
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních 

Materiál byl dne 18. 12. 2020 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, které bylo ukončeno dne 6. 1. 2021. 

Materiál byl vypořádán způsobem uvedeným v následující tabulce.     

 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

ÚV-OKOM Po stránce formální: 

Předkladatel pouze částečně 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. 

Předkladatel v odůvodnění pouze uvádí, že „návrh vyhlášky je 

v souladu s právními předpisy Evropské unie“, neuvádí ale, o 

jaké předpisy Evropské unie se jedná, a nakolik návrh 

předložených změn má implementační charakter. To je potřeby 

vyjasnit – viz připomínky níže. 

  

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

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.  

 

Připomínky a případné návrhy změn:  

 

Vysvětleno. Vysvětleno. 

 

Důvodová zpráva byla doplněna o název směrnice, 

které se návrh vyhlášky sice dotýká, ale její 

implementaci neprovádí.  
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Některá ustanovení vyhlášky č. 221/2017 Sb. již byla vykázána 

jako implementační vůči novelizační zbraňové směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES. Konkrétně byl takto 

vykázán i návrhem dotčený § 34 odst. 3. 

Bude tedy minimálně nutné aktualizovat srovnávací tabulku 

k této novelizační směrnici. 

Vzhledem k rozsahu příloh a zkrácenému MPŘ přes vánoční 

svátky mohl být přezkum příloh k návrhu proveden pouze 

namátkou. 

 

Závěr: 

Návrh vyhlášky zřejmě nemá za cíl nově zapracovávat předpisy 

Evropské unie. 

To je ale nutno vyjasnit a nedostatky ve formálních náležitostech 

návrhu napravit. 

 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

 

K § 30 odst. 1 

 

Začátek textu v odstavci 1 požadujeme uvést v následujícím 

znění: „Evidence zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I…“ 

 

Odůvodnění: 

Přechodné ustanovení novely zákona o zbraních stanovuje 

povinnost Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve věci 

označování ověřovaných zbraní písmeny C-I. Návrh novely 

vyhlášky č. 221/2017 Sb. pak v ustanovení § 30 odst. 1 uvádí 

kategorie zbraní které se vedou v Centrálním registru zbraní a 

ukládá Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva provádět 

zápisy do evidenční knihy zbraní. K zajištění plnění úkolů úřadu 

je nutné doplnit kategorii C-I do výčtu předmětného ustanovení.  

Akceptováno, materiál upraven. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

K § 30 odst. 2 

 

Akceptováno jinak, materiál upraven. 

Požadovaný text směřující k evidenci údajů o kontrolní 
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obchodu 

 

V odst. 2 požadujeme uvést bod 3 následovně: 

„3. zápis údaje o kontrolní značce,“ a  

bod 5 následovně: 

„5. zápis údaje o roku kontroly identifikačních údajů a“. 

 

V návaznosti na to požadujeme stávající bod 3 uvést jako bod 4 a 

stávající bod 5 uvést jako bod 6. 

 

Odůvodnění: 

Změnou zákona č. 156/2000 Sb., provedenou novelou zákona č. 

119/2002 Sb., se nově dává za povinnost dotčeným subjektům 

označit kontrolované výrobky identifikačními údaji v souladu s 

prováděcím právním předpisem, a to bez zbytečného odkladu po 

jejich vyrobení nebo dovezení a vůči této povinnosti je zavedena 

odpovídající sankce v případě neoznačení kontrolovaných 

výrobků identifikačními údaji bez zbytečného odkladu po jejich 

vyrobení nebo dovezení.  

ČÚZZS (dále jen „úřad“) má za povinnost kontrolovat splnění 

této povinnosti a vyznačit za tímto účelem na zbraň kontrolní 

značku dle zákona o ověřování zbraní a střeliva. Úřad až do roku 

2017 vkládal do Centrálního registru zbraní (CRZ) také údaj o 

kontrolní značce, resp. o kontrole identifikačních údajů včetně 

roku kontroly. Po omezení editace splnění této povinnosti v CRZ 

tak došlo k vzniku disproporce, na kterou úřad dlouhodobě 

poukazoval. Předložený návrh změny vyhlášky č. 221/2017 Sb. 

otázku editace dat dle zvláštního zákona, kterým je zákon č. 

156/2000 Sb., bohužel opět opominul. 

 

Pokud je tedy zákonem zachována kontrola identifikačních údajů 

spočívající ve vyznačení kontrolní značky a s tím spojené 

činnosti ČÚZZS vyplývající ze zákona č. 156/2000 Sb. 

(působnost úřadu), pak je žádoucí, aby ve vyhlášce č. 221/2017 

značce a o roku provedení kontroly identifikačních 

údajů byl doplněn do stávajících bodů 2 a 3. 

Zapracování v přesné požadované podobě by vedlo 

k úplné náhradě stávajícího bodu 3., a tedy k vypuštění 

evidence údaje o roku ověření zbraně, který 

v současnosti v tomto ustanovení dosavadní vyhláška 

upravuje. To však evidentně nebylo cílem připomínky. 
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Sb.  byly tyto údaje opět zavedeny a úřad je mohl v systému CRZ 

editovat.  

 

Připomínka týkající se § 30 odst. 2 se bezprostředně vztahuje 

k níže vyznačeným částem ustanovení Zákona č. 119/2002 Sb. - 

odst. 9 písm. c) § 73a:  

 

Policie umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich 

působnosti, zejména pro vedení řízení a plnění dalších úkolů 

podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, 

nepřetržitý dálkový přístup k informacím z centrálního registru 

zbraní 

….. 

c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, … 

….. 

 

Dále: 

v návaznosti na § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 156/2000 Sb. 

 

Úřad provádí ověřování kontrolovaných výrobků a provádí 

kontrolu označení identifikačními údaji. 

 

 

   

 

V Praze dne 11. 1. 2021 

 

Vypracovala: Mgr. Tereza Palánová       
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