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VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

k materiálu s názvem „Návrh nařízení vlády, o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani 
kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence“ 

Návrh byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 11. prosince 2020, s termínem dodání stanovisek do 29. prosince 
2020.  

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Seznam připomínkových 
míst 

MD, MF, MK, MO, MPSV, MMR, MPO, MSP, MŠMT, MZV, MZD, MZE, MŽP, KOM, AMSP, UV, HK ČR,  

Bez připomínek MD, MK, MO, MPSV, MSP, MZD, MŽP, AMSP,  
Zásadní připomínky HK ČR, 
Doporučující připomínky MPO, MMR, MŠMT, MZV, KOM (stanovisko k právu EU) 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

Hospodářská komora  

Kateřina Kozáková 

Pripominkovani@komora.cz  
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Zásadní obecné připomínky k předloženému materiálu 
Hlavním důvodem této připomínky je nejasnost, jakým způsobem 
je držitel zbrojní licence povinen vést evidenci zbraní (hlavních 
částí zbraní) v průběhu procesu výroby.  
 
Není zcela zřejmé, zda výrobce zbraní je povinen evidovat pohyb 
hlavních částí zbraní mezi držitele zbrojních licencí v průběhu 
výroby v CRZ. V případě, že by tato povinnost byla zavedena, tak 
není patrné, jak se budou evidovat v CRZ ostatní zbraně (hlavní 

 
Vysvětleno 
 
Ačkoli lze na první pohled s jakýmsi jádrem připomínky souhlasit 
(zejména proto, že mezi zbraně kat. C-I spadají nově i předměty 
- typicky Tasery, u nichž je asi z perspektivy technického členění 
"standardních" palných zbraní definice konkrétní hlavní části 
zbraně méně zřejmá), při bližším pohledu není pro takovýto 
přístup důvod. V zásadě všechny druhy zbraní, které budou 
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části zbraní) kategorie C-I (např. taser, expanzní zbraně, plynové 
zbraně s ráží nad 6,35 mm).  
 
Navrhujeme, aby zbraně kategorie C-I podléhaly evidenci v CRZ 
až jako finální výrobky (zbraně, adaptéry nebo hlavní části 
zbraní), určené k prodeji zákazníkovi, nikoliv v rámci procesu 
výroby (tzv. kooperací). 
 
Vzhledem k charakteru této připomínky a probíhající novelizaci 
zákona o zbraních, který postupuje v současné době 
schvalovacím procesem v Parlamentu České republiky, 
nenavrhujeme konkrétní připomínku ke konkrétnímu 
paragrafovému znění zákona č. 119/2002 Sb., která by dle 
našeho názoru byla také na místě. Místo toho navrhujeme 
doplnění nařízení vlády č. 226/2020 Sb., o konkrétní připomínku, 
jak je uvedena níže. 
 
 
Tato připomínka je zásadní. 

zařazeny do nové kategorie C-I, již v současnosti v Centrálním 
registru zbraní (dále jen CRZ)  evidovány jsou (a to standardním 
způsobem, dle hlavních částí) a CRZ jejich hlavní části již v 
současnosti zadávat umožňuje. 
 
Dle jednotlivých druhů zbraní nově zařazovaných do kategorie C-
I je to pak následovně: 
 
a) zbraně znehodnocené dle prováděcího nařízení Komise 
2015/2403 
Zde je třeba vyjít z toho, že taková zbraň bude do CRZ evidována 
převážně dvěma možnými postupy - buď znehodnocením v ČR 
(pak se vychází ze záznamu doposud evidované zbraně) a nebo 
na základě dovozu, pak je taková zbraň evidována skutečně jako 
(nerozebiratelný celek), přičemž dle přímo použitelného předpisu 
EU mohou být samostatně znehodnoceny pouze 
náhradní/výměnná hlaveň nebo náhradní/výměnný revolverový 
válec, a to vždy pouze "v sadě" se zbraní, pro kterou jsou určeny. 
Pouze v případě, že dle certifikátu o znehodnocení bude 
příslušenstvím znehodnocené zbraně výměnná hlaveň nebo 
revolverový válec, tak budou tyto evidovány samostatně. 
 
b) expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení 
Tyto zbraně v drtivé většině případů mají analogii v oblasti 
běžných druhů zbraní (pistole, revolver, dlouhá zbraň a pod.). 
Hlavní části takových zbraní budou tedy rovněž analogické jejich 
"ostrým" předobrazům. 
 
c) zbraně pro dělené střelivo 
Tyto zbraně jsou dnes z části kategorizovány v kategoriích B a 
C, přičemž rozdíl takových zbraní oproti obdobným zbraním 
spadajícím do kategorie D dnes spočívá zejména v mechanismu 
iniciace výmetné náplně, přičemž ale hlavní části těchto zbraní 
mohou být v zásadě identické. Hlavní části těchto zbraní budou 
rovněž zcela standardně technicky definovatelné (zejm. hlaveň a 
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tělo zbraně) a není tedy důvodu k jejich evidenci přistupovat 
jakkoli speciálně. 
 
d) "flobertky" 
V zásadě platí to samé jako v případě předchozích dvou bodů. 
Na jedné straně již dnes je v CRZ evidována řada flobertek 
zejména v kategorii C a na straně druhé i  flobertky spadající 
dnes mezi zbraně kategorie D jsou obvykle založeny na 
konstrukci běžných druhů zbraní evidovaných v CRZ (pistole, 
revolver, puška apod.). Vedle toho je třeba si uvědomit, že do 
budoucna zákon ruší u těchto zbraní hranici maximální povolené 
energie a bude se tedy jednat i o výrazně účinnější zbraně, než 
je tomu v případě "volně prodejných" flobertek dnes. Evidence 
hlavních částí těchto zbraní má tedy i nezanedbatelný 
bezpečnostní význam. 
 
e) plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm 
Je nutné upozornit, že do budoucna budou do této skupiny 
spadat zbraně, které dnes evidenci v CRZ zcela standardně 
podléhají, neboť jde o zbraně kategorie C [viz § 6 písm. c) zákona 
o zbraních]. Cílem zákonodárce zde nebylo snižovat úroveň 
evidence těchto zbraní, pouze zmírnit režim jejich nabývání a 
držení občany. 
 
f) zbraně pro soupeřské systémy (FX Simunition a pod.) 
Opět se v současnosti jedná o standardně v CRZ evidované 
zbraně, přičemž do budoucna zde bude mít rozlišení jednotlivých 
hlavních částí kruciální význam, neboť parametry zbraně pro 
soupeřský systém nebude mít často komplet zbraně, ale pouze 
její část (konverzní sada), která bude speciálně pro dané 
neletální střelivo konstruována. Naopak jiné části takové zbraně 
budou i nadále hlavní částí vyšší kategorie (např. v případě 
samonabíjecích pistolí používajících FX Simunition tomu tak 
patrně často bude v případě rámu, pokud bude tento možné bez 
dalšího použít i v "ostré" zbrani kategorie B). 
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g) signální zbraně do ráže 16mm 
Zde je podle našeho názoru Vaše připomínka patrně 
nejrelevantnější - tyto zbraně se budou svým konstrukčním 
řešením často blížit spíše expanzním přístrojům. Na druhé straně 
i v minulosti bylo zaznamenáno množství případů, kdy zbraně 
tohoto typu byly zneužity k úpravě na ostrou zbraň (typicky tzv. 
střílející tužky). Tyto zbraně budou mít patrně často pouze jednu 
hlavní část (tělo zbraně). 
 
h) tasery 
Zde opět upozorňujeme, že tasery jsou již dnes v CRZ 
standardně evidovány (jako "paralyzéry") a mají toliko jednu 
hlavní část (tělo zbraně) a jejich evidenční skládání se neprovádí. 
 
Z výše uvedených důvodů tedy považujeme za vhodné zachovat 
navržené znění nařízení vlády.  
 
Připomínkové místo s návrhem vypořádání a vysvětlením 
souhlasí. 
 

HK  
2 

1. Připomínka k vložení nového ustanovení § 4 
Požadujeme vložit nový § 4, a to následovně: 
„Povinnost ohlašování nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a 
vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence se 
nevztahuje na nabytí zbraní v průběhu procesu výroby mezi 
jednotlivými držiteli zbrojní licence. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Odůvodnění viz výše k obecné připomínce. 
 
Připomínkové místo s návrhem vypořádání a vysvětlením 
souhlasí. 
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DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

 

 

Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR 

KOM 

Po stránce formální: 

Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 
Zpráva RIA uvádí, že návrh je implementací čl. 4 směrnice 
91/477/EHS, ve znění směrnice 2017/853. Žádné ustanovení 
návrhu ale není podtrženo a vykázáno jako implementační. 
Žádáme o vyjasnění, nakolik návrh pouze přispívá k implementaci 
této směrnice, nebo nakolik se jedná o přímý požadavek 
směrnice (např. čl. 4 odst. 3) – a podle toho formální náležitosti 
návrhu upravit. 

Navrhované nařízení nebuduje nový informační systém, ale 
upravuje parametry a rozsah evidovaných údajů v již existujícím 
informačním systému - Centrálním registru zbraní.  Stejně tak 
nezavádí nový systém elektronické identifikace. Využívá již v ČR 
existujících nástrojů elektronické komunikace a elektronické 
identifikace. Z tohoto důvodu nejsou požadavky kladené na ČR 
nařízením 910/2014  nijak dotčeny a čl. 9 citovaného nařízení se 
na tento návrh nevztahuje. 
 
 
 
  
 
 
 
 Text § 1 a § 2 byl upraven. 
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Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu se dotýká směrnice Rady ze dne 18. června 1991 
o kontrole nabývání a držení zbraní (91/477/EHS), 
v konsolidovaném znění, zejména ve znění poslední novely této 
směrnice - směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/853 ze dne 17. května 2017. 
Uvedená směrnice mj. v čl. 4 odst. 3 uvádí, že podnikatelé 
v oboru zbraní a zprostředkovatelé musí po celou dobu své 
činnosti vést evidenci, v níž je zaznamenána každá palná zbraň 
a každá hlavní část, na niž se vztahuje tato směrnice, její vstupy 
a výstupy, spolu s údaji, které umožní identifikaci a sledování 
dotčené palné zbraně nebo její hlavní části, zejména druh, 
značka výrobce, model, ráže a sériové číslo a jména a adresy 
dodavatelů a osob, které ji nabývají. 
 
Navrhované úpravy se pak zřejmě dotýká i: 
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze 
dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a 
o zrušení směrnice 1999/93/ES, a  
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). 
Je vhodné v odůvodnění uvést i vztah návrhu k těmto nařízením 
EU. 
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Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně: 
Žádáme o vyjasnění, do jaké míry se navrhované úpravy (viz 
zejména požadavky vyplývající z § 3) týká i nařízení č. 910/2014, 
a zda není potřeba Evropské komisi tento systém oznámit podle 
čl. 9 tohoto nařízení. 
 
Konkrétně: 
 
V § 1 písm. b) je zřejmě potřeba vypustit slovo „jeho“. 
 
V § 2 se odkazuje na osobní údaje, identifikační údaje, resp. údaje 
o zbrani, které v tomto ustanovení ale nejsou specifikovány. 
Předkladatel v odůvodnění odkazuje na terminologii zákona v § 
10, nicméně v některých případech, zejména v případě 
identifikačních údajů právnické osoby, se nezdá, že tyto údaje 
jsou dostatečně konkrétně vymezeny; navíc zákon používá 
termín „osobní údaje“, resp. „údaje identifikující právnickou 
osobu“ (viz § 10 odst. 1 písm. a) a b). Zřejmě se má za to, že 
rozsah údajů bude dán i přílohou, ve které je uveden vzor 
ohlášení. Doporučujeme v návrhu lépe vymezit rozsah údajů. 
 
Závěr: 
 
Návrh nařízení vlády se rychlým přezkumem jeví být 
s právem EU slučitelný. Formální připomínky by ale měly být 
zapracovány a výše uvedené připomínky věcného 
charakteru, zejména vztah k nařízení č. 910/2014, vyjasněny. 
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V Praze dne  6.   ledna 2021  

Vypracovali:   

  Ing. Mgr. Vlastimil Jirouš, 974 832 516, vlastimil.jirous@mvcr.cz 
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