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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních 

Zpracovatel / zástupce 

předkladatele:  

Ministerstvo vnitra  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě dělené 

účinnosti rozveďte 

- 1. ledna 2022 

  

Implementace práva EU: Ne 

- Jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?   

 

2. Cíl návrhu zákona  

Hlavním cílem navrhované nové právní úpravy je zajištění hladkého přechodu stávajícího 

systému nakládání se zbraněmi a municí v civilní sféře na koncepčně zcela nový model. 

Základními principy promítnutými v těchto změnách je zejména: 

- snižování administrativní zátěže jak pro soukromý sektor, tak pro státní správu,  

- elektronizace procesů v dané oblasti, 

- odstraňování duplicit a nejasností a celkové zpřehlednění a racionalizace systému, 

- odstranění mezer v systému nakládání se zbraněmi a municí  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Přínosy na straně veřejného sektoru je třeba spatřovat zejména v podobě snížení celkové 

administrativní zátěže, a to zejména s ohledem na redukci agendy PČR podle zákona 

č. 229/2013 Sb; tyto úspory budou však plně využity pro intenzifikaci kontrolní činnosti Policie 

České republiky podle nového zákona o zbraních a zákona o munici. 

Dalšími nároky na veřejné rozpočty bude zejména zamýšlená restrukturalizace správních 

poplatků v rámci doprovodné změny zákona o správních poplatcích. V této souvislosti lze však 

odůvodnění těchto nákladů (resp. redukce příjmů) plně opřít jednak o bezpečnostní hlediska 
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a jednak zájem na účinném využívání nástrojů e-Governmentu ze strany veřejnosti. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Přínosy na straně soukromého sektoru lze především spatřovat v poklesu celkové administrativní 

zátěže. Dále dojde k odstranění duplicity a nejasnosti v označování střelných zbraní kontrolními 

značkami a s tím související finanční úspoře na straně firem. 

Dále dojde k zpřehlednění právního prostředí v oblasti zahraničního obchodu se zbraněmi.  

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

  

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

  
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

   

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

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne  

   

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních. 

1.2. Definice problému (právní a faktické nedostatky stávající právní úpravy) 

Návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních (dále 

jen „změnový zákon“) je součástí koncepční reformy nakládání se zbraněmi, střelivem 

a municí v civilní sféře. Stávající zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších 

předpisů, má být zrušen a nahrazen novým zákonem o zbraních, samostatným zákonem 

o munici a zákonem o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní 

pořádek nebo bezpečnost České republiky. Tato změna je připravována na základě usnesení 

vlády č. 740 ze dne 23. října 2017. K uvedeným návrhům právních předpisů bylo provedeno 

hodnocení regulace a byla zpracována závěrečná zpráva.   

Změnový zákon primárně reaguje na změnu terminologie ve zbraňové oblasti 

a upravuje dotčené právní předpisy legislativně technicky.  

Z tohoto důvodu bylo provedeno hodnocení dopadů regulace pouze k navrhované 

změně zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným 

a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním 

materiálem), ve znění pozdějších předpisů. 

1.3. Popis existujícího právního stavu 

Problematika nakládání s bezpečnostním materiálem je v současné době řešena 

zákonem č. 229/2013 Sb. K provedení tohoto zákona byla vydána vyhláška č. 295/2014 Sb., 

o členění bezpečnostního materiálu.   

Právní úprava v oblasti nakládání s bezpečnostním materiálem byla do tuzemského 

právního řádu zavedena poprvé zákonem č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi 

využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem). Vzhledem 

k nedostatečné funkčnosti tohoto právního předpisu došlo k jeho nahrazení zákonem 

č. 229/2013 Sb. V průběhu příprav obou právních předpisů i po celou dobu existence právní 

úpravy bezpečnostního materiálu existují značné pochybnosti o tom, co vlastně má být 

podrobeno právní regulaci, případně jaké.   

Ani zákon č. 229/20013 Sb. problémy neodstranil. Jeho právní úprava se z větší části 

neosvědčila, resp. ve většině ohledů není zřejmé, zdali tato právní úprava vůbec přispívá 

k zajišťování vnitřní bezpečnosti. 
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Za ústřední problémy spojené se zákonem o nakládání s bezpečnostním materiálem lze 

označit: 

- v zásadě jen formální, resp. ryze administrativní požadavky, které zákon stanovuje, 

a to bez reálného přínosu, 

- nejednoznačně a v řadě případů náhodně vymezené skupiny bezpečnostního 

materiálu, 

- nejednoznačně vymezenou působnost, zejména pokud jde o úkoly Policie České 

republiky (dále jen „PČR“) a živnostenských úřadů, - že v některých případech se 

technika zařazená mezi bezpečnostní materiál blíží svou podstatou spíše jiným 

předmětům, nakládání s nimiž je upraveno samostatnými zákony, popřípadě tyto 

speciální zákony upravují nakládání s technikou, resp. materiály, které s povahou 

bezpečnostního materiálu technicky souvisejí nebo se jí blíží; proto se jeví jako 

vhodnější, aby taková technická zařízení byla podřízena spíše právnímu režimu 

těchto speciálních zákonů (jde např. o plamenomety, které jsou svou podstatou 

vojenskou zbraní a měly by podléhat spíše režimu zakázané zbraně v působnosti 

zákona o zbraních), 

- značná administrativní náročnost a zátěž povinných subjektů. 

Za de facto jediný přínos zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem lze označit 

nastavení jednoznačného mechanismu, který umožňuje Ministerstvu obrany provádět kontroly 

vyplývající z mezinárodních úmluv v oblasti kontroly zbrojení (tyto kontroly se však dotýkají 

pouze bezpečnostního materiálu skupin 5 a 6). 

Vzhledem k zanedbatelným přínosům zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem 

a současně jeho značné administrativní náročnosti/zátěži je třeba zvážit jeho úplné zrušení 

nebo alespoň výrazná redukci. Tento postup je nutný též s ohledem na skutečné kapacity 

a efektivnost státní správy. Povinnost zrušit zákon č. 229/2013 Sb. byla Ministerstvu vnitra 

(dále jen „ministerstvo“) uložena usnesením vlády č. 486/2019, kterým byl schválen Plán 

systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019-2022. 

 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, mohou s touto komoditou 

nakládat české fyzické osoby nebo občané členského státu Evropské unie nebo jejich rodinní 

příslušníci, podnikající fyzické osoby a právnické osoby, splňující kritéria tímto zákonem 

stanovená. 
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Přitom nakládáním se rozumí zejména nabývání vlastnictví, držení, nákup, prodej, 

půjčování, vývoj, výroba, oprava, úprava, uschovávání, skladování, přeprava, 

znehodnocování nebo ničení bezpečnostního materiálu a zprostředkování těchto činností.  

Typickými zástupci orgánů veřejné moci dotčenými návrhem zákona jsou: 

- ministerstvo, 

- PČR, 

- Ministerstvo obrany, 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Pro informaci lze uvést, že podle stávajícího zákona o nakládání s bezpečnostním 

materiálem bylo k 30. 6. 2019 registrováno 682 fyzických osob a 210 právnických osob, 

přičemž ze všech těchto osob je 198 podnikatelských subjektů a v ostatních případech se 

jedná především o sběratele militarií a vědecko-výzkumné organizace. 

1.5. Popis cílového stavu 

Zákon č. 229/2013 Sb. bude v souvislosti s přijetím nového zákona o zbraních bez 

náhrady zrušen. Část úpravy se přesune do zákona o zbraních, kdy bude s částí předmětů 

spadajících doposud do kategorie bezpečnostního materiálu dále nakládáno jako se zbraněmi. 

Bude se jednat zejména o zápalné zbraně ve smyslu Úmluvy o zákazu nebo omezení použití 

některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít 

nerozlišující účinky.  Dále se bude jednat i o zbraňové systémy založené na principu laseru 

nebo obdobném principu včetně oslepujících laserových zbraní. Tím dojde k vyprázdnění 

několika skupin bezpečnostního materiálu a to primárně skupiny 1 a skupiny 10. 

Pouze v případě nakládání se skupinami bezpečnostního materiálu 5 a 6, které mají 

bezprostřední vazbu na Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, by měla zůstat 

jistá míra právní regulace zachována. K 30. 6. 2019 je u držitelů bezpečnostního materiálu 

registrováno 929 kusů bezpečnostního matriálu skupiny 5 a 67 kusů bezpečnostního materiálu 

skupiny 6. 

Obecné nakládání s ostatními předměty, než výše popsanými, které jsou nyní řazeny 

mezi bezpečnostní materiál, tak dále nebude podléhat zvláštnímu povolení/registraci podle 

zákona. Tím dojde ke snížení značné části administrativní a s tím spojené finanční zátěže 

podnikatelů spojené s nakládáním s bezpečnostním materiálem. V této souvislosti bude 

rovněž zrušena příslušná koncesovaná živnost.  

Jak je uvedeno v závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace nového zákona 

o zbraních, na Policii ČR budou nově kladeny zvýšené nároky, vyplývající zejména 

ze značného nárůstu okruhu zbraní, jichž se bude nově dotýkat ohlašovací (evidenční) 

povinnost. Ačkoli zatím nejde počet těchto nově evidovaných zbraní přesně určit, realisticky 

lze předpokládat, že se bude jednat o cca 100 až 300 tisíc kusů zbraní. To představuje nárůst 
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agendy PČR v oblasti registrace zbraní o čtvrtinu. S navyšováním počtu pracovníků PČR 

věnujících se této problematice se však nepočítá.  Je proto zcela nezbytné nárůst agendy 

v oblasti zbraní a střeliva kompenzovat primárně snížením redundantních činností PČR 

v jiných oblastech, tj. i v oblasti nakládání se bezpečnostním materiálem. 

1.6. Zhodnocení rizika 

Pokud by nedošlo ke zrušení  zákona č. 229/2013 Sb., příslušné útvary PČR by 

personálně nezvládly nárůst agendy souvisejcící s přijetím nového zákona o zbraních.  To by 

mělo negativní dopady na podnikatelské prostředí, kdy by podnikatelé v oboru zbraní 

a munice nemohli efektivně plnit své zákonem stanovené povinnosti ani realizovat svá 

oprávnění.  V souvislosti s tím by došlo k ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti, neboť by 

PČR personálně nezvládala výkon kontrolní činnosti podle nového zákona o zbraních 

a zákona o munici.  

Nedošlo by se splnění úkolu uloženého usnesením vlády č. 486 z roku 2019. 

2. Návrh variant řešení  

2.1. Budoucí osud zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými 

k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon 

o nakládání s bezpečnostním materiálem) 

  

Varianta nulová 

Varianta nulová představuje ponechání stávajícího stavu. Nedojde ke zrušení zákona 

č. 229/2013 Sb. 

Přínosy:  

Žádné 

Nevýhody:  

Nedojte k vyčlenění předmětů nově regulovaných novým zákonem o zbraních ze zákona 

o nakládání s bezpečnostním materiálem. Nebude zřejmé, podle jakého právního režimu 

s nimi má být nakládáno. To způsobí neaplikovatelnost obou právních předpisů v této oblasti, 

což bude představovat značné bezpečnostní riziko. 

 Podnikatelé v oboru zbraní a munice nebudu moci efektivně plnit své zákonem stanovené 

povinnosti ani realizovat svá oprávnění. Ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti, neboť 

PČR personálně nezvládne výkon administrativy a kontrolní činnosti podle zákona o zbraních 

a zákona o munici. 
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Varianta 1 – zrušení zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem 

Přínosy:  

Dojde ke snížení administrativní zátěže podnikatelů i fyzických osob, na které nyní dopadá 

povolovací/registrační povinnost při nakládání bezpečnostním materiálem. Zároveň dojde 

ke značnému snížení administrativní zátěže PČR. 

 

Nevýhody:  

Ztížení organizace kontrol vykonávaných Ministerstvem obrany v souladu s požadavky 

Smlouvy o konvenčních silách u bezpečnostního materiálu původních skupin 5 a 6, 

tj. u tanků, bojových obrněných vozidel, bojových letounů, vrtulníků apod.  

Varianta 2 – novelizace a výrazná redukce rozsahu zákona o nakládání s bezpečnostním 

matriálem  

Přínosy:  

Dojde k celkovému zpřehlednění systému nakládání s některými předměty doposud 

považovanými za bezpečnostní materiál a nově považovanými za zbraně podle zákona 

o zbraních. Odpadne nadbytečná regulace u předmětů, jejich držení a nakládání s nimi 

nepředstavuje bezpečnostní riziko. Dojde k částečnému snížení administrativní zátěže 

podnikatelů.  Dojde k částečnému snížení administrativní zátěže Policie ČR.  

Nevýhody:  

Nedojde k splnění úkolu uloženého v usnesení vlády 486 z roku 2019 

Administrativní zátěž podnikatelů i fyzických osob zůstane částečně zachována.  

C) Výběr navrhovaného řešení 

Nulová varianta je zcela nevhodná, protože nijak neřeší problémy identifikované v rámci 

aplikační praxe stávajícího zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem. V případě volby 

mezi variantou 1 a variantou 2 pak bude rozhodující výsledek meziresortního připomínkového 

řízení. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů  

Náklady navrhované úpravy, tj. omezení rozsahu působnosti zákona o nakládání 

s bezpečnostním materiálem, nejsou žádné. Mezi přínosy bezesporu patří snížení 

administrativní zátěže podnikatelů, fyzických osob i orgánů státní správy.  

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Přínosy navrhované regulace jednoznačně převyšují nad náklady, které nejsou žádné. 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta nulová je zcela nevhodná. Při volbě pořadí ostatních variant muselo být přihlédnuto 

k vyjádření dotčených subjektů v průběhu připomínkového řízení. Na základě výsledků 

připomínkového řízení byla zvolena varianta 2. 

5. Implementace a vynucování navržených řešení 

Redukovaný zákon bude v praxi implementován a vynucován standardními nástroji 

správního práva a v případech obzvláště vážných porušení též i nástroji práva trestního. 

Naopak míra ingerence navrhovaného zákona do sféry práva soukromého je ve srovnání 

s dosavadním zákonem o nakládání s bezpečnostním materálem minimalizována. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost navrhované regulace bude přezkoumávána průběžně, přičemž klíčovou roli 

bude standardně sehrávat ministerstvo coby ústřední orgán státní správy pro oblast zbraní 

a střeliva a v rámci jeho činnosti ve smyslu § 22 až 24 kompetenčního zákona. Praktická 

aplikace bude spočívat na PČR, v případě bezpečnostního materiálu doposud zařazeného 

do skupin 5 a 6 bude aplikace v gesci Ministerstva obrany 

Účinnost (účinky) a případné nedostatky nové právní úpravy budou vyhodnocovány 

v úzké součinnosti ministertva s PČR a s Ministerstvem obrany. 

Již standardním nástrojem Ministerstva vnitra při vyhodnocování efektivnosti 

existujících pravidel  je jak pravidelná komunikace s odbornou veřejností, tak i účast 

na instrukčně-metodických zaměstnáních PČR, ale rovněž i průběžná komunikace s dalšími 

orgány veřejné moci. 

Jako jedna ze snadno realizovatelných a současně efektivních cest ex post zjištění 

zkušeností s novou regulací se jeví i možnost oslovení dosavadních členů pracovních skupin 

(viz dále) s dotazníkem ohledně aplikace nové právní úpravy v rámci jejich praxe.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Za účelem přijetí nové zbraňové legislativy ministerstvo v lednu 2018 zřídilo celkově 

3 pracovní skupiny, se kterými byl následně návrh zákona průběžně konzultován. Jednalo se 

o: 

- vnitrorezortní pracovní skupinu, jejímiž členy byli zástupci jednotlivých útvarů Ministerstva 

vnitra, Policie České republiky a dalších podřízených složek, 

- mezirezortní pracovní skupinu, jejímiž členy byli zástupci ministerstev (s výjimkou 

Ministerstva dopravy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce 

a sociálních věcí a Ministerstva životního prostředí, která o účast v této pracovní skupině 

neprojevila zájem) a dále České národní banky, Českého báňského úřadu, Českého úřadu 

pro zkoušení zbraní a střeliva, zpravodajských služeb, Svazu měst a obcí, Asociace krajů, 
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Hlavního města Prahy, Státní správy hmotných rezerv a Kolegia řaditelů městských policií 

statutárních měst a hlavního města Prahy, 

- veřejnou expertní pracovní skupinu, jejímiž členy byli zástupci oborových zájmových 

organizací, sportovních organizací, podnikatelských a odborových svazů, kuturních institucí 

a asociací, ale i zástupci akademické sféry, jakož i individuální odborníci nominovaní 

některou z těchto institucí. 

Celkově se v rámci těchto pracovních skupin jednalo o cca 150 odborníků z různých 

oblastí (z toho 55 v rámci mezirezortní pracovní skupiny a 70 v rámci veřejné expertní 

pracovní skupiny).  

Návrh zákona o změně zákonů byl opakovaně předložen pracovním skupinám 

ke konzultacím a jimi uplatněné připomínky byly zohledněny. K jednotlivým částem návrhu 

proběhla řada jednání s věcnými gestory novelizovaných právních předpisů. 

 

 

8. Kontakt na zpracovatele 

Mgr. Milena Bačkovská 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky 

Tel: 974 832 767 

Email: milena.backovska@mvcr.cz 

 

Mgr. Ing. Jan Bartošek 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky 

tel.: 974 184 707 

e-mail: jan.bartosek@mvcr.cz 
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