v zákoně 
zachováno.  

  

KZPS  b) k bodu 3.  

 V § 4 písm. a) se na konci textu bodu 5 doplňují slova „, které stanoví prováděcí právní předpis 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
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nebo přímo použitelný předpis Evropské unie“.  

2. Navrhujeme vypuštění novelizačního bodu (věta ve znění „, které stanoví prováděcí 
právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie“ se nedoplní).  

Odůvodnění: mezi občany, zejména sběrateli je řada těchto zbraní nepředstavujících absolutně 
žádné riziko, které byly vyrobeny před přijetím právních předpisů pro výrobu těchto zbraní. V 
současné době jsou v běžné praxi tyto plynové a expanzní zbraně považovány za zbraně 
dovoleného výrobního provedení (neboť byly v daném místě a čase takto vyráběny dle 
podnikových či oborových norem) a v souladu se zákonem uváděny na trh.  V případě doplnění 
tohoto ustanovení o odkaz na právní předpis (který ovšem v okamžiku výroby zbraně 
neexistoval) by byly tyto zbraně "jiného než dovoleného výrobního provedení" a jednalo by se 
nově o zbraně zakázané, což nelze akceptovat. Připomínáme dále, že odkaz na předpis Evropské 
unie jevakantní, žádný takový předpis neexistuje.   

Na tuto skutečnost je třeba pamatovat i při tvorbě nové vyhlášky o dovoleném výrobním 
provedení těchto zbraní.  

  

  

Bohužel v současné době není 
znám budoucí obsah 
prováděcího předpisu 
(prováděcího nařízení), které pro 
tuto oblast přijme Komise. Nelze 
tedy vyloučit, že i na oblast 
dovoleného výrobního provedení 
bude mít takový přímo 
použitelný předpis přímý dopad 
a lze tedy považovat za vhodné, 
aby na tuto možnost byli držitelé 
expanzních zbraní upozorněni 
již přímo v tuzemském zákoně o 
zbraních.   

  

KZPS  c)  k bodu 4.  

3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:  

„§ 4a 

Zbraně kategorie A-I 

Zbraněmi kategorie A-I jsou  

a) samočinné palné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně,  

b) krátké samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem, které umožňují vystřelit více 

Akceptováno.   

Text upraven.  

Podmínka, že se jedná o zbraně 
určené pro střelivo se středovým 
zápalem byla do ustanovení § 4a 
písm. c) a d) doplněna.   
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než 21 nábojů bez opětovného nabití, pokud je jejich součástí nábojová schránka nebo je do nich 
vložen zásobník s kapacitou vyšší než 20 nábojů,  

c) dlouhé samonabíjecí palné zbraně, které umožňují vystřelit více než 11 nábojů bez opětovného 
nabití, pokud je jejich součástí nábojová schránka nebo je do nich vložen zásobník s kapacitou 
vyšší než 10 nábojů, a  

d) dlouhé samonabíjecí palné zbraně s délkou menší než 60 cm původně určené ke střelbě z ramene, 
vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž její 
sklopení, zasunutí nebo odejmutí nemá vliv na funkci dané zbraně.“.  

Do písmen c) a d) se vkládají slova pro střelivo se středovým zápalem.  

Navrhujeme nové znění textu:   

§ 4a  

Zbraně kategorie A-I  

Zbraněmi kategorie A-I jsou  

  

a) samočinné palné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně,  

b) krátké samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem, které umožňují 
vystřelit více než 21 nábojů bez opětovného nabití, pokud je jejich součástí nábojová 
schránka nebo je do nich vložen zásobník s kapacitou vyšší než 20 nábojů,  

c) dlouhé samonabíjecí palné zbraně, pro střelivo se středovým zápalem, které umožňují 
vystřelit více než 11 nábojů bez opětovného nabití, pokud je jejich součástí nábojová 
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schránka nebo je do nich vložen zásobník s kapacitou vyšší než 10 nábojů, a  

d) dlouhé samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem, s délkou menší než 60 
cm původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití 
nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž její sklopení, zasunutí nebo odejmutí nemá 
vliv na funkci dané zbraně.  

 Odůvodnění: Čl. 24 novely směrnice výslovně uvádí, že na zbraně konstruované pro použití 
nábojů (střeliva) s okrajovým zápalem by se tato rekategorizace neměla vztahovat. S ohledem na 
skutečnost, že reálně existují pouze náboje (střelivo) se zápalem středovým a okrajovým, je 
doplnění těchto slov naplněním dikce novely směrnice.   

  

KZPS  d) k bodu 5.  

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 40 zní:  

„§ 6a  

Zbraně kategorie C-I  

Zbraněmi kategorie C-I jsou  

a) zbraně zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních 
zámkových systémů, nejde-li o zbraně uvedené v § 6 písm. d) nebo o historické zbraně, a  

b) znehodnocené zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C a zbraně uvedené v písmenu a), 
které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie40).  

  

Akceptováno jinak.  

Ustanovení bylo zredukováno 
toliko  na zbraně uvedené v 
dosavadním znění návrhu v § 
6apísm.b).  
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5. § 6a Navrhujeme nové znění textu:   

6. a) dlouhé zbraně s drážkovaným vývrtem zkonstruované na principech doutnákových, 
kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, nejde-li o zbraně uvedené v 
§ 6 písm. d)   

7. b) dlouhé zbraně s hladkým vývrtem zkonstruované na principech doutnákových, 
kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, nejde-li o zbraně uvedené v 
§ 6 písm. d), které byly uvedeny na trh 14. září 2018 nebo později  

8. c) znehodnocené zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C a zbraně uvedené 
v písmenu a), které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie40).  

 Odůvodnění: uvedení kategorizace zbraní do souladu s novelou směrnice 91/477/EHS, která do 
kategorie zbraní C nezařazuje krátké zbraně této konstrukce, není jediný důvod, tyto dosud 
bezproblémové zbraně, nyní zařazené v kat. D.rekagorizovat.    

KZPS  e) k bodu 6.  

V § 7 se písmeno b) zrušuje.  

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b) až j).  

 navrhujeme § 7, písm. b) se v textu zákona ponechává ve znění:  

 b) krátké zbraně vývrtem zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, 
křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, nejde-li o zbraně uvedené v § 6 písm. d)   

Odůvodnění: viz předchozí bod.   

Neakceptováno. Vysvětleno.  

 Stávající koncepce zařazení 
těchto zbraní do kategorie na 
základě jejich konstrukčního 
řešení obsažená v současném 
zákoně o zbraních neodpovídá 
plně směrnici.  

  

KZPS  e) k bodu 7.  

V § 7 písm. e) se za slovo „zbraně“ vkládají slova „dovoleného výrobního provedení, které stanoví 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

 Bohužel není v současné době 
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prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, pokud jde o poplašné zbraně 
a zbraně pro signalizaci,“.  

 Navrhujeme vypuštění novelizačního budu (věta ve znění „, které stanoví prováděcí právní 
předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie“ se nedoplní).  

 Odůvodnění: totožné s b), k bodu 3.   

znám obsah budoucího 
prováděcího aktu, který by v této 
oblasti měla přijmout Komise 
(viz čl. 10a revidované 
směrnice). Lze však očekávat, že 
do budoucna se bude dovolené 
výrobní provedení expanzních 
zbraní alespoň v části (zejména 
v případě poplašných zbraní a 
zbraní pro signalizaci) opírat o 
tento přímo použitelný předpis 
EU.   

KZPS  f) k bodu 16.  

 Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:  

„§ 14a  

... (3) Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet také právnická osoba, která 
vyvíjí sportovní, sběratelskou, muzejní, kulturní, historickou, filmovou, divadelní nebo obdobnou 
činnost anebo jde o podnikatele v oboru zbraní a střeliva.  

Navrhujeme nové znění odst. 3):  

(3) Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet také právnická osoba.  

 Odůvodnění: tyto doposud volněnabyvatelnézbraně vlastní rada nejrůznějších právnických osob z 
nejrůznějších důvodů (reklama, dekorace).  Není jediný důvod tuto praxi měnit či dokonce omezovat 
řádné vlastníky těchto zbraní v naplňování jejich vlastnických práv.   

Akceptováno.  

  

Text upraven.  

  

KZPS  g) k bodu 39.  

V § 58 odst. 2 větě druhé a v § 59 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „kategorie B nebo C“ 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
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nahrazují slovy „kategorie A-I, B nebo C“.   

Navrhujeme nové znění § 59, odst. 1 : „kategorie A,  A-I, B nebo C“.   

Odůvodnění: jednou z mála chyb současného znění zákona119/2002 Sb., je absence možnosti 
legálního svěření (za dodržení stanovených podmínek) zbraně kat. A.  Chyba je o to závažnější, 
že mezi tyto zbraně patří i plynovky jiného než dovoleného výrobního provedení. V důsledku 
toho je nesmyslně porušován zákon (divadlo, film, rekonstrukce). Je-li v rámci této novelizace 
upravováno znění § 59, je třeba tuto úpravu neopominout.    

  

  

Ačkoli v obecné rovině s 
připomínkovým místem 
souhlasíme, že svěřování 
některých druhů zbraní stávající 
kategorie A by mělo být v 
zákoně upraveno lépe, tato 
připomínka jde bohužel nad 
rámec zadání vlády pro 
předmětný "minimalistický" 
návrh.  

  

KZPS  h) k bodu 62  

 V příloze č. 1 části první se za bod 2 vkládá nový bod 2a, který zní:  

„2a. Za palnou zbraň se považuje také předmět, který lze uschopnit k vystřelování hromadné 
nebo jednotné střely nebo jiného projektilu působením okamžitého uvolnění chemické energie, 
jestliže:   

a) má vzhled palné zbraně a   

b) v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je vyroben, může být uschopněn ke střelbě.“.  

  

Navrhujeme odlišné znění:   

„2a. Za palnou zbraň se považuje také polotovar střelné zbraně nebo polotovar hlavní 
části zbraně na kterém byly již provedeny základní výrobní operace a dále skrytý polotovar 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

  

Ačkoli v zásadě zejména ve 
věcné rovině souhlasíme se 
směrem, který připomínkové 
místo navrhuje, takové 
přeformulování textu směrnice 
by vedlo k jasné odchylce, a 
tedy i nedostatečné transpozici.   

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAU7FUKNI)



30 
 

střelné zbraně.  

Navržené ustanovení je zřejmou reakcí na problematické "černopraché" zbraně a zbraně na 
nábojeflobertze Slovenska, kde byl touto cestou maskován prodej ostrých zbraní komukoliv, bez 
jakýchkoliv povolení. Situace si zasluhuje řešení, ale navržené ustanovení ne zcela vystihuje 
(postihuje) problém.  Úprava znění si vyžádá v příloze, část první, definovat pojem skrytý 
polotovar, půjde o zbraň nebo polotovar zbraně na kterém byly provedeny operace jejichž cílem je 
umožnit její únik ze systému registrovaných zbraní.   

 

KZPS  i) k bodu 64  

1. V příloze č. 1 části první bod 22 zní:  

„22. Historická zbraň   

a) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části 
zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,  

b) jednoranová nebodvourannápalná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1870 a její 
konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních 
zámkových systémů, nebo  

c) jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1870.“.  

 Doporučujeme vypuštění novelizačního bodu.   

Akceptováno jinak.  

 Ustanovení bylo upraveno na 
základě připomínky Českého 
úřadu pro zkoušení zbraní a 
střeliva.  
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22. Historická zbraň   

střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části 
zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,  

 Odůvodnění: Praxe ukázala, že současná definice pojmu historická zbraň je optimem pro ochranu a 
uchování tohoto kulturního dědictví pro další generace, plně respektuje práva občanů a optimální i z 
pohledu bezpečnosti. Jakýkoliv zásah do této definice nepovažujeme za vhodný.  

KZPS  j) k bodu 66.  

 V příloze č. 1 části první bod 24 zní:  

„24. Znehodnocená zbraň – střelná zbraň, která byla znehodnocena postupem stanoveným 
prováděcím právním předpisemnebo přímo použitelným předpisem Evropské unie. Znehodnocená 
zbraň je učiněna trvale nepoužitelnou, přičemž je zajištěno, že všechny její hlavní části jsou trvale 
nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být taková zbraň 
jakkoli uschopněna ke střelbě.“.  

 Bude-li přijat tento text, je nutno v přechodných ustanoveních ošetřit zbraně 
znehodnocené před přijetím uvedených právních předpisů    

Akceptováno jinak.  

V definici obsažené v příloze 
zákona bylo ponecháno pouze 
technické nikoli právní 
vymezení znehodnocené 
zbraně.   

  

  

KZPS  k) k přechodným ustanovením:  

  

Čl. II  

Přechodná ustanovení  

1. Držitel zbrojního průkazu, který byl k 13. červnu 2017 oprávněným držitelem zbraně, která 
je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, se považuje za 
oprávněného držitele této zbraně podle zákona č. 119/2002 Sb. ve znění tohoto zákona.  

Ad 1.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  

  

Na jedné straně by se jednalo o 
přístup nepřiměřeně rozšiřující 
oproti samotné směrnici (vůči 
jejímu čl. 7 odst. 4a) a na druhé 
straně je třeba zdůraznit, že 
cílem MV není v žádném 
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Navrhujeme nové znění bodu 1.:  

Zbraň, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je považována za zbraň kategorie A-I, 
byla-li tato zbraň ke dni 13. června 2017 zaregistrována v Centrálním registru zbraní, 
posuzuje se podle znění zákona účinného ke dni 13.června 2013.  

 Odůvodnění: Nejdůležitějším článkem novely směrnice 91/477/EHS je článek 31 (31). Tato 
směrnice dodržuje základní lidská práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv 
Evropské unie). Navržené znění má vzor v obdobných případech realizovaných v USA a v Kanadě 
(zpřísnění, resp. zákaz full-auto zbraní, Kanada – zákaz některých samonabíjecích zbraní). Současně 
tímto postupem budou respektována majetková práva občanů – držitelů těchto zbraní a zejména 
bude zabráněno odlivu legálních zbraní do nelegální sféry (dědictví apod.) s významným dopadem 
na bezpečnostní situaci v ČR!  

 Platnost povolení na zbraň, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň 
kategorie A-I a kterou držitel zbrojního průkazu nabyl ode dne 14. června 2017 do dne 
předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí spolu s platností dosavadního zbrojního 
průkazu. Krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle místa pobytu fyzické osoby 
nebo podle sídla právnické osoby vydá osobě podle věty první výjimku postupem podle zákona č. 
119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, na základě žádosti podané spolu s žádostí o vydání nového 
zbrojního průkazu; za přijetí této žádosti o výjimku se správní poplatek nevybírá.  

 Navrhujeme nové znění bodu 2.:  

 2. Platnost povolení na zbraň, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona považována za 
zbraň kategorie A-I a kterou držitel zbrojního průkazu nabyl ode dne 14. června 2017 do dne 
předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí spolu s platností dosavadního 
zbrojního průkazu. Krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle místa pobytu 
fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby vydá osobě podle věty první výjimku postupem 
podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, na základě žádosti podané spolu 
s žádostí o vydání nového zbrojního průkazu, a to bez uvedení důvodu ve smyslu ustanovení § 

případě vytvářet jistou početně 
uzavřenou skupinu "pre-ban" 
zbraní. Tento přístup by byl 
navíc administrativně a 
uživatelsky chaotický.  

 

 

  

 

 Ad 2.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Odlišnost posuzování uvedené 
žádosti bude spočívat zejména 
na posouzení aspektu 
souladnosti s veřejným 
pořádkem a bezpečností, a to s 
ohledem na fakt, že daná osoba 
danou zbraň již drží (a bude tak 
možné přímo posoudit, nakládá-
li s ní v souladu s těmito 
požadavky). Správní uvážení 
příslušného útvaru policie bude 
tak v tomto specifickém případě 
tak de facto omezeno na 
naprosté minimum. 
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11a, odst. 2; za přijetí této žádosti o výjimku se správní poplatek nevybírá.  

 Odůvodnění: podmínky pro vydání výjimky na zbraň kat A-I jsou převzaty z novely směrnice 
91/477/EHS a jsou poměrně přísné.  Ne každý je bude schopen splnit. Protože zde jde o občany, 
kteří své zbraně nabyli legálně, v souladu se zákonem a účelem této novely není vyvlastňování 
zbraní a poškozování jejich práv, je nutno na tento případ pamatovat.  

  

5. Držitel zbraně, která byla upravena na zbraň expanzní ze zbraně, která přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona byla zbraní kategorie A, B nebo C podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn požádat do 3 let ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k jejímu držení, jsou-li 
vyžadovány, pokud současně ohlásí držení takové zbraně krajskému ředitelství Policie České 
republiky a tuto zbraň mu odevzdá; trestnost držení takové zbraně v takovém případě zaniká.  

Navrhujeme nové znění bodu 5.  

5. Držitel zbraně, která byla upravena na zbraň expanzní ze zbraně, která přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona byla zbraní kategorie A, B nebo C podle zákona č. 119/2002 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která není   expanzní zbraní 
dovoleného výrobního provedení, je oprávněn požádat do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k jejímu držení, jsou-li vyžadovány, 
pokud současně ohlásí držení takové zbraně krajskému ředitelství Policie České republiky a 
tuto zbraň mu odevzdá; trestnost držení takové zbraně v takovém případě zaniká.  

  

Odůvodnění: v minulosti došlo k výrobě schválených expanzních zbraní s použitím částí zbraní kat. 
A, B nebo C. (např. Sa58LM). I když se ve smyslu jiného zákona (zák.22/1997 Sb.) nejedná o zbraně 
upravené ale onovovýrobu, je žádoucí předejít možným pochybnostem a sporům. Není důvod tyto 

  

  

  

  

  

  

  

 

Ad 5.  

Akceptováno jinak.  

  

Text upraven též na základě 
připomínek jiných 
připomínkových míst.  
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zbraněrekategorizovata poškozovat majetková práva či právní jistoty majitelů.  

  

9. Na zbraně kategorie C-I nabyté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ustanovení § 14a 
odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, nepoužije před 14. březnem 2021.  

 Navrhujeme nové znění bodu 9.  

 9. Na zbraně kategorie C-I nabyté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ustanovení § 
14a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, nepoužije.  

Odůvodnění: je-li mimo jiné úkolem této novely respektování práv občanů – majitelů těchto zbraní a 
zejména dodržení (implementace) článku 31 novely směrnice 91/477/EHS, je nutné respektovat 
právní stav, který nastal (zcela legální cestou) do doby účinnosti tohoto zákona. V opačném případě 
by bylo třeba do návrhu novely dopracovávat vyvlastňovací mechanismy, což jistě není žádoucí.  

  

  

   

Nový bod přechodných ustanovení:  

11. za znehodnocenou zbraň se považuje i taková střelná zbraň, která byla znehodnocena v 
období před vydáním právních předpisů pro znehodnocování zbraní postupem obvyklým v 
čase provedení jejího znehodnocení a současně platí, že tato znehodnocená zbraň je učiněna 
trvale nepoužitelnou, přičemž je zajištěno, že všechny její hlavní části jsou trvale nepoužitelné 
a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být taková zbraň jakkoli 
uschopněna ke střelbě.“.  

 

  

Ad 9.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  

  

Na  tyto případy se vztahují 
explicitní přechodná ustanovení 
směrnice, která zahrnují 
rozhodné datum 14.března 2021; 
nebí přitom umožněno uvážení 
členského státu v tom směru, zda 
toto datum respektovat či nikoli. 

    

Ad 11.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  

 Tento návrh jednak jde nad 
rámec aktuálně navrhované 
novely a jednak je v rozporu s 
přechodným ustanovením č. 8, 
které je implementačním 
ustanovením (které je nadto 
paralelní vůči prováděcímu 
nařízení Komise 2015/2403).   
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odůvodnění: viz i) k bodu 66  

  

ISVH Nesouhlasíme se záměry ani obsahem Směrnice a její implementaci považujeme věcně za 
neúčelnou a zatěžující jak občany, tak státní správu zbytečnou administrativou, jež je 
zejména v případě dopadů do oblasti vojensko-historických z hlediska tvrzeného účelu 
pochybná až absurdní. 
Odkazujeme se, z hlediska dodržování práva, na osmadvacetiletou příkladnou a 
bezproblémovou historii českého, resp. československého, reenactmentu a historického 
vojenství obecně, a to až od roku 1989, kdy se u nás reenactment tak, jak ho známe dnes, 
mohl rozvinout naplno, byť jeho kořeny jsou mnohem starší. 
Zastupujeme spolky i jednotlivce, jež jsou držiteli bohatých kulturních a vojenskohistorických 
tradic, ať již na poli bádání a historie, nebo jakožto pořadatelé a účastníci stovek kulturních 
akcí mnohdy celoevropského významu (rekonstrukce Bitvy na Bílé Hoře, rekonstrukce Bitvy 
u Slavkova, plzeňských Slavností svobody, apod. s celkovou návštěvností několika stovek 
tisíc diváků. 
Zpřísnění podmínek držení zbraní bude mít za následek nejen zvýšené náklady, 
administrativu a obstrukce k pořádání akcí, ale v neposlední řadě komplikaci v nabývání 
zbraní pro reenactment a celkový odliv členské základny a snížený zájem nově příchozích 
do našich řad. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Schválená směrnice je pro ČR z 
hlediska povinnosti transpozice 
závazná. Ačkoli předkladatel 
chápe výhrady vyjádřené v 
připomínce, je třeba upozornit, 
že v současnosti ČR usiluje o 
zvrácení předmětné směrnice 
jinými cestami, např. Žalobou na 
její neplatnost k Soudnímu 
dvoru EU.  

ISVH Držení nadlimitních zásobníků (nad 10/20 ran) osobami mající povolení pro zbraň kat. 
B v kombinaci se zbraní současné, případně i budoucí kat. D 
V reenacmentu především druhé světové války, kde jsou podobné případy velmi časté (více 
než polovina reenactorů) dochází v rámci novely k situaci, kdy osoba má povolení na zbraň 
kategorie B či C (nemusí nutně souviset s reenacmentem - zbraň pro osobní ochranu či 
sport, např. revolver) a současně má zbraň kategorie D s nadlimitním zásobníkem. Tj. 
například novovýrobní Sten, Thompson či Špagin vyroben pro střelbu akustickou municí. 
V jaké situaci se dle novely tato osoba nachází, když nemá vyjímku na A-I, nemá zbraň kat. 
B která je po vložení nadlimitního zásobníku A-I, nicméně má zásobníky pro příslušnou 
zbraň kat. D, které jsou ale originální? Bude se udělovat vyjímka na samostatný zásobník, 
nebo se jako příslušná zbraň k zásobníku bude považovat pouze “ostrá” či explicitně zbraň 
kategorie A, A-I, B, C, případně C-I, nikoli expanzní D, či ještě jinak? 

Akceptováno jinak. 
Předkladatel akceptuje, že 
zásobníky jinak příslušející 
zbraním v rámci kategorie A7 
(ve smyslu revidované směrnice) 
mohou nacházet uplatnění i v 
jiných případech, které nejsou 
směrnicí nijak vylučovány, jako 
např. poplašné zbraně v rámci 
účelů dle Přílohy I bodu III 
písm. a). Text návrhu byl 
upraven tak, aby zahrnul též tyto 
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Stejná situace může nastat ovšem i mimo reenactment, například u výrobce kydexových 
pouzder, který má povolení “čisté” B, ale má v držení nadlimitní zásobníky jako “kopyta” pro 
výrobu pouzder, apod. 
S tímto souvisí i nejasnost zařazení zbraně D s vloženým nadlimitním zásobníkem. 

a obdobné případy. Nové znění § 
11a odst. 4 bylo upraveno tak, 
aby se vztahovalo výlučně na 
nabývání zásobníků pro zbraně 
kategorie A nebo A-I. V případě, 
že jsou tyto zásobníky nabývány 
pro odlišné účely, zde uvedené 
omezení se z podstaty věci 
nepoužije. Ustanovení tak 
jednoznačně připouští i nabývání 
a držení „nadlimitních“ 
zásobníků držiteli příslušných 
zbraní kat. D, pro pouhé 
dekorační účely, coby „vzory“ 
pro výrobu výstrojních 
součástek apod. 

ISVH Současné (před novelou) konverze zbraní A, B, C na expanzní D 
Bude se na ně vztahovat původní kategorizace v rámci grandfatheringu, nebo budou 
rekategorizovány? Mnoho držitelů nemá zbrojní průkaz, jelikož pro tyto aktivity a držbu 
těchto zbraní nebyl doposud vyžadován, rekategorizace zbraní by na ně dopadla velmi tvrdě 
nejen finančními a dalšími náklady na pořízení ZP, ale celkovou změnou podmínek držby 
(více kusů - zabezpečení, apod.). Opět se jedná o vysoký počet držitelů. 

Akceptováno jinak. 

ISVH Rekategorizace zbraní z D na C-I 
Nesouhlasíme a důrazně se ohrazujeme vůči jakékoli státní inventarizaci či evidenci 
soukromého a legálně nabytého majetku, obzvláště ve světle záměrů, které Evropská Unie 
dlouhodobě prezentuje. Úpravu považujeme za neúčelnou z hlediska bezpěčnostního a 
nepřiměřeně administrativně náročnou, tzn. zatěžující obě strany, jak držitele, tak stát. Tato 
úprava s sebou ponese zcela neadekvátní dopady na provozování historického vojenství a 
to ve všech ohledech. 
Znovu podotýkáme, že držení těchto zbraní v rámci reenactmentu a vojenské historii 
doposud mělo naprosto příkladný a bezprecedentní průběh. Připomínáme, že vzhledem ke 
konstrukci, vysoké pořizovací ceně a celkově velmi náročné dostupnosti (většina zbraní je 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
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vyráběna na zakázku) zbraní uživaných pro vojenskohistorické účely je riziko jejich zneužití 
téměř vyloučeno. 

ISVH Držení nadlimitních zásobníků obecně 
V historickém vojenství má zásobník či sestava nábojové schránky, či jakékoli podávací 
ústrojí nebo pás nezřídka jiný účel, než ke kterému byl zkonstruován. Jedná se velmi často o 
výstrojní doplněk který dotváří celek autenticity uniformy a výstroje, či vybavení techniky. 
Vhledem ke konstrukci z lisovaného plechu je taktéž často nemožno vyrobit jeho repliku. V 
případě nově zkonstruovaných expanzních zbraní je v drtivé většině používán originální 
zásobník, jelikož jeho náhrada v novovýrobě neexistuje a existovat, vzhledem k výrobní 
náročnosti, nebude. 

Akceptováno jinak. 
 

ISVH Rekategorizace zbraní trvale konvertovaných na expanzní ze současného D do 
kategorie, v jaké byla zbraň před konverzí. 
Toto je jedna z nejtvrdších ran pro reenactment a vojenskou historii 20. století a lze ji 
považovat za naprosto drtivou a likvidační. 
Celý krok je navíc zcela nesystémový a protichůdný, protože tam, kde doposud nebylo třeba 
mít zbraň ostrou a stačila bezpečná expanzní, nyní celá náročná a drahá (často v pořizovací 
ceně celé zbraně nebo dokonce vyšší) konverze zcela ztrácí smysl, jelikož pro zbraň bude 
stejně vyžadován zbrojní průkaz, případně povolení a další náklady s tím spojené. 
Zde hovoříme o neúměrných nákladech s pořízením zbrojního průkazu, případně nákupního 
povolení, nákladech na zabezpečení expanzní zbraně stejně jako ostré, a to nejen v rámci 
domova ale také na samotných akcích, nutnosti zřizování dočasných střelnic a nákladných 
balistických posudků, jež jsou samotné natolik náročné, že z tohoto důvodu se mnoho akcí 
jednoduše zcela přestane realizovat. Odliv stávajících členů bude markantní, atraktivita pro 
nové klesne na minimum. 

Vysvětleno. 

ISVH Zbraně kategorie C-I v rukou osob nemající místo pobytu na území ČR 
Tato úprava je zcela fatální pro veliké množství zahraničních účastníků rekonstrukcí bitev, 
kteří z důvodu přílišné administrativní náročnosti či pouze z technických důvodů (např. 
letecká přeprava) nemohou cestovat na akce, kde hostují, se svými vlastními zbraněmi. 
Podotýkáme, že zde se často jedná o členy zahraničních klubů, s nimiž máme navázanou 
letitou mezinárodní spolupráci. 

Vysvětleno. 
Navrhovaný § 14a odst. 5 
(ve znění předloženém do 
mezirezortního připomínkového 
řízení) písm. c) a d) umožňuje 
mj. přenechávání zbraní 
kategorie C-I osobám, které na 
území ČR nemají místo pobytu.  
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APVZS obecná připomínka k novele jako takové: 
je třeba si položit otázku, zda je vůbec možné poslancům PS PČR předložit návrh novely zákona 
119/2002 Sb. implementující novelu směrnice EU 91/477/EHS.   Náš názor je, že není, už také 
proto, že krom jiného existují dvě jednoznačná usnesení právě PS PČR odmítající citovanou novelu 
směrnice 91/477/EHS.  
České republice se za dobu její existence podařilo stát bezpečným státem. Nesmíme zapomenout, že 
bezpečnost a související pocit bezpečí obyvatel je výrazným faktorem ovlivňujícím kvalitu jejich 
života. V mezinárodních žebříčcích hodnotících bezpečnost je uváděna na čelních místech a to na 
rozdíl od zemí, které stojí za diktátem EU v podobě prosazení nesmyslné a nebezpečné novely 
směrnice 91/477/EHS (Francie, Německo), které se v hodnocení míry bezpečnosti propadají kamsi 
mezi africké země.   Svůj díl na tomto stavu má i kvalitní a v zahraničí vysoce hodnocená česká 
legislativa pro oblast civilních zbraní a střeliva.  Upozorňujeme na dosud opomíjený význam držení 
legálních zbraní občany s právem a schopností tyto zbraně použít v případě ohrožení. Nejde o nic 
menšího než o schopnost státu ovládat celé své území a prosazovat na něm své zákony, v praxi půjde 
třeba o rozdíl mezi Francií a Švýcarskem. Policie a další ozbrojené složky jsou v evropských zemích 
schopny dobře zasahovat proti pachatelům - jednotlivcům, či relativně malým skupinám. Je-li 
agresorů větší počet, což se děje ve Francii téměř trvale, masově pak zejm. v letech 2005, 2007, 
2009, 2013 či 2017, či v Británii např. v roce 2011, systém kolabuje a dochází k situaci, že lůza 
ovládá po značně dlouhou dobu rozsáhlá území státu, suspenduje státní moc a nahrazuje ji mocí 
svojí se všemi důsledky pro obyvatele postižené oblasti. V takovém případě jsou ozbrojení občané 
jediným skutečným řešením a to řešením velice humánním, neboť agresoři s vědomím, že budou stát 
proti ozbrojeným občanům prostě nezaútočí.  
Přestože je novelizační návrh ze strany ministerstva vnitra kvalitně zpracován a je koncipován tak, 
aby negativní dopad novely na bezpečnost v České republice i dopad do práv a svobod jejích 
obyvatel byl minimalizován, přesto k němu v případě přijetí novely dojde a jsme přesvědčeni, že k 
takovému kroku, jen proto, že si to přejí a prosazují na příkaz kohosi vládnoucí garnitury ze zemí, 
které nejsou schopny zajistit pro své obyvatele potřebnou míru bezpečí, není nikdo oprávněn.  
Připomínky v uvedené v bodech 1 až 10 považujeme za zásadní, stejně jako obecnou připomínku k 
novele jako takové. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Předložení předmětného návrhu 
bezprostředně vyplývá z úkolu 
uloženého Ministerstvu vnitra 
vládou jejím usnesením č. 740 
ze dne 23. října 2017. 
 

APVZS připomínky k vlastnímu textu návrhu novely 
k bodu 2. 
 § 3, odst. 4 v navrženém znění 

Akceptováno. 
Ustanovení upřesněno ve smyslu 
připomínky. 
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(4) Úprava palné zbraně na zbraň expanzní nemá za následek změnu kategorie zbraně, nejde-li o 
nedovolené výrobní provedení podle § 4 písm. a) bodu 5.“. 
AVPZS navrhuje vypuštění druhé věty ve znění ", nejde-li o nedovolené výrobní provedení 
podle § 4 písm. a) bodu 5.“    
Odůvodnění: Návrh novely obsahuje ustanovení, které stanoví, že úprava zbraně na expanzní nemá 
vliv na její kategorizaci. V kontextu s tím nemá již žádný smysl, aby zákon obsahoval ustanovení, 
podle kterého se úpravou "ostré" zbraně na zbraň expanzní z ní stává zbraň kat. A. Ponechání 
takové věty by bylo zdrojem pochybností při kategorizování zejména salutních zbraní. 

APVZS k bodu 3. 
v navrženém znění 
v § 4 písm. a) se na konci textu bodu 5 doplňují slova „, které stanoví prováděcí právní předpis nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie“. 
AVPZS navrhuje vypuštění novelizačního budu (tedy, věta ve znění: ",které stanoví prováděcí 
právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie“ se nedoplní). 
Odůvodnění: občané (zejm. sběratelé) vlastní poměrně vysoký počet takových zbraní, které byly 
vyrobeny v období před přijetím právního předpisu. Přímo použitelný předpis Evropské unie 
dokonce ani dnes neexistuje. V současné době jsou v běžné praxi tyto plynové a expanzní zbraně 
považovány za zbraně dovoleného výrobního provedení (neboť byly v daném místě a čase takto 
vyráběny dle podnikových či oborových či jakýchkoliv jiných norem) a v souladu s (tehdy platným)  
zákonem uváděny na trh.  V případě doplnění tohoto ustanovení o odkaz na právní předpis (který 
ovšem v okamžiku výroby zbraně neexistoval) by byly tyto zbraně "jiného než dovoleného výrobního 
provedení" a jednalo by se nově o zbraně zakázané, což nelze připustit (vyvlastnění, dle LZPS za 
náhradu, osvědčení obecného zájmu na tomto vyvlastnění).  
Tyto skutečnosti nelze opomenout ani při tvorbě nové vyhlášky o dovoleném výrobním provedení 
těchto zbraní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jde o návaznost na budoucí 
evropskou právní úpravu, která 
je předvídána v čl. 10a, byť - a v 
tom je nezbytné s 
připomínkovým místem 
souhlasit – v současné době ještě 
neexistuje. 

APVZS k bodu 4. 
  
v navrženém znění 
Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 4a 
Zbraně kategorie A-I 

Zbraněmi kategorie A-I jsou 

Akceptováno. 
Text upraven i podle připomínek 
jiných připomínkových míst. 
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a) samočinné palné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně, 
b) krátké samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem, které umožňují vystřelit více 

než 21 nábojů bez opětovného nabití, pokud je jejich součástí nábojová schránka nebo je do nich 
vložen zásobník s kapacitou vyšší než 20 nábojů, 

c) dlouhé samonabíjecí palné zbraně, které umožňují vystřelit více než 11 nábojů bez opětovného 
nabití, pokud je jejich součástí nábojová schránka nebo je do nich vložen zásobník s kapacitou 
vyšší než 10 nábojů, a 

d) dlouhé samonabíjecí palné zbraně s délkou menší než 60 cm původně určené ke střelbě z ramene, 
vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž její 
sklopení, zasunutí nebo odejmutí nemá vliv na funkci dané zbraně.“ 

  
AVPZS navrhuje do textu písmen c) a d) doplnit slova "pro střelivo se středovým zápalem". 
Text po úpravě by zněl takto:  

§ 4a 
Zbraně kategorie A-I 

Zbraněmi kategorie A-I jsou 
a) samočinné palné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně, 
b) krátké samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem, které umožňují 

vystřelit více než 21 nábojů bez opětovného nabití, pokud je jejich součástí nábojová 
schránka nebo je do nich vložen zásobník s kapacitou vyšší než 20 nábojů, 

c) dlouhé samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem, které umožňují 
vystřelit více než 11 nábojů bez opětovného nabití, pokud je jejich součástí nábojová 
schránka nebo je do nich vložen zásobník s kapacitou vyšší než 10 nábojů, a 

d) dlouhé samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem, s délkou menší než 60 
cm původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití 
nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž její sklopení, zasunutí nebo odejmutí nemá 
vliv na funkci dané zbraně. 

  
  Odůvodnění: novela směrnice 91/477/EHS v Čl. 24 výslovně uvádí, že na zbraně konstruované pro 
použití nábojů (střeliva) s okrajovým zápalem by se tato rekategorizace neměla vztahovat. Vzhledem 
k tomu, že pro použití v samonabíjecích zbraních, o kterých je možno uvažovat, že budou 
kategorizovány do kat. A6, A7 a A8 lze připustit v současné době použití střeliva se středovým nebo 
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okrajovým zápalem a novela směrnice zbraně  určené pro střelivo s okrajovým zápalem z 
rekategorizace vylučuje, je namístě rekategorizaci omezit na zbraně určené pro použití střeliva se 
zápalem středovým. 

APVZS k bodu 7. 
  
v navrženém znění 
  
V § 7 písm. e) se za slovo „zbraně“ vkládají slova „dovoleného výrobního provedení, které stanoví 
prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, pokud jde o poplašné zbraně 
a zbraně pro signalizaci,“. 
  
AVPZS navrhuje vypuštění novelizačního bodu (věta ve znění „, které stanoví prováděcí 
právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie“ se nedoplní). 
  
Odůvodnění:  viz 2), k bodu 3. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zákon musí umožňovat budoucí 
návaznost na prováděcí předpis 
Komise předvídaný v čl. 10a 
revidované směrnice. 

APVZS k bodu 14. v navrženém znění:  
Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11c, které znějí: 

  
„§ 11a 

(4) Zásobník nebo sestavu nábojové schránky pro zbraň uvedenou v § 4a písm. b) nebo c) je 
oprávněna nabývat do vlastnictví a držet osoba oprávněná držet zbraň kategorie A nebo A-I. 

 
AVPZS navrhuje úpravu textu: 

„§ 11a 
(4) Zásobník nebo sestavu nábojové schránky pro zbraň uvedenou v § 4a písm. b) nebo 

c) není oprávněn nabývat ten držitel samonabíjecí zbraně, pro které je toto zásobovací ústrojí 
určeno, který není současně  oprávněn nabývat do vlastnictví a držet  zbraň kategorie A nebo 
A-I. 

 
Odůvodnění: Uvedení ustanovení § 11a do kontextu s navrženým ustanovením § 13a.  
poznámka: zásobníky jsou spotřebním materiálem, kterého je v držení fyzických i právnických osob 
na území ČR značné množství, bez jakékoliv evidence. Zásobníky samy o sobě nepředstavují 

Akceptováno jinak. 
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absolutně žádné nebezpečí pro veřejný pořádek a bezpečnost ČR, není jediný důvod pro jakoukoli 
jejich restrikci. Zásobníky jsou též majetkem, omezení jejich vlastnictví u (nyní)oprávněných 
majitelů by mělo být kompenzováno. 

APVZS k bodu 16. 
v navrženém znění 
  

 Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní: 
 
„§ 14a 
(3) Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet také právnická osoba, která vyvíjí 
sportovní, sběratelskou, muzejní, kulturní, historickou, filmovou, divadelní nebo obdobnou 
činnost anebo jde o podnikatele v oboru zbraní a střeliva.“  
 
AVPZS navrhuje nové znění odst. 3): 
 
(3) Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet také právnická osoba. 

  
Odůvodnění: tyto doposud volně nabyvatelné zbraně vlastní rada nejrůznějších právnických osob z 
nejrůznějších důvodů (reklama, dekorace).  Není jediný důvod tuto praxi měnit či dokonce omezovat 
řádné vlastníky těchto zbraní v naplňování jejich vlastnických práv. 

Akceptováno. 
Ustanovení upraveno. 

APVZS  k bodu 39. 
v navrženém znění 

V § 58 odst. 2 větě druhé a v § 59 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „kategorie B nebo C“ 
nahrazují slovy „kategorie A-I, B nebo C“.  
 
 AVPZS navrhuje nové znění § 59, odst. 1: „kategorie A,  A-I, B nebo C“.  
 

  Odůvodnění: s vědomím si skutečnosti, že tato novela je ryze implementační a neměla by být 
měněna jiná ustanovení zákona, než ta, která nám Evropská unie směrnicí nařizuje, konstatujeme, že 
absence možnosti legálně svěřit (za dodržení podmínek) zbraň kat. A je chybou (jednou z velmi 
mála) nyní platného znění zákona 119/2002 Sb.  Chyba je o to závažnější, že mezi tyto zbraně patří i 
plynovky jiného než dovoleného výrobního provedení. V důsledku toho je nesmyslně porušován 

Neakceptováno. 
Návrh jde nad rámec 
minimalistické novely. 
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zákon (divadlo, film, rekonstrukce). Je-li v rámci této novelizace již znění § 59 doplňováno o kat. 
zbraní A-I, bylo by vhodné   tuto úpravu neopominout. 

APVZS k bodu 62. 
v navrženém znění 
  
V příloze č. 1 části první se za bod 2 vkládá nový bod 2a, který zní: 
 
„2a. Za palnou zbraň se považuje také předmět, který lze uschopnit k vystřelování hromadné nebo 
jednotné střely nebo jiného projektilu působením okamžitého uvolnění chemické energie, jestliže  
 
a) má vzhled palné zbraně a  
 
b) v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je vyroben, může být uschopněn ke 
střelbě.“. 
 
AVPZS navrhuje odlišné znění:  
 
„2a. Za palnou zbraň se považuje také polotovar palné zbraně nebo polotovar hlavní části 
zbraně na kterém byly již provedeny základní výrobní operace a dále skrytý polotovar 
palné zbraně. Skrytým polotovarem palné zbraně je zbraň nebo její hlavní část, která byla 
upravena tak, aby v dané chvíli nemohla plnit svoji funkci palné zbraně nebo její hlavní 
části, ale aby bylo možno jednoduchou operací tuto funkčnost zajistit. 
 

  Odůvodnění: ze strany navrhovatele jde o zřejmou a naprosto oprávněnou reakci na problematické 
"černopraché" zbraně a zbraně na náboje flobert ze Slovenska, kde byl touto cestou maskován 
prodej ostrých zbraní komukoliv, bez jakýchkoliv povolení.  Domníváme se, že AVPZS navržená 
definice je pro tyto případy přesnější. 

Neakceptováno. 
Doplněna důvodová zpráva. 
 
 

APVZS k bodu 64. 
v navrženém znění 

V příloze č. 1 části první bod 22 zní: 
 
„22. Historická zbraň  

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení bylo upraveno na 
základě připomínky Českého 
úřadu pro zkoušení zbraní a 
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a) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní 
části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890, 
 
b) jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1870 a 
její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo 
perkusních zámkových systémů, nebo 
 
c) jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1870.“. 
  
 
AVPZS navrhuje změnu definice  
 
„22. Historická zbraň  
 
a) starožitná střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že 
všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890, 
 
b) obsolentní palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1870 a její konstrukce 
je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních 
zámkových systémů, nebo se jedná o jehlovku a není zbraní uvedenou v § 6 písm. d)  
 
  Odůvodnění: navržené znění definice dle našeho názoru lépe vystihuje uvedené skupiny 
historických zbraní zejména z pohledu jejich významu, které představují jako kulturní dědictví. 

střeliva. 

APVZS k bodu 66. 
v navrženém znění 

  
 V příloze č. 1 části první bod 24 zní: 

 
„24. Znehodnocená zbraň - střelná zbraň, která byla znehodnocena postupem stanoveným 
prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie. 
Znehodnocená zbraň je učiněna trvale nepoužitelnou, přičemž je zajištěno, že všechny její hlavní 
části jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být 

Akceptováno jinak. 
V definici obsažené v příloze 
zákona bylo ponecháno pouze 
technické nikoli právní 
vymezení znehodnocené zbraně.  
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taková zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě.“. 
 
 
Bude-li přijat tento text, je nutno v přechodných ustanoveních ošetřit zbraně znehodnocené před 
přijetím uvedených právních předpisů, viz níže 

 
APVZS k přechodným ustanovením: 

  
v navrženém znění 

  
  

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

1. Držitel zbrojního průkazu, který byl k 13. červnu 2017 oprávněným držitelem zbraně, která 
je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, se považuje za 
oprávněného držitele této zbraně podle zákona č. 119/2002 Sb. ve znění tohoto zákona. 
 
AVPZS navrhuje nové znění bodu 1.: 
 
Zbraň, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, 
byla-li tato zbraň ke dni 13. června 2017 zaregistrována v Centrálním registru zbraní,  se 
posuzuje podle znění zákona účinného ke dni 13. června 2017. 
 
  
Odůvodnění: Nejdůležitějším článkem novely směrnice 91/477/EHS  je článek 31 (31)  Tato 
směrnice dodržuje základní lidská práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních 
práv Evropské unie).    Aby bylo možno jeho dikci naplnit, nelze koncipovat ustanovení o 
"grandfatheringu" jinak, než takto.  Navržené znění má vzor v obdobných případech 
realizovaných v USA a v Kanadě (zpřísnění, resp. zákaz full-auto zbraní, Kanada - zákaz 
některých samonabíjecích zbraní).  Současně tímto postupem budou respektována majetková 
práva občanů - držitelů těchto zbraní a zejména bude zabráněno odlivu legálních zbraní do 
nelegální sféry (dědictví apod.) s významným dopadem na bezpečnostní situaci v ČR.   
 

Neakceptováno. 
Předkladatel nevidí v rámci čl. 7 
odst. 4a revidované směrnice 
prostor pro přijetí přístupu 
obdobného koncepci "pre-ban 
guns", který je aplikován v USA. 
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2. Platnost povolení na zbraň, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona považována za 

zbraň kategorie A-I a kterou držitel zbrojního průkazu nabyl ode dne 14. června 2017 do dne 
předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí spolu s platností dosavadního 
zbrojního průkazu. Krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle místa pobytu 
fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby vydá osobě podle věty první výjimku 
postupem podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, na základě žádosti podané 
spolu s žádostí o vydání nového zbrojního průkazu; za přijetí této žádosti o výjimku se 
správní poplatek nevybírá. 
 
  
AVPZS navrhuje nové znění bodu 2.: 
 
2. Platnost povolení na zbraň, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
považována za zbraň kategorie A-I a kterou držitel zbrojního průkazu nabyl ode dne 
14. června 2017 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí 
spolu s platností dosavadního zbrojního průkazu. Krajské ředitelství Policie České 
republiky příslušné podle místa pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby 
vydá osobě podle věty první výjimku postupem podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění 
tohoto zákona, na základě žádosti podané spolu s žádostí o vydání nového zbrojního 
průkazu a to bez uvedení důvodu ve smyslu ustanovení § 11a, odst. 2; za přijetí této 
žádosti o výjimku se správní poplatek nevybírá. 
 
  
Odůvodnění: podmínky pro vydání výjimky na zbraň kat A-I jsou převzaty z novely 
směrnice 91/477/EHS a jsou poměrně přísné.  Ne každý je bude schopen splnit. Protože 
zde jde o občany, kteří své zbraně nabyli legálně v souladu se zákonem a účelem této 
novely není vyvlastňování zbraní a poškozování jejich práv, je nutno na tento případ 
pamatovat. 
 
  
 
 

 
 
Neakceptováno. 
Podle právního názoru 
předkladatele by se jednalo o 
přístup rozporný s požadavky 
směrnice. 
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5. Držitel zbraně, která byla upravena na zbraň expanzní ze zbraně, která přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona byla zbraní kategorie A, B nebo C podle zákona č. 
119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je 
oprávněn požádat do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání příslušných 
dokladů opravňujících jej k jejímu držení, jsou-li vyžadovány, pokud současně ohlásí 
držení takové zbraně krajskému ředitelství Policie České republiky a tuto zbraň mu 
odevzdá; trestnost držení takové zbraně v takovém případě zaniká. 
 
AVPZS navrhuje nové znění bodu 5. 
 
5. Držitel zbraně, která byla upravena na zbraň expanzní ze zbraně, která přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona byla zbraní kategorie A, B nebo C podle zákona č. 
119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která 
není   expanzní zbraní dovoleného výrobního provedení, je oprávněn požádat do 3 let 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání příslušných dokladů opravňujících jej 
k jejímu držení, jsou-li vyžadovány, pokud současně ohlásí držení takové zbraně 
krajskému ředitelství Policie České republiky a tuto zbraň mu odevzdá; trestnost 
držení takové zbraně v takovém případě zaniká. 
 
  
Odůvodnění: v minulosti došlo k výrobě schválených expanzních zbraní s použitím 
částí zbraní kat. A, B nebo C. (např. Sa58LM). I když se ve smyslu jiného zákona 
(zák.22/1997 Sb.) nejedná o zbraně upravené ale o novovýrobu, je žádoucí předejít 
možným pochybnostem a sporům. Není důvod tyto zbraně rekategorizovat a 
poškozovat majetková práva či právní jistoty majitelů. 
 
   
 
9. Na zbraně kategorie C-I nabyté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 
ustanovení § 14a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, nepoužije před 
14. březnem 2021. 
 
AVPZS navrhuje nové znění bodu 9. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo upraveno též na 
základě připomínek jiných 
připomínkových míst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Ustanovení v připomínkovým 
místem navrhovaném znění by 
nebylo v zásadě realizovatelné v 
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9. Na zbraně kategorie C-I nabyté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 
ustanovení § 14a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, nepoužije. 
 
Odůvodnění: je-li mimo jiné úkolem této novely respektování práv občanů - majitelů 
těchto zbraní a zejména dodržení (implementace) článku 31 novely směrnice 
91/477/EHS, je nutné respektovat právní stav, který nastal (zcela legální cestou) do 
doby účinnosti tohoto zákona. V opačném případě by bylo třeba do návrhu novely 
dopracovávat vyvlastňovací mechanismy, což jistě není žádoucí. 
 
  
 
AVPZS navrhuje nový bod přechodných ustanovení: 
 
11. za znehodnocenou zbraň se považuje i taková střelná zbraň, která byla 
znehodnocena v období před vydáním právních předpisů pro znehodnocování zbraní 
postupem obvyklým v čase provedení jejího znehodnocení a současně platí, že tato 
znehodnocená zbraň je učiněna trvale nepoužitelnou, přičemž je zajištěno, že všechny 
její hlavní části jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo 
upravit tak, aby mohla být taková zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě.“. 

odůvodnění: viz 9) k bodu 66 

praxi a současně by mělo za 
následek rozpor zákona se 
směrnicí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Navrhované přechodné 
ustanovení by bylo v 
jednoznačném rozporu s 
požadavkem směrnice a 
prováděcího nařízení 2015/2403  
na postup ohledně zbraní 
znehodnocených před 8. dubnem 
2016. 

APVZS AVPZS doporučuje zvážit nerekategorizovat do kat C-I ty zbraně, u kterých to novela směrnice 
91/477/EHS výslovně nepožaduje (krátké). 

  
 

Vysvětleno. 
Členský stát nemá v tomto 
ohledu vzhledem k prováděcímu 
nařízení 2017/2403 možnost 
volby (tj. ani zúžení kategorie 
C6 ve smyslu směrnice).  

LEX Připomínky LEX z.s. k návrhu na novelizaci zákona č. 119/2002 Sb. v meziresortním 
připomínkovém řízení 

  

Neakceptováno. 
 
MV bere pozici LEX,z.s. v 
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Členové LEX z.s. si velice váží přizvání do mezirezortního připomínkového řízení a vítají snahu 
Ministerstva vnitra ČR o co možná nejdokonalejší zachování dosavadního systému držení zbraní a 
střeliva, který je odbornou i širokou veřejností obecně považován za velmi dobrý, ne-li nejlepší v 
Evropě. 
  
LEX z.s. podporuje implementaci těch částí Směrnice č. 2017/853 (o nabývání a držení zbraní), 
které smysluplně přispívají k bezpečnosti Evropské unie i České republiky. Jde zejména o zavedení 
jednotných standardů pro znehodnocování zbraní, jednotných prováděcích předpisů pro konstrukci 
expanzních zbraní a sdílení informací o zbraních ztracených, ukradených a nalezených.  
  
Oproti tomu LEX z.s. nemůže podpořit zavedení omezení, která k bezpečnosti žádným způsobem 
nepřispívají a způsobí pouze problémy, náklady a dodatečné povinnosti zákona dbalým držitelům 
zbraní.  
  
V tomto směru upozorňujeme nejen na usnesení Poslanecké sněmovny č. 1190[1] a usnesení Senátu 
č. 401[2], ale také nedávné usnesení č. 95 senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a 
bezpečnost[3], ve kterém výbor „doporučuje, aby vláda při přípravě zákona implementujícího 
Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění 
směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní důsledně dbala na ochranu práv 
oprávněných držitelů zbraní, zejména pak u těch částí směrnice, kde omezující či zakazující 
ustanovení zjevně nemají souvislost s avizovaným bojem s terorismem.“ 
  
V duchu tohoto usnesení tedy navrhujeme, aby dále označené novelizační body byly vypuštěny a byl 
zachován stávající právní stav.  
 
[1] http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&v=US&ct=1190 
[2] http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/79728/66998 
[3] http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/86073/72176 
 

tomto ohledu na vědomí.  

LEX Připomínka 1 – Novelizační Bod 2: 
  
V § 3 bod (1) písmeno a) navrhujeme vypuštění slov „a zbraně kategorie A-I“ 

Neakceptováno. 
 
Nezbytnost transpozice směrnice 
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 a 
 v § 3 bod (1) písmeno c) navrhujeme vypuštění slov „a zbraně kategorie C-I“. 
  
Odůvodnění: viz body 4 a 5. 
  
Tato připomínka je zásadní. 
 

2017/853 vyplývá z usnesení 
vlády č. 740 ze dne 23.října 
2017. 
 

LEX Připomínka 2 – Novelizační Bod 4: 
  
Navrhujeme vypustit bez náhrady. 
  
Odůvodnění: Zbraně uvedené v nové kategorii A-I jsou v současnosti zbraněmi kat. B, tedy je zákon 
považuje za běžné civilní zbraně, které může civilista vlastnit na zbrojní průkaz. Není nám známo, že 
by tyto zbraně v legálním držení byly ve statisticky významné míře zneužívány k terorismu, násilné 
kriminalitě či jiným společensky nebezpečným účelům. Proto navrhujeme tento novelizační bod 
vypustit a ponechat tyto zbraně v kat. B. 
  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
 
Nezbytnost transpozice směrnice 
2017/853 vyplývá z usnesení 
vlády č. 740 ze dne 23.října 
2017. 
 

LEX Připomínka 3 – Novelizační Bod 5: 
  
Navrhujeme vypustit bez náhrady. 
  
Odůvodnění: Zbraně uvedené v nové kat. C-I jsou v současnosti v kat. D. Nabývání, držení a nošení 
zbraní kat. D není podmíněno registrací ani zbrojním průkazem, jde o tzv. „volné zbraně“. Je tomu 
tak proto, že objektivní nebezpečnost těchto zbraní je tak nízká, že je již srovnatelná s běžně 
dostupnými předměty (sekera, nůž, mačeta), v případě znehodnocených zbraní je dokonce ještě 
podstatně nižší. Vzhledem k tomu, že potenciální pachatel může tento typ zbraní snadno nahradit 
běžně dostupnými substituty, nemůže mít zvýšená regulace pozitivní bezpečnostní dopad. Proto 
navrhujeme tento novelizační bod vypustit a ponechat tyto zbraně v kat. D. 
  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
 
Nezbytnost transpozice směrnice 
2017/853 vyplývá z usnesení 
vlády č. 740 ze dne 23.října 
2017. 
 

LEX Připomínka 4 – Novelizační Body 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, Neakceptováno. 
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33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 64: 
  
Tyto body navrhujeme vypustit bez náhrady. 
  
Odůvodnění: Tyto body souvisí s novelizačními body 4 a 5, po jejichž vypuštění jmenované body 
ztrácí smysl. 
  
Tato připomínka je technická. 

 
Viz příslušné substantivní 
připomínky. 

LEX Připomínka 5 – Novelizační Bod 19: 
  
Navrhujeme vypustit a řešit níže naznačeným způsobem. 
  
Odůvodnění: 
  
Evropská směrnice o zbraních nevyžaduje přímo zkrácení doby platnosti zbrojního průkazu, ale 
pouze přezkoumání podmínek jeho vydání po 5 letech. 
  
Je tedy možné tuto podmínku splnit tak, že policie po uplynutí pěti let správním úkonem ověří 
splnění podmínek pro vydání zbrojního průkazu, a to dotázáním u ošetřujícího lékaře a na trestním a 
přestupkovém rejstříku. Pokud budou podmínky splněny, může se zbrojní průkaz považovat za 
obnovený a platit dalších pět let. V případě, že zjistí nesplnění podmínek, může policie zahájit řízení 
o odebrání zbrojního průkazu. 
  
Podotýkáme zde, že směrnice o zbraních výslovně stanoví, že podmínky a způsob ověření zdravotní 
způsobilosti je v kompetenci členských států; je tedy možné stanovit odlišné podmínky pro kontrolu 
„pravidelnou“ (každých 10 let) a „průběžnou“ (v polovině této doby). 
  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
 
Předkladatel považuje zkrácení 
doby platnosti zbrojního průkazu 
za výrazně méně problematický 
způsob naplnění příslušných 
ustanovení směrnice, a to 
zejména s ohledem na riziko 
opomíjení povinností držitelů 
zbrojních průkazů souvisejících 
s "prodloužením" platnosti 
těchto dokladů. Na druhé straně 
ale je třeba dát připomínkovému 
místu za pravdu v tom ohledu, 
že v budoucí právní úpravě by i 
v návaznosti na Analýzu 
schválenou usnesením vlády č. 
740 ze dne 23.října 2017 měl být 
přijat odlišný přístup k 
tzv.prodlužování platnosti 
zbrojního průkazu. Nicméně za 
stávajícího zákona se 
navrhované pojetí nejeví jako 
příliš praktické. 
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LEX Připomínka 6 – Novelizační Bod 60: 
  
V tomto bodě navrhujeme vypustit vložení textu „§14a odst. 6“. 
  
Odůvodnění: Tento bod souvisí s novelizačními body 4 a 5, po jejichž vypuštění jmenované body 
ztrácí smysl. 
  
Tato připomínka je technická. 

Neakceptováno. 
 
Nezbytnost transpozice směrnice 
2017/853, a to tedy i včetně 
povinnosti ohlašování nabytí 
zbraní kategorie C (viz čl. 8 
odst. 1 směrnice) vyplývá z 
usnesení vlády č. 740 ze dne 
23.října 2017. 
 

LEX Připomínka 7 – Novelizační Přechodná ustanovení – bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10: 
  
Tyto body navrhujeme vypustit bez náhrady. 
  
Odůvodnění: Tyto body souvisí s novelizačními body 4 a 5, po jejichž vypuštění jmenované body 
ztrácí smysl. 
  
Variantně: 
  
Nebudou-li akceptovány Připomínky č. 1, 2, 3, navrhujeme: 
  
Nové znění Přechodného ustanovení č. 1: 
„Zbraň, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, 
byla-li tato zbraň ke dni 13. června 2017 zaregistrována v Centrálním registru zbraní, se 
posuzuje podle znění zákona účinného ke dni 13. června 2017.“ 
Odůvodnění: Nejdůležitějším článkem novely směrnice 91/477/EHS  je článek 31 (31)  Tato 
směrnice dodržuje základní lidská práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv 
Evropské unie). Aby bylo možno jeho dikci naplnit, nelze koncipovat ustanovení o "grandfatheringu" 
jinak, než takto.  Navržené znění má vzor v obdobných případech realizovaných v USA a v Kanadě 
(zpřísnění, resp. zákaz full-auto zbraní, Kanada - zákaz některých samonabíjecích zbraní).  

Neakceptováno. 
 
Viz výše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Předkladatel nevidí v rámci čl. 7 
odst. 4a revidované směrnice 
prostor pro přijetí přístupu 
obdobného koncepci "pre-ban 
guns", který je aplikován v USA. 
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Současně tímto postupem budou respektována majetková práva občanů - držitelů těchto zbraní a 
zejména bude zabráněno odlivu legálních zbraní do nelegální sféry (dědictví apod.) s významným 
dopadem na bezpečnostní situaci v ČR.   
  
a v Přechodném ustanovení č. 2: 
  
Za text: „na základě žádosti podané spolu s žádostí o vydání nového zbrojního průkazu“ 
doplnit text: „a to bez uvedení důvodu ve smyslu ustanovení § 11a, odst. 2“. 
  
Odůvodnění: podmínky pro vydání výjimky na zbraň kat A-I jsou převzaty z novely směrnice 
91/477/EHS a jsou poměrně přísné.  Ne každý je bude schopen splnit. Protože zde jde o občany, 
kteří své zbraně nabyli legálně v souladu se zákonem a účelem této novely není vyvlastňování zbraní 
a poškozování jejich práv, je nutno na tento případ pamatovat. 
  
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Podle právního názoru 
předkladatele by se jednalo o 
přístup rozporný se směrnicí. 
 
 

LEX Připomínka 8 – Novelizační Změna zákona o správních poplatcích – bod 3: 
  
Tento bod navrhujeme vypustit bez náhrady. 
  
Odůvodnění: Tento bod souvisí s novelizačními body 4 a 5, po jejichž vypuštění jmenované body 
ztrácí smysl. 
  
Tato připomínka je technická. 
 

Neakceptováno. 
Viz výše. 

 

V Praze dne 11. prosince 2017  

Vypracovali: V. Jirouš, 974 832 516, vlastimil.jirous@mvcr.cz, J. Bartošek, 974 833 313, jan.bartosek@mvcr.cz  

 Podpis: 
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