
PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

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

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 
předložení vládě, 
v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 
LRV 

Předpokládaný termín 
nabytí účinnosti 

MV  - -.- 

     .leden 2021 
nebo únor 2021 

(podle dalšího vývoje 
projednávání 

sněmovního tisku  
č. 92)  

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 
předpisů EU a jejich název v českém znění1 Termín stanovený pro implementaci 

      
- 

      

     .      

 

2. Definice problému 

Jak již název vyhlášky napovídá, jde o právní předpis, který obecně provádí zákon  
o zbraních. Vyhláška obsahuje podrobnou úpravu řady institutů nebo jednotlivých 
úkonů. Významnou část vyhlášky představují její přílohy, které stanovují formuláře 
žádostí a vzory dokladů vydávaných orgány ČR, zejména Policií ČR.    
Novela zákona o zbraních (sněmovní tisk č. 92) provádí významné změny ve členění 
zbraní do jednotlivých kategorií, zejména vytváří nové kategorie zbraní A-I a C-I, zavádí 
nové instituty a jiné současné instituty naopak ruší.   

                                            
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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3. Cíl návrhu právního předpisu  

Cílem návrhu je uvést text vyhlášky do souladu se zněním zákona o zbraních po jeho 
úpravách provedených sněmovním tiskem č. 92. Úprava vyhlášky a zvláště aktualizace 
vzorů formulářů a dokladů v přílohách vyhlášky je nutná pro bezproblémové 
"fungování" novelizovaného zákona o zbraních v praxi. 
Konkrétní změny (výběr hlavních): 
- zohlednění zavedení nových kategorií zbraní A-I a C-I v intencích předpokládaných 
zákonem o zbraních (ve znění sněmovního tisku č. 92) 
- vypuštění § 28 o povinných náležitostech provozního řádu střelnice (ty budou nově 
součástí příloh k zákonu o zbraních) 
- zohlednění zmírnění právní úpravy zákona ve vztahu k zakázaným doplňkům zbraní 
- nové vzory tiskopisů týkající se institutů navázaných na nově vytvořené kategorie zbraní 
A-I a C-I. 

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 
NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  

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. 
Nulová varianta (ponechání vyhlášky beze změn) 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 úpravy prováděcího právního předpisu. Naprostá většina úprav vyhlášky je 
legislativně technickým důsledkem změn zákona o zbraních, a proto ji lze podle 
předkladatele označit za 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. 
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. - 
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7. Dotčené subjekty 

Policie ČR 
držitelé zbrojních průkazů nebo zbrojních licencí, držitelé zbraní obecně 

8. Konzultace  

Novela vyhlášky je legislativně technickým důsledkem změn zákona o zbraních. Ty byly 
v roce 2017 předmětem meziresortního připomínkového řízení, nebo byly naopak 
předmětem konzultací v roce 2020 v souvislosti s projednáváním sněmovního tisku č. 92.   

9. Dostupná data  

Pro navrženou úpravu vyhlášky není analýza dat klíčová. 
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     

- 

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.  

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 

- 
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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     

  

 

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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