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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Obecná část 

Navrhuje se vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o zbraních.  

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

 

Cílem návrhu vyhlášky je zajistit soulad jejího textu se změnami, které v zákoně 

č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“), provádí novela 

zákona o zbraních (senátní tisk č. 5).  Novela zákona o zbraních přináší významné změny 

ve členění zbraní do jednotlivých kategorií, zavádí nové instituty a jiné současné instituty 

naopak ruší. Ve vyhlášce č. 221/2017 Sb., která je právním předpisem provádějícím zákon o 

zbraních, je tak nutné reflektovat změny, které v zákoně o zbraních nastaly.  

 

Návrh vyhlášky v první řadě zohledňuje nově zavedené kategorie zbraní A-I a C-I a promítá 

tyto změny do příslušných částí textu. Další významnou změnou je vypuštění ustanovení § 28 

o povinných náležitostech provozního řádu střelnice, které budou nově součástí přílohy č. 3 

k zákonu o zbraních. Změna též nastává u právní úpravy zakázaných doplňků zbraně, kdy je 

v návrhu vyhlášky zohledněno zmírnění právní úpravy ve vztahu k nim. Podstatná změna se 

také týká nové úpravy ničení zbraní, která, pokud není stanoveno jinak, může být prováděna 

pouze formou úředního zničení. V neposlední řadě dochází k aktualizaci znění většiny 

tiskopisů, které se týkají nově vytvořených kategorií zbraní, zrušení pojmu zakázaný doplněk 

zbraně jako takového či nové úpravy ničení zbraní. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o zbraních a s dalšími 

zákony 

Návrh vyhlášky provádí § 79 odst. 2 a 3 zákona o zbraních a zapracovává změny obsažené 

v novele zákona o zbraních. Jedná se především o zohlednění nově vzniklých kategorií zbraní, 

nové úpravy ničení zbraní a střeliva a v neposlední řadě o aktualizaci znění tiskopisů. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské 

unie 

Návrhu se týká směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení 

zbraní, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2017/853.  

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Úprava vyhlášky a zvláště aktualizace vzorů formulářů a dokladů v přílohách vyhlášky je nutná 

pro fungování novelizovaného zákona o zbraních v praxi a zohledňuje upravená (redukovaná) 

zmocňovací ustanovení zákona. 
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5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Návrh vyhlášky nemá hospodářský a finanční dopad. 

6. Dotčené subjekty   

Dotčenými subjekty jsou Policie ČR, držitelé zbrojních průkazů nebo zbrojních licencí a 

držitelé zbraní obecně. 

7. Dopady navrhované právní úpravy 

Sociální 

Návrh vyhlášky 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 vyhlášky nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů a žen. 

Ochrana soukromí a osobních údajů 

Návrh vyhlášky nemá dopady na ochranu  soukromí a osobních údajů.  

8. Zhodnocení korupčních rizik 

S návrhem vyhlášky nejsou spojena korupční rizika. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Návrh vyhlášky nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

10.  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

Předsedkyně Legislativní rady vlády vyhověla žádosti Ministerstva vnitra a v souladu s čl. 76 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády rozhodla, že k tomuto návrhu se hodnocení dopadů 

regulace (RIA) neprovede. 

Zvláštní část 

K čl. I 

K novelizačnímu bodu 1 

Vzhledem ke skutečnosti, že povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice budou 

nově upraveny v příloze č. 3 k zákonu o zbraních, vypouští se z textu vyhlášky ustanovení § 1 

písm. f) a v návaznosti na to se dosavadní písmena g) a h) nově označují jako f) a g). 

K novelizačnímu bodu 2 

Původní odkaz na § 1 odst. 2 obsažený v § 6 odst. 2 věta první se přizpůsobuje novele zákona 

o zbraních, ve které dochází přečíslování příslušných odstavců.  
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K novelizačnímu bodu 3 

Dochází k přizpůsobení § 13 odst. 1 potřebám praktických zkoušek. Nově tak bude možné při 

prokazování znalosti z postupu řídícího střelby využít jako figuranty  též i jiné žadatele.  

K novelizačním bodům 4 až 6 

Znění § 26 odst. 1, odst. 2 a odst. 3, § 29 odst. 1, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 se v souladu 

s novelou zákona o zbraních a nově zavedenými kategoriemi zbraní doplňuje o zbraně kategorie 

A-I. 

K novelizačnímu bodu 7 

Vzhledem k tomu, že povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice budou nově 

upraveny v příloze k zákonu o zbraních, zrušuje se příslušná část čtvrtá, která tyto náležitosti 

před novelou zákona o zbraních upravovala.  

K novelizačnímu bodu 8 

Vzhledem k tomu, že přechodné ustanovení novely zákona o zbraních stanovuje povinnost 

Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve věci označování zbraní písm. C-I, je nezbytné, 

k zajištění plnění úkolů tohoto úřadu, doplnit do příslušného znění kategorii C-I. 

K novelizačním bodům 9 a 10 

Upravené znění příslušného § 30 odst. 2 reflektuje povinnost, zavedenou změnou zákona  

č. 156/2000 Sb., dotčených subjektů označit kontrolované výrobky identifikačními údaji. 

K novelizačnímu bodu 11 

Znění § 34 odst. 2 se upravuje v rámci zajištění totožných podmínek přístupu do Centrálního 

registru zbraní jak pro potřeby novely vyhlášky, tak v případě nově zavedené kategorie zbraní 

C-I. 

K novelizačním bodům 12 a 13 

Dochází k úpravě znění § 34 odst. 3  a odst. 4 reflektující novelizovanou úpravu ničení zbraní. 

K novelizačnímu bodu 14 

K úpravě znění příslušného písmena e) dochází z důvodu zapracování nové úpravy u ničení 

zbraní a nově zavedené kategorii zbraní A-I. 

K novelizačním bodům 15 až 25 – úprava příloh k vyhlášce 

Dochází k aktualizaci znění většiny tiskopisů, které se týkají nově vytvořených kategorií zbraní, 

zrušení pojmu zakázaný doplněk zbraně jako takového či nové úpravy ničení zbraní. 

 

Zcela nové přílohy č. 11a, 11b, 17a a 18a jsou promítnutí nových institutů zavedených 

do zákona o zbraních jeho aktuálně schválenou novelou (senátní tisk č. 5). 
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K čl. II – Přechodná ustanovení 

K bodu 1 

Návrh zohledňuje existenci 2 sad tiskopisů, které je možné v současné době nadále užívat 

(srovnejte přechodné ustanovení v § 37 odst. 1 vyhlášky). Obě tyto starší sady bude možné 

užívat nadále do dne 1. srpna 2022. 

K bodu 2 

Cílem přechodného ustanovení je zamezit neúčelným výměnám průkazů zkušebního komisaře. 

 

K účinnosti vyhlášky (čl. III) 

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 119/2002 Sb., o zbraních, který 

reaguje na změny provedené poslední novelou tohoto zákona. Tato novela (senátní tisk č. 5) již 

byla podepsána prezidentem republiky a čeká na své vyhlášení ve Sbírce zákonů. K tomu by 

mělo dojít dne 15. ledna 2021. Účinnosti by tak měla novela zákona nabýt dnem 30. ledna 2021. 

Návrh novely vyhlášky předpokládá nabytí její účinnosti současně s novelou zákona (senátní 

tisk č. 5), tj. k 30. lednu 2021.  
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