
IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 

Název 

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví způsob a rozsah ohlašování nabytí 
vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem 
zbrojní licence. 

 

1) Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

Návrh se předkládá z důvodu aktuální potřeby. V nařízení vlády je nutné 
zohlednit změny, které přinese novela zákona o zbraních aktuálně projednávaná 
Parlamentem České republiky (senátní tisk č. 5). Nařízení vlády stanoví vzor 
přehledného formuláře pro ohlašování změn týkajících se držení zbraní kategorie C-I. 
V případě vedení evidence zbraní kategorie C-I podnikatelem v oboru zbraní a 
střeliva zákon (ve znění senátního tisku č. 5) stanovuje povinnost vést tuto evidenci v 
Centrálním registru zbraní a střeliva. 

 
Nařízení vlády dále uvádí obecný rámec využití současných postupů evidence 

jako v případě zbraní podléhajících registraci. Pro podnikatele v oboru zbraní a 
střeliva (držitele zbrojní licence) se tedy nebudou postupy vedení evidence odlišovat 
od dosavadní praxe. Odchylky ve vedení evidence zbraní podléhajících registraci a 
zbraní kategorie C-I jsou v informačním systému Centrálního registru zbraní řešeny 
na technické úrovni, a tedy bez negativních dopadů na uživatelskou praxi. 

 

2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o zbraních a 
s dalšími zákony 

 Návrh nařízení vlády zohledňuje změny, které přináší uvedená novela zákona 
o zbraních, zejména reaguje na významné změny v členění zbraní do jednotlivých 
kategorií, a v této souvislosti zejména vytváří novou kategorii zbraní C-I (§ 6a). 

Požadavky na úpravu této nové kategorizace zbraní vycházejí z požadavků 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, kterou se mimo jiné mění i 
čl. 4 a 11 směrnice 91/477/EHS o kontrole nabývání s držení zbraní.   
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3) Zhodnocení souladu navrhovaného nařízení s právními předpisy Evropské 
unie 

 Nařízením je plněna povinnost, která vyplývá ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/853, kterou se mimo jiné mění i čl. 4 a 11 směrnice 
91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. 

 

4) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 Návrh nařízení je v souladu s právním řádem ČR.  

Bez přijetí návrhu nařízení vlády by v praxi nebylo možné reálně splnit 
zákonem nově zavedenou výčet střelných zbraní a střeliva, a s tím související 
povinnost ohlásit nabytí nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie C-I držitelem 
zbraně kategorie C-I. Nebylo by možné ani vedení evidence zbraní kategorie C-I, a 
plnění dalších souvisejících povinností jejich držitelů dle zákona o zbraních. 

 

5) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

 Navrhované nařízení vlády nemá dopad na veřejné rozpočty. 

 

6) Dotčené subjekty   

 Dotčenými subjekty jsou Policie České republiky, držitelé zbrojních průkazů 
nebo zbrojních licencí a držitelé zbraní obecně. 

 

7) Dopady navrhované právní úpravy 

Sociální: Návrh změny nařízení vlády nemá dopad na rodiny ani specifické skupiny 
obyvatel, včetně osob sociálně slabých, osob se zdravotním postižením, ani na 
národnostní menšiny nebo na životní prostředí. 

Zákaz diskriminace a rovnost mužů a žen: Návrh změny nařízení vlády nemá dopady 
ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů a žen. 

Ochrana soukromí a osobních údajů: Návrh změny nařízení vlády nemá dopady ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
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8) Zhodnocení korupčních rizik 

 Vzhledem k obsahu návrhu, který nezakládá žádné nové povinnosti ani nová 
oprávnění na straně orgánů veřejné moci, nejsou s návrhem spojena korupční rizika. 

 

9) Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

 Příslušné orgány získávají nové informace o zbraních kategorie C-I a jejich 
držitelích, přičemž nařízení vlády konkretizuje povinnost ohlásit nabytí nebo převod 
vlastnictví ke zbrani kategorie C-I, a vést evidenci zbraní kategorie C-I, které jsou 
předmětem podnikatelské činnosti podnikatele, jde-li o tohoto v oboru zbraní a 
střeliva. 

 

10) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

 Předsedkyně Legislativní rady vlády vyhověla žádosti Ministerstva vnitra a 
v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády rozhodla, že k tomuto návrhu 
se hodnocení dopadů regulace (RIA) neprovede. 

 

Zvláštní část 

K § 1 

Ustanovení vymezuje okruh působnosti nařízení vlády, které konkretizuje § 14a odst. 
5 a 6 zákona o zbraních. 

Nařízení vlády zmiňuje některé legislativní zkratky vymezené zákonem o 
zbraních. Podnikatelem v oboru zbraní a střeliva se podle § odst. 2 písm. d), bod 1, 2 
a 3 rozumí fyzická nebo právnická osoba, která podle zvláštního právního předpisu: 

1. zbraně nebo střelivo vyvíjí, vyrábí, upravuje, opravuje, znehodnocuje nebo ničí, 

2. zbraně nebo střelivo uschovává, skladuje, půjčuje, přepravuje, nakupuje, prodává 
nebo k tomu přijímá objednávky, nebo 

3. zprostředkovává jiným nabytí nebo prodej zbraní nebo střeliva. 

 

K § 2 - Ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani 

Nařízení vlády užívá další legislativní zkratky, a to: 
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1. „osobní údaje“ jsou ve smyslu § 10 odst. 1 písm. a) zákona o zbraních v případě 
fyzické osoby náležitosti podání podle správního řádu vztahující se k fyzické osobě. 

2. „identifikační údaje právnické osoby“ jsou ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b) v 
případě právnické osoby náležitosti podání podle správního řádu vztahující se k 
právnické osobě. 

Přílohou nařízení vlády je vzor ohlášení o nabytí nebo převodu vlastnictví ke 
zbrani kategorie C-I držitelem zbraně kategorie C-I, který obsahujeme veškeré údaje 
uvedené v odst. 1 tohoto ustanovení, které jsou nezbytné pro řádnou identifikaci 
osob a nabývané či převáděné zbraně. 

K § 3 - Vedení evidence zbraní kategorie C-I držitelem zbrojní licence v 
centrálním registru zbraní 

Předepsané elektronické sady webových formulářů povedou k vyžadované vyšší 
míře digitalizace státní správy, přičemž dojde k využití současných praktických 
postupů evidence jako v případě zbraní podléhajících registraci. 

K přihlášení držitele zbrojní licence do centrálního registru zbraní bude nezbytný 
certifikát vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, 
uživatelské jméno a heslo, včetně jedinečného bezpečnostního PUK kódu, 
který pověřená osoba využije v případě, kdy zapomene heslo, tak, aby nedocházelo 
k možné zneužití přístupových údajů.  

Přístup do Centrálního registru zbraní může jeho správce umožnit i prostřednictvím 
přístupu se zaručenou identitou s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými 
údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo případně jiným prostředkem pro 
elektronickou identifikaci. Aktuálně v tomto směru připravuje správce Centrálního 
registru zbraní umožnit přístup prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a 
autentizaci (NIA). 

Evidenční kniha rovněž umožní vyhledávání a editaci údajů o zbrani kategorie C-I 
podle uvedených kritérií. 

K § 4 - Účinnost 

  Toto nařízení vlády má nabýt účinnosti dne 1. února 2021. Cílem je nabytí 
účinnosti spolu s novelou zákona o zbraních (senátní tisk č. 5). V závislosti na 
legislativním projednání novely zákona o zbraních může být datum nabytí účinnosti 
nařízení vlády dále upřesněno. 
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