
PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

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  

(k provedení § 14a odst. 5 a 6 zákona o zbraních)   

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 
předložení vládě, 
v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 
LRV 

Předpokládaný termín 
nabytí účinnosti 

MV  - -.- 
30.leden 2021 

 

 

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. 

(sněmovní tisk č. 92) 

Úprava se týká čl. 4 směrnice 91/477/EHS, 
o kontrole nabývání a držení zbraní, který 

byl změněn směrnicí 2017/853. 

 

 

  

14.září 2018 

 

2. Definice problému 

Novela zákona o zbraních (sněmovní tisk č. 92) zavádí v § 6a novou kategorii zbraní  
"C-I". K držení těchto zbraní nebude vyžadován zbrojní průkaz nebo zbrojní licence. 

 

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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V souladu s právem EU je Česká republika povinna zajistit vedení evidence i o těchto 
zbraních. Proto bude nutné nabytí takovéto zbraně nebo její převod ohlásit do 10 
pracovních dnů příslušnému útvaru policie. Držitelé zbrojních licencí pak mají vést 
evidenci zbraní kategorie C-I, které jsou předmětem jejich podnikatelské činnosti, přímo 
v centrálním registru zbraní. 

V souladu se zmocněním uvedeným v § 79 pdst. 1 písm. g) a § 14a odst. 6 zákona  
o zbraních je nutné nařízením vlády stanovit formulář ohlášení a způsob a rozsah využití 
centrálního registru zbraní nebo jiného informačního systému umožňujícího přístup  
s využitím zaručené elektronické identity.     

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Cílem návrhu je stanovit: 

- vzor formuláře ohlášení nabytí vlastnictví zbraně kategorie C-I nebo převod takové 
zbraně 

- způsob a rozsah, v němž se pro ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani 
kategorie C-I nebo pro vedení evidence o zbraních kategorie C-I využije centrální registr 
zbraní nebo jiný informační systém umožňující přístup s využitím zaručené elektronické 
identity. 

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 

NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  

Institut ohlašování nabytí vlastnictví ke zbraním kategorie C-I, resp. ohlašování a vedení 
evidence o jejich převodech by bez upřesnění prováděcím právním předpisem vedl v praxi 
nepochybně k vytvoření velmi pestré palety způsobů, jakým by jejich nabyvatelé plnili 
svoji ohlašovací povinnost. Zákon proto výslovně stanovil, že prováděcí právní předpis má 
stanovit vzor příslušného formuláře. Toto zmocňovací ustanovení (§ 14 odst. 6) je tak 
nezbytné provést. 

Nulová varianta proto 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 přípravu nového prováděcího právního předpisu. Úprava navazuje na institut 
zavedený novelou zákona o zbraních (sněmovní tisk č. 92). Jde spíše o upřesnění formy  
a postupu plnění zákonem stanovené povinnosti, nikoli o povinnost novou, a proto lze 
podle předkladatele označit vznik tohoto předpisu za pouhou parametrickou změnu. 

Dopady vybraných změn zákona o zbraních (sněmovni tisk č. 92) 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. 

Cílem návrhu bude zejména stanovit vzor přehledného formuláře pro ohlašování změn 
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týkajících se držení zbraní kategorie C-I. V případě vedení evidence zbraní kategorie C-I 
podnikatelem v oboru zbraní a střeliva zákon (ve znění sněmovního tisku č. 92) stanovuje 
povinnost vést tuto evidenci v Centrálním registru zbraní a střeliva. Návrh nařízení vlády 
stanoví 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. 

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.    

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 

držitelé zbrojních průkazů nebo zbrojních licencí, držitelé zbraní obecně 

8. Konzultace  

Institut ohlašování nabytí zbraně kategorie C-I 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 Poslanecké 
sněmovny pro bezpečnost.   

9. Dostupná data  

Pro navrženou úpravu nařízení vlády není analýza dat klíčová. Jde o provedení 
zákonného zmocnění. Současně hlavní motivací k zavedení celého institutu ohlašování 
zbraní kategorie C-I bylo plnění povinnosti České republiky jako členského státu 
Evropské unie z práva Evropské unie. 

Obecně však data o držitelích zbraní a jejich zbraních eviduje Policie ČR prostřednictvím 
centrálního registru zbraní. 

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

- 
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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. 

Část podnikatelů bude evidovat zbraně kategorie C-I, které jsou předmětem jejich podnikatelské 
činnosti přímo v centrálním registru zbraní.  

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

- 

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     

- 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

- 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     
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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  
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