
                                     IV. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1  Název 
 

Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle zákona o zbraních 
a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice a  provozovatele střelnice 
pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu 
nebo ničení munice (vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo 
muničnímu průkazu). 
 

1.2  Definice problému 
 

Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti 
zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění 
vyhlášky č. 254/2007 Sb., je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 119/2002 Sb., 
o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Současné 
znění vyhlášky neodpovídá změnám zákona o zbraních, ani právní úpravě zdravotních služeb, 
ani aktuálním poznatkům lékařské vědy. Stávající vyhláška, která je již ve vztahu k zákonné 
úpravě a vymezení požadavků na zdravotní způsobilost „zastaralá“, rovněž činí problémy 
v aplikační praxi. Například: 

− Z aplikační praxe zaznívá požadavek, aby bylo jasně určeno, že zpráva o odborném 
vyšetření vždy obsahuje vyjádření lékaře, který odborné vyšetření provedl, 
ke zdravotnímu stavu posuzované osoby s ohledem na její zdravotní způsobilost.  

− Medicínská terminologie na některých místech stávající vyhlášky neodpovídá 
medicínským pojmům používaným v klinické praxi nebo jde přímo o pojmy obsoletní, 
popř. pojmy vzájemně se překrývající, 

− Stávající vyhláška neobsahuje takový výčet nemocí, vad a stavů, které vylučují 
zdravotní způsobilost, nebo nemocí, vad a stavů, u nichž lze kladný posudek vydat 
po provedení odborného vyšetření, který by odpovídal současným potřebám praxe; 
současným potřebám praxe rovněž neodpovídá jejich rozčlenění v rámci přílohy 
stávající vyhlášky ve vztahu k jejich dopadu na posuzování zdravotní způsobilosti.  

− Současným požadavkům klinické praxe rovněž neodpovídá definování klinických 
stavů a specifikace způsobu vyšetřovaného onemocnění. 

 
Z uvedených důvodů se jeví jako nezbytné vydat vyhlášku novou. 
 
 

1.3  Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Existující právní stav v dané oblasti je takový, že zákon o zbraních obsahuje zákonné 
zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví vydat vyhlášku, kterou by se stanovily požadavky na 
zdravotní způsobilost, nemoci, vady a stavy, kdy nelze vydat kladný posudek nebo kdy jej lze 
vydat pouze za předpokladu provedení odborného vyšetření, druhy prohlídek a jejich obsah, 
náležitosti lékařského posudku a obsah lékárničky první pomoci pro provozovatele střelnice. 
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Současné znění vyhlášky č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo 
platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, 
nereflektuje změny v souvisejících právních předpisech (zejména zákonech), ke kterým 
od její novelizace (pouze vyhláškou č. 254/2007 Sb.) došlo. Jde především 
 
a) o zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) 

− podle znění zákona o zbraních platném do 30. 6. 2014 byl držitel zbrojního průkazu 
skupiny D povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře do 1 měsíce 
po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu; od 1. 7. 2014 došlo k prodloužení 
uvedené doby z 30 měsíců na 5 let; od 6. 8. 2016 došlo k další změně, a sice že držitel 
zbrojního průkazu skupiny D je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího 
lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního 
průkazu, 

− zavedení kategorie muničního průkazu a střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení 
munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice (účinnost 
změny zákona nastala od 1. 8. 2017), 

− zmocnění stanovit obsah lékárničky první pomoci u provozovatele střelnice 
pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, 
střelbu nebo ničení munice (účinnost změny zákona nastala od 1. 8. 2017), 

− změna posuzování zdravotní způsobilosti, kdy se nyní posuzuje zdravotní způsobilost 
vykonávat činnosti podle tohoto zákona, a to podle povahy těchto činností (§ 17 odst. 
2 písm. a); účinnost změny zákona nastala 6. 8. 2016), 

− řešení postupu při zjištění změny zdravotní způsobilosti lékařem, posuzujícím lékařem 
nebo příslušným útvarem policie (nyní upraveno v § 20a; účinnost změny zákona 
nastala od 6. 8. 2016). 
 

b) zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

− faktické a terminologické změny v oblasti zdravotních služeb a jejich poskytování. 
 

c) zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů  
− zákon upravil v hlavě IV posudkovou péči a lékařské posudky a pracovnělékařské 

služby. 
 

Příloha č. 1 vyhlášky neodpovídá současnému zmocnění v zákoně o zbraních, neboť obsahuje 
seznam nemocí, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti 
zbrojního průkazu. Zmocnění v současném znění zákona je však ke stanovení nemocí, vad 
a stavů, kdy nelze vydat kladný posudek nebo kdy jej lze vydat pouze za předpokladu 
provedení odborného vyšetření. Stávající příloha č. 1 vyhlášky dále nezohledňuje aktuální 
poznatky lékařské vědy. Rovněž nejsou stanoveny nemoci, vady a stavy vylučující zdravotní 
způsobilost žadatele nebo držitele muničního průkazu. 
V příloze č. 2 vyhlášky není stanoven obsah lékárničky v případě provozovatele střelnice 
pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu 
nebo ničení munice. 
 
 

1.4  Identifikace dotčených subjektů 
 

1. žadatelé o vydání zbrojního/muničního průkazu a držitelé těchto průkazů  
2. posuzující lékaři a poskytovatelé zdravotních služeb 
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3. provozovatelé střelnic a střelnic pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo 
zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice 
 
 
1.5  Popis cílového stavu 
 

Nová vyhláška napomůže realizovat změny v oblastech činností podle zákona o zbraních, 
jejichž cílem je přispět ke zvýšení bezpečnosti při držení střelných zbraní a nakládání se 
střelivem a municí. 
 
Cílem změny je rovněž to, aby nová vyhláška byla v souladu se zákonem o zbraních, se 
zákony upravujícími zdravotní služby a rovněž reagovala na aktuální poznatky lékařské vědy.  
 
Na základě zmocnění a v mezích zákonné úpravy budou upraveny požadavky na zdravotní 
způsobilost a její posuzování v případě žadatelů o vydání muničního průkazu a držitelů těchto 
průkazů, které budou obdobné jako u žadatelů a držitelů zbrojních průkazů skupiny D.  
 
Rovněž budou upřesněny požadavky na zdravotní způsobilost týkající se žadatelů a držitelů 
zbrojních průkazů tak, aby byla vyhláška v souladu se zákonem o zbraních ve znění jeho výše 
uvedených novel a se zákonem o zdravotních službách a zákonem o specifických zdravotních 
službách.  
 
V souladu se zmocněním budou stanoveny typy lékařských prohlídek a jejich obsah. 
Konkrétně se bude jednat o prohlídky vstupní, periodické a mimořádné, což odpovídá 
stávající vyhlášce. Vstupní prohlídky budou absolvovat žadatelé o zbrojní nebo muniční 
průkaz a žadatelé o rozšíření zbrojního průkazu o další skupinu nebo skupiny. Periodická 
prohlídka se, na rozdíl od stávající vyhlášky, bude týkat kromě držitelů zbrojního průkazu 
skupiny D i držitelů průkazu muničního. Periodické prohlídky budou probíhat v příslušných 
lhůtách; bude odkázáno na povinnost stanovenou v zákoně pro držitele zbrojního průkazu 
skupiny D podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem 
uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu (§ 29 odst. 2 zákona o zbraních) 
a stejně definovanou povinnost pro držitele muničního průkazu (§ 70h odst. 1 písm. h) zákona 
o zbraních). Mimořádné prohlídky se budou provádět při zjištění nebo důvodném podezření, 
že došlo ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti držitele zbrojního nebo muničního 
průkazu. Mechanismy tohoto zjištění a zajištění mimořádné lékařské prohlídky jsou obsaženy 
v § 20a zákona o zbraních. V souladu se zmocněním zákona o zbraních (§ 20 odst. 5 písm. c) 
bude definován obsah prohlídek. Bude se jednat o anamnézu, fyzikální vyšetření včetně 
odborných orientačních, vlastní odborné vyšetření a s nimi spojené administrativní úkony 
a vedení zdravotnické dokumentace.  
 
Vyhláška bude definovat stav, kdy posuzovanou osobu nelze uznat za zdravotně způsobilou 
a nelze tedy vydat kladný posudek. K této situaci dochází v případě, že posuzovaná osoba trpí 
nemocemi, které zdravotní způsobilost vylučují, nebo na základě výsledků odborných 
vyšetření lze učinit závěr o zdravotní nezpůsobilosti posuzované osoby. 
 
Ve vyhlášce bude upřesněn v návaznosti na specifičnost lékařského posudku o zdravotní 
způsobilosti žadatelů nebo držitelů zbrojních nebo muničních průkazů jeho obsah. 
K náležitostem, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, 
ve znění pozdějších předpisů, se doplní další náležitost, a to skupina nebo skupiny zbrojního 
průkazu nebo uvedení muničního průkazu.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB62H6FB3)



 4 

 
 
Příloha č. 1 k vyhlášce, obsahující seznam nemocí, které zdravotní způsobilost k vydání 
kladného lékařského posudku vylučují, a nemocí, u nichž lze kladný lékařský posudek vydat 
po provedení odborného vyšetření, bude odrážet aktuální poznatky lékařské vědy.  
 
V příloze č. 2 bude na základě doporučení odborníků revidován povinný obsah lékárničky 
provozovatele střelnice a nově zaveden obsah lékárničky provozovatele střelnice pro munici, 
trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení 
munice. 
 

 
1.6  Zhodnocení rizika 
 

V případě, že by nedošlo k přijetí vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu 
nebo muničnímu průkazu, stav podzákonných právních předpisů by i nadále neodpovídal 
ustanovením zákona o zbraních. Zákon je sice norma vyšší právní síly než jeho prováděcí 
vyhláška a při rozporu mezi zákonem a vyhláškou tedy platí to, co je v zákoně, přesto je však 
třeba postupovat tak, aby prováděcí právní předpisy nebyly v rozporu se zákony. Vedle toho 
výčet nemocí, vad a stavů, při jejichž zjištění nelze vydat kladný lékařský posudek (posudek 
se závěrem o zdravotní způsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou), který je 
obsažen ve stávající vyhlášce, neodpovídá současným poznatkům a potřebám.  
  
Znění současné vyhlášky dále není v souladu se „zdravotnickými“ právními předpisy (zákon 
o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách, vyhláška o zdravotnické 
dokumentaci). Obsahuje ustanovení, která jsou již obsažena v těchto zákonech a jsou tedy 
nadbytečná. V souladu není rovněž terminologie současné vyhlášky s výše uvedenými 
„zdravotnickými“ právními předpisy. Takový stav by byl nežádoucí s ohledem na požadavek 
jednoty právního řádu a požadavek souladnosti zákonných norem a podzákonných právních 
předpisů.  
 
V příloze č. 1 stávající vyhlášky, která uvádí seznam nemocí, kdy nelze vydat kladný posudek 
(nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost) nebo kdy jej lze vydat pouze za předpokladu 
provedení odborného vyšetření (nemoci, které omezují zdravotní způsobilost), nejsou 
zohledněny aktuální poznatky lékařské vědy. Důvodem vymezení konkrétních nemocí, vad a 
stavů je to, že držitel zbrojního průkazu těmito nemocemi trpící představuje potenciální 
ohrožení své nebo třetích osob a může tedy v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem 
nebo municí představovat ohrožení svého života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných 
osob.  
 
V příloze č. 2 vyhlášky není stanoven obsah lékárničky v případě provozovatele střelnice 
pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu 
nebo ničení munice, opět není naplněno zmocnění v zákoně o zbraních (viz výše). 
 
 
2. Návrh variant řešení 
 
Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“ 
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           I.  Varianta: nulová varianta – nebude vydána vyhláška o posuzování zdravotní 
způsobilosti ke zbrojnímu nebo muničnímu průkazu 
 
Jelikož jde o promítnutí obsahu zákonné úpravy do podzákonného právního předpisu, není 
možné za reálnou variantu věcného řešení považovat variantu nulovou, tj. vyhlášku 
o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního nebo muničního 
průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice vůbec nevydávat. Toto 
řešení by mělo za následek nesoulad mezi zákonnou úpravou a úpravou podzákonnou, což 
nelze z dlouhodobého hlediska připustit.  
 
Řešením rovněž není překlenutí nesouladu mezi zákonnou úpravou a stávajícím prováděcím 
právním předpisem výkladem nebo metodikou, neboť zákon ukládá dotčené skutečnosti 
upravit prováděcím právním předpisem – vyhláškou. 
 

      II.   Varianta: vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo 
muničnímu průkazu 

 
Vyhláškou se v souladu se zákonným zmocněním vymezí požadavky na zdravotní způsobilost 
vykonávat činnosti podle zákona o zbraních, a to podle povahy těchto činností. Požadavky 
na zdravotní způsobilost u držitelů nově zavedeného muničního průkazu budou svými nároky 
odpovídat zbrojnímu průkazu skupiny D (kdy je účelem užívání zbraně nebo střeliva výkon 
zaměstnání nebo povolání a odráží přísnější nároky na držitele těchto průkazů než např. 
skupin A (ke sběratelským účelům) a B (ke sportovním účelům)). Odkaz na analogii 
muničního průkazu se zbrojním průkazem skupiny D je již uveden v zákoně o zbraních (např. 
§70c, §70d, §70h odst. 1 písm. h)) a rovněž v závěrečné zprávě RIA  k zákonu o zbraních, kde 
je uvedeno, že „držitel muničního průkazu musí být fyzická osoba, která musí splňovat 
obdobné podmínky jako držitel zbrojního průkazu skupiny D (bezúhonnost, spolehlivost, 
zdravotní způsobilost)“. Z tohoto pohledu nebylo zvažováno ve vztahu k žadatelům o muniční 
průkaz a jeho držitelům jiné řešení, než které je uvedeno v návrhu vyhlášky.  
 
V zájmu přispění ke zvýšení bezpečnosti při držení střelných zbraní a nakládání se střelivem 
a municí byl na základě aktuálních poznatků lékařské vědy a zjištěných nedostatků z aplikační 
praxe přehodnocen seznam nemocí, vad a stavů, kdy nelze vydat kladný posudek (posudek se 
závěrem o zdravotní způsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou) nebo kdy jej lze 
vydat pouze za předpokladu provedení odborného vyšetření. Dojde ke zpřesnění určení 
příslušných nemocí, vad a stavů a jejich zohlednění vůči funkčnímu postižení individuálního 
pacienta a tím i umožnění lépe individuálně posoudit různé klinické situace. Dojde 
i k přehodnocení požadavků na zdravotní způsobilost u některých skupin onemocnění (např. 
přeřazení některých nemocí psychiatrických či neurologických, vylučujících bezpečnou 
manipulaci se zbraní, střelivem nebo municí, do kategorie nemocí vylučujících zdravotní 
způsobilost z původní kategorie nemocí omezujících) nebo zařazení nových potenciálně 
nebezpečných stavů (např. diabetes mellitus). Rovněž budou vymezeny typy lékařských 
prohlídek a jejich obsah, upřesněn obsah lékařského posudku o zdravotní způsobilosti 
žadatelů nebo držitelů zbrojních nebo muničních průkazů, upraven povinný obsah lékárničky 
provozovatele střelnice a nově zaveden obsah lékárničky provozovatele střelnice pro munici, 
trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení 
munice. 
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, tato varianta předpokládá přijetí nové vyhlášky, která nahradí 
stávající již věcně i legislativně překonanou vyhlášku. Optimálním způsobem budou v mezích 
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zákona č. 119/2002 Sb. a v souladu se zmocněním upraveny požadavky na zdravotní 
způsobilost žadatele o zbrojní nebo muniční průkaz nebo jeho držitele, včetně s tím 
souvisejících skutečností, a dále požadavky na vybavení lékárniček, které je povinen 
v souladu se zákonem splnit provozovatel střelnice. Jde-li o výčty nemocí, vad a stavů, kdy 
nelze vydat kladný posudek o zdravotní způsobilosti nebo kdy jej lze vydat pouze 
za předpokladu provedení odborného vyšetření, jde o odborné hledisko, na základě kterého se 
došlo k výsledku vyjádřenému v návrhu vyhlášky, a žádné jiné řešení by nevedlo k cíli 
založenému zákonem – vydat prováděcí právní předpis. Žádnou jinou variantu legislativní 
nebo nelegislativní povahy, resp. jiné věcné řešení, nelze v praxi aplikovat, neboť fakticky 
neexistuje jakákoliv jiná, z odborného hlediska myslitelná, varianta, kterou by bylo možné 
přijmout. 
 

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Aplikace vyhlášky v praxi přinese minimální dopady na podnikatelské prostředí. Jde 
o náklady spojené s doplněním anebo pořízením lékárničky první pomoci pro provozovatele 
střelnic. Pro vymezení nákladů za lékárničku byla vzata za základ cena autolékárničky 
velikost II, resp. velikost III podle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a to 
před její novelou provedenou vyhláškou č. 206/2018 Sb. Cena lékárničky se podle dodavatele 
a obsahu pohybuje kolem cca 280-730 Kč nebo 520-690 Kč (nad rámec autolékárničky je 
pouze desinfekční roztok a elastické obinadlo). 
Dalším nákladem je náklad na hrazení posudku o zdravotní způsobilosti, jehož cena se 
pohybuje kolem cca 500 Kč (dle ceníku poskytovatele zdravotních služeb, který posuzování 
provádí). V souvislosti s novou vyhláškou však ke změnám nedojde, protože posuzování 
zdravotní způsobilosti žadatelů a držitelů zbrojních nebo muničních průkazů bylo prováděno 
již na základě zákona. Vyhláška v tomto ohledu navýšení nebo snížení nákladů nepřináší. 
Povinnost vybavit střelnici lékárničkou první pomoci nebo zajistit její dostupnost stanoví 
zákon o zbraních (§ 54 odst. 2 písm. b) a § 70o odst. 7 písm. c)). 
 
Přínosy – primárním a nejvýznamnějším přínosem vymezení podmínek zdravotní způsobilosti 
držitele zbrojního průkazu je zvýšení preventivního účinku stran možného zneužití zbraně 
nezpůsobilým držitelem. Navrhovaná právní úprava představuje postup, kterým bude uvedena 
podzákonná právní úprava do souladu se zákonnou úpravou, s aktuálními poznatky medicíny 
a s aplikační praxí. 
 
 

3.2 Náklady 
 
Navrhovaná právní úprava předpokládá minimální dopady na podnikatelské prostředí. Jedná 
se o náklady spojené s doplněním lékárničky první pomoci pro provozovatele střelnice 
a s pořízením lékárničky první pomoci pro provozovatele střelnice pro munici, trhací jámy 
pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.  
V prvním případě je provozovatel střelnice nucen upravit obsah stávající lékárničky tak, aby 
odpovídal obsahu lékárničky stanoveném v příloze č. 2 oddíl 1 návrhu vyhlášky. Její cena se 
pohybuje v cenovém rozpětí  cca 280 - 730 Kč (podle dodavatele). 
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V druhém případě je provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo 
zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice povinen pořídit novou 
lékárničku, jejíž obsah je stanoven v příloze č. 2 oddíl II návrhu vyhlášky. Její cena se 
pohybuje v cenovém rozpětí cca 520 - 690 Kč (podle dodavatele).  
Střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, 
střelbu nebo ničení munice jsou v zákoně o zbraních upraveny zcela nově. Doposud byly tyto 
provozy regulovány buď jako „běžné“ střelnice podle zákona o zbraních (pak byly vybaveny 
lékárničkou podle dosavadní vyhlášky) anebo jako specifické provozy podle zákona 
č. 61/1988 Sb. Tyto provozy by však i v současné době měly být vybaveny lékárničkou první 
pomoci, a to při splnění povinnosti např. podle § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (viz též přílohu č. 1 bod 
8 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí). Z tohoto vyplývá, že i v současné době již provozovatelé těchto střelnic lékárničky 
první pomoci mají a finanční prostředky na jejich pořízení vynakládají, z hlediska finančních 
dopadů by tedy pro ně nemělo jít o zcela nový finanční náklad. 
 
Dalším nákladem je náklad na hrazení posudku o zdravotní způsobilosti. Posuzování 
zdravotní způsobilosti pro potřeby vydání nebo platnosti zbrojního průkazu je zdravotní 
službou provedenou v osobním zájmu a na žádost fyzických či právnických osob, jejímž 
cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav a jako taková tedy není hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění (§ 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb.). Cenu takovéhoto posudku si tedy 
určuje lékař (poskytovatel zdravotních služeb), který posouzení provádí, a pohybuje se cca 
kolem 500 Kč. Posudek o zdravotní způsobilosti hradí zaměstnavatel (§ 58 zákona 
č. 373/2011 Sb.). V ostatních případech osoba, která o posouzení zdravotní způsobilosti 
požádala (§ 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb.). V souvislosti s novou vyhláškou však 
k navýšení ale ani ke snížení nákladů nedojde, protože posuzování zdravotní způsobilosti 
žadatelů a držitelů muničních průkazů a také méně časté posuzování držitelů zbrojního 
průkazu D bylo prováděno již na základě zákona. Vyhláška tedy sama v tomto ohledu 
navýšení nebo snížení nákladů nepřináší. 
 
 

3.3  Přínosy 
 
Přínosem je naplnění zákonného zmocnění uvedeného v § 79 odst. 5 k provedení § 20 odst. 5, 
§ 54 odst. 2 písm. b) a § 70o odst. 7 písm. c) zákona o zbraních, to je vydat vyhlášku, kterou 
by se stanovily požadavky na zdravotní způsobilost, nemoci, vady a stavy, kdy nelze vydat 
kladný posudek nebo kdy jej lze vydat pouze za předpokladu provedení odborného vyšetření, 
druhy prohlídek a jejich obsah, náležitosti lékařského posudku a obsah lékárničky první 
pomoci pro provozovatele střelnic.  
 
Kromě souladu právních norem je přínosem rovněž reflexe nových medicínských poznatků, 
což umožní lépe posoudit zdravotní způsobilost dotčených osob a přispět k bezpečnosti 
v souvislosti s používáním střelných zbraní, střeliva nebo munice, neboť zbrojní nebo 
muniční průkaz nezíská osoba, jíž ze zdravotních důvodů nepřísluší.  
 
Přehlednější a jasnější seznam nemocí důležitý pro posuzující lékaře bude 
přínosem  při posuzování v aplikační praxi. V některých případech, kde je to možné (např. 
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neurologická onemocnění - epilepsie), se při stanovení seznamu nemocí vychází rovněž 
z analogie s posuzováním způsobilosti k řízení motorových vozidel, což umožní i určitou 
analogii a kontinuitu v praxi při posuzování lékaři, kteří takto již posuzují žadatele o řidičský 
průkaz.  
 
Revize a nová definice obsahu lékárniček první pomoci pro provozovatele střelnic, sloužících 
k zajištění primárního a základního ošetření zranění, ke kterým může na střelnicích dojít, je 
přínosná i z důvodu, že obsah lékárniček je analogický autolékárničkám, které každý zná 
a víceméně s nimi umí pracovat, není problém takové lékárničky opatřit, doplňovat 
a vyměňovat.  
 
 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant  
 
Vzhledem k tomu, že v úvahu přicházejí pouze dvě varianty, z toho první znamená nulové 
řešení, je jediným možným řešením varianta zpracování a přijetí vyhlášky o posuzování 
zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo muničnímu průkazu, která naváže na zákonnou 
úpravu a vymezí „podrobnosti“ jejichž úpravu prováděcím právním předpisem zákon 
předpokládá. Má-li být právní řád přehledný, jednoznačný a srozumitelný, nelze připustit, aby 
přijetí prováděcího právního předpisu, k němuž je v zákoně uvedeno náležité zákonné 
zmocnění, dlouhodobě zaostávalo za přijetím tohoto zákona a nabytím jeho účinnosti.  
 
Dalšími přínosy varianty II je zohlednění nových medicínských poznatků a podnětů 
z aplikační praxe, které budou mít pozitivní vliv v procesu posuzování zdravotní způsobilosti 
příslušnými lékaři. Náklady při přijetí varianty II souvisejí s náklady na pořízení lékárniček 
první  pomoci,  nicméně i podle  současné vyhlášky a dalších právních předpisů (viz výše) 
náklady na pořízení lékárniček již existují a jsou srovnatelné s těmi očekávanými. Rovněž 
nelze předpokládat navýšení nákladů na hrazení posudků o zdravotní  způsobilosti (viz výše). 
Přínos varianty II je tedy zcela zřejmý a nepopiratelný, zatímco varianta nulová nejen, že 
žádné přínosy nemá, ale navíc obnáší již výše popsaná výrazná negativa. 
 
Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty.  
 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  
 
 
4. Návrh řešení 
 

4.1  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o naplnění zákonného zmocnění, nulová varianta nepřichází 
v úvahu. Je tedy třeba zvolit variantu II, což představuje vydání nové vyhlášky o posuzování 
zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo muničnímu průkazu.  

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Za implementaci doporučené varianty a vynucování budou odpovídat v rámci své 
působnosti Ministerstvo zdravotnictví, jakožto ústřední orgán státní správy v této oblasti 
podle kompetenčního zákona i podle zákona o specifických zdravotních službách (zejm. 
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hlava IV posudková péče a lékařské posudky, pracovnělékařské služby). Na vynucování 
regulace (kontrole poskytovatelů zdravotních služeb) se budou podílet zřizovatelé 
vydávající oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Vynucování dodržování pravidel 
dokládání posudků o zdravotní způsobilosti držiteli zbrojních a muničních průkazů bude 
standardně zajišťovat Policie ČR v rámci kontroly trvání podmínek způsobilosti fyzických 
osob – držitelů zbrojních a muničních průkazů. V případě lékárniček, jejichž obsah je 
stanoven v příloze návrhu, bude vynucování probíhat v rámci standardní kontrolní činnosti 
Policie ČR zaměřené na střelnice, resp. provozy, kde dochází ke střelbě, odpalování nebo 
ničení munice. 

 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy po jejím zavedení do praxe bude provádět 
Ministerstvo zdravotnictví na základě spolupráce a podnětů z odborných společností, jejichž 
členové jakožto posuzující lékaři budou posuzování zdravotní způsobilosti provádět, 
Ministerstva vnitra, případně i posuzovaných osob.  
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Výsledný text vyhlášky byl vytvořen na základě konzultací s Ministerstvem vnitra ČR 
a odbornými lékařskými společnostmi (zejm. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 
Sdružení praktických lékařů České Republiky, Psychiatrická společnost ČLS JEP, Česká 
neurologická společnost ČLS JEP, Česká internistická společnost ČLS JEP, Česká 
diabetologická společnost ČLS JEP, Česká oftalmologická společnost ČLS JEP, Česká 
společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Česká společnost 
pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS 
JEP, Český červený kříž, Česká resuscitační rada, Česká společnost tělovýchovného 
lékařství).  
 
Ke zjištění cen lékárniček byly využity veřejné zdroje (internet, srovnávač cen). 
 
Návrh vyhlášky bude v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu s čl. 16 
Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy.  
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
      Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 
      MUDr. Markéta Dostalíková, Ph.D. 
      Ministerstvo zdravotnictví  
      Odbor zdravotních služeb 
      Tel: +420224972352, e-mail: Marketa.Dostalikova@mzcr.cz 
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