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IV. 

Odůvodnění 

 

Obecná část 

 
Název 

 
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.  

 

1) Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

 

V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 
ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 91/477/EHS o kontrole nabývání 
a držení zbraní, bylo nutné přistoupit k novelizaci zákona o zbraních (senátní tisk 
č. 5/2020).  

 

Touto novelizací bylo mimo jiné přikročeno i ke změně ve vztahu k ničení zbraní 
a jejich hlavních částí, které bude až na výjimky nadále probíhat formou tzv. úředního 
zničení a nikoliv tedy ničením prostřednictvím soukromoprávních subjektů (držitelů 
příslušné zbrojní licence). Dále zákon o zbraních již dále nebude rozeznávat pojem 
„zakázaný doplněk zbraně“, za který byl považován tlumič hluku výstřelu a zaměřovač 
zbraní konstruovaný na principu noktovizorů. V tomto smyslu je tedy třeba také 
novelizovat nařízení vlády č. 219/2017 Sb., a to včetně jeho názvu. 

 

2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o zbraních 

a dalšími zákony 

 

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), 
s účinností od 1. srpna 2017 v ustanovení § 79 odst. 1 písm. d) zákona o zbraních, 
obsahuje zmocnění vlády k přijetí nařízení, které upraví postup a technické požadavky 
na znehodnocování zbraní a střeliva, postup a technické požadavky na zhotovování 
řezů zbraní a střeliva, postup a technické požadavky na ničení zbraní a střeliva, 
minimální obsah dokumentace technologického postupu delaborace, znehodnocení 
nebo ničení munice příslušného typu nebo výroby řezů munice, vzor potvrzení 
o delaboraci munice, o znehodnocení zbraně, střeliva nebo munice, o zničení zbraně, 
střeliva nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, střeliva nebo munice a vzor 
kontrolní znehodnocovací značky.  

 
Na základě tohoto zmocnění bylo vydáno nařízení vlády č. 125/2017 Sb., 

o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně 
a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem 
jejího znehodnocení, které pak v návaznosti na výše uvedené prováděcí nařízení 
Komise stanoví postup při vydání osvědčení o znehodnocení palné zbraně, 
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označování znehodnocené palné zbraně a změnu kategorie znehodnocené palné 
zbraně. 

 

Výše uvedené právní normy se však vztahují pouze na ruční palné zbraně a zcela 
opomíjejí zbraně zvláště účinné (tj. střelné zbraně ráže 20 mm nebo vyšší určené 
pro střelbu munice, včetně odpalovacích zařízení). Dále nepokrývají i další oblasti 
vymezené v § 79 odst. 1 písm. d) zákona o zbraních. Na základě výše uvedeného 
zmocnění v zákoně o zbraních bylo tedy vydáno i 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.  

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

jiných právních předpisů. Změnu nařízení vlády lze vnímat jako pouhý legislativně 
technický důsledek změny zákona o zbraních. 

 
Část čtvrtá navrhovaného nařízení je věnována zbraním a munici v režimu 

regulace podle mezinárodní smlouvy. Touto mezinárodní smlouvou je podle poznámky 
pod čarou Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě vyhlášená 
pod č. 94/2003 Sb. m. s., která se vztahuje na pět kategorií konvenčních ozbrojených 
sil: bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelectvo, bojové letouny a bojové 
vrtulníky.  Přičemž se také vychází ze zde použitých pojmů, zejména pojmu „exponát“. 
 

V části X. v bodu 5. výše uvedené smlouvy jsou pak explicitně stanoveny úkony, 
kterým musí být podrobena výzbroj a technika, která má být využita jako statický 
exponát. Jedná se i o úpravu motorů, převodovek, palivových nádrží, nejen úpravu 
kanónů, náměrových a odměrových mechanismů apod.  V ustanovení § 16 nařízení 
vlády č. 219/2017 Sb. jsou pak ještě doplněny další úpravy zbraně, aby mohla být 
exponátem. 
  

Nařízením vlády č. 219/2017 Sb., ani navrhovaným nařízením, kterým má být 
toto nařízení vlády změněno, není nijak dotčena působnost speciálních právních 
předpisů např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Pojem „exponát“ tedy vyplývá přímo z výše uvedené mezinárodní smlouvy 
a s pojmem „sbírkový předmět“ jej nelze zaměňovat. 

 

3) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

 

Předložený návrh nařízení vlády se vztahuje v oblasti zbraní na problematiky, 
které právní předpisy Evropské unie neupravují. 

 
V oblasti znehodnocování palných zbraní a jejich hlavních částí je stěžejním 

právním předpisem prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 
2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování 
palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně 
neschopné střelby. Na tento přímo použitelný předpis EU je český právní řád 
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adaptován nařízením vlády č. 125/2017 Sb. Naopak nařízení vlády, jehož změna je 
tímto návrhem předkládána, upravuje pouze zbytkové případy znehodnocování 
zbraní, na které se společný evropský předpis nevztahuje. 

 

Provádění řezů zbraní a jejich ničení, jakož i znehodnocování, zhotovování řezů 

nebo ničení střeliva, delaborace munice a demilitarizace v režimu mezinárodních 

smluv nejsou na úrovni EU upraveny. 

 

Ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 

2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů 

pro služby informační společnosti mimo jiné vyplývá, že všechny členské státy musí 

být informovány o technických předpisech připravovaných kterýmkoli členským státem 

zejména z toho důvodu, aby byly odstraněny nebo zmenšeny jakékoli překážky, 

které by toto opatření mohlo klást volnému pohybu zboží. 

 

Dle čl. 1 odst. 1 písm. c) je „technickou specifikací“ specifikace obsažená 

v dokumentu, který stanoví požadované charakteristiky výrobku, jako jsou úrovně 

jakosti, ukazatele vlastností, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků na výrobek, 

jako jsou obchodní název, terminologie, symboly, zkoušení a zkušební metody, balení 

a označování výrobků a postupy posuzování shody. 

 

Předně je třeba říci, že navrhovaným nařízením vlády je zohledňována novela 

zákona č. 119/2002 Sb., kdy mimo jiné bylo přikročeno i ke změně ve vztahu k ničení 

zbraní a jejich hlavních částí, které bude až na výjimky nadále probíhat formou 

tzv. úředního zničení a nikoliv tedy ničením prostřednictvím soukromoprávních 

subjektů (držitelů příslušné zbrojní licence). Ničení zbraní tedy napříště nebude 

probíhat (až na výjimky) v rámci soukromoprávního sektoru.  

 

Navrhované změny tedy z nařízení vlády č. 219/2017 Sb. vypouští požadavky 

na ničení zbraní, jejich hlavních částí a zakázaného doplňku zbraně, neboť tento pojem 

v novelizovaném zákoně o zbraních již nebude nadále figurovat. Navrhovaným 

nařízením nejsou stanoveny žádné charakteristiky výrobku, jako je úroveň jakosti, 

ukazatel vlastnosti, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků na výrobek atd., tedy 

nejedná se o změny v technické specifikaci. 

 

Z tohoto důvodu se na navrhované nařízení nevztahuje notifikační povinnost, 

narozdíl od původního nařízení vlády č. 219/2017 Sb., kdy byly stanoveny technické 

specifikace při znehodnocení zbraní, na které se nevztahuje nařízení vlády 

č. 125/2017 Sb., resp. prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 

2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování 

palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně 

neschopné střelby, v platném znění, přičemž u znehodnocených zbraní může 

docházet k jejich pohybu v rámci i vně Evropské unie, což v případě zbraní, které byly 

zničeny, neplatí. 
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4) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

 

Navrhovaná změna nařízení vlády nemá dopad na veřejné rozpočty. 

 

5) Dotčené subjekty  

 

Dotčenými subjekty  jsou držitelé zbrojních průkazů nebo zbrojních licencí 

a držitelé příslušných palných zbraní obecně; na straně státní správy se návrh dotýká 

zejména působnosti Policie ČR a Ministerstva obrany. 

 

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.  

 

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 tomu, že obsahem návrhu nařízení vlády je pouze fakticky sladit 

znění nařízení vlády č. 219/2017 Sb. s novelizovaným zněním zákona o zbraních, tedy 

vypustit z nařízení vlády ustanovení týkající se ničení zbraní a pojem „zakázaný 

doplněk zbraně“, nejsou s návrhem spojena korupční rizika. 

 

8) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Novelizace nařízení vlády č. 219/2017 Sb. bude mít obdobně jako příslušné 

změny provedené v zákoně o zbraních pozitivní dopad na bezpečnost státu zejména 

v případě zavedení institutu úředního zničení zbraně, a tedy i odstranění dosavadní 

mezerovité právní úpravy ničení zbraní.  

 

9) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 
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Vzhledem k tomu, že návrh nařízení vlády nezakládá žádná nová práva 

a povinnosti (viz výše) a slouží pouze k sladění znění novelizovaného zákona 

o zbraních s nařízením vlády č. 219/2017 Sb.,  požádal I. 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).  

 

Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády vyhověla žádosti 

ministra vnitra a dopisem č. j.: 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. 

 

Zvláštní část  

 
K Čl. I 

 

K novelizačnímu bodu 1 

Doplnění na konec textu poznámky pod čarou č. 1 slova „v platném znění“, 
aby byla zohledněna skutečnost, že došlo k novelizaci prováděcího nařízení Komise 
(EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny 
o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, 
aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby. 
 

K novelizačnímu bodu 2 (název nařízení vlády č. 219/2017 Sb.) 

Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s novelizovaným zněním zákona 

o zbraních již nebude možné až na zákonem stanovené výjimky provést ničení zbraně 

nebo její hlavní části, je nutné z názvu nařízení vlády č. 219/2017 Sb. slova odkazující 

na ničení zbraní odstranit, aby byl název nařízení vlády v souladu s čl. 30 odst. 1 věta 

třetí Legislativních pravidel vlády. 

 

K novelizačním bodům 3 až 20  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 219/2017 Sb., má za cíl 

sladit obsah s novelizovaným zněním zákona o zbraních. Vzhledem ke skutečnosti, 

že zákonem č...../2021 Sb. (senátní tisk č. 5) došlo ke zrušení institutu ničení zbraní, 

který byl nahrazen institutem úředního zničení zbraní, a pojmu „zakázaný doplněk 

zbraně“, byla v textu nařízení tato slova zrušena. Pouze z důvodu přehlednosti bylo 

přistoupeno u několika ustanovení paragrafů k návrhu nového textu ustanovení.  

 

Problematika ničení zbraní, která je nově řešena zákonem o zbraních v případě 

zbraní kategorie A až C-I formou úředního zničení zbraně, je odstraněna též z postupů 

demilitarizace zbraní (ničení jako forma demilitarizace je však ponecháno ve vztahu 

k munici a rovněž je zachována právní úprava nehody zbraně, neboť v tomto případě 

se nejedná o cílené zničení dané zbraně, ale pouze o právní událost, kterou musí 
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příslušné orgány veřejné moci adekvátně v souladu s mezinárodní smlouvou 

reflektovat). 

 

 
 
K Čl. II (Účinnost) 

 

S ohledem na datum nabytí účinnosti novely zákona o zbraních je třeba stejně 

(anebo co nejblíže) stanovit, i den nabytí účinnosti všech prováděcích předpisů 

k zákonu o zbraních, což platí i pro tento návrh nařízení vlády. 
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