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IV. 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

1. Důvod předložení 

1.1. Název 

 

Návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní (dále jen „návrh 

nařízení vlády“). 

 

1.2.  Definice problému a cíl návrhu právního předpisu  

 

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

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

technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené 

palné zbraně byly nevratně neschopné střelby. Toto nařízení bylo nyní s účinností 

od 28. června 2018 revidováno prováděcím nařízením Evropské komise 2018/337 

ze dne 5. března 2018 (dále jen „revidované prováděcí nařízení“). 

Původní prováděcí nařízení Komise 2015/2403 bylo vydáno narychlo po 

teroristických útocích islámských radikálů v Paříži, k nimž došlo 13. listopadu 2015. 

Tento právní předpis byl následně schválen již 18. listopadu 2015 a již v době jeho 

přijetí bylo zřejmé, že bude třeba jeho dopracování a dodatečná změna. Komise se 

k zajištění této úpravy zavázala při schvalování prováděcího nařízení 2015/2403 a 

následně svůj závazek opakované potvrdila v průběhu projednávání pozměňující 

směrnice 2017/853. Výsledkem práce expertní pracovní skupiny ke změně 

prováděcího nařízení 2015/2403 je pak revidované prováděcí nařízení. 

Revidované prováděcí nařízení přináší především kompletní nahrazení 

technických příloh dosavadního prováděcího nařízení 2015/2403, které upravují 

konkrétní postupy při znehodnocování palných zbraní. Vedle toho však revidované 

prováděcí nařízení změnilo dosavadní přístup, pokud jde o svou působnost. Zatímco 

prováděcí nařízení 2015/2403 bylo vystavěno na vnitřní logice, že znehodnocovány 

jím předepisovanými postupy mají být pouze kompletní zbraně, revidované 

prováděcí nařízení upravuje explicitně i znehodnocování některých vybraných 

hlavních částí zbraní (resp. nekompletních zbraní). Nově se tedy nepřipouští 

znehodnocování jiných zbraní a hlavních částí, než které je výslovně upraveno 

v přílohách revidovaného prováděcího nařízení. Z tohoto důvodu nelze nadále 

postupovat podle nařízení vlády č. 125/2017 Sb., které navazovalo na prováděcí 

nařízení 2015/2403 a upravovalo pouze postupy v případě znehodnocování 

kompletních palných zbraní, zatímco v případě znehodnocování nekompletních 

zbraní nebo hlavních částí zbraní odkazovalo na použití dosavadních národních 
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právních předpisů (nejprve vyhlášky č. 371/2002 Sb. a posléze nařízení vlády č. 

219/2017 Sb.). Nová právní úprava je tudíž navrhována tak, aby odpovídala 

koncepčně novému přístupu revidovaného prováděcího nařízení a vylučuje již 

znehodnocování kterýchkoli palných zbraní nebo jejich hlavních částí jinými postupy 

než podle revidovaného prováděcího nařízení. S ohledem na fakt, že se jedná o 

koncepční změnu přístupu ke znehodnocování palných zbraní uvedených v Příloze 

1 Tabulce I revidovaného prováděcího nařízení a s ohledem na rozsáhlé 

terminologické dopady této změny ve vztahu k textu dosavadního nařízení vlády č. 

125/2017 Sb., je navrhováno přijetí zcela nového právního předpisu, který by 

dosavadní nařízení vlády nahradil. 

Ustanovení navrhovaného nařízení vlády je taktéž částečně doplněno a 

upraveno v návaznosti na zkušenosti s dosavadní aplikací nařízení vlády č. 

125/2017 Sb. Jedná se však veskrze o formulační úpravy mající za cíl upřesnění 

textu stávajícího nařízení vlády, a to zejména v oblasti označování znehodnocených 

zbraní. Dosavadní text nebyl zcela jednoznačný, pokud šlo o otázku, ve kterém 

okamžiku se na znehodnocenou zbraň vyznačila národní kontrolní znehodnocovací 

značka a kdy pak společné označení vyplývající z přímo použitelného předpisu 

Evropské unie. Nově se explicitně upřesňuje, že kontrolní znehodnocovací značka 

se vyznačuje na každou znehodnocenou hlavní část znehodnocované zbraně již 

bezprostředně po jejím znehodnocení [tento postup vyplývá z § 39 odst. 2 písm. b) 

zákona o zbraních]. Naopak společné evropské označení je možné na 

znehodnocenou zbraň vyznačit až v okamžiku, kdy je její znehodnocení příslušným 

orgánem ověřeno a je vydán certifikát o znehodnocení. Podle revidovaného 

prováděcího nařízení není až do okamžiku provedení společného evropského 

označení znehodnocené zbraně proces znehodnocování ukončen a ověřující orgán 

odpovídá za to, že kategorie zbraně bude na základě správně provedeného 

znehodnocení změněna jen při splnění všech předepsaných postupů. Z tohoto 

důvodu se ponechává časový odstup 10 pracovních dnů ode dne předání zbraně 

držiteli zbrojní licence do okamžiku, kdy příslušný útvar policie provede změnu 

kategorie znehodnocené zbraně v centrálním registru zbraně. Během této doby má 

příslušný útvar policie možnost vyzvat podle § 39 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních 

držitele zbrojní licence k předložení znehodnocené zbraně ke kontrole provedení 

společného evropského označení takové zbraně. 

V návaznosti na přijetí revidující směrnice 2017/853 se navrhuje začlenit do 

navrhovaného nařízení vlády rovněž právní úpravu, která napomůže včasné 

implementaci této směrnice. Jedná se o nová ustanovení §§ 6, 7 a 8 návrhu, která 

reagují na nový přístup revidující směrnice k problematice konvertovaných zbraní a 

předmětů, které mohou být na palné zbraně (ve smyslu směrnice) konvertovány. 

Jsou navrhovány technické požadavky, které mají za cíl zajistit, aby 

- zbraně určené pro střelivo typu Flobert a další zbraně kategorie D ve 

smyslu tuzemského zákona o zbraních nebylo možné konvertovat na palné 

zbraně v působnosti směrnice (v opačném případě by bylo nutné považovat 

i zbraně pro náboje typu Flobert za zbraně příslušných kategorií ve smyslu 
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směrnice, srov. čl. 1 odst. 1. bod (1) druhá alinea revidované směrnice o 

kontrole nabývání a držení zbraní (1991/477), 

- za zbraně kategorie D nemohly být považovány expanzní zbraně, které byly 

upraveny z původně „ostrých“ zbraní (tyto zbraně revidovaná směrnice 

podřazuje stejné klasifikaci jako by se nadále jednalo o „ostré“ zbraně 

příslušné kategorie (čl. 1 odst. 1. bod 5, Příloha 1 část II bod A. kategorie 

A9, B8 a C5 revidované směrnice). 

Vzhledem k tomu, že navrhované technické požadavky budou mít dopady na 

kategorizaci předmětných zbraní, navrhuje se, aby se použily pouze na zbraně, 

které budou nově uváděny na trh po nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády. 

Jinými slovy, návrh nemá dopad na kategorie zbraní kategorie D, které jsou 

v současnosti drženy na území České republiky, ale pouze na zbraně, které budou 

nově vyrobeny či dovezeny a uvedeny na trh (tj. poprvé uvedeny do oběhu) po 

nabytí účinnosti aktuálního návrhu nařízení vlády. 

 

Ustanovení § 7 zákona o zbraních zahrnuje (s výjimkou zbraní historických) 

zbraně, které jsou méně výkonné než zbraně kategorie A, B nebo C a též 

z bezpečnostního hlediska nepředstavují takové riziko jako zbraně vyšších kategorií. 

„Prostupnost“ mezi kategoriemi A, B a C na jedné straně a kategorií D na straně 

druhé je z podstaty věci vyloučena až na případy, kdy zákon o zbraních (nebo jiný 

právní předpis) stanovuje konkrétní postup, jak lze ze zbraně kategorie A, B nebo C 

zhotovit zbraň kategorie D. Tak je tomu v případě znehodnocování zbraní a u výroby 

řezů zbraní. V ostatních případech představuje využívání hlavních částí zbraní 

kategorie A, B nebo C ve zbraních kategorie D obcházení zákona o zbraních. Tyto 

konverze se staly aktuálním problémem v posledních letech, a to jako nepřímý 

důsledek přijetí prováděcího nařízení Komise 2015/2403, které výrazně 

zkomplikovalo znehodnocování zbraní. Úpravci (zdaleka nejen v České republice) 

proto začali hledat alternativní způsoby převodu zbraní podléhajících registraci mezi 

zbraně, které mohou volně nabývat a držet i osoby, které jinak speciální způsobilost 

pro nakládání se zbraněmi nemají. 

Z uvedených důvodů je proto navrhováno jako technické opatření vyloučení 

možnosti při výrobě stanovených druhů zbraní kategorie D využívat hlavní části 

zbraní kategorie A, B nebo C, a to ani v případě, že jsou na těchto hlavních částech 

provedeny úpravy mající za cíl znemožnit „reaktivaci“ zbraně coby zbraně kategorie 

A, B nebo C. Toto opatření 

 odpovídá požadavku revidované směrnice o zbraních, které má za cíl 

vyloučit možnost konverze předmětů, které nejsou považovány za palné 

zbraně v působnosti směrnice (čl. 1 odst. 1. bod (1) druhá alinea 

revidované směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní), 

 zajistit implementaci směrnice, pokud jde o tzv. akustické a salutní 

zbraně, tedy expanzní zbraně upravené ze zbraní původně „ostrých“; 

návrh v zásadě vylučuje, aby takové zbraně byly klasifikovány jako 

zbraně kategorie D ve smyslu zákona o zbraních a namísto budou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB3GF3H8M)



9 

 

„ponechávány“ ve své dosavadní kategorii [toto ustanovení nelze ale 

zaměňovat s tzv. dovoleným výrobním provedením expanzní zbraně 

stanoveným vyhláškou č. 370/2002 Sb., návrh dovolené výrobní 

provedení nereviduje a expanzní zbraně, které budou zhotoveny 

s využitím hlavních částí ostrých zbraní budou ponechány ve své 

původní kategoriei, pokud budou splňovat dovolené výrobní provedení 

podle vyhlášky č. 370/2002 Sb., ale nebudou rekategorizovány jako 

zbraně kategorie A ve smyslu § 4 písm. a) bodu 5. zákona o zbraních]. 

Do budoucna by proto ani neměla být možná změna kategorie zbraně 

v centrálním registru zbraní z kategorie A, B nebo C na kategorie D v jiných 

případech, než při znehodnocení nebo výrobě (zhotovení) řezu zbraně. 

Nárůst počtů takto přestavovaných zbraní v posledních letech ukazuje, že se 

jedná o skutečně aktuální a sílící problematiku:  

 

Počet zbraní kat. A, B nebo C přestavěných 
na zbraň kat. D - dle typu přestavby 

Rok 
zbraně pro 
náboje typu 

Flobert 

expanzní 
zbraně 

2014 30 48 

2015 142 146 

2016 891 248 

2017 872 982 

  

Taktéž v kontextu revidující směrnice 2017/853 je navrhováno zajistit včasnou 

aplikovatelnost prováděcího právního aktu Komise, který by měl v návaznosti na čl. 

10a revidované směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní stanovit technické 

specifikace pro poplašné a signální zbraně vyrobené nebo dovezené do Unie dne 14. 

září 2018 nebo později, aby bylo zajištěno, že nemohou být přeměněny tak, aby 

vystřelovaly hromadnou nebo jednotnou střelu nebo jiný projektil působením 

okamžitého uvolnění chemické energie. Navrhuje se proto doplnit požadavek, aby 

expanzní zbraně kategorie D uváděné na trh ode dne nabytí účinnosti tohoto 

nařízení splňovaly požadavky stanovené příslušným prováděcím přímo použitelným 

předpisem Evropské unie, a to včetně příslušného ověření (verifikace) odpovídajícím 

orgánem některého členského státu (tj. současně se potvrzuje rovnocennost 

verifikací prováděných jinými členskými státy). V případě, že ten, kdo danou zbraň 

uvádí na trh po tomto datu, prokáže, že byla vyrobena nebo dovezena na území 

Evropské unie před 14. zářím 2018, bude moci uvést na trh i expanzní zbraně, které 

toliko odpovídají dovolenému výrobnímu provedení podle vyhlášky č. 370/2002 Sb. 

Takový okamžik výroby nebo dovozu ale bude muset být prokázán nade vší 

pochybnost, a to ve vztahu ke každé konkrétní zbrani; základním předpokladem, aby 

vůbec mohlo být prokázáno, že taková zbraň byla dovezena na území Evropské unie 

nebo vyrobena, je její individuální identifikovatelnost a tedy fakt, že daná zbraň je 
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označena identifikačními údaji včetně výrobního čísla a podle těchto údajů může 

podnikatel předložením příslušných úředních, obchodních, provozních nebo účetních 

listin prokázat, kdy konkrétně k dovozu nebo výrobě takové zbraně došlo. 

Navrhovaná právní úprava se na druhé straně nedotýká dovoleného výrobního 

provedení expanzní zbraně, tak jak je vymezeno v dosavadním zákoně o zbraních, a 

které má dopad na kategorizaci zbraně. Příslušné prováděcí nařízení Komise nebylo 

doposud přijato, nicméně revidovaná směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní 

předpokládá aplikaci jím stanovených pravidel již od 14. září 2018. Vzhledem k tomu 

lze čekávat, že prováděcí nařízení Komise bude přijato s velmi krátkou legisvakanční 

dobou. Z toho důvodu se navrhuje přijmout odpovídající národní právní úpravu již 

nyní, přičemž do doby, než bude příslušné prováděcí nařízení Komise přijata, 

nebude toto ustanovení aplikováno (bude odkazovat na neexistující právní předpis 

Evropské unie). 

Obdobný přístup se navrhuje rovněž v případě zbraní určených pro náboje typu 

Flobert. 

Poslední oblastí, která je návrhem nařízení vlády řešena, je oblast dovozu 

některých druhů zbraní na území České republiky v návaznosti na revidující 

směrnici 2017/853. Revidující směrnice jednak zavádí novou kategorizaci 

expanzních zbraní zhotovených z původně ostrých zbraní (akustické a salutní 

zbraně), jednak předpokládá přijetí prováděcích právních aktů Komise, které zakotví 

technické požadavky na dovolené výrobní provedení ostatních expanzních zbraní 

(poplašné a signální zbraně), a konečně přináší přísnější přístup vůči reprodukcím 

historických zbraní. Z těchto důvodů pozbývá smyslu a reálně se dostává do rozporu 

s požadavky revidující směrnice 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. Česká republika musí zajistit kontrolu přeshraničního pohybu 

těchto zbraní. Nařízení vlády č. 151/2004 Sb. sice zahrnuje i některé další zbraně 

(zbraně plynové či mechanické), ale v tomto případě se nejedná vůbec o palné 

zbraně a jejich uvedení v seznamu zbraní, které lze na území České republiky 

přepravit bez jejího předchozího souhlasu, je tedy ve vztahu k revidované směrnici o 

kontrole nabývání a držení zbraní nadbytečné (směrnice se na tyto zbraně vůbec 

nevztahuje). Bylo by sice možné ponechat tyto zbraně a z textu nařízení vlády 

vypustit pouze zbraně palné, ale takový přístup se jeví jako zbytečný, neboť zákon o 

zbraních, ale ani například zákon č. 228/2005 Sb. pro dovoz těchto zbraní na území 

České republiky beztak splnění žádných formalit či získání předchozího souhlasu 

nevyžaduje. Navrhuje se proto zrušení nařízení vlády č. 151/2004 Sb. bez náhrady. 

 

2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 
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Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České 

republiky. Nařízení vlády je vydáno k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, 

ve znění pozdějších předpisů, z jehož mezí nevybočuje. Návrh je předkládán bez 

konkrétního zmocnění v zákoně o zbraních jako realizace pravomoci vlády uvedené 

v čl. 78 Ústavy. 

 

3) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

 

Problematiku nabývání a držení zbraní z pohledu práva Evropské unie řeší 

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

zbraní upravená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. 

května 2008 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2017/853/ES ze dne 17. 

května 2017. Předmětná směrnice řeší v aktuálním znění již jednoznačným 

způsobem i otázku znehodnocování zbraní (čl. 10b revidované směrnice). 

 

Úsek znehodnocování některých v něm přímo uvedených palných zbraní 

upravuje revidované prováděcí nařízení. Navrhované nařízení vlády by mělo zajistit 

soulad aktuální právní úpravy jak s revidovanou směrnicí, tak i s revidovaným 

prováděcím nařízením.  

 

V návaznosti na revidující směrnici 2017/853 se do navrhovaného nařízení 

vlády začleňuje úprava reagující na nový přístup k otázce konvertovaných zbraní a 

jiných předmětů, které mohou být konvertovány na palné zbraně ve smyslu 

směrnice. Jde zejména o případy zbraní určených pro „nízkoenergetické“ střelivo 

typu Flobert a expanzních zbraní, které sice odpovídají dovolenému výrobnímu 

provedení podle vyhlášky č. 370/2002 Sb., ale na které bude přímo použitelný 

předpis Evropské unie, jež má být přijat na základě čl. 10a odst. 3 revidované 

směrnice o zbraních, klást další požadavky včetně povinnosti ověření veřejnou 

autoritou. 

 

V návaznosti na povinnosti při výměně informací zakotvované revidující 

směrnicí 2017/853 a do budoucna též přímo použitelnými předpisy, jež má Komise 

přijmout v rámci delegované pravomoci na základě čl. 13 odst. 5 a čl. 13a revidované 

směrnice o zbraních se navrhuje zrušení nařízení vlády č. 151/2004 Sb. bez 

náhrady. 

 

Návrh nařízení vlády je v souladu s výše uvedenými předpisy Evropské unie. 

4) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána 
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Problematiku zbraní upravuje celá řada mezinárodněprávních dokumentů.  

Přitom se tyto dokumenty typicky soustředí vždy jen určitý typ, resp. okruh zbraní.  

Z nejvýznamnějších mezinárodněprávních dokumentů lze uvézt zejména: 

 Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 

2013 (Arms Trade Treaty – „ATT“) – Česká republika ATT ratifikovala, ATT 

vstoupila v platnost dne 24. prosince 2014, 

 Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů 

a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícím Úmluvu Organizace 

spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (č. 76/2013 

Sb. m. s.), 

 Úmluva o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní 

(č. 70/1975 Sb.), 

Lze konstatovat, že návrh nařízení je s těmito dokumenty mezinárodního práva 

v souladu. 

 

5) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Z pohledu právního řádu České republiky se oblastí, které má navrhované 

nařízení vlády upravovat, výslovně dotýkají: 

 

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

znění pozdějších předpisů (§ 39 odst. 2 a § 63), 

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

pozdějších předpisů (zejména § 2, § 17 odst. 3 a § 18 odst. 3), 

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

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

základě koncese), 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

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

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

některými pyrotechnickými výrobky 

 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 

 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 znehodnocen 

 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 
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 vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, 

expanzní zbraně a střeliva a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo 

divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a 

obchodu, ve znění vyhlášky č. 179/2017 Sb. 

 

Trestněprávní odpovědnost za uvedení znehodnocené zbraně do 

střelbyschopného stavu nebo provedení její konstrukční změny směřující k jejímu 

uvedení do střelbyschopného stavu a trestněprávní odpovědnost toho, kdo na zbrani 

provede konstrukční změny směřující ke zvýšení účinnosti palné zbraně, je upravena 

v § 279 odst. 2 (trestný čin nedovolené ozbrojování) trestního zákoníku. Nelegální 

opatření si zbraně, a to včetně její nedovolené výroby z jiného předmětu, pak je 

postihováno podle § 279 odst. 1 trestního zákoníku, případně podle některé 

z kvalifikovaných skutkových podstat trestného činu nedovoleného ozbrojování. 

 

Přijetí návrhu nařízení vlády je nezbytné z důvodu, že revidující směrnice 

2017/853 vyžaduje provedení některých technických požadavků kladených na palné 

zbraně, a to ať již ve formě implementace nebo ve formě adaptace v případě 

prováděcích právních aktů, které má na základě revidované směrnice přijmout 

Komise (obvykle s termínem přijetí identickým jako je tomu v případě transpoziční 

lhůty samotné směrnice, tedy do 14. září 2018).  

Rovněž stávající nařízení vlády č. 125/2017 Sb., které po provedené revizi 

prováděcího nařízení 2015/2403 mu již zcela neodpovídá, a to zejména pokud jde o 

připuštění možnosti znehodnocovat též jiné samostatné hlavní části palných zbraní 

nebo případně nekompletní palné zbraně postupem podle národního právního 

předpisu (nařízení vlády č. 219/2017 Sb.).  

 

V návaznosti na přijetí revidující směrnice 2017/853 se jeví jako nezbytné 

přijmout navrženou právní úpravu obsaženou zejména v ustanoveních § 6, 7 a 8, 

která napomůže alespoň částečnému splnění implementační povinnosti České 

republiky vůči této směrnici. 

 

V návaznosti na revidující směrnici 2017/853 se rovněž jeví jako vhodné zrušit 

nařízení vlády č. 151/2004 Sb. bez náhrady, neboť toto nařízení fakticky pozbylo 

smyslu, a v případě kolidujících národních právních úprav týkajících se některých 

„hraničních“ druhů zbraní (zbraně pro náboje typu Flobert nebo např. zbraně 

historické) by mohlo navíc narušit plnění povinností České republiky v oblasti výměny 

informací podle čl. 13 odst. 4 revidované směrnice (resp. podle v budoucnu 

v přenesené působnosti přijímaných přímo použitelných předpisů Komise). 

 

6) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena 
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Předně je třeba uvést, že návrh nařízení vlády pouze upravuje některé 

administrativní a technické otázky spojené s procesem znehodnocování palných 

zbraní, který se od 8. dubna 2016 řídí primárně přímo účinným nařízením komise a 

dále zákonem o zbraních a předpisy souvisejícími. Návrh v části, v níž upravuje 

proces znehodnocování palných zbraní, nahrazuje stávající nařízení vlády č. 

125/2017 Sb. ze dne 29. března 2017.  

 

Návrh dále obsahuje právní úpravu, která napomůže včasné implementaci 

revidující směrnice 2017/853. Jedná se zejména o nová ustanovení § 6, 7 a 8 

návrhu, která reagují na nový přístup k problematice konvertovaných zbraní a 

předmětů, které mohou být na palné zbraně konvertovány. 

 

V poslední části návrhu se v návaznosti na revidující směrnici 2017/853 

navrhuje zrušení nařízení vlády č. 151/2004 Sb. bez náhrady 

 

Návrh nařízení vlády nijak nenarušuje strukturu nebo použitelnost těchto 

předpisů Evropské unie a České republiky. Návrh se rovněž nijak nedotýká kategorií 

zbraní, které jsou již na území České republiky drženy coby zbraně kategorie D a 

odpovídají stávajícím předpisům. V návrhu uvedené požadavky, resp. požadavky 

zakotvené v přímo použitelných předpisech EU se použijí toliko na zbraně nově 

uváděné na trh. 

 

Návrh nařízení vlády slouží, jak uvedeno výše, k provedení zákona o zbraních 

z technického hlediska, zejména ve vztahu k těm ustanovením, které upravují 

problematiku znehodnocování zbraní a podle kterých je v současné době 

postupováno při této činnosti, a to i po nabytí účinnosti nařízení komise (8. dubna 

2016) a zároveň napomáhá včasné implementaci revidující směrnice 2017/853.  

 

 

7) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

 

Návrh samotný přinese jen omezené hospodářské nebo finanční dopady, neboť 

upravované požadavky vycházejí z právních předpisů Evropské unie a to včetně 

přímo použitelných nařízení. 

 

V oblasti znehodnocování se nepředpokládají žádné nové finanční náklady, 

neboť bude nadále postupováno v zásadě stejným způsobem jako podle 

dosavadního nařízení vlády č. 125/2017 Sb. Určité hospodářské dopady na 

podnikatelskou sféru může mít explicitní vyloučení možnosti nadále postupovat 

v případě samostatných hlavních částí zbraní a nekompletních zbraní podle národní 

právní úpravy. 

 

Výrobci a dovozci zbraní určených pro náboje typu Flobert a poplašných nebo 

signálních zbraní (expanzních zbraní dovoleného výrobního provedení) se budou 
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muset přizpůsobit novým technickým požadavkům kladeným na tyto zbraně. Tento 

požadavek se však bude týkat pouze zbraní nově uváděných na trh, a prokáže-li 

takovou skutečnost ten, kdo tyto zbraně na trh uvádí, tak dokonce pouze zbraní, 

které jsou nově uváděny na trh a byly vyrobeny nebo dovezeny na území Evropské 

unie po 14. září 2018. Tím dojde ke snížení přímého hospodářského dopadu, neboť 

podnikatelé budou moci doprodat své skladové zásoby. 

 

Jistý hospodářský dopad, který návrh přináší, lze předpokládat v případě 

podnikatelů, kteří se zabývají přestavbami zbraní kategorie A, B nebo C na zbraně 

kategorie D. Přestavby sice budou do budoucna přípustné, ale nepovedou ke změně 

kategorie zbraně, což sníží prodejnost přestavovaných zbraní. Upravená zbraň tak 

bude i po provedení příslušných úprav i nadále zůstávat ve své původní kategorii a i 

pro nakládání s takovou zbraní budou muset být splněny požadavky kladené na 

nakládání s odpovídající kategorií zbraní (A, B nebo C). Tato změna je však plně 

odůvodnitelná tím, že takto přestavěné zbraně dlouhodobě představují bezpečnostní 

riziko, pokud jde o nebezpečí jejich zpětné úpravy na funkční zbraně. Zbraně tohoto 

druhu dovážené do ČR z některých jiných členských států navíc často obsahují nijak 

neupravené anebo jen nedostatečně upravené hlavní části „ostrých“ zbraní. Rovněž 

revidovaná směrnice o zbraních vyžaduje klasifikovat takovéto předměty jako palné 

zbraně ve smyslu definic, které jsou v ní obsaženy. 

 

8) Dotčené subjekty  

Dotčenými orgány a osobami jsou Policie České republiky, ČÚZZS, 

znehodnocovatelé zbraní (držitelé příslušné zbrojní licence podle zákona o zbraních), 

další osoby, které s některými palnými zbraněmi nakládají, a to zejména, pokud je 

uvádějí na trh (zejména dovozci, výrobci a prodejci těchto zbraní). 

 

9) Dopady navrhované právní úpravy 
 
Sociální 

 

Návrh nařízení vlády nemá dopad na rodiny ani specifické skupiny obyvatel, 

včetně osob sociálně slabých, osob se zdravotním postižením, ani na národnostní 

menšiny.  

 

Dopady na životní prostředí  

 

 Návrh nařízení vlády nemá s přihlédnutím ke svému předmětu negativní 

dopady na životní prostředí. 

 

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

mužů a žen. 

 

Ochrana soukromí a osobních údajů 

 

Návrh nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů. 

 

10) Zhodnocení korupčních rizik 

 
Vzhledem k obsahu návrhu, který nezakládá žádné nové povinnosti ani nová 

oprávnění na straně orgánu veřejné moci a podnikatelských subjektů, které by již 

nebyly přímo stanoveny přímo použitelnými předpisy EU, resp. nevyplývaly ze 

zákona o zbraních, nejsou s návrhem spojena korupční rizika. 

 

11) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Česká republika disponuje již dnes odpovídající právní úpravou oblasti 

znehodnocování zbraní a aplikuje již i postupy podle prováděcího nařízení Komise 

2017/2403. V této oblasti nejsou dlouhodobě vykazovány nedostatky, resp. 

nedochází ke zneužívání znehodnocených zbraní jejich případnou reaktivací. Pokud 

již k reaktivaci dochází, jedná se o takové úpravy znehodnocených zbraní, které jsou 

svou technickou náročností v zásadě na úrovni výroby střelbyschopné zbraně od 

samého počátku. Jinak řečeno právní a technická stránka znehodnocování střelných 

zbraní v České republice je na vysoké úrovni. Z pohledu dopadu návrhu nařízení 

vlády na bezpečnost státu lze tedy konstatovat, že navrhovaná právní úprava 

znehodnocování nezvýší ani nesníží míru bezpečnosti v České republice. 

Naopak nové požadavky týkající se zbraní pro náboje typu Flobert, některých 

expanzních zbraní, jakož i některých dalších zbraní klasifikovaných v rámci kategorie 

D (§ 7 zákona o zbraních) lze předpokládat, že navrhovaná právní úprava bude mít 

pozitivní bezpečnostní dopad, neboť do budoucna omezí možnost uvádění takových 

zbraní, které lze přece jen snáze upravit na „ostré“ zbraně, do prakticky volného 

oběhu. 
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Zvláštní část  

 

K § 1 

V tomto ustanovení se vymezuje předmět právní úpravy.  

 

 

K § 2 

Toto ustanovení stanoví, že samostatné hlavní části kompletní palné zbraně 

se znehodnocují, pouze pokud jsou příslušenstvím takové zbraně. Uvedený 

požadavek vyplývá přímo z revidovaného prováděcího nařízení. Kompletní zbraně a 

samostatné hlavní části zbraní tedy lze znehodnocovat pouze „v sadě“, např. pokud 

jde o zbraň se sklopnými hlavněmi a příslušné výměnné hlavňové svazky, nebo např. 

o kulomet v sadě s příslušnými výměnnými hlavněmi. Údaje o znehodnocených 

částech příslušejících ke znehodnocené zbrani se uvedou rovněž do certifikátu o 

znehodnocení dané kompletní palné zbraně. 

 

K § 3 

Odst. 1 

 

 Toto ustanovení popisuje administrativně technickou stránku postupu 

dotčených subjektů ve vztahu ke znehodnocené zbrani a evidence znehodnocené 

zbraně v Centrálním registru zbraní. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva bude  

do doby zakotvení jeho postavení coby státní autority v oblasti znehodnocování 

zbraní v novém zákoně o zbraních zpracovaném bezodkladně na základě 

revidované směrnice o zbraních, dočasně vykonávat technické činnosti spojené 

s ověřením toho, zda znehodnocení zbraně bylo provedeno v souladu s revidovaným 

prováděcím nařízením ve prospěch stávajícího ověřujícího orgánu, tedy Policie 

České republiky. Tuto činnost ČUZZS již nyní vykonává podle nařízení vlády č. 

125/2017 Sb. 

 

Výstupem Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, který bude 

„doprovázet“ znehodnocenou palnou zbraň k Policii České republiky za účelem 

vydání osvědčení bude nález, který je vyjádřením ve smyslu ČÁSTI ČTVRTÉ 

správního řádu. Nález vydá Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, stejně jako 

dnes, tedy po seznámení se s technickou dokumentací postupu znehodnocení 

zbraně zpracovanou znehodnocovatelem (osoba, která je držitelem příslušné licence 

podle zákona o zbraních) a po fyzickém odborném zkoumání znehodnocené zbraně.                

 

Odst. 2 

 

Toto ustanovení odkazuje na podobu nového tiskopisu osvědčení o 

znehodnocení palné zbraně podle vzoru uvedeného v nařízení komise stanovenou v 

příloze č. 1 k návrhu nařízení vlády (dále jen „osvědčení“) a dále se uvádí 
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účel/použitelnost tohoto dokladu, která vyplývá ze vzájemného provázání dokladů o 

znehodnocení vyžadovaných na jedné straně zákonem o zbraních v dosavadním 

znění a na straně druhé revidovaným prováděcím nařízením. 

 

K § 4 

 Komplexně se zde upravují ustanovení týkající se označení znehodnocené 

kompletní palné zbraně jak kontrolní znehodnocovací značkou, tak i evropským 

označením vyplývajícím z revidovaného prováděcího nařízení. Ustanovení zákona o 

zbraních o kontrolní znehodnocovací značce a revidované prováděcí nařízení o 

zmíněném označení je zde třeba aplikovat vedle sebe (současně), neboť zatímco 

kontrolní znehodnocovací značka umožňuje jednoznačnou identifikaci subjektu, který 

znehodnocení provedl, tato informace není součástí označení (podle nařízení 

komise). Nařízení komise současně umožňuje stanovit na národní úrovni přísnější 

požadavky. 

 Zatímco kontrolní znehodnocovací značkou (jejíž vzor stanovuje nařízení 

vlády č. 219/2017 Sb.) je třeba označit všechny hlavní části bezprostředně po jejich 

znehodnocení, a to i takové, které po svaření znehodnocené zbraně nebudou 

zvnějšku vidět, evropské označení se na zbraň vyznačí až po ověření, že zbraň byla 

znehodnocena v souladu se stanoveným postupem, a po vydání certifikátu 

znehodnocené zbraně. 

Upraven je rovněž odkaz na přílohu č. 2 návrhu nařízení vlády, která stanoví 

podobu společného jednoznačného označení všech částí palné zbraně, upravených 

za účelem jejího znehodnocení podle vzoru uvedeného v revidovaném prováděcím 

nařízení a způsob jeho umístění na znehodnocenou palnou zbraň. Povinnost umístit 

na zbraň, resp. na její části, evropské označení, vyplývá přímo z revidovaného 

prováděcího nařízení. Návrh nařízení vlády tedy nezakládá v tomto směru žádnou 

novou povinnost a jedná se o čistě technické ustanovení. 

 

K § 5 

 Toto ustanovení stanoví, že příslušný útvar Policie České republiky potvrdí 

změnu kategorie znehodnocené kompletní palné zbraně v centrálním registru zbraní, 

a to po uplynutí 10 pracovních dnů ode dne předání kompletní palné zbraně 

k provedení evropského označení. Tento časový odstup vytváří nezbytný časový 

prostor, během něhož je policie oprávněna provést fyzickou kontrolu provedení 

označení znehodnocené kompletní palné zbraně evropským označením, k čemuž jí 

zmocňuje zákon o zbraních (§ 63).  

 

K § 6 

 Ustanovení nově upravuje technické požadavky na zbraně určené pro použití 

náboje typu Flobert, pokud má být možné je klasifikovat jako zbraně kategorie D. 

Zbraně pro náboje typu Flobert, které tato kritéria nesplní, nebude možno uvádět na 

trh jako zbraně kategorie D, ale jako zbraně odpovídající kategorie A, B nebo C 

v návaznosti na to, jaký je jejich funkční princip, resp. konstrukce. Klíčovým 

technickým požadavkem, který má zabránit snadné konvertovatelnosti dané zbraně 
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na zbraň pro výkonnější střelivo, je požadavek, aby daná zbraň nepoužívala tzv. 

komorové redukce, které umožňují v podstatě použít nábojovou komoru umožňující 

vložit náboj určený pro zbraně kategorie A, B nebo C, přičemž je deklarováno, že 

namísto takového náboje se do komory vkládá redukce (fakticky vložná nábojová 

komora) pro střelivo typu Flobert. 

 Výslovně se stanovuje nutnost konstruovat a zhotovit takovouto zbraň tak, aby 

byl tlak plynů při výstřelu snížen a úsťová energie střely nepřesahovala 7,5 Joule 

stanovených zákonem o zbraních.   

 

K § 7 

Ustanovení explicitně stanoví nemožnost použití hlavních částí zbraní 

použitelných ve zbraních podléhajících registraci podle zákona o zbraních také ve 

zbraních kategorie D uvedených v § 7 písm. b), c), f) a k) zákona o zbraních.  

Využívání těchto hlavních částí k uvedenému účelu by v praxi znamenalo obcházení 

zákona o zbraních.  

 

K § 8 

Komise v současné době dokončuje přípravu přímo použitelného předpisu 

(prováděcího nařízení Komise), které směrnice o zbraních předvídá v čl. 10a odst. 3 

revidované směrnice o zbraních. K požadavku, že expanzní zbraň kategorie D musí 

splňovat požadavek tzv. dovoleného výrobního provedení (viz vyhláška č. 370/2002 

Sb.) se tak přidává další úroveň technických požadavků, které stanoví prováděcí 

nařízení Komise v oblasti poplašných a signálních zbraní. V případě, že expanzní 

zbraň bude sice splňovat požadavky na dovolené výrobní provedení podle vyhlášky 

č. 370/2002 Sb., ale nebude splňovat technické požadavky podle přímo použitelného 

předpisu EU anebo nebude splnění těchto požadavků ověřeno příslušným orgánem 

některého členského státu v souladu s přímo použitelným předpisem EU, bude se 

z hlediska kategorizace jednat o zbraň odpovídající kategorie na základě svého 

funkčního principu. Tj. fakticky se nebude brát zřetel na to, že se jedná o expanzní 

zbraň. Na druhé straně se ale nebude jednat o zbraň kategorie A, jako by tomu bylo 

v případě, že by daná zbraň nesplňovala požadavky na dovolené výrobní provedení 

podle vyhlášky č. 370/2002 Sb. 

Ověření splnění technických požadavků stanovených přímo použitelným 

předpisem EU mají zajišťovat orgány členských států, přičemž se předpokládá i 

možnost uznávání ověření provedeného orgánem jiného členského státu. Do doby 

odpovídající změny zákona o zbraních (nebo zákona o ověřování střelných zbraní a 

střeliva), která by zakotvila příslušnou kompetenci Českého úřadu pro zkoušení 

zbraní a střeliva, mohou tuzemští výrobci a dovozci těchto zbraní využít možnosti 

ověření v jiném členském státě (např. u institutu PTB ve Spolkové republice 

Německo).  

 

K § 9 

Navrhované nařízení vlády se má vztahovat toliko na zbraně uváděné na trh po 

datu nabytí jeho účinnosti. Nabytím účinnosti se rozumí první dodání na vnitřní trh 
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Evropské unie, obvykle výrobcem nebo dovozcem (viz např. „Sdělení Komise – 

„Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2016“, 2016/C 272/01, str. 18 

a násl.). Nařízení vlády se tedy netýká zpětně zbraní znehodnocených dříve. Vedle 

toho však je třeba v případě znehodnocování zbraní upozornit, že z technického 

pohledu se revidované prováděcí nařízení, podobně jako dosavadní prováděcí 

nařízení Komise 2017/2403, vztahuje i na případy přemístění znehodnocených 

zbraní z jiného členského státu (vzhledem k tomu, že toto nařízení vlády na rozdíl od 

revidovaného prováděcího nařízení neupravuje konkrétní technické požadavky na 

znehodnocování, ale pouze na ně odkazuje, není uvedení podmínky převodu 

z jiného členského státu na místě, neboť ověření znehodnocení takové zbraně budou 

provádět orgány tohoto jiného členského státu). 

Pokud jde o zbraně na náboje typu Flobert a poplašné a signální zbraně, návrh 

umožňuje, aby ten, kdo uvádí tyto zbraně na trh, prokázal, že jde o zbraně vyrobené 

nebo dovezené na území EU přede uplynutím transpoziční lhůty revidující směrnice, 

resp. lhůty uvedené v čl. 10a odst. 3 revidované směrnice. V takovém případě bude 

moci i po nabytí účinnosti tohoto nařízení uvádět tyto zbraně na trh (vyprodávat 

skladové zásoby). V případě potřeby bude ale muset kontrolním orgánům věrohodně 

prokázat, že jde skutečně o zbraně vyrobené nebo dovezené na území Evropské 

unie 14. září 2018. Prokázání této skutečnosti bude nezbytné ve vztahu ke každé 

jednotlivé zbrani. Z tohoto důvodu bude nezbytné, aby se jednalo o zbraně 

individuálně určitelné, tj. aby byly označeny individualizovanými identifikačními údaji. 

Rovněž bude nutné prokázat např. obchodními listinami, provozními záznamy, 

úředními či účetními doklady, které budou obsahovat údaje o takto 

individualizovatelných zbraních, že k výrobě nebo k dovozu daných zbraní skutečně 

došlo před stanoveným datem.  

 

K § 10 

 Navrhuje se zrušit nařízení vlády č. 125/2017 Sb., které je tímto nařízením 

vlády beze zbytku nahrazováno. 

 Navrhuje se rovněž bez náhrady zrušit nařízení vlády č. 151/2004 Sb. Toto 

nařízení se stalo v důsledku přijetí revidující směrnice 2017/853 bezpředmětným. 

V případě zbraní, které nejsou z pohledu směrnice o zbraních zbraněmi palnými 

(mechanické zbraně, plynové zbraně, řezy zbraní), bylo již v současnosti toto 

nařízení vlády redundantní, neboť nenaplňovalo žádný požadavek této směrnice. 

Vedle toho pouze nadbytečně deklarovalo skutečnost, že zákon o zbraních 

v žádném ze svých ustanovení žádný požadavek na splnění dovozních formalit u 

těchto zbraní neobsahoval (a nebude obsahovat ani do budoucna). 

 

K § 11 

 S ohledem na transpoziční lhůtu revidované směrnice o zbraních, jakož i 

nabytí účinnosti revidovaného prováděcího nařízení a termín stanovený v čl. 10a 

odst. 3 revidované směrnice o zbraních, se navrhuje, aby toto nařízení vlády nabylo 

účinnosti bez zbytečného odkladu. Přitom se ponechává minimální legisvakanční 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB3GF3H8M)



21 

 

lhůta umožňující adresátům normy seznámení se s jejím obsahem, a to v délce 15 

dnů ode dne publikace nařízení vlády ve Sbírce zákonů. 

 

 

 

K Příloze č. 1 

 

Příloha stanoví konkrétní „národní“ podobu tiskopisu osvědčení podle vzoru 

uvedeného v přímo použitelném předpise Evropské unie. Jedná se o stejný formát 

(kartička), jaký již dnes má zbrojní průkaz, průkaz zbraně ad., ve smyslu zákona o 

zbraních. 

 

K Příloze č. 2 

 

Příloha stanoví konkrétní „národní“ podobu označení podle vzoru uvedeného 

v přímo použitelném předpise Evropské unie. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB3GF3H8M)


