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Rozdílová tabulka k návrhu nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní  

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst. 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 1 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. 

32017L0853 čl. 2 odst. 

3 

3. Opatření přijatá 

členskými státy podle 

odstavců 1 a 2 musí 

obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být 

takový odkaz učiněn při 

jejich úředním vyhlášení. 

Způsob odkazu si stanoví 

členské státy. 

31991L0477 čl. 18 Tato opatření přijatá 

členskými státy musí 

obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být 

takový odkaz učiněn při 

jejich úředním vyhlášení. 

Způsob odkazu si stanoví 

členské státy. 

 

§ 2  

 
Samostatné hlavní části kompletní 

palné zbraně se znehodnocují, 

pouze pokud jsou příslušenstvím 

takové zbraně. 

32018R0337 

 

 

 

 

 

02015R2403 

 

 

 

 

čl. 1 odst. 

1) 

 

 

 

 

 

čl. 1  

odst. 1 

 

Prováděcí nařízení (EU) 

2015/2403 se mění takto: 

 

1) V článku 1 se odstavec 

1 nahrazuje tímto: 

… 

1. Toto nařízení se použije 

na palné zbraně všech 

kategorií uvedených v 

části II přílohy I směrnice 

91/477/EHS. 

32018R0337 

 

 

 

 

02015R2403 

 

čl. 1 odst, 

4) 

 

 

 

 

 

Příloha I 

4) Příloha I se nahrazuje 

zněním uvedeným v 

příloze I tohoto nařízení. 

… 

 

— Technické specifikace 

znehodnocování palných 

zbraní jsou zaměřeny na 
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znehodnocování hlavních 

částí palných zbraní, jak 

jsou definovány ve 

směrnici 91/477/EHS. 

Technické specifikace 

znehodnocování palných 

zbraní stanovené v příloze 

I se vztahují také na 

znehodnocování 

výměnných hlavní, které 

jsou jakožto oddělené 

předměty technicky 

spojeny s palnou zbraní, 

jež má být znehodnocena, 

a mají být její součástí. 

§ 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. 

32018R0337 

 

 

02015R2403 

 

 

čl. 1 odst. 

2) 

 

čl. 3 odst. 

1 a 4 

2) V článku 3 se odstavec 

1 nahrazuje tímto: 

… 

1.  Členské státy určí 

příslušný orgán veřejné 

moci, který ověřuje, zda 

znehodnocení palné 

zbraně bylo provedeno v 

souladu s technickými 

specifikacemi uvedenými 

v příloze I (dále jen 

„ověřující subjekt“). 

… 

4.  Bylo-li znehodnocení 

palné zbraně  provedeno v 

souladu s technickými 

specifikacemi uvedenými 

v příloze I, ověřující 

subjekt vystaví majiteli 

palné zbraně osvědčení o 

znehodnocení podle vzoru 

uvedeného v příloze III. 

Veškeré údaje v osvědčení 

o znehodnocení se uvádějí 

v jazyce členského státu, v 

němž bylo osvědčení o 

znehodnocení vydáno, a v 

anglickém jazyce. 

32017L0853 

 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 10 

 

  

 

čl. 10b 

odst. 1 

10) Vkládají se nové 

články, které znějí: 

 … 

       

1.   Členské státy přijmou 

opatření k tomu, aby 

znehodnocení palných 

zbraní zkontroloval 

příslušný orgán, a bylo tak 

zajištěno, že v důsledku 

úprav provedených na 

palné zbrani jsou všechny 
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její hlavní části trvale 

nefunkční a nelze je 

odstranit, nahradit nebo 

upravit způsobem, který 

by jakkoli umožnil 

uschopnění palné zbraně 

ke střelbě. Členské státy v 

rámci uvedené kontroly 

zajistí vydání osvědčení a 

pořízení záznamu, které 

potvrzují znehodnocení 

palné zbraně, a umístění 

zřetelného odpovídajícího 

označení na palnou zbraň. 

… 

§ 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.  

 

32018R0337 

 

 

02015R2403 

 

 

čl. 1 odst. 

3) 

 

 

čl. 5 

3) Článek 5 se nahrazuje 

tímto: 

… 

Znehodnocené palné 

zbraně se označují 

společným jednoznačným 

označením podle vzoru 

uvedeného v příloze II, 

které označuje, že byly 

znehodnoceny v souladu s 

technickými specifikacemi 

stanovenými v příloze I. 

Ověřovací subjekt tímto 

označením opatří všechny 

hlavní části upravené za 

účelem znehodnocení 

palné zbraně, přičemž 

označení musí splňovat 

tato kritéria: 

a) je zřetelně viditelné a 

neodstranitelné; 

b) nese údaje o členském 

státě, ve kterém bylo 

provedeno znehodnocení, 

a o ověřujícím subjektu, 

který znehodnocení 

osvědčil; 

c) původní sériové číslo 

(sériová čísla) palné 

zbraně zůstává zachováno. 

32017L0853 

 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 10 

 

  

 

čl. 10b 

odst. 1 

10) Vkládají se nové 

články, které znějí: 

 … 

       

1.   Členské státy přijmou 

opatření k tomu, aby 

znehodnocení palných 

zbraní zkontroloval 

příslušný orgán, a bylo tak 
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zajištěno, že v důsledku 

úprav provedených na 

palné zbrani jsou všechny 

její hlavní části trvale 

nefunkční a nelze je 

odstranit, nahradit nebo 

upravit způsobem, který 

by jakkoli umožnil 

uschopnění palné zbraně 

ke střelbě. Členské státy v 

rámci uvedené kontroly 

zajistí vydání osvědčení a 

pořízení záznamu, které 

potvrzují znehodnocení 

palné zbraně, a umístění 

zřetelného odpovídajícího 

označení na palnou zbraň. 

… 

§ 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. 

 

02015R2403 

 

čl. 3 odst. 

6 

6.  Členské státy zajistí, 

aby osvědčení vydaná ke 

znehodnoceným palným 

zbraním byla po dobu 

nejméně 20 let vedena v 

evidenci s uvedením dne 

znehodnocení a čísla 

osvědčení. 

32017L0853 

 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 10 

 

  

 

čl. 10b 

odst. 1 

10) Vkládají se nové 

články, které znějí: 

 … 

       

1.   Členské státy přijmou 

opatření k tomu, aby 

znehodnocení palných 

zbraní zkontroloval 

příslušný orgán, a bylo tak 

zajištěno, že v důsledku 

úprav provedených na 

palné zbrani jsou všechny 

její hlavní části trvale 

nefunkční a nelze je 

odstranit, nahradit nebo 

upravit způsobem, který 

by jakkoli umožnil 

uschopnění palné zbraně 

ke střelbě. Členské státy v 

rámci uvedené kontroly 

zajistí vydání osvědčení a 

pořízení záznamu, které 

potvrzují znehodnocení 

palné zbraně, a umístění 

zřetelného odpovídajícího 

označení na palnou zbraň. 

… 

§ 6 Palná zbraň uvedená v § 7 písm. c) 

zákona o zbraních musí být 
32017L0853 

 

čl. 1 odst. 

1) 

1) Článek 1 se nahrazuje 

tímto: 
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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. 

 

 

31991L0477 

 

 

čl. 1 odst. 

1. bod 1)   

  

... 

1) „palnou zbraní“ 

jakákoli ruční zbraň s 

hlavní, která vystřeluje 

nebo je konstruována či 

může být přeměněna tak, 

aby vystřelovala 

hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením 

okamžitého uvolnění 

chemické energie, není-li 

z této definice vyloučena z 

některého z důvodů 

uvedených v části III 

přílohy I. Palné zbraně 

jsou zařazeny do kategorií 

podle části II přílohy I. 

 

Zbraň 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 

vyrobena, může být 

uschopněna ke střelbě; 

§ 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. 

 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1 odst. 

1) 

 

 

čl. 1 odst. 

1. bod 1)   

1) Článek 1 se nahrazuje 

tímto: 

  

... 

1) „palnou zbraní“ 

jakákoli ruční zbraň s 

hlavní, která vystřeluje 

nebo je konstruována či 

může být přeměněna tak, 

aby vystřelovala 

hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením 

okamžitého uvolnění 

chemické energie, není-li 

z této definice vyloučena z 

některého z důvodů 

uvedených v části III 

přílohy I. Palné zbraně 

jsou zařazeny do kategorií 
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podle části II přílohy I. 

 

Zbraň 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 

vyrobena, může být 

uschopněna ke střelbě; 

§ 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.  

 

… 

 

 

 

čl. 2 odst. 

1 

[Alarm and Signal 

weapons manufactured or 

imported in the EU shall 

be subject to a verification 

of their compliance with 

the technical 

specifications set out in 

Annex I.] 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 10 

 

 

čl. 10a 

10) Vkládají se nové 

články, které znějí:  

… 

1.  Členské státy přijmou 

opatření s cílem zajistit, 

aby zařízení s držákem 

nábojů, která jsou určena 

pouze ke střelbě s 

využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, 

dráždivých látek, jiných 

účinných látek nebo 

pyrotechnických nábojů 

nemohla být přeměněna 

tak, aby vystřelovala 

hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením 

okamžitého uvolnění 

chemické energie. 

 

2.  Členské státy 

klasifikují jako palné 

zbraně zařízení s držákem 

nábojů, která jsou určena 

pouze ke střelbě s 

využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, 

dráždivých látek, jiných 

účinných látek nebo 

pyrotechnických 
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signálních nábojů a 

mohou být přeměněna tak, 

aby vystřelovala 

hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením 

okamžitého uvolnění 

chemické energie. 

 

3.  Komise přijme 

prováděcí akty, jimiž 

stanoví 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. Tyto prováděcí 

akty se přijímají 

přezkumným postupem 

podle čl. 13b odst. 2. 

Komise přijme první 

takový prováděcí akt do 

14. září 2018. 

§ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02015R2403 

 

čl. 1 odst. 

2 

2.  Toto nařízení se 

nepoužije na palné zbraně 

znehodnocené před dnem 

použitelnosti tohoto 

nařízení, ledaže jsou tyto 

zbraně převedeny do 

jiného členského státu 

nebo uvedeny na trh. 

 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 10 

 

 

 

čl. 10a 

odst. 3 

10) Vkládají se nové 

články, které znějí:  

… 

… 

3.  Komise přijme 

prováděcí akty, jimiž 

stanoví 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 
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působením okamžitého 

uvolnění chemické 

energie. Tyto prováděcí 

akty se přijímají 

přezkumným postupem 

podle čl. 13b odst. 2. 

Komise přijme první 

takový prováděcí akt do 

14. září 2018. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 10 

 

 

 

čl. 10b 

odst. 3 

10) Vkládají se nové 

články, které znějí:  

… 

… 

3. Prováděcí akty uvedené 

v odstavci 2 se nevztahují 

na palné zbraně 

znehodnocené před datem 

použitelnosti uvedených 

prováděcích aktů, ledaže 

jsou tyto palné zbraně po 

tomto datu převáděny do 

jiného členského státu 

nebo uváděny na trh. 

§ 10 bod 1 
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. 

31991L0477 

 

 

čl. 11  

odst. 4 

 

 

4.  Každý členský stát 

předá ostatním členským 

státům seznam palných 

zbraní, pro které může 

být vydán souhlas k 

přepravě na jeho území 

bez předchozího 

povolení. 

 

Tyto seznamy palných 

zbraní budou sděleny 

podnikatelům v oboru 

zbraní, kteří obdrželi 

souhlas pro přepravu 

palných zbraní bez 

předchozího povolení 

postupem podle odstavce 

3. 

 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 14 

 

 

 

čl. 13 odst. 

4 a 5 

14) V článku 13 se 

doplňují nové odstavce, 

které znějí: 

… 

4.   Příslušné orgány 

členských států si 

elektronickými prostředky 

vyměňují informace o 

udělených povoleních pro 

převod palných zbraní do 

jiného členského státu a 

informace týkající se 

zamítnutí udělit povolení 

podle článků 6 a 7 z 

důvodů bezpečnosti nebo 
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z důvodů týkajících se 

spolehlivosti dotyčné 

osoby. 

 

5.   Komise zajistí systém 

výměny informací 

uvedených v tomto 

článku. 

 

Komise přijme akty v 

přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 13a, 

které doplní tuto směrnici 

stanovením podrobných 

opatření pro 

systematickou výměnu 

informací elektronickými 

prostředky. Komise přijme 

první takový akt v 

přenesené pravomoci do 

14. září 2018.“ 

Příloha č. 1 Vzor osvědčení 32018R0337 

 

 

 

02015R2403 

 

 

 

 

čl. 1 odst. 

6) 

 

 

Příloha III 

 

6) Příloha III se nahrazuje 

zněním uvedeným v 

příloze III tohoto nařízení. 

… 

PŘÍLOHA III 

Vzor osvědčení o 

znehodnocení palné 

zbraně 

Příloha č. 2 Vzor evropského označení 32018R0337 

 

 

 

02015R2403 

 

 

 

čl. 1 odst. 

5) 

 

 

 

Příloha II 

 

5) Příloha II se nahrazuje 

zněním uvedeným v 

příloze II tohoto nařízení. 

… 

PŘÍLOHA II 

Vzor označení 

znehodnocených palných 

zbraní 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

02015R2403 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 

32018R0337 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/337 ze dne 5. března 2018, kterým se 

mění prováděcí nařízení (EU) 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 

… Prováděcí nařízení Komise (EU) … [laying down technical specifications for 

alarm and signal weapons for the application of Directive 91/477/EEC on 

control of the acquisition and possession of weapons] 

31991L0477 Směrnice Rady ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní 

(91/477/EHS) 

32008L0051 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008, 

kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní 

32017L0853 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 
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