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V. 
 

TEZE PODZÁKONNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÉ BUDOU VYDÁNY 
K PROVEDENÍ NOVÉHO ZÁKONA O ZBRANÍCH 

 

Úvod 

 

K provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon 

o zbraních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dosavadní zákon o zbraních“) bylo 

vydáno značné množství podzákonných právních předpisů. K 1. lednu 2019 se jednalo 

o následující prováděcí právní předpisy: 

 

7 nařízení vlády: 

- 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 

(gestor: Ministerstvo vnitra) 

 

- Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti 

žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E  

(gestor: Ministerstvo vnitra) 

 

- 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 

(gestor: Ministerstvo vnitra) 

 

- Nařízení vlády č. 217/2017 Sb., o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, 

černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti 

(gestor: Ministerstvo vnitra) 

 

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



2 
 

- Nařízení vlády č. 218/2017 Sb., o minimálních technických požadavcích na střelnici 

pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu 

nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu 

(gestor: Ministerstvo vnitra) 

 

- 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 

(gestor: Ministerstvo vnitra) 

 

4 rezortní vyhlášky: 

- Vyhláška č. 369/2002 Sb., kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení 

zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie 

 (gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

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

expanzní zbraně a střeliva  

(gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

- 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.  

(gestor: Ministerstvo zdravotnictví) 

- Vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních  

(gestor: Ministerstvo vnitra) 

 

Situace v oblasti prováděcí legislativy dosavadního zákona o zbraních je výsledkem 

složitého historického vývoje, nejednotného stanovení gescí za jednotlivé prováděcí právní 

předpisy již v původním znění dosavadního zákona o zbraních, přenechání většiny materie, 

k jejímuž provedení dosavadní zákon o zbraních explicitně zmocňoval, úrovni pouhých 

vyhlášek, a konečně pak překotných změn právní úpravy na evropské úrovni počínaje rokem 

2015. 
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Prováděcí právní předpisy, k jejichž přijetí zmocňuje nový zákon o zbraních 

 

Návrh nového zákona o zbraních obsahuje na mnoha místech explicitní zmocnění 

k přijetí prováděcích právních předpisů, přičemž jde výlučně o podzákonné předpisy na 

úrovni nařízení vlády. 

S cílem vyhnout se vysoké míře legislativní entropie, jíž byly stiženy podzákonné 

právní předpisy provádějící dosavadní zákon o zbraních, budou k provedení nového zákona 

o zbraních přijaty toliko 3 samostatná nařízení vlády. 

 

1. „Organizační“ nařízení vlády 

 Vládě bude jednak předloženo nařízení vlády, které zahrne „organizační“ požadavky 

zejména s ohledem na zkoušky odborné způsobilosti, vzory podání a dokladů apod. Toto 

nařízení vlády bude upravovat: 

 

• seznam nemocí, vad nebo stavů, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost 

k nakládání se zbraněmi a střelivem, obsah lékařských prohlídek a náležitosti 

lékařského posudku – nově budou požadavky na zdravotní způsobilost obsaženy 

v nařízení vlády, přičemž věcný obsah této právní úpravy stanoví Ministerstvo vnitra 

v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví, 

• obsahové požadavky na zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního 

oprávnění a organizační a zkušební řád zkoušky odborné způsobilosti – tím dojde 

k odstranění nežádoucího stavu, kdy podle dosavadní právní úpravy je rámec zkoušky 

odborné způsobilosti upraven ve dvou podzákonných právních předpisech (jednak 

ve vyhlášce č. 221/2017 Sb. a jednak v nařízení vlády č. 315/2011 Sb.), 

• organizační a zkušební řád komisionální zkoušky, 

 

• pomůcky, včetně zbraní a střeliva, které je zapsaná zkoušková střelnice povinna 

zabezpečit pro účely zajištění zkoušky odborné způsobilosti a komisionální zkoušky, 

• obsahové požadavky na zkoušku zkušebního komisaře a organizační a zkušební řád 

zkoušky zkušebního komisaře, 

• výši odměny zkušebního komisaře za provedení zkoušky odborné způsobilosti, výši 

odměny člena zkušební komise za provedení komisionální zkoušky a výši 

uplatnitelných nákladů střelnice, na níž se koná komisionální zkouška, 
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• další údaje, jejichž vedení v centrálním registru zbraní je nezbytné pro splnění 

požadavků jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

který upravuje výměnu informací v rámci transferů palných zbraní, a případně též 

výčet těchto údajů, které policie předává orgánům jiného členského státu – bude se 

jednat o ustanovení nařízení vlády, které bude fakticky implementovat požadavky 

právních aktů Evropské unie vydaných v přenesené působnosti podle čl. 13 odst. 4 

revidované směrnice o zbraních, 

• výčet členských států vydávajících evropské zbrojní pasy, u nichž lze na základě 

zápisu příslušné poznámky umožnit skryté přeshraniční nošení zbraně pro účely 

ochrany života, zdraví či majetku, 

• způsob zápisu a vedení údajů v centrálním registru zbraní, 

• vzory listin a dokladů vydávaných podle nového zákona o zbraních, jakož i formulářů 

žádostí, u nichž je předepsaná konkrétní struktura podání (ať již jde o žádosti 

podáváně v elektronické nebo listinné podobě),. 

 

2. „Technické“ nařízení vlády 

 Druhé nařízení vlády bude upravovat technické otázky, k jejichž úpravě nový zákon 

o zbraních vládu zmocňuje. Bude se jednat o: 

 

• bližší technické vymezení hlavních částí zbraní zvláště účinných – bude se jednat 

o bližší vymezení hlavních částí typu raketnice, odpalovací lišty či naváděcího 

systému zbraní zvláště účinných, pokud je bude třeba podřadit pod některou 

z hlavních částí zbraně, kterou zákon vymezuje, 

• další technické požadavky na výrobní provedení zbraní kategorie PO nebo NO  

– vzhledem k tomu, že zbraně kategorie PO a NO podléhají výrazně mírnější regulaci 

a dohledu ze strany státu, než zbraně podléhající registraci, zmocňuje se vláda k tomu, 

v případě potřeby stanovit omezující požadavky na konstrukci těchto zbraní, a to 

zejména za tím účelem, aby je nebylo možné upravit na zbraně účinností srovnatelné 

se zbraněmi podléhajícími registraci; v rámci těchto pravidel budou rovněž 

implementovány požadavky prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/69  

ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné a signální 

zbraně podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní; 

vzhledem k dikci zmocňovacího ustanovení zákona budou tyto požadavky uplatněny 
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vždy pouze na zbraně nově uváděné na trh, a nebudou tedy působit retroaktivně (ani 

ve formě tzv. nepravé retroaktivity) na zbraně, které budou již v době účinnosti 

takového nového technického předpisu držení osob nakládajících se zbraněmi podle 

zákona o zbraních), 

• technické požadavky a požadavky na vybavenost zapsané zkouškové střelnice - pro 

potřeby zkoušek odborné způsobilosti a komisionálních zkoušek je třeba zajistit, že 

střelnice, kde se tyto zkoušky budou konat, budou splňovat určité minimální 

parametry, na jejichž základě bude taková střelnice zapsána do příslušného seznamu 

střelnic, na nichž lze konat zkoušku odborné způsobilosti, resp. komisionální zkoušku, 

• technické a organizační požadavky na střelnici, která nepodléhá posouzení podle 

stavebního zákona – nově budou stavební požadavky na střelnice obsaženy 

v podzákonném právním předpise provádějícím stavební zákon, pouze v případech 

(např. v případě některých příležitostných střlenic), nebude-li střelnice takovému 

posouzení podle stavebního zákona podléhat, bude její provoz povolen na základě 

posouzení odborným útvarem policie, který přitom bude vycházet z parametrů 

stanovených rovněž nově nařízením vlády provádějícím zákon o zbraních, 

• minimální obsahové požadavky na provozní řád střelnice, 

• technické požadavky na úschovné objekty pro zabezpečení uložených zbraní 

a povinné náležitosti projektu jiného způsobu zabezpečení, 

• způsob a rozsah označení zbraně údaji umožňujícími její individuální určení 

a označení střeliva údaji identifikujícími takové střelivo – bude se jednat o přímou 

implementaci čl. 4 revidované směrnice o zbraních a prováděcí směrnice Komise (EU) 

2019/68 ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro označování 

palných zbraní a jejich hlavních částí podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole 

nabývání a držení zbraní, 

• požadavky na podobu dodatečného jedinečného označení zbraně – bude se jednat 

o způsob určení minimálního povinného označení zbraně, jejíž dodatečné označení 

za účelem zajištění její individuální identifikovatelnosti bylo odborným útvarem 

policie nařízeno, 

• technické požadavky na znehodnocování zbraní, na které se nevztahuje prováděcí 

nařízení Komise 2015/2403 – bude se jednat o postupy znehodnocování pro jiné než 

ručné palné zbraně, pro které tato pravidla uvedené províděcí nařízení Komise 

upravuje (např. dělostřelecké zbraně, plamenomety apod.), 

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



6 
 

• vzor kontrolní znehodnocovací značky, verifikačních znehodnocovacích značek 

Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a Ministerstva obrany a certifikátu 

znehodnocené zbraně – tyto vzory budou stanoveny jak pro případ zbraní 

znehodnocovaných podle evropské, tak i pouze tuzemské právní úpravy, 

• technické požadavky na nevratnou úpravu zbraně v případě zhotovení řezu zbraně, 

• bezpečnostní požadavky na výrobu, přebíjení, deleboraci, znehodnocování, ničení 

nebo zhotovování řezů střeliva oprávněnou osobou, která není držitelem zbrojní 

licence skupiny ZL1, 

• požadavky na přechovávání aktivních komponentů střeliva – bude se jednat 

o standardní požadavky na uskladnění propelantů a zápalek, 

• množství aktivních komponentů střeliva, od kterého jejich přeprava podléhá hlášení, 

• způsob zabezpečení zbraně podléhající registraci, zbraně kategorie PO, palné zbraně 

kategorie NO nebo střelivo a aktivní komponenty střeliva v rámci jejich přepravy. 

 

3. Nařízení vlády, kterým se podle § 118 zákona o zbraních stanoví jiní veřejnoprávní 

držitelé  

  Vláda bude moci stanovit nad rámec stanovený přímo zákonem o zbraních výčet 

subjektů, které se na základě toho, že zajišťují služby významné pro plnění úkolů státu nebo 

poskytují veřejné služby (ať již se je jedná např. o veřejné kulturní služby nebo veřejnou 

televizní službu apod.) považují za jiné veřejnoprávní držitele ve smyslu nového zákona 

o zbraních. 
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