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IV. 

Odůvodnění 

 

Obecná část 

 

Název 

 

Návrh nařízení vlády, o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou 

zbraň na trvalé civilní použití. 

 

1) Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

 

Čl. 4 odst. 2 Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání 

a držení zbraní, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. 

května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění 

směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (dále jen „směrnice“) ukládá 

povinnost členského státu označovat zbraně převáděné z režimu nespadajícího pod působnost 

směrnice o zbraních do vlastnictví osob, na které se tato směrnice vztahuje. Tato povinnost je 

v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice omezena na palné zbraně, které jsou vyrobeny nebo 

dovezeny na území Evropské unie po datu 14. září 2018.  

 

Cílem tohoto ustanovení směrnice je zajistit, aby v okamžiku převodu palných zbraní 

nebo jejich hlavních částí z vládních zásob (případně od jiných subjektů) na trvalé civilní 

použití nesly takové zbraně jednoznačné označení, aby bylo možno zjistit subjekt provádějící 

tento převod a palnou zbraň tak bylo možno jednoznačně identifikovat. 

 

V širším kontextu jde tedy o naplněné úsilí Evropské unie zabránit tomu, aby se do 

civilního sektoru dostaly neidentifikovatelné zbraně převážně z přebytků a skladových zásob, 

kterými disponují zejména ozbrojené síly a sbory členských států. Tím má dojít, podle názoru 

Evropské unie, k výraznému snížení rizika zneužití neoznačených nebo těžko 

identifikovatelných palných zbraní k páchání protiprávních jednání. 

 

Na požadavek Evropské unie reaguje novelizovaný zákon o zbraních, který v § 42a 

stanoví dotčeným subjektům oznamovací povinnost vůči Policii České republiky v  případě 

realizace převodu stanovené palné zbraně do civilního sektoru za účelem jejího trvalého 

civilního použití, povinnost takovou převáděnou palnou zbraň označit stanovenými 

identifikačními údaji podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva a dále i povinnost 

zajistit její označení, které identifikuje převádějící subjekt podle prováděcího právního 

předpisu. 

 

Z hlediska právní jistoty adresátů normy i příslušných kontrolních a dohledových 

orgánů České republiky i dalších členských států EU je nutné stanovit podobu tohoto 

označení.  
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Institut jednoznačného označení zbraní převáděných na trvalé civilní použití by bez 

upřesnění prováděcím právním předpisem vedl v praxi nepochybně k tvorbě velmi pestré 

palety označení, značek, symbolů atp. Naprostá roztříštěnost způsobu označování těchto 

zbraní by následně vedla k popření smyslu celého institutu a komplikovala by činnost 

příslušných orgánů České republiky i jiných členských států.  

 

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

zákony 

 

Předložený návrh nařízení vlády ve svých ustanoveních, resp. v příloze konkretizuje 

subjekty uvedené, zčásti v obecné rovině, v § 42a odst. 2 novelizovaného zákona o zbraních , 

včetně těch, které má na mysli směrnice, a na které se nová povinnost stanovená směrnicí, 

resp. zákonem o zbraních vztahuje. Dále stanoví pravidla pro vytvoření jednoznačného 

označení identifikujícího subjekt převádějící palnou zbraň a v příloze přiřazuje konkrétní 

podobu jednoznačného označení vybraným subjektům. 

 

Co se týče ústředních orgánů státní správy uvedených v příloze návrhu nařízení vlády, 

tyto budou, v případě jednoznačného identifikačního označení dotčených palných zbraní, 

zastřešovat „svým jménem“ formálnětechnickou stránku stanovené povinnosti za všechny 

subjekty, které jsou vlastníky/držiteli palných zbraní podléhajících nové právní úpravě a 

které: 

 

a) jsou zřízeny příslušným ministerstvem, 

b) jsou ministerstvu výslovně podřízeny (např. organizačně, rozpočtově) ve smyslu právního 

řádu České republiky, nebo 

c) spadají, v určitém smyslu, „do okruhu jejich působnosti“ (např. podílí se na ochraně vnitřní 

bezpečnosti).  

 

Smyslem takového přístupu předkladatele je maximální zjednodušení a sjednocení 

celého procesu označování příslušných palných zbraní, přičemž není podstatné, zda takové 

„společné“ označení na palné zbrani (podle § 3 odst. 2 novely zákona o zbraních se zbraněmi 

zařazenými do kategorie A až D rozumí i hlavní části zbraní, jejichž součástí tyto hlavní části 

jsou nebo mají být) provede přímo ústřední orgán státní správy nebo subjekt ve smyslu 

předchozího odstavce. 

  

Návrh nařízení vlády nijak nezasahuje do zákona o zbraních ani do žádných jiných 

právních předpisů. 

 

Návrh nařízení vlády slouží, jak uvedeno výše, ke zpřehlednění právní úpravy v oblasti 

faktické identifikace převádějícího subjektu, což přinese zlepšení právního, organizačního 

a technického prostředí v předmětné oblasti. 
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3) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

 

Předložený návrh nařízení vlády navazuje na transpozici směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/853 provedenou novelou zákona o zbraních. 

 

4) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

 

Navrhovaná změna nařízení vlády nemá dopad na veřejné rozpočty v souvislosti 

s vyznačením jednoznačného označení identifikujícího subjekt, v jehož působnosti dochází 

k převodu palné zbraně na trvalé civilní použití, protože toto označení, jehož podoba je 

popsána v návrhu nařízení vlády, resp. uvedena v jeho příloze, nevyžaduje žádné další 

speciální technické vybavení a je realizovatelné prostřednictvím stávajícího technického 

vybavení povinných subjektů.  

 

Podle názoru předkladatele návrhu nařízení vlády nepůjde v žádném případě o masivní 

jev. Kvalifikovaný odhad Ministerstva vnitra počítá s řádem jednotek, maximálně desítek 

takových převodů za rok. 

 

5) Dotčené subjekty  

 

Dotčenými subjekty jsou Ministerstva vnitra, obrany, financí a spravedlnosti jako 

zastřešující instituce ve vztahu k subjektům podle § 42a zákona o zbraních, dále Ministerstvo 

kultury, Generální inspekce bezpečnostních sborů, kraje a obce, ozbrojené síly a sbory cizích 

zemí při jejich pobytu na území České republiky a překračování státních hranic České 

republiky podle jiného právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí 

právního řádu. 

 

Policie České republiky se tato agenda převodu vybraných palných zbraní do civilního 

sektoru navíc dotýká při výkonu státní správy na úseku zbraní.  

 

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva z pohledu jeho působnosti podle zákona 

č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Dalšími dotčenými subjekty jsou držitelé zbrojních průkazů nebo zbrojních licencí a 

držitelé příslušných palných zbraní obecně. 

 

6) Dopady navrhované právní úpravy 

 

Sociální 

 

Návrh 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.  
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Zákaz diskriminace a rovnost mužů a žen 

 

Návrh nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů a 

žen. 

 

Ochrana soukromí a osobních údajů 

 

Návrh nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 

7) Zhodnocení korupčních rizik 

 

Vzhledem k obsahu návrhu, charakteru dotčených palných zbraní, následnému 

správnímu řízení vedenému podle zákona o zbraních Policií České republiky spojenému 

s trvalým převodem příslušné palné zbraně do civilního sektoru nejsou s návrhem spojena 

korupční rizika. 

 

8) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Česká republika disponuje již dnes odpovídající a kvalitní právní úpravou oblasti 

nabývání, držení, ověřování a identifikaci střelných zbraní. V této oblasti nejsou dlouhodobě 

vykazovány zásadní nedostatky, které by způsobovaly disfunkčnost systému nakládání se 

zbraněmi podle zákona o zbraních v civilním sektoru. 

 

Na druhé straně, díky předloženému návrhu nařízení vlády se předem vyloučí možné 

aplikační problémy zejména technického charakteru, spojené s případným převodem palných 

zbraní původně ve vlastnictví ozbrojených sil nebo jiných sborů, případně palných zbraní, 

které sloužily ke sbírkovým, muzejním, výzkumně vývojovým a obdobným účelům  pro 

vyjmenované subjekty. 

 

Tím, že bude zaveden jednotný systém označení identifikujícího převodce vybraných 

palných zbraní do civilního sektoru, dojde ke zvýšení již tak vysoké úrovně regulace zbraní 

v České republice, což je v zájmu Evropské unie, členských států včetně České republiky, 

jejích orgánů i  veřejnosti. 

 

9) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

 

Vzhledem k tomu, že návrh nařízení vlády nezakládá žádná práva a povinnosti (viz 

výše) a slouží pouze k lepšímu organizačně technickému průběhu převodu vybraných palných 

zbraní do civilního prostředí, požádal 1. místopředseda vlády a ministr vnitra ministryni 

spravedlnosti a předsedkyni Legislativní rady vlády o výjimku z povinnosti zpracovat 

k tomuto návrhu Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

(RIA).  
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Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády vyhověla žádosti 

1. místopředsedy vlády a ministra vnitra a dopisem čj. 42846/2020-UVCR ze dne 

27. listopadu 2020 podle čl. 76 odst. 2 legislativních pravidel vlády stanovila, že se hodnocení 

dopadů regulace (RIA) k tomuto návrhu nařízení vlády neprovede. 

 

 

Zvláštní část  

 

Předně je třeba uvést, že při stanovení návrhu podoby jednoznačného označení 

identifikujícího povinný subjekt posloužily za vzor oficiálně užívané zkratky těchto orgánů, 

doplněné rokem, ve kterém k převodu došlo. Jak již bylo uvedeno výše, toto řešení bylo 

zvoleno zejména z ekonomických důvodů, tj. proto, aby dotčené subjekty nemusely zbytečně 

vynakládat finanční prostředky na pořízení atypických razidel, sloužících k jejich identifikaci 

na palné zbrani podléhající režimu příslušného ustanovení zákona o zbraních. Proto ke splnění 

této zákonné povinnosti postačí stávající technické vybavení. 
 

K § 1  

 

Nad rámec výše uvedeného lze obecně uvést, že zásadním faktorem, z hlediska 

jednoznačné identifikace palných zbraní podle § 1 odst. 3 písm. a) až d) zákona o zbraních, je 

skutečnost, že „civilní“ osoba, která bude nabývat tyto zbraně je povinna absolvovat správní 

řízení před příslušným správním orgánem Policie České republiky a v drtivé většině případů i 

proces ověření takové zbraně před Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva , pokud 

taková osoba bude chtít s takovou palnou zbraní provádět „ostrou“ střelbu (od účinnosti 

novely zákona o zbraních ověření palné zbraně ze strany tohoto orgánu státní správy nadále 

nebude mít přímou vazbu na stanovení kategorie takové palné zbraně).  

 

Tím se mimo jiné zajistí, že původci (osoby převádějící dotčené palné zbraně) zbraně 

mohou být vždy jednoznačně identifikováni, a to i díky zápisu takové zbraně do centrálního 

registru zbraní a existenci dokladu o jejím ověření pro civilní použití, pokud s takovou zbraní 

bude realizována střelba. K tomu navíc přistupuje i „nová povinnost“ založená směrnicí a 

§ 42a odst. 2 novelizovaného zákona o zbraních, k jehož provedení je určen návrh nařízení 

vlády. 

 

Jinak toto úvodní ustanovení odkazuje na právní normy, na jejichž základě se návrh  

nařízení vlády předkládá. 

 

K § 2 

 

Zde je uveden slovní popis podoby jednoznačného označení subjektu převádějícího 

dotčenou palnou zbraň a v případě odstavce 2 písm. a) a b) i věcné východisko pro provedení 

takového označení. 

 

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



6 

 

K odst. 2 písm. a) 

 

K označení obcí na palné zbrani podle § 1 odst. 3 písm. d) zákona o zbraních se 

navrhuje využít Číselník obcí (CISOB), který vede Český statistický úřad. 

 

„Číselník obcí (CISOB) je používán při přípravě a zpracování statistických úloh na 

úrovni obcí v obdobném rozsahu jako nadále platný číselník základních územních jednotek – 

ZUJ. CISOB je pravidelně aktualizován promítnutím změn platných k 1. lednu. 

 

Aktuální platná verze číselníku CISOB je dostupná na internetových stránkách ČSÚ 

pod záložkou „Klasifikace, číselníky“ v databázi metainformací pod názvem „Obec a 

vojenský újezd“, kde je možné číselník stáhnout v nabídce označené „Ke stažení“ 

(dohromady obsahuje přes 626 položek vždy po 10 obcích). …“.1) 

 

Jako příklad jednoznačného označení obce na dotčené palné zbrani poslouží obec 

Lešany, která leží ve Středočeském kraji – „5300512021“ (kdy prvních 6 čísel je číslo obce 

uvedené v CISOB, další 4 čísla představují rok převodu dotčené palné zbraně. 

 

V případě palných zbraní, kterými disponují obce za účelem vybavení jimi zřízených 

obecních policií lze uvést, že se jedná o jednoznačně identifikovatelné palné zbraně, které 

obce nabývají do vlastnictví na základě udělené zbrojní licence podle zákona o zbraních. 

Zároveň tyto zbraně jsou evidovány v centrálním registru zbraní spravovaným Policií České 

republiky, takže v tomto případě jsou již dnes, beze zbytku naplněny cíle směrnice, neboť 

jejich identifikace je bezproblémová. 

 

K odst. 2 písm. b) 

 

K označení ozbrojených sil a sborů cizích zemí při jejich pobytu na území České 

republiky a překračování státních hranic České republiky podle jiného právního předpisu nebo 

mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, se navrhuje využít Číselník zemí 

(CZEM), který rovněž vede Český statistický úřad. 

 

„Číselník zemí (CZEM) byl vydán s účinností od 1. ledna 2004 sdělením Českého 

statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizován sděleními 

č. 534/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006, č. 394/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010, č. 

167/2011 Sb. ze dne 13. června 2011, č. 361/2011 Sb. ze dne 22. listopadu 2011, č. 164/2012 

Sb. ze dne 18. května 2012, č. 114/2014 Sb. ze dne 17. června 2014, č. 322/2014   Sb. ze dne 

17. prosince 2014, č. 420/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016 a č. 153/2019 Sb. ze dne 

19. června 2019. 

 

Číselník zemí obsahuje údaje o samostatných státech a závislých územích světa, pro 

jejichž souhrnné označení je použit obecnější pojem "země". 

 
1) Zdroj: internetové stránky Českého statistického úřadu 
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Číselník zemí je vypracován na bázi mezinárodní normy ISO 3166-1, kterou vydává 

Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization – 

ISO). České názvy zemí jsou přebírány dle doporučení Názvoslovné komise Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního. 

 

Každá položka Číselníku zemí obsahuje základní oficiální identifikační údaje dané 

země: 

 

Trojmístný numerický kód (N-3) 

kód v rozmezí hodnot 000 až 899 je jednotlivým zemím přidělovaný organizací ISO podle 

daných pravidel a je jednoznačný. 

 

Dvoumístný alfabetický kód (A-2) 

kód, který je kombinací dvou písmen latinské 26písmenné abecedy (bez diakritických 

znamének) v rozsahu AA až ZZ, je přidělovaný organizací ISO jednotlivým zemím podle 

daných pravidel. 

 

Trojmístný alfabetický kód (A-3) 

kód, který je kombinací tří písmen latinské 26písmenné abecedy (bez diakritických 

znamének) v rozsahu AAA až ZZZ, je přidělovaný organizací ISO jednotlivým zemím podle 

daných pravidel. 

 

Plný český název 

název převzatý od Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 

 

Zkrácený český název 

název převzatý od Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 

 

Plný anglický název 

plný úřední název země v anglickém jazyce tak, jak byl dotyčnou zemí sdělen generálnímu 

sekretáři OSN. Je přebírán z normy ISO 3166-1. 

 

Zkrácený anglický název 

zkrácený úřední název země v anglickém jazyce tak, jak byl dotyčnou zemí sdělen 

generálnímu sekretáři OSN. Je přebírán z normy ISO 3166-1. Pokud nebyl zkrácený úřední 

název sdělen, užívá se zde rovněž plný název. …“.2) 

 

Pro účely předloženého návrhu nařízení vlády byl zvolen dvoumístný alfabetický kód 

(A-2), který srozumitelně a spolehlivě, v jazyce anglickém, identifikuje stát původu 

převáděné palné zbraně podle § 1 odst. 3 písm. a), b) případně d) zákona o zbraních. Účelově 

 
2) Zdroj: internetové stránky Českého statistického úřadu 
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není zvoleno rozšiřující označení ozbrojeného sboru nebo sil země, neboť existuje obrovské 

množství takových subjektů s řadou oficiálních a neoficiálních označení (zkratek), jejichž 

uvedení v příloze tohoto nařízení je nerealizovatelné, mj. i s ohledem na jejich neustálé změny 

a vznik nových a zánik „starých“ ozbrojených sil a sborů. Skutečnost, že převáděná palná 

zbraň bude takto označena, předem každého upozorní na fakt, že jejím původcem jsou 

zahraniční ozbrojené síly nebo sbory, přičemž podrobnosti o takovém subjektu mohou být 

uvedeny v centrálním registru zbraní, v jehož evidenci každá taková převáděná palná zbraň 

bude nadále dohledatelná. 

 

Jako příklad podoby jednoznačného označení ozbrojených sil a sborů cizího státu 

(země) poslouží Belgické království – „BE2021“ (kdy první 2 písmena jsou dvoumístným 

alfabetickým kódem země a 4 čísla představují rok převodu dotčené palné zbraně). 

 

K příloze 

 

V případě palných zbraní podle § 1 odst. 3 písm. c) zákona o zbraních platí obecné 

pravidlo, že tyto zbraně jsou, v souladu se zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných 

zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů označeny mj. identifikační značkou Českého 

úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a jsou tedy bezproblémově identifikovatelné. 

Jednoznačné označení identifikující Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva tedy není nutno 

duplicitně upravovat v předkládaném návrhu nařízení vlády. 

 

K dalším resortům: 

 

Ministerstvo vnitra: 

 

Podle § 12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů je Ministerstvo vnitra ústředním 

orgánem státní správy pro vnitřní věci zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního 

pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu. 

 

Ve vztahu k Policii České republiky je Ministerstvo vnitra v postavení nadřízeného 

orgánu a vytváří podmínky pro plnění úkolů tohoto ozbrojeného bezpečnostního sboru (viz 

§ 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Mezi 

tyto činnosti spadá i pořizování výstroje, výzbroje a dalšího vybavení Policie České republiky 

z rozpočtu Ministerstva vnitra. Z toho lze logicky dovodit, že případná palná zbraň podle § 1 

odst. 3 písm. a), b) případně d) zákona o zbraních převáděná od Policie České republiky do 

civilní sféry bude opatřena jednoznačným identifikačním označením Ministerstva vnitra. 

 

Podle § 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů je rozpočet Úřadu pro zahraniční styky a informace součástí 

rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Z tohoto titulu se tedy jeví jako vhodné, aby případné 

dotčené zbraně této zpravodajské služby převedené do civilního sektoru byly jednoznačně 
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označeny zkratkou Ministerstva vnitra. I zde platí, obdobně, jako v případě Bezpečnostní 

informační služby snaha zajistit ochranu identity původního vlastníka takové zbraně. 

 

I když podle zákona o zpravodajských službách jsou výdaje a příjmy Bezpečnostní 

informační služby zařazeny v samostatné kapitole státního rozpočtu a jejího ředitele jmenuje, 

po předchozím projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vláda, 

navrhuje se, aby případné dotčené palné zbraně převáděné do „civilní“ sféry byly, z důvodu 

zakrytí skutečného předchozího vlastníka takové zbraně, označeny jednoznačným 

identifikačním označením Ministerstva vnitra. 

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů je, v souladu se zákonem č. 341/2011 Sb., o 

Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů organizační složkou státu a účetní jednotkou, přičemž její příjmy výdaje tvoří 

samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Z toho plyne, že tento subjekt samostatně hospodaří a 

zajišťuje své potřeby, včetně výzbroje. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby tento ozbrojený 

bezpečnostní sbor disponoval vlastním jednoznačným identifikačním označením u 

stanovených převáděných palných zbraní. 

 

Ministerstvo obrany 

 

Podle § 16 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů je Ministerstvo obrany ústředním 

orgánem státní správy zejména pro zabezpečování obrany České republiky a řízení Armády 

České republiky. 

 

Vedle Armády České republiky tvoří ozbrojené síly České republiky, Vojenská 

kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž, které všechny plní úkoly stanovené zejména 

zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších.  

 

Jejich činnost po stránce materiálně technické, včetně pořizování výstroje a výzbroje 

je zajišťována prostřednictvím rozpočtu Ministerstva obrany. Z toho tedy plyne, že i vybrané 

palné zbraně podle § 1 odst. 3 písm. a), b), případně d) pořízené ze státního rozpočtu, resp. 

rozpočtu Ministerstva obrany pro ozbrojené síly České republiky, které budou převáděny do 

vlastnictví osob, které s nimi nadále budou nakládat v režimu zákona o zbraních, by měly být 

označeny jednoznačným identifikačním označením Ministerstva obrany, jakožto 

zastřešujícího subjektu ve vztahu k předmětnému materiálu. 

 

To samé platí i pro palné zbraně, kterými disponuje Vojenské zpravodajství, které je 

v souladu s § 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, součástí Ministerstva obrany a pro příslušné palné zbraně Vojenské 

policie, která je, podle § 1 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů rovněž součástí tohoto ústředního orgánu státní správy. 
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Ministerstvo spravedlnosti 

 

Ministerstvo spravedlnosti je, podle kompetenčního zákona ústředním orgánem státní 

správy pro soudy a státní zastupitelství, stejně jako pro oblast vězeňství, kdy mu je podřízena 

Vězeňská služba České republiky včetně její součásti - Justiční stráže která zajišťuje pořádek 

a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti.  

 

Justiční stráž má postavení ozbrojeného bezpečnostního sboru a její příslušník je v 

době služby úřední osobou. Služba je vykonávána ve služebním stejnokroji. Justiční stráž je 

podřízena příslušnému řediteli vazební věznice nebo věznice a řídí se pokyny předsedy soudu, 

ředitele správního útvaru soudu, předsedy soudního senátu (samosoudce), vedoucího státního 

zástupce, případně jiného pověřeného zaměstnance soudu, státního zastupitelství nebo 

ministerstva.  

 

Z tohoto titulu se navrhuje, aby zastřešujícím ústředním orgánem pro jednoznačné 

označení pro výše zmíněné bezpečnostní sbory [v případě převodu palné zbraně podle  § 1 

odst. 3 písm. a), b nebo d)] bylo Ministerstvo spravedlnosti. 

 

Ministerstvo financí 

 

Podle § 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů je celní správa tvořena Generálním ředitelstvím cel a celními úřady. Generální 

ředitelství cel je přitom podřízeno Ministerstvu financí České republiky. Z tohoto titulu se 

navrhuje, aby služební zbraň celní správy, která je palnou zbraní podle zákona o zbraních a je 

převáděna do vlastnictví osoby, která s ní smí nakládat podle zákona o zbraních, označilo 

svojí identifikační značkou Ministerstvo financí České republiky. I pro tento případ platí 

obecný předpoklad, tedy že Ministerstvo financí České republiky bude, v  tomto ohledu, 

zastřešujícím orgánem pro organizace, instituce jím řízené, zřízené a spravované, pokud tyto 

disponují palnými zbraněmi podle § 1 odst. 3 písm. a), b) případně d) zákona o zbraních. 

 

Ministerstvo kultury 

 

Ministerstvo kultury zajistí svým jednoznačným identifikačním označením tvořeným 

zkratkou ministerstva a rokem převodu palné zbraně identifikaci původce palné zbraně podle 

§ 1 odst. 3 písm. d) zákona o zbraních, které budou převáděny do vlastnictví osob, které jsou 

s nimi oprávněny nakládat podle zákona o zbraních.  

 

Stejně jako v případě krajů a obcí půjde o palné zbraně, které jsou kulturními 

památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty ve 

vlastnictví státu, krajů nebo obcí. 
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Kraje 

 

Kraje zajistí svým jednoznačným identifikačním označením tvořeným zkratkou kraje 

a rokem převodu palné zbraně identifikaci původce palné zbraně podle § 1 odst. 3 písm. d) 

zákona o zbraních, které budou převáděny do vlastnictví osob, které jsou s nimi oprávněny 

nakládat podle zákona o zbraních.  

 

 

 

Závěrem k podobě všech jednoznačných onačení identifikujících povinný subjekt 

předkladatel návrhu nařízení vlády uvádí, že pro navržené řešení jejich konkrétní podoby 

svědčí i hledisko proveditelnosti takových označení na zbrani (hlavní části zbraně), kdy je 

nutno počítat i s nutností označit „součástky“ o velikosti několika málo centimetrů, kde by 

umístění více písmen/čísel/znaků/značek/log/obrázků apod. mohlo být neproveditelné. 

Z tohoto důvodu rovněž nelze stanovit ani povinný rozměr písmen a čísel tvořících 

jednoznačné označení. 

 

K § 3 (Účinnost) 

 

S ohledem na datum nabytí účinnosti novely zákona o zbraních je třeba „co nejblíže“ 

stanovit i den nabytí účinnosti všech prováděcích předpisů k zákonu o zbraních, což platí i pro 

tento návrh nařízení vlády. 

 

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


