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V. 
 

TEZE PODZÁKONNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÉ BUDOU VYDÁNY 
K PROVEDENÍ ZÁKONA O NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI V NĚKTERÝCH 

PŘÍPADECH OVLIVŇUJÍCÍCH VNITŘNÍ POŘÁDEK NEBO BEZPEČNOST ČESKÉ 
REPUBLIKY („NADSTAVBOVÝ ZÁKON“) 

 

Úvod 

 

Návrh nadstavbového zákona předpokládá v rozhodující míře provedení dalších 

konkrétních opatření na úrovni podzákonných předpisů, přičemž se ve všech případech jedná 

na úrovni nařízení vlády. Stanovení příslušných opatření na podzákonné úrovni v těchto 

případech vyplývá na jedné straně ze spíše organizační povahy těchto opatření (např. 

konkrétní organizace programu střelecké přípravy), nebo nezbytnosti operativní regulace 

v okamžiku vzniku příslušné potřeby (typicky v případě vyhlášení konkrétního krizového 

stavu). 

S ohledem na tuto povahu prováděcích právních předpisů nelze a priori definovat 

jejich konkrétní počet a obsahovou náplň (ta je pouze rámcově stanovena nadstavbovým 

zákonem). Lze předpokládat, že jak v případě programu střelecké přípravy, tak i nevyhnutelně 

v případě konkrétních mimořádných opatření pro krizové stavy bude příslušné nařízení vlády 

reagovat na aktuální situaci, resp. jinou potřebu (např. potřebu doplnit jiný stávající či nově 

zaváděný systém přípravy obyvatelstva o „modul“ školení a výcviku zahrnující nakládání se 

střelnými zbraněmi). 

Přesto lze identifikovat 3 nařízení vlády, která bude vhodné přijmout již přímo 

v návaznosti na nabytí účinnosti nadstavbového zákona (popř. současně s ním):  

 

1. „Obecné“ nařízení vlády k provedení některých ustanovení zákona o nakládání se 

zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České 

republiky 

Toto nařízení vlády obsáhne některé základní požadavky, jejichž provedení podzákonným 

právním předpisem nadstavbový zákon ukládá bez ohledu na realizaci případných dalších 

opatření ve vztahu k podmínkám nakládání se zbraněmi v případech ovlivňujících vnitřní 

pořádek nebo bezpečnost České republiky. Jedná se o tato témata: 

- způsob zápisu a vedení údajů v centrálním registru zbraní a 
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- vzory předepsaných formulářů, pokud jde o přihlášku k účasti na programu střelecké 

přípravy, žádost o vydání aprobace v systému střelecké přípravy a žádost o udělení 

akreditace. 

 

2. Nařízení vlády, kterým se stanoví program střelecké přípravy pro zlepšování znalostí 

a dovedností držitelů rozšířených zbrojních oprávnění v oblasti ochrany života, zdraví a 

majetku 

 Toto nařízení vlády (které může být případně rozšířeno o další program střelecké 

přípravy, např. pro potřeby doplnění systémů přípravy k obraně státu, pro činnost branných 

spolků apod.) bude definovat program přípravy zaměřený na nakládání se střelnou zbraní a 

střelivem v kontextu právní úpravy nutné obrany a krajní nouze. Bude zahrnovat seznámení 

s aktuálními problematikami typu vhodného jednání a reakci na útok aktivního střelce, útok 

za použití vozidla, střelné zbraně, nože apod., a to s důrazem na vysvětlení platného 

zákonného rámce a adekvátní nácvik praktického použití zbraně. Školení a výcvik v rámci 

tohoto programu střelecké přípravy budou zakončeny hodnocenými střelbami. Tento program 

střelecké přípravy bude koncipován tak, že jeho zajištění budou zabezpečovat akreditované 

osoby, jejichž činnost bude kontrolována Policií České republiky. Nařízení vlády bude tedy 

upravovat zejména: 

- dodatečnou podmínku účasti na programu střelecké přípravy v podobě požadavku, že 

účastník musí být držitelem rozšířeného zbrojního oprávnění, 

- obsahové vymezení kurzů s ohledem na náplň školení, výcviku a hodnocených střeleb 

(samostatně budou vymezeny kurzy podle druhu zbraně a střeliva, pro které bude kurz 

určen), 

- kvalifikační požadavek v podobě např. 70% úspěšnosti při hodnocených střelbách a 

absolvování pro daný kurz stanoveného školení a výcviku v celém rozsahu, 

- v případě splnění kvalifikačních požadavků bude umožněno získání aprobace pro 

zbraň a střelivo podle obsahové náplně absolvovaného kurzu, 

- podmínky prokázání způsobilosti pro zajišťování kurzů za účelem získání akreditace, 

- rámcový rozsah výcviku, který musí osoba s povinností zakročit v době mimo službu 

nebo v mimopracovní době podstoupit, aby jí mohl bezpečnostní sbor, Vojenská 

policie nebo obec vydat pro určitý druh zbraně potvrzení, že taková osoba splňuje v 

obdobném rozsahu podmínky pro získání aprobace v systému střelecké přípravy. 
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3. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické, systémové a organizační požadavky na 

provedení zvláštních opatření k ochraně, utajení nebo zabránění zneužití informací o 

zbraních a držitelích příslušných oprávnění  

 Třetí nařízení vlády zakotví základní technicko-systémový a organizační rámec pro 

zvláštní opatření k ochraně, utajení nebo zabránění zneužití informací o zbraních a držitelích 

příslušných oprávnění, a to zejména s ohledem na centrální registr zbraní. Bude se jednat o 

stanovení principů, za nichž bude v případě vyhlášení příslušného krizového stavu možné 

k přijetí příslušných mimořádných opatření přistoupit. Konkrétní řešení těchto mimořádných 

opatření je třeba řešit předem, neboť s ohledem na povahu příslušných informačních systémů 

je třeba přistoupit ke konkrétnímu programátorskému řešení, které musí být v okamžiku 

realizace daného mimořádného opatření již systémově implementováno (jinými slovy, 

v případě nutnosti realizace mimořádného opatření proti zneužití daných informačních 

systémů by již velmi pravděpodobně naprosto nezbýval čas pro přípravu konkrétního 

technického řešení takového mimořádného opatření). Tato opatření tak budou realizována 

zejména v rámci přípravy a rozvoje nového centrálního registru zbraní. 

 S ohledem na její obecnější povahu lze rovněž zvážit stanovení této právní úpravy již 

přímo v rámci „obecného“ nařízení vládu uvedeného v bodu 1. 
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