
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní  

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo vnitra  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

říjen 2018 

      

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 14.9.2018 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu je upravit technické provedení některých zbraní.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  

Návrh nařízení nebude mít dopad na státní rozpočet a rozpočty bezpečnostních sborů. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Návrh nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Návrh má dopady na firmy znehodnocující zbraně a firmy uvádějící na trh expanzní zbraně 

a zbraně na náboje typu Flobert.   

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Návrh nemá dopady na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Návrh nemá dopady na spotřebitele. 
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3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Návrh nemá dopady na životní prostředí.  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Návrh nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Návrh neobsahuje korupční rizika. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Návrh má pozitivní dopad na bezpečnost České republiky, a to zejména tím, že do 

budoucna vylučuje možnost uvádění na trh u zbraní nepodléhajících registraci, které je 

možné snáze upravit na plnohodnotné palné zbraně. Návrh nemá dopady na obranu státu.   
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1) Důvod předložení a cíle 

 

Název 

Návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní (dále jen 

„návrh nařízení vlády“). 

 

Definice problému  

Definice problému je podrobně popsána v Důvodové zprávě, bodu 1.2. 

 

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Problematika znehodnocování zbraní, expanzních zbraní a zbraní na náboje typu 

Flobert je řešena v několika právních předpisech. 

Jedná se zejména o: 

 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), 

 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 znehodnocení 

 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 

 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. 

 

Na evropské úrovni se jedná o: 

 Směrnici 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (dále jen „směrnice 

o zbraních“) 
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 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 (dále jen „revidující směrnice“) 

 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 

  prováděcí nařízení Evropské komise 2018/337, kterým se mění prováděcí 

nařízení 2015/2403 

Od 28. června 2018, kdy nabylo účinnosti prováděcí nařízení 2018/337, není 

vnitrostátní právní úprava v souladu s požadavky práva EU. Důvodem je to, že 

revidované prováděcí nařízení především kompletně nahrazuje technické přílohy 

dosavadního prováděcího nařízení 2015/2403, které upravují konkrétní postupy při 

znehodnocování palných zbraní. Vedle toho však prováděcí nařízení 2015/2403 

změnilo dosavadní přístup, pokud jde o svou působnost. Zatímco podle prováděcího 

nařízení 2015/2403 se postupovalo pouze při znehodnocování kompletních zbraní, 

revidované prováděcí nařízení upravuje explicitně i znehodnocování některých 

vybraných hlavních částí zbraní (tedy nekompletních zbraní). 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 právních předpisů (nejprve vyhlášky č. 371/2002 Sb. a posléze nařízení 

vlády č. 219/2017 Sb.).  

Další podrobnosti jsou uvedeny v Důvodové zprávě.  

 

Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými orgány a osobami jsou: 

 Policie České republiky, 

 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) 

 znehodnocovatelé zbraní (držitelé příslušné zbrojní licence podle zákona o 

zbraních) 

 držitelé koncese a podnikatelé v oboru zbraní a střeliva nakládající 

s vymezenými palnými zbraněmi uvedenými v návrhu nařízení  

 

Popis cílového stavu 

Přijetí návrhu nařízení vlády je jednak nezbytné k zajištění souladu vnitrostátní 

právní úpravy znehodnocování zbraní s nově upravenými požadavky na 

znehodnocování zbraní obsaženými v prováděcí nařízení EK 2018/337. 
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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.), bude nahrazeno novým nařízením vlády.  

Vzhledem ke koncepční změně přímo účinného prováděcího nařízení EK 

2018/337, si novela vyžádá řadu novelizačních bodů. De facto tak z původního 

nařízení bude jen prázdná skořápka. Právní úprava bude pro uživatele nepřehledná. 

Název nařízení nebude odpovídat svému obsahu, protože se bude kromě 

znehodnocování dotýkat zbraní na náboje typu Flobert a expanzních zbraní. 

 

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

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).  

V návaznosti na přijetí revidující směrnice 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 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). 

 

Zhodnocení rizika  

 

Navrhované nařízení vlády primárně řeší znehodnocování zbraní v návaznosti na 

přímo použitelný předpis Evropské unie. Dále však do určité míry řeší i další 

požadavky revidující směrnice kladené na technickou podobu zbraní. To ve svém 

důsledku snižuje počet ustanovení revidované směrnice, která nejsou v tuto chvíli 

implementována do právního řádu ČR. K zajištění plné implementace revidující 

směrnice byla připravena novela zákona o zbraních, která byla po schválení vládou 

předložena Poslanecké sněmovně ČR (sněmovní tisk 92). S ohledem na dosavadní 

průběh projednávání tohoto sněmovního tisku, je více jak pravděpodobné, že novela 
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zákona o zbraních nebude účinná do 14. 9. 2018, kdy končí lhůta pro implementaci 

revidované směrnice.  

Navrhované nařízení vlády tak do určité snižuje riziko hrozící ČR z neimplementace 

směrnice.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB3GF3JI5)



7 
 

2) Návrh variant řešení 

 

Nulová varianta – zachování současného stavu 

Přínosy:  

Bude zachován stávající volnější přístup ke znehodnocování zbraní, zejména 

možnost znehodnocovat samostatné hlavní části palných zbraní a nekompletních 

zbraní postupem podle národních znehodnocovacích standardů. 

Zápory:  

Nebude možno v plném rozsahu postupovat podle přímo účinného prováděcí 

nařízení EK 2018/337, přičemž se jedná o přímo použitelný předpis Evropské unie. 

Současná situace je tudíž značně nepřehledná a aplikovatelnost nařízení vlády č. 

125/2017 Sb. v celém rozsahu je problematická. 

 

Nebude učiněn žádný krok směrem k implementaci revidující směrnice a Česká 

republika tak bude čelit možnosti rychlejšího a přísnějšího postihu ze strany orgánů 

Evropské unie za porušení smluv. 

 

Po nabytí účinnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie pro oblast 

poplašných a signálních zbraní nebude možné tyto zbraně jakkoli uvádět na trh, 

neboť bude zcela absentovat adaptační národní předpis, který by takový postup 

umožňoval. 

 

 

Varianta č. 1 –nové nařízení vlády  

Přínosy:  

Komplexní a přehledné řešení problémů v jedné právní normě. Umožnění 

bezproblémového postupu podle revidovaného prováděcího nařízení. Splnění 

některých požadavků revidované směrnice týkajících se expanzních zbraní a možné 

konvertovatelnosti zbraní. 

Částečné splnění transpoziční povinnosti České republiky ve vztahu k revidované 

směrnici. 

Zápory:  

Nutnost na existenci nařízení vlády reagovat v případě dalšího legislativního 

projednávání návrhu novely zákon o zbraních, která má za cíl implementaci 

revidované směrnice (sněmovní tisk č. 92).  
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3) Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

Náklady 

Přijetí nařízení vlády nebude mít dopad na státní rozpočet.   

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 

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 příslušné požadavky 

zákona o zbraních.  

 

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Jako nevhodná se jeví nulová varianta, která  by vedla k nepřehlednému stavu 

v oblasti znehodnocování (a v budoucnu též v oblasti uvádění poplašných a 

signálních zbraní na trh) a současně by nijak nepřispěla ke splnění implementační 

povinnosti České republiky, pokud jde o revidovanou směrnici. 

Jako vhodná se proto jeví varianta č. 2, tedy přijetí nového nařízení vlády. 

Jedná se o jediné komplexní a přehledné řešení problémů spojených s uváděním 

zbraní kategorie D (ve smyslu zákona o zbraních) na trh, a to v jedné právní normě. 
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Současně bude řešeno hned několik problémů návaznosti české právní úpravy 

v oblasti střelných zbraní v civilní sféře na příslušné legislativní akty Evropské unie.  

 

4) Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Po zhodnocení přínosů a záporů popsaných u jednotlivých variant se jako 

nejvhodnější jeví varianta č. 1. Jako nevhodná se jeví nulová varianta. 

 

5) Implementace doporučené varianty a vynucování 

Z věcného i legislativně technického hlediska se jako nejvhodnější jeví přijetí 

nového nařízení vlády. 

Nabytí účinnosti nové právní úpravy je navrženo tak, aby se primárně 

respektovala nutnost promptní reakce na přijetí revidovaného prováděcího nařízení 

2018/337 a na transpoziční lhůtu revidované směrnice. 

Z pohledu adresátů normy je významná věcná působnost navrhovaného 

nařízení vlády, které se dotýká pouze zbraní nově uváděných na trh. V případě 

expanzních zbraní je pak možné také to, aby na trh byly uváděny poplašné a signální 

zbraně, které sice požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie 

nevyhovují, ale které byly vyrobeny nebo na území Evropské unie dovezeny 

nejpozději k 14. září 2018, pokud současně splňovaly požadavky na dovolené 

výrobní provedení podle zákona o zbraních a vyhlášky č. 370/2002 Sb. 

 

6) Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti bude prováděn v pravidelných intervalech za využití 

nástrojů ex post RIA postupně poté, co navrhovaná nová právní úprava vstoupí 

v platnost a nabude účinnosti.  

Přezkum účinnosti regulace bude MV provádět kontinuálně.  

 

7) Konzultace a zdroje dat 

Konzultace byly provedeny se zástupci Policie ČR, Českého úřadu zbraní a 

střeliva a odborné veřejnosti.     

 

8) Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Ministerstvo vnitra ČR, 

odbor bezpečnostní politiky 
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Mgr. Ing. Jan Bartošek 

jan.bartosek@mvcr.cz 

tel. 974 833 313 

 

Mgr. Milena Bačkovská 

milena.backovska@mvcr.cz 

tel. 974 832 767 
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