
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

k materiálu s názvem „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“ 

Návrh byl rozeslán do vnitroresortního a meziresortního připomínkového řízení dne 16. prosince 2020, s termínem dodání 

stanovisek do 4. ledna 2021.  

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Seznam připomínkových 
míst 

AMSP, HKČR, KML, KOM, KZPS, MD, MF, MK, MMR , MO, MPO, MPSV, MSP, MŠMT, MZD, MZE, 
MZV, MŽP, SPČR, UZSČR, VÚV 

Bez připomínek AMSP, MD, MK, MŠMT, MMR, MO, MPO, MPSV, MSP, MZV, MŽP 

Zásadní připomínky - 

Doporučující připomínky KML, KOM, KZPS, MF, UZSČR, MZD, MZE 

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 

KZPS Nad rámec novely vyvolaný změnou zákona č. 119/2002 
Sb. (jiný režim ničení zbraní) upozorňujeme na možnou 
záměnu pojmu "exponát" ve smyslu definice dané § 2, 
odst. 3, zákona č. 122/2000 Sb. a pojmu "zbraň upravená 
na exponát" ve smyslu nařízení vlády č. 219/2017 Sb. 
Z tohoto důvodu dáváme ke zvážení možnost dodefinování 
pojmu "zbraně upravené na exponát" ještě nad rámec, jak 
je uvedena v § 13, třeba tak, že by tento pojem byl uveden 
přímo v zákoně č. 119/2002 Sb. (příloha, část 1. druhy 
zbraní). 
 

Neakceptováno. 
V současné době již novela zákona č. 119/2002 Sb. prošla 
legislativním procesem, tedy schválením obou komor 
Parlamentu a podpisem prezidenta republiky. Není možné 
tedy do sněmovního tisku č. 5/2020 vložit další novelizační 
bod.  
 
Pojem „exponát“ byl převzat z dikce mezinárodní smlouvy, 
tj. Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, 
která byla vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s. na kterou je 
v nařízení vlády č. 219/2017 Sb. explicitně odkazováno. 
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Tato připomínka je doporučující. Tato smlouva se věnuje pěti kategoriím konvenčních 
ozbrojených sil: bojovým tankům, bojovým obrněným 
vozidlům, dělostřelectvu, bojovým letounům a bojovým 
vrtulníkům. V části X. v bodu 5. této mezinárodní smlouvy 
jsou pak 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. 
 
V původním nařízení vlády č. 219/2017 Sb. 
i v navrhovaném nařízení vlády, kterým má být toto nařízení 
změněno, je část čtvrtá věnována zbraním a munici 
v režimu regulace podle mezinárodní smlouvy.  
 
Pojem „exponát“ v nařízení vlády č. 219/2017 Sb. figuruje 
od jeho počátku a byl převzat z mezinárodní smlouvy na 
kterou odkazuje. Zákon č. 122/2000 Sb. definuje 
v ustanovení § 2 odst. 3 pojem „sbírkový předmět“. 
Za splnění zákonem stanovených předpokladů se exponát, 
může stát sbírkovým předmětem. Oba pojmy nelze 
zaměňovat. Zavádění dalšího pojmu by s ohledem na výše 
uvedené bylo spíše matoucí. 

 

Ministerstvo financí 

MF 1 
 
 

K úvodní větě: Úvodní větu je třeba upravit, z úvodní věty 
doporučujeme vypustit zákony, které nenovelizují 
zmocňovací ustanovení - § 79 st. 1 písm. d). Doporučujeme 
ponechat pouze zákon č. 229/2016 Sb. a zákon č. xxx/2021 

Akceptováno. 
Úvodní věta upravena dle připomínky. 
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Sb. (senátní tisk č. 5). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

MF 2 
 
 

K bodu 4 - § 1 V navrhovaném znění § 1 písm. f) 
doporučujeme vypustit spojku „a“ na konci textu. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Jedná se o taxativní výčet oblastí, které jsou tímto 
nařízením upraveny. Spojka „a“ na konci písmene f) je tedy 
opodstatněná vzhledem k tomu, že následuje ještě písm. g). 
 

MF 3 
 
 

K bodu 10 - § 9 V navrhovaném znění § 9 písm. b) 
doporučujeme vypustit čárku za slovem „výbuch“ – s 
ohledem na úvodní text § 9 se domníváme, že se zde 
nejedná o vylučovací spojení, nýbrž že přichází v úvahu i 
to, že bude zvoleno více způsobů ničení. Pokud to není 
záměrem předkladatele, doporučujeme z úvodního textu 
vypustit slovo „alespoň“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Z úvodního textu vypuštěno slovo „alespoň“, neboť každý 
ze způsobů zničení vylučuje způsoby ostatní, resp. 
nepodaří-li se střelivo zničit jedním ze způsobů, musí být 
střelivo zničeno jiným způsobem. 

MF 4 K bodu 14 - § 15: V odstavci 1 doporučujeme použít 
jednotné číslo, tj. slova „zbraní uvedených“ nahradit slovy 
„zbraně uvedené“ – viz čl. 40 odst. 5 LPV. Pro použití 
množného čísla zde neshledáváme důvod. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
V odst. 1 § 15 použito jednotné číslo. 

MF 5 K bodu 14 - § 15 U písmene a) doporučujeme blíže 
specifikovat, o jaké údaje o zbrani se má jednat, popř. uvést 
odkaz na příslušné ustanovení zákona o zbraních.  
 
Obdobná připomínka i k písmenu d) -, popř. uvést alespoň 
demonstrativní výčet toho, co se rozumí spojením 
„okolnosti nehody“ v odůvodnění. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
V případě zbraní uvedených v § 13 odst. 1 návrhu nařízení 
vlády, tedy v části čtvrté nařízení vlády č. 219/2017 Sb., se 
jedná o zbraně a munici v režimu regulace podle 
mezinárodní smlouvy, podle poznámky pod čarou pak je 
výslovně odkázáno na Smlouvu o konvenčních ozbrojených 
silách v Evropě, která byla vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. 
s. 
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Tato smlouva se věnuje pěti kategoriím konvenčních 
ozbrojených sil: bojovým tankům, bojovým obrněným 
vozidlům, dělostřelectvu, bojovým letounům a bojovým 
tankům.  
 
Část IX. v Protokolu o postupech při snižování konvenční 
výzbroje a techniky omezované smlouvou o konvenčních 
ozbrojených silách v Evropě Smlouvy o konvenčních 
ozbrojených silách v Evropě se věnuje explicitně „postupu 
v případě zničení nehodou“. Tato smlouva se věnuje v části 
I. přílohy k protokolu o existujících typech konvenční 
výzbroje a techniky i dohodnutým kategoriím technických 
údajů, v části II. pak požadavkům na fotografie. 
 
Výše uvedená mezinárodní smlouva tedy pokrývá 
požadované aspekty a není třeba je tedy v navrhovaném 
nařízení dále rozvádět ani odkazovat na zákon o zbraních, 
který se této problematice nevěnuje.  

 

Ministerstvo zdravotnictví 

MZD 1 
K novelizačnímu bodu č. 12 

V § 13 odst. 2 písm. b) před slovem „nebo“ chybí čárka. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Do textu § 13 odst. 2 písm. a) doplněna čárka (v písm. b) 
se slovo „nebo“ nevyskytuje). 
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Unie zaměstnavatelských svazů České republiky 

UZSČR 
1 

V návrhu je zmíněn pojem „exponát“ (byť jde o původní 
znění) takto: 
 
„§ 16 Úprava zbraně na exponát  
Při úpravě zbraně na exponát se u demilitarizované zbraně  
 a) její hlaveň a pouzdro závěru vyplní betonem nebo 
polymerovou pryskyřicí, a to od čela závěru až po tři čtvrtiny 
celkové délky hlavně, nebo  
 b) do její nábojové komory napevno navaří ocelová zátka 
o minimální délce 2 ráží.“. 
 
Podle § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek 
muzejní povahy je sbírkovým předmětem věc 
movitá nebo nemovitá nebo soubor těchto věcí, a to 
přírodnina nebo lidský výtvor, která je součástí sbírky, tj. 
zapsaná ve sbírkové evidenci vlastníka sbírky a 
prostřednictvím evidenčního čísla v Centrální evidenci 
sbírek. Sbírkovým předmětem jsou také preparáty lidských 
a zvířecích těl nebo jejich částí a kosterní pozůstatky lidské 
a zvířecí.  
 
Z veřejných zdrojů k problematice se můžeme mj. dočíst, že 
„exponát“ je sbírkový předmět, který byl vytipován jako 
dokumentační a komunikační prostředek (prezentovaný, tj. 
vystavený nebo jinak expozičně využitý). Jen zlomek 
sbírkových předmětů nalézajících se v muzeích se stává 
exponátem. Exponátem však může být i předmět, který není 
součástí žádné sbírky a je vystaven jednorázově. Výraz 
exponát pochází z německého Exponát, což je německý 
novotvar k latinskému slovesu exponere = vystavovat, 
tvořenému předponou ex- a základem ponere = klást. 

Neakceptováno. 
V případě zbraní uvedených v § 13 odst. 1 návrhu nařízení 
vlády, tedy v části čtvrté nařízení vlády č. 219/2017 Sb., se 
jedná o zbraně a munici v režimu regulace podle 
mezinárodní smlouvy, podle poznámky pod čarou pak je 
výslovně odkázáno na Smlouvu 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. 
 

V části X. v bodu 5. 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. 
  
Naproti tomu je „sbírkový předmět“ pojem definovaný 
zákonem č. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  Z dikce zákona vyplývá, že sbírkový 
předmět musí být součástí sbírky. Jinými slovy dle právní 
úpravy České republiky musí exponát splňovat ještě další 
požadavky stanovené ve speciální právní úpravě, aby se 
mohl stát sbírkovým předmětem. Není tedy možné pojem 
„exponát“ v nařízení změnit na pojem „sbírkový předmět“, 
neboť se nejedná o totéž. 
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U ostatních bodů je z oborového hlediska zásadní 
a pozitivní, že se bere zřetel na zbraně znehodnocené dle 
předchozích právních předpisů. 
 
Z výše uvedeného doporučujeme zvážit nahrazení slova 
„exponát“ pojmem „sbírkový předmět“, který má větší oporu 
v právním předpise a širší význam.  
 
Tato připomínka byla z časových a věcně právních důvodů 
diskutována i s MV ČR (Mgr. Bačkovskou). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

 
Do důvodové zprávy k návrhu nařízení budou výše 
uvedené informace doplněny. 

 

Úřad vlády České republiky – ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 

KML 1 Do meziresortního připomínkového řízení jste rozeslal 4 
návrhy nařízení vlády k provedení zákona o zbraních, a to 
1. návrh novely nařízení vlády č. 151/2004 Sb., kterým se 
stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného 
členského státu Evropské unie přepravit na území České 
republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů 
České republiky (č.j. MV192812-2/OBP-2020), 2. návrh 
novely 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 (č.j. MV-194050-2/OBP-2020), 3. návrh 
nařízení vlády, kterým se stanoví způsob a rozsah 
ohlašování nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a 
vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence 
(č.j. MV-188638-2/OBP-2020), a 4. návrh nařízení vlády, 
kterým se stanoví označení identifikující orgán veřejné moci 

Neakceptováno. 
Ačkoliv se jeví spojení návrhu nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., a návrhu nařízení 
vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 151/2004 Sb., jako 
žádoucí z hlediska zabránění nadbytečnému zvyšování 
právních předpisů v právním řádu České republiky, v praxi 
se může projevit jako nepraktické. 
 
Novelizace obou výše zmíněných prováděcích právních 
předpisů byla zpracována z důvodu novelizace zákona 
č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu (zákon 
o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Je proto 
žádoucí, aby prováděcí právní předpisy nabyly účinnosti 
současně s novelou zákona o zbraních anebo co nejdříve 
po ní. 
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převádějící palnou zbraň na trvalé civilní užití (č.j. MV-
194755-2/OBP-2020). Vzhledem k tomu, že ve všech výše 
uvedených případech jde o návrh nařízení vlády 
provádějících tentýž zákon, tj. zákon o zbraních, a vzhledem 
ke krátkému (v některých případech dokonce nepatrnému) 
rozsahu jednotlivých návrhů nařízení vlády doporučuji 
redukovat počet nařízení vlády tím, že se spojí úpravy, u 
nichž je to s ohledem na okolnosti možné.  

Doporučuji proto namísto 4 samostatných návrhů nařízení 
vlády buď zpracovat toliko návrh nařízení vlády jediný, nebo 
alespoň spojit do jednoho návrhu nařízení vlády navrhované 
novelizace stávajících již platných Stránka 2 (celkem 2) 
nařízení vlády (č. 151/2004 Sb. a č. 219/2017 Sb.) pod 
názvem například „návrh nařízení vlády, kterým se mění 
(některá) nařízení vlády provádějících zákon o zbraních“, v 
němž by v částech první a druhé byly obsaženy novely 
jednotlivých stávajících nařízení vlády. Tímto postupem se 
mimo jiné zabrání nadbytečnému zvyšování právních 
předpisů v právním řádu České republiky. 

Tato připomínka je doporučující. 

V případě návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 219/2017 Sb. však byl v rámci meziresortního 
připomínkového řízení vznesen dotaz, zda nebude třeba 
návrh notifikovat jako technický předpis podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535, neboť 
původní návrh nařízení notifikován byl.  
 
Ačkoliv odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky 
důvody předkladatele pro nenotifikaci navrhovaného 

nařízení vlády považuje za relevantní, tj. že se o technický 
předpis nejedná, nelze vyloučit, že v případě uplatnění 
takové připomínky v dalším legislativním procesu, by se 
proces schválení a vyhlášení tohoto nařízení značně 
prodloužil. S ohledem na toto riziko není tedy vhodné spojit 
návrhy obou nařízení vlády do jednoho předpisu, neboť by 
tímto došlo k opoždění nabytí platnosti a účinnosti 
i u návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 151/2004 Sb. 
 
Ministerstvo vnitra navíc zvažuje, zda vzhledem k rozsahu 
změn nepředloží namísto novely nařízení vlády 
č. 151/2004 Sb. návrh zcela nového nařízení vlády, 
které bude upravovat stejnou materii. 

 

Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR 

KOM 1 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 

Objasněno. 
Navrhované nařízení není technickým předpisem podle 
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 
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2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předkladatel v odůvodnění uvádí, že v oblasti 
znehodnocování palných zbraní a jejich hlavních částí je 
stěžejním 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.  
 
Zároveň konstatuje, že na tento přímo použitelný předpis 
EU je český právní řád adaptován nařízením vlády 
č. 125/2017 Sb.; nařízení vlády, jehož změna je teď 
předkládána, upravuje pouze zbytkové případy 
znehodnocování zbraní, na které se uvedený předpis EU 
nevztahuje. 
 
Uvedené tvrzení nerozporujeme, uvádíme ale zároveň, 
že původní návrh nařízení vlády č. 219/2017 Sb. byl 
notifikován jako technický předpis podle 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 (viz § 22). Je proto potřeba vyjasnit, zda by 
neměla být notifikace provedena i u teď navrhované novely. 
 
Závěr: 

informační společnosti (viz § 22) a tudíž se na něj 
nevztahuje notifikační povinnost.  
 
Informace spolu s argumenty uvedena v odůvodnění dle 
požadavku KOM. 
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Návrh nařízení vlády nezapracovává právo EU,  
nerozpornost s právem EU ale bude možné posoudit až 
po vyjasnění výše uvedené připomínky ke směrnici 
2015/1535. 

 

KOM 2 K poznámce pod čarou č. 1: 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 již bylo 
novelizováno, správně by tudíž měl být na konec poznámky 
pod čarou doplněn dovětek „, v platném znění“. 

Akceptováno. 
K poznámce pod čarou č. 1 doplněn text: „,v platném znění“. 
 

 

Ministerstvo zemědělství 

MZE 1 K bodu 5 
Doporučujeme uvést v tomto znění: 
5. V § 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:  

„f) postup znehodnocení nebo zhotovování řezů zbraní a 

postup znehodnocení, ničení nebo zhotovování řezů 

munice formou demilitarizace v režimu regulace podle 

mezinárodní smlouvy2) a 

------------------------- 
2) Například Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v 
Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.“.  
 

Poznámka pod čarou č. 2 je poprvé použita právě v § 1 
písm. f) a jeho nahrazením by zůstala neukotvena 
k příslušnému paragrafovému znění. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Poznámka pod čarou č. 2 v původním znění nařízení vlády 
č. 219/2017 Sb. zůstává zachována, nedochází k její 
změně. 
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MZE 2 K bodu 19 
Doporučujeme za slova „V § 20“ doplnit text „odst. 1“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
K bodu 19 za slova „V § 20“ doplněn text „odst. 1“. 

 

 

 

V Praze dne 11. ledna 2021 

Vypracovali:  Mgr. Michaela Chauerová, 974 832 493, michaela.chauerova@mvcr.cz 

  Mgr. Ing. Jan Bartošek, 974 833 313, jan.bartosek@mvcr.cz 

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