
PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

Návrh nařízení vlády, o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň 

na trvalé civilní použití  

(k provedení § 42a odst. 2 zákona o zbraních).   

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)  

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 

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

Navazuje na transpozici směrnice 

Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2017/853 provedenou novelou 

zákona o zbraních. 

(zákon č. /2021 Sb.) 

Úprava se týká čl. 4 směrnice 91/477/EHS, 

o kontrole nabývání a držení zbraní, který 

byl změněn směrnicí 2017/853. 

 

  

14.září 2018 

 

 

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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2. Definice problému 

Novela zákona o zbraních (Senátní tisk č. 5/2020) zavádí v § 42a odst. 2 novou povinnost 

pro orgány České republiky (zejména ozbrojené síly a bezpečnostní sbory), kraje a obce ale 

i pro ozbrojené síly nebo sbory jiných států, zajistit označení zbraně vyrobené nebo 

dovezené na území Evropské unie po 14. září 2018 při jejím převádění na trvalé civilní 

použití stanovenými identifikačními údaji. Tímto ustanovením tak bude naplněn 

požadavek čl. 4 směrnice 91/477/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/853: "Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu palných zbraní nebo 

jejich hlavních částí z vládních zásob na trvalé civilní použití nesly zbraně jednoznačné 

označení, jak je stanoveno v odstavci 1, aby bylo možno zjistit subjekt provádějící tento 

převod.". 

Z hlediska právní jistoty adresátů normy i příslušných kontrolních a dohledových orgánů 

České repbliky i dalších členských států EU je nutné stanovit podobu tohoto označení.     

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Cílem návrhu je v návaznosti na § 42a odst. 2 zákona o zbraních, ve znění Senátního tisku 

č. 5/2020, stanovit podobu identifikačních údajů (jednoznačné označení) zbraní, které 

budou převáděny na trvalé civilnímu použití. 

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 

NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  

Institut značení zbraní převáděných na trvalé civilní použití by bez upřesnění prováděcím 

právním předpisem vedl v praxi nepochybně k tvorbě velmi pestré palety značek. 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. Nulová varianta proto nebyla vyhodnocena jako vhodná. 

Vládní návrh novely zákona o zbraních (sněmovní tisk č. 92/0) původně výslovně 

předpokládal, že § 42a odst. 2 bude proveden vyhláškou Ministerstva vnitra. Toto 

zmocňovací ustanovení bylo vypuštěno pozměňovacím návrhem.  

Ustanovení § 42a odst. 2 tak lze provést pouze nařízením vlády. Toto řešení současně lépe 

zohledňuje vztah předpisu k působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, 

Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva kultury a dalších subjektů, 

včetně krajů a obcí a k ozbrojeným silám a bezpečnostním sborům jiných zemí.  

Předkladatel dále zvažoval, zda tuto právní úpravu vtělí do již existujícího právního 

předpisu, nebo připraví (stručný) právní předpis nový. Vzhledem k  tomu, že s výjimkou 

vyhlášky č. 221/2017 Sb., jsou zbylé prováděcí právní předpisy k zákonu o zbraních 

zaměřeny poměrně úzce, předkladatel upřednostnil tvorbu zcela nového právního 

předpisu. 

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  
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ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  

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

Jde o přípravu nového prováděcího právního předpisu. Úprava navazuje na institut 

zavedený novelou zákona o zbraních (Senátní tisk č. 5/2020). Jde spíše o upřesnění formy  

plnění zákonem stanovené povinnosti, nikoli o povinnost novou, a proto lze podle 

předkladatele označit vznik tohoto předpisu za pouhou parametrickou změnu. 

Dopady vybraných změn vládního návrhu novely zákona o zbraních byly předmětem 

hodnocení RIA a jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace RIA, která 

je součástí vládního návrhu novely zákona o zbraních z února 2018. 

Domníváme se, že tak existují důvody uvedené v čl. 3.8 písm. f) a g) obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA), kdy se RIA nezpracovává.   

Ke stejnému závěru dospěla i ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady 

vlády, která 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 neprovede.  

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

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

- 

 

7. Dotčené subjekty 

Orgány České republiky jako zastřešující instituce ve vztahu k subjektům podle § 42a 

zákona o zbraních - MV, MO, MF, MSPr a dále MK, GIBS, 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 ČR i v rámci správního řízení souvisejícího s převodem palné zbraně do civilní sféry. 

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.  

Držitelé zbrojních průkazů nebo zbrojních licencí, držitelé zbraní obecně 

 

8. Konzultace  

Institut označování zbraní převáděných na trvalé civilní použití byl v roce 2017 předmětem 

meziresortního připomínkového řízení. Následně byl předmětem konzultací  

a debat také v roce 2020 v souvislosti s projednáváním sněmovního tisku č. 92 ve výboru 

pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
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9. Dostupná data  

Pro navrženou úpravu nařízení vlády není analýza dat klíčová. 

Obecně však data o držitelích zbraní a jejich zbraních eviduje Policie České republiky 

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     

  

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

Adresáty povinnost jsou sice také kraje a obce. Nejde však o povinnost zohledňující specifické 

postavení územních samosprávných celků, ale skutečnost, že obce a kraje jsou vlastníky 

muzejních sbírek, v nichž zařazené zbraně nepodléhají regulaci podle zákona o zbraních.   

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

- 

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     
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- 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

- 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

  

 

11. Kontakty na zpracovatele 

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

▪ JUDr. Ivo Chauer, odbor bezpečnostní politiky MV, ivo.chauer@mvcr.cz 

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