
PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 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 

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 

předložení vládě, 

v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 

LRV 

Předpokládaný termín 

nabytí účinnosti 

MV  - -.- 

     .leden 2021 

nebo únor 2021 

(podle dalšího vývoje 

projednávání 

sněmovního tisku  

č. 92, 

senátního tisku č. 5)  

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 

předpisů EU a jejich název v českém znění1 
Termín stanovený pro implementaci 

      

- 

  

     .      

 

2. Definice problému 

Nařízení vlády č. 219/2017 Sb. stanovilo postupy a technické požadavky, které musejí 

dodržet zejména držitelé zbrojních nebo muničních licencí při provádění takových operací 

se zbraněmi, střelivem nebo municí, kterými dochází jak k podstatné změně těchto 

předmětů po stránce technické a funkční, tak po stránce právní, neboť jejich 

znehodnocením nebo zničením dochází také k jejich "přechodu" do jiné kategorie podle 

zákona o zbraních.     

                                            

1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3 

Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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Novela zákona o zbraních (senátní tisk č. 5) přináší významnou změnu postupu 

předcházejícího zničení zbraně. Podle § 63 zákona o zbraních dosud držitel zbraně, který 

usiluje o její zničení, zbraň po kriminalistické expertize prováděné Policií ČR předá 

k samotnému zničení (jeho provedení v technickém slova smyslu) zbraň oprávněné osobě, 

kterou je typicky držitel zbrojní licence (podnikatel).  

Novela zákona ruší institut ničení zbraně a nahrazuje jej v § 63a novým institutem "úřední 

zničení zbraně". V případě úředního zničení je k provedení zničení zbraně oprávněn pouze 

stát a zbraně předané k jejich úřednímu zničení přpadají do vlastnictví státu.   

Samotný institut ničení zbraně podle dnešního znění § 63 zákona o zbraních bude zrušen.  

Dále dochází ke zrušení pojmu "zakázaný doplněk zbraně" (§ 4 zákona o zbraních). Za 

zakázané doplňky zbraně byly  doposud považovány tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače 

zbraní konstruované na principu noktovizorů. Tlumiče hluku výstřelu budou napříště 

zařazeny do zbraní kategorie C a zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů 

zákonu o zbraních podléhat nadále nebudou.  

Tyto skutečnosti je nutné zohlednit i v příslušném prováděcím právním předpise. 

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Z textu nařízení vlády bude vypuštěna úprava institutu "ničení zbraně", protože tento 

institut již nebude zákon o zbraních, ve znění senátního tisku 5, obsahovat. Stejně tak ani 

pojem "zakázaný doplněk zbraně".  

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 

NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  

Navržená změna nařízení vlády je důsledkem zrušení výše zmíněného institutu ničení 

zbraní v samotném zákoně a také pojmu "zakázaný doplněk zbraně". Ve vztahu k ničení 

zbraně již nebude existovat zákonem dané pravidlo a pojem "zakázaný doplněk zbraně" 

přestane existovat. Příslušné pasáže v nařízení vlády tak ztratí zákonnou oporu pro svoji 

další existenci.  

Nulová varianta (ponechání nařízení vlády beze změn) tak nebyla vyhodnocena jako 

vhodná. 

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  

NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  

Jde o úpravy prováděcího právního předpisu. 

Změnu nařízení vlády lze vnímat jako pouhý legislativně technický důsledek změny zákona 

samotného a lze ji podle předkladatele označit za parametrickou. 

Domníváme se, že tak existuje důvod uvedený v čl. 3.8 písm. f) obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA), kdy se RIA nezpracovává.    
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6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy obsahovat. 

- 

 

7. Dotčené subjekty 

Policie ČR 

Ministerstvo obrany 

držitelé zbrojních průkazů nebo zbrojních licencí, držitelé zbraní obecně 

8. Konzultace  

Výše popsaná úprava nařízení vlády je pouhým legislativně technickým důsledkem změny 

§ 4, 63 a 63a zákona o zbraních, kterou Poslanecká sněmovna schválila na základě návrhu 

výboru pro bezpečnost.    

9. Dostupná data  

Pro navrženou úpravu nařízení vlády není analýza dat klíčová. 

Obecně však data o držitelích zbraní a o zbraních určených ke zničení eviduje Policie ČR 

prostřednictvím centrálního registru zbraní. 

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

- 

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     

- 

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

Návrh se dotkne držitelů zbraní obecně, a to jak podnikajících, tak nepodnikajících. Zejména mezi 

držiteli zbrojních licencí však jsou zastoupeni podnikatelé, kteří dnes ničení zbraní provádějí. 

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     

- 

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     
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- 

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

- 

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO     NE 

- 

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO     

NE     

- 

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     

- 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

- 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

Pozitivní dopady na bezpečnost má samotná úprava zákona o zbraních, kterou dojde k vyloučení 

teoretické možnosti, že zbraň bude využita jejím držitelem k protiprávní činnosti až po provedení 

kriminalistické expertizy.  

Navazující úprava nařízení vlády je pouhým legislativně technickým důsledkem změny zákona  

a nemá proto žádný dopad na bezpečnost.  

 

11. Kontakty na zpracovatele 

 Mgr. Ing. Jan Bartošek, odbor bezpečnostní politiky MV, jan.bartosek@mvcr.cz 

 Ing. Mgr. Vlastimil Jirouš, odbor bezpečnostní politiky MV, vlastimil.jirous@mvcr.cz 

 Mgr. Michaela Chauerová, odbor bezpečnostní politiky MV, 

michaela.chauerova@mvcr.cz  
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