
 III. 

Návrh 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

 

ze dne … 2018 

 

o technickém provedení některých zbraní  

 

  

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 

(zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona 

č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona 

č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona 

č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., 

zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona 

č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. 

a zákona č. 222/2017 Sb.: 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje 

na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje 

a) za účelem zajištění správného technického provedení znehodnocení palné zbraně uvedené 

v Příloze I Tabulce I přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti znehodnocování 

palných zbraní2) (dále jen „kompletní palná zbraň“) 

1. postup při vydání osvědčení o znehodnocení kompletní palné zbraně, 

2. postup při označování znehodnocené kompletní palné zbraně a  

3. změnu kategorie znehodnocené kompletní palné zbraně, 

b) technické požadavky na provedení palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert 

s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J a 

c) některé další technické požadavky na palné zbraně kategorie D. 

CELEX 32017L0853 

CELEX 31991L0477 

                                                 
1) Směrnice Rady ze dne 18. Června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (91/477/EHS), v platném znění. 

  Prováděcí směrnice k expanzním zbraním. 

2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny 

o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně 

byly nevratně neschopné střelby, v platném znění. 
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Postupy týkající se znehodnocování palných zbraní podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie 

§ 2 

Samostatné hlavní části kompletní palné zbraně se znehodnocují, pouze pokud jsou 

příslušenstvím takové zbraně. 

CELEX 02015R2403 

CELEX 32018R0337 

 

§ 3 

(1) Pokud byla kompletní palná zbraň znehodnocena v souladu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní a na základě nálezu 

Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva3) předloženého držitelem zbrojní licence spolu 

se zbraní příslušný útvar Policie České republiky k takové zbrani vydá osvědčení 

o znehodnocení kompletní palné zbraně podle vzoru uvedeného v přímo použitelném předpisu 

Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní (dále jen „osvědčení“).  

(2) Osvědčení vydává příslušný útvar Policie České republiky na tiskopise, jehož vzor 

je stanoven v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Osvědčení se považuje za potvrzení 

o znehodnocení zbraně nebo střeliva nebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva. 

CELEX 02015R2403 

CELEX 32018R0337 

CELEX 32017L0853 

CELEX 31991L0477 

 

§ 4 

(1) Kontrolní znehodnocovací značkou přidělenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní 

a střeliva se označují všechny hlavní části kompletní palné zbraně ihned po jejich 

znehodnocení. Kontrolní znehodnocovací značkou se označují i takové hlavní části, které jsou 

zcela skryty uvnitř kompletní palné zbraně.  

(2) Příslušný útvar policie, který vydal osvědčení, předá znehodnocenou kompletní 

palnou zbraň držiteli zbrojní licence, který znehodnocení provedl, k provedení společného 

jednoznačného označení všech částí kompletní palné zbraně podle vzoru uvedeného v přímo 

použitelném předpise Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní (dále jen 

„evropské označení“).  

(3) Držitel zbrojní licence umístí evropské označení viditelně na každou dostupnou 

hlavní část znehodnocené kompletní palné zbraně.  

(4) Kontrolní znehodnocovací značka a evropské označení se umístí na zbrani tak, aby 

byly zřetelné a neodstranitelné. 

(5) Vzor evropského označení stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení. 

CELEX 02015R2403 

                                                 
3) § 17 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů. 
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CELEX 32018R0337 

CELEX 32017L0853 

CELEX 31991L0477 

 

§ 5 

Příslušný útvar Policie České republiky potvrdí změnu kategorie znehodnocené 

kompletní palné zbraně v centrálním registru zbraní bez zbytečného odkladu po uplynutí 10 

pracovních dnů ode dne předání kompletní palné zbraně k provedení evropského označení. 

CELEX 02015R2403 

CELEX 32017L0853 

CELEX 31991L0477 

 

 

§ 6 

Technické požadavky na provedení palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert 

s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J 

 Palná zbraň uvedená v § 7 písm. c) zákona o zbraních musí být konstruována 

a zhotovena tak, že 

a) není možné od těla nebo od rámu zbraně oddělit hlaveň nebo její vložku s vývrtem hlavně, 

b) nábojová komora pro náboj typu flobert musí být součástí hlavně nebo nábojového válce 

zbraně a nesmí být oddělitelná, 

c) konstrukce hlavně musí být navržena tak, aby snížila energii střely na ústí do 7,5 J; přičemž 

je povolena vnitřní expanzní dutina nebo kryté odfukové kanály a 

d) výtok plynů pro snížení úsťové energie nesmí ohrožovat střelce ani jeho okolí.  

CELEX 32017L0853 

CELEX 31991L0477 

 

 

Některé další technické požadavky na palné zbraně kategorie D 

 

§ 7 

Palná zbraň uvedená v § 7 písm. b), c), f) a k) zákona o zbraních nesmí obsahovat 

hlavní části zbraně použitelné ve zbrani kategorie A, B nebo C a nesmí obsahovat 

upravené hlavní části zbraně kategorie A, B nebo C. 

CELEX 32017L0853 

CELEX 31991L0477 
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§ 8 

  

Palná zbraň uvedená v § 7 písm. f) zákona o zbraních musí splňovat technické 

požadavky uvedené v přímo použitelném předpise Evropské unie, který upravuje technické 

požadavky na poplašné a signální zbraně, a splnění těchto požadavků musí být ověřeno 

příslušným orgánem členského státu. 

CELEX … 

CELEX 32017L0853 

CELEX 31991L0477 

 

 

§ 9 

Přechodná ustanovení 

1. Toto nařízení se použije na zbraně, které jsou uváděny na trh po dni nabytí účinnosti 

tohoto nařízení. 

2. Ustanovení § 6 a 8 se nepoužijí, pokud ten, kdo uvádí na trh zbraň uvedenou v § 6 

nebo 8, prokáže, že tato zbraň byla vyrobena nebo dovezena na území Evropské unie 

nejpozději 14. září 2018. 

CELEX 02015R2403 

CELEX 32017L0853 

CELEX 31991L0477 

 

§ 10 

Zrušovací ustanovení 

 Zrušují se: 

1. Nařízení vlády č. 151/2004 Sb., kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné 

z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího 

souhlasu příslušných orgánů České republiky. 

CELEX 32017L0853 

CELEX 31991L0477 

 

2. Nařízení vlády č. 125/2017 Sb., o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení 

o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně 

upravených za účelem jejího znehodnocení. 

 

 

§ 11 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. 
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Předseda vlády: 

 

 

Ministr vnitra: 
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. …/2018 Sb. 

 

Vzor osvědčení 

CELEX 02015R2403 

CELEX 32018R0337 

 

 
                                                              Policie České republiky 

                                                                                                            
 

OSVĚDČENÍ O ZNEHODNOCENÍ 

Deactivation certificate 
Číslo osvědčení/Certificate number: 
 
Opatření za účelem znehodnocení palné zbraně jsou v souladu s požadavky společných minimálních technických specifikací uvedených v příloze I prováděcího 

nařízení Komise (EU) 2015/2403. 

The deactivation measures conform to the requirements of the common minimum technical specifications set out in Annex I to Commission Implementing 

 Regulation (EU) 2015/2403. 
 
Název subjektu, který provedl znehodnocení: 

Name of entity that performed the deactivation 

Země/Country: 

Datum/rok osvědčení o znehodnocení: 

Date/year of certification of the deactivation 

Výrobce/obch. známka znehodnocené palné zbraně: 

Manufacturer/brand of firearm deactivated 

Typ/Type: 

Značka/model/Make/Model: 

Ráže/Calibre: 

Výrobní číslo (čísla)/Serial number(s): 
                                                 Otisk 

                            razítka  

EU CZ PCR 20171)
   Titul, jméno, příjmení a podpis 

             zodpovědné osoby  

 
UPOZORNĚNÍ:   Toto osvědčení je důležitý dokument. Majitel znehodnocené palné zbraně by jej měl trvale uschovat. Hlavní části znehodnocené palné zbraně, 

                                 k nimž se toto osvědčení vydává, byly označeny úřední inspekční značkou; je zakázáno tyto značky odstraňovat či jakkoliv pozměňovat. 

PLEASE NOTE:    This certificate is an important document. It should be retained by the owner of the deactivated firearm at all times. The essential components of  

                                the deactivated to which this certificate relates have been marked with an official inspection mark; these marks must not be removed or altered.  

 

VAROVÁNÍ:      Padělání osvědčení o znehodnocení je trestné. 

WARNING:          Forging a deactivation certificate is punishable. 

 

Vysvětlivka:  
1) číslo odpovídající roku znehodnocení zbraně 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. …/2018 Sb. 

 

Vzor evropského označení 

CELEX 02015R2403 

CELEX 32018R0337 

 

 

EU CZ PCR 20181) 

 

Vysvětlivka:  
1) číslo odpovídající roku znehodnocení zbraně.  
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