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VI.                                                   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
 

 k materiálu s názvem „Návrh nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň 
na trvalé civilní použití“ 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 18. prosince 
2020, s termínem uplatnění připomínek do 13. ledna 2021. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Seznam 
připomínkových míst 

AMSP, Asociace-kraju, BIS, ČSÚ, GIBS, HKČR, Hrad, KML, KOM, kr-jihočeský, kr-jihomoravský, kr-
karlovarský, kr-královehradecký, kr-liberecký, kr-moravskoslezský, kr-olomoucký, kr-pardubický, kr-
plzeňský, kr-středočeský, kr-ústecký, kr-vysočina, kr-zlínský, KZPS, MD, MF, MK, MMR, MO, MPO, 
MPSV, MSP, MŠMT, MZD, MZE, MZV, MŽP, praha-city, SMOČR, SMSCR, SPČR, UZSČR, ÚZSI, 
ÚZSVM, VÚV 

Bez připomínek MD, MMR, MZD, MPSV, MPO, MO, MŽP, ÚVČR, BIS, ÚZSI, ČSÚ, AMSP, SMSCR, SMOČR, kr-
jihočeský, kr-liberecký, kr-středočeský, kr-olomoucký, kr-jihomoravský, kr-královehradecký, kr-
moravskoslezský, kr-zlínský, kr-plzeňský, praha-city, kr-karlovarský, 

Zásadní připomínky MSP, MK 
Doporučující připomínky KOM (stanovisko k právu EU), MZV (stanovisko k právu EU), MŠMT, MF, MZE 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY (EKLEP) 

Ministerstvo spravedlnosti 

MSP 

Z 

K příloze návrhu nařízení vlády 
 
Výčet subjektů, obsažený v příloze předloženého návrhu nařízení vlády 
předpokládá, že mezi subjekty převádějící palnou zbraň podle § 42a odst. 2 
zákona o zbraních mají náležet rovněž Ministerstvo spravedlnosti, 
Ministerstvo financí a Ministerstvo kultury. V případě Ministerstva 
spravedlnosti a Ministerstva financí by pak mělo zároveň platit, že zkratkou 
stanovenou pro tato ministerstva by měly být označovány rovněž plané 
zbraně, jež budou převedeny Vězeňskou službou ČR (v případě Ministerstva 
spravedlnosti), resp. Celní správou ČR  
(v případě Ministerstva financí). Upozorňujeme, že podle Parlamentem ČR 
schváleného návrhu zákona, který do zákona o zbraních doplňuje právě § 
42a odst. 2, k jehož provedení předložené nařízení vlády slouží (tč. před 
publikací ve Sbírce zákonů), mají povinnost před uskutečněním převodu 
palné zbraně zajistit její označení Ministerstvo vnitra a dále „Ministerstvo 
obrany, ozbrojené síly České republiky, Vojenská policie, bezpečnostní sbor, 
Vojenské zpravodajství, kraj, obec nebo ozbrojené síly nebo sbory jiných 
států“. Uvedenou povinnost, a ani jí odpovídající pravomoc, naopak nemají 
jiná ministerstva, tedy ani Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí a 
Ministerstvo kultury. Tuto pravomoc přitom ani nelze dovozovat, jak 
předkladatel činí v důvodové zprávě k návrhu nařízení vlády, 
z předkladatelem tvrzené podřízenosti jednotlivých bezpečnostních sborů 
uvedeným ministerstvům, jelikož zákon o zbraních explicitně zakládá 
výlučnou pravomoc a povinnost bezpečnostního sboru provést označení 
palné zbraně.  
S ohledem na shora uvedené požadujeme, aby byla z návrhu přílohy 
nařízení vlády vypuštěna ta ministerstva, včetně Ministerstva spravedlnosti, 
jímž z § 42a odst. 2 zákona o zbraních výslovně neplyne povinnost 
vyznačovat převod palné zbraně, ani o tomto převodu rozhodovat.  
 

 
 
Akceptováno. 
Příloha návrhu nařízení vlády 
upravena podle návrhu 
připomínkového místa. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní  
 

 
Ministerstvo kultury 
 
 
MK 
Z 1 

K příloze nařízení vlády – k bodu 5) 
Ministerstvo kultury upozorňuje, že z § 42a novely zákona o zbraních 
(sněmovní tiskč. 92) ve znění schváleném Parlamentem ČR (v současnosti 
před publikací ve Sbírce zákonů) nevyplývá povinnost Ministerstva kultury 
zajistit označení zbraně vyrobené nebo dovezené  
na území Evropské unie po 14. září 2018 stanovenými identifikačními údaji 
podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva a označením 
identifikujícím převádějící subjekt podle prováděcího právního předpisu. 
Ačkoli Ministerstvo kultury je gestorem ve vztahu  
ke kulturním památkám nebo sbírkovým předmětům, podle § 42a odst. 2 
novely zákona o zbraních by měly mít povinnost zajistit označení zbraně 
pouze Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České 
republiky, Vojenská policie, bezpečnostní sbor, Vojenské zpravodajství, kraj, 
obec nebo ozbrojené síly nebo sbory jiných států, nikoli však Ministerstvo 
kultury.  
Ministerstvo kultury považuje zavedení této povinnosti v nařízení vlády za 
nedůvodné rozšíření povinnosti nejen nad rámec zmocnění v § 42a zákona 
o zbraních, ale i nad rámec směrnice Evropského Parlamentu a Rady 
2017/853, která v čl. 4 odst. 2 hovoří pouze  
o povinnosti členských států, nikoli konkrétních orgánů.  
Ze shora řečených důvodů proto Ministerstvo kultury navrhuje v příloze 
k nařízení vlády bod 5) vypustit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Příloha návrhu nařízení vlády 
upravena podle návrhu 
připomínkového místa. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

MK 
Ministerstvo kultury má dále za to, že návrh nařízení vlády je problematický 
z hlediska technického provádění jednoznačného označení, tj. z hlediska 
samotné realizace označení na zbraních. Tato otázka není dostatečně 
vysvětlena ani v důvodové zprávě.  

Vysvětleno 
 
Zde je namístě připomenout, že 
předkladatel návrhu nařízení vlády 
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Z 2 Ačkoli by se technické provádění označení uplatnilo zřejmě v případech, kdy 
bude příspěvková organizace Ministerstva kultury realizovat převod zbraně 
(tj. kulturních památek a sbírkových předmětů, resp. zbraní zapsaných 
v Centrální evidenci sbírek) na trvale civilní použití – tj. v případě převodu či 
jinému způsobu předání (např. prodej, směna atd.)  
do vlastnictví civilní osoby, není zcela jasné, proč subjektem, který bude 
muset provést na předmětné zbrani (kulturní památce nebo sbírkovém 
předmětu) jednoznačné identifikační označení, má být Ministerstvo kultury, 
které nemá k dispozici pro tyto účely technické prostředky umožňující 
označit zbraň navrženou zkratkou „MKČR“ spolu s rokem převodu palné 
zbraně. 
Ač by se nejspíše jednalo o minimální počet konkrétních případů, 
Ministerstvo kultury by v těchto situacích muselo stanovit způsob, místo 
(popř. ochranu tohoto místa), a konkrétní osobu disponující příslušným 
oprávněním nakládat se zbraněmi, která bude v případě převodu zbraně 
provádět její označování, popř. vést evidenci konkrétního značení. Tyto 
okolnosti však nejsou v návrhu vůbec řešeny.  
Návrh navíc nestanoví způsob provádění tohoto označení (pravděpodobně 
lze předpokládat používání raznice), a proto by bylo nutné pro tuto činnost 
vyhotovit raznice se zkratkou „MKČR“ a číselné raznice na uvedení roku 
převodu. V návrhu však není upřesněno konkrétní umístění, kam raznici 
použít. Vzhledem k běžnému označování hlavních součástí zbraní výrobním 
číslem by označení bylo zřejmě prováděno na více částech zbraně. Na 
zbrani by tak přibyly další značky nesouvisející s výrobcem či výrobním 
číslem a v takovém případě by mohla být historická a estetická hodnota 
zbraně jako kulturní památky nebo sbírkového předmětu snížena. 
Jednoznačné označení převádějícího subjektu by bylo nutné realizovat také 
např. při vrácení (převodu) zbraně na civilního majitele v případě restitučních 
nároků. 
Ministerstvo kultury proto považuje za nezbytné upřesnit, alespoň 
v důvodové zprávě, technické detaily týkající se realizace označení 
převádějícího subjektu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

vychází z předpokladu, že každý 
případný povinný subjekt disponuje 
minimálním technickým vybavením 
v rámci příslušného technického 
zázemí (dílna údržbářů, elektrikářů, 
zámečníků apod.), které je nezbytné 
pro chod konkrétního úřadu (údržba 
budov, zařízení, vybavení apod.). 
V rámci těchto „provozů“ pak 
nepochybně existuje takové vybavení, 
které by bylo možno využít pro 
naplnění stanovené povinnosti. I 
pokud by tomu tak nebylo (tj. 
konkrétní razidla by nebyla 
k dispozici) platí, že například sady 
ručních razidel čítající všechna 
písmena abecedy a všechny arabské 
číslice, s velikostí písmen a čísel od 1 
do 20 mm, lze bez problémů opatřit 
na tuzemském trhu, při cenách 
pohybujících se od cca 200,- Kč za 
sadu do cca 18 000,- Kč za sadu. 
 
Předkladatel návrhu nařízení se tedy 
domnívá, že i kdyby bylo nutno 
případně pořídit nová jednotlivá 
razidla, tak by tato skutečnost 
neměla, pro povinné subjekty, 
představovat zásadní problém. 
 
K podobě jednoznačného označení a 
jeho umístění je nutno uvést (stejně 
jako je tomu na jiném místě důvodové 
zprávy), že nelze předem stanovit ani 
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 jeho rozměry, ani přesná místa jejich 
umístění. V souladu s § 3 odst. 2 
zákona o zbraních platí, že za zbraň 
se považují i její hlavní části, 
definované rovněž v tomto právním 
předpise. S ohledem na předem 
nedefinovatelnou množinu možných 
zbraní (jejich hlavních částí) 
eventuálně převáděných na civilní 
použití tedy logicky nelze požadované 
parametry upravit předkládaným 
právním předpisem. Bude vždy 
záležet na typu případné konkrétní 
zbraně a provedení jejích hlavních 
částí, přičemž povinný subjekt bude 
muset operativně provést 
jednoznačné označení. 
 
Samozřejmě, i v tomto případě, 
s ohledem na charakter 
označovaných věcí, které mohou být 
například i významnými historickými 
nebo kulturními předměty, platí, 
v první řadě, hledisko ochrany 
konkrétní věci před jejím zničením 
nebo poškozením. Lze tedy všem 
povinným subjektům (pouze) 
doporučit, aby jednoznačné označení 
bylo na palné zbrani (jejích hlavních 
částech) umístěno tak, aby věc 
nezničilo nebo nepoškodilo a dále aby 
nenarušilo vlastnosti věci, které jsou 
pro ni charakteristické. I v tomto 
případě tedy platí hledisko 
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přiměřenosti a estetičnosti, což 
v kontextu se zmocněním v zákoně o 
zbraních mimo jiné znamená, že 
jednoznačné označení může být 
provedeno i na místech, která nejsou, 
na první pohled, viditelná. 
 
Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY (EKLEP) 

Úřad vlády, odbor kompatibility 

KOM 

D 1  

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně 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. 
Návrh uvádí jak v normativním textu (§ 1), tak v odůvodnění, že je přijímán 
za účelem provedení požadavků práva Evropské unie do právního řádu ČR. 
Zcela však absentuje jakékoli další výkaznictví, v rozporu s požadavky 
Legislativních pravidel vlády. Je nezbytné, aby bylo postaveno najisto, zda 
návrh je (přímo) implementační. V případě, že ano, je nutno relevantní 
ustanovení návrhu nařízení vlády podtrhnout a opatřit příslušným celexovým 
číslem a přiložit k návrhu rozdílovou tabulku a aktualizovanou tabulku 
srovnávací. 

 
Akceptováno. 
Provedeny celkové úpravy, změny a 
doplnění všech relevantních částí 
materiálu a zejména v důvodové 
zprávě vyjasněn vztah návrhu 
nařízení vlády k právu EU. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrh je předkládán za účelem se provedení povinnosti vyplývající z čl. 4 
odst. 2 pododst. 5 směrnice Rady ze dne 18. června 1991 o kontrole 
nabývání a držení zbraní (91/477/EHS), v konsolidovaném znění, zejména 
ve znění poslední novely této směrnice, směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017. 
Čl. 4 odst. 2 pododst. 5 uvedené směrnice stanoví, že „Členské státy dále 
zajistí, aby v okamžiku převodu palných zbraní nebo jejich hlavních částí z 
vládních zásob na trvalé civilní použití nesly zbraně jednoznačné označení, 
jak je stanoveno v odstavci 1, aby bylo možno zjistit subjekt provádějící tento 
převod“. 
 
Vztah k řízení o porušení smlouvy s Českou republikou: 
Návrhu se dotýkají řízení o porušení smlouvy č. 2018/0317, z důvodu 
nenotifikace transpozičních opatření směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 
91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, a č. 2020/0021, z důvodu 
neoznámení transpozičních předpisů směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 
91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. 
 

D 2 
K normativním odkazům na sdělení Českého statistického úřadu 
1. Upozorňujeme na fakt, že sdělení Českého statistického úřadu č. 364 ze 

dne 23. července 2002 o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku 
městských částí (CISMC), publikované pod č. 364/2002 Sb., bylo k 1. 
lednu t. r. zrušeno. 

 
 
2. Upozorňujeme na fakt, že Sdělení Českého statistického úřadu č. 489 ze 

dne 18. prosince 2003 o vydání číselníku zemí (ČZEM) bylo publikováno 
pod č. 489/2003 Sb.  

 

 
Ad 1. Akceptováno. 
Namísto zrušeného CISOB použito 
PSČ. Viz zvláštní část odůvodnění 
k § 2 odst. 2 písm. a) návrhu nařízení 
vlády. 
 
Ad 2. Akceptováno. 
Poznámka pod čarou upravena podle 
návrhu připomínkového místa. 
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Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

D 3 
PSČ se skládá z 5 čísel - jak bude zajištěna jedinečnost označení v rámci 
EU? Takovou kombinaci 5 číslic přece může užívat kterýkoli další stát. 
Nepřemýšleli jste například nad tím, stanovit kód ve formátu CZ00000? 

Akceptováno. 
§ 2 odst. 2 písm. a) návrhu nařízení 
vlády upraven podle návrhu 
připomínkového místa. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo zahraničních věcí 

 

MZV 

D 

 

Dle důvodové zprávy je důvodem pro předložení návrhu nařízení vlády 
plnění povinnosti členského státu plynoucí z čl. 4 odst. 2 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 ze dne 
21. května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole 
nabývání a držení zbraní, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 
91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, a který stanoví „povinnost 
členského státu označovat zbraně převáděné z režimu nespadajícího pod 
působnost směrnice o zbraních do vlastnictví osob, na které se tato 
směrnice vztahuje.“ 
Dále se pak v důvodové zprávě uvádí, že „Předložený návrh nařízení vlády 
navazuje na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/853 provedenou novelou zákona o zbraních.“ Návrh nařízení vlády v § 
1 odkazuje na směrnici 91/477/EHS i na směrnici 2017/853. 
V databázi Úřadu vlády ISAP sledující implementaci unijních předpisů však 
návrh nařízení vlády není uveden mezi transpozičními opatřeními ani 
k provedení směrnice 91/477/EHS, ani k provedení směrnice 2017/853. Zdá 
se, že § 2 návrhu nařízení vlády přitom provádí čl. 4 odst. 2, pátý 

Akceptováno. 
Provedeny celkové úpravy, změny a 
doplnění všech relevantních částí 
materiálu a zejména v důvodové 
zprávě vyjasněn vztah návrhu 
nařízení vlády k právu EU. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Bez vyjádření. 
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pododstavec směrnice 91/477/EHS, ve znění směrnice 2017/853. 
Z výše uvedeného tedy není jednoznačně zřejmé, zda návrh nařízení vlády 
dotčené unijní předpisy transponuje, či nikoli. Vzhledem k tomu, že proti ČR 
jsou vedena řízení pro porušení Smlouvy z důvodu neprovedení směrnice 
2017/853 a dalších směrnic týkajících se nakládání se zbraněmi, MZV 
doporučuje předkladateli vyjasnit povahu navrhovaného nařízení v tom 
smyslu, zda se jedná o transpoziční opatření ke směrnici 91/477/EHS, resp. 
ke směrnici 2017/853, a následně v souladu s požadavky přílohy č. 5 
Legislativních pravidel upravit důvodovou zprávu a text návrhu nařízení 
vlády, a také doplnit informace do databáze ISAP tak, aby bylo zřejmé, zda 
se bude návrh nařízení vlády notifikovat Evropské komisi jako transpoziční 
opatření k dotčeným směrnicím. Pro úplnost MZV uvádí, že právě informace 
předané Evropské komisi v rámci notifikace jsou jedním z podkladů pro 
rozhodnutí Evropské komise o ukončení řízení pro porušení Smlouvy. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŠMT 

D 

1.   K Příloze nařízení vlády 
V § 42a odst. 2 Parlamentem ČR schváleného návrhu zákona, který do 
zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních toto ustanovení doplňuje je stanoven 
výčet subjektů provádějích označení zbraně, kterými jsou: Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky, Vojenská policie, 
bezpečnostní sbor, Vojenské zpravodajství, kraj, obec nebo ozbrojené síly 
nebo sbory jiných států. Tento výčet je taxativní.  
Návrh nařízení vlády, které je vydáváno k provedení výše uvedeného 
ustanovení, ovšem předpokládá, že povinnosti označit dotčené zbraně se 
mají zhostit i ministerstva financí, kultury a spravedlnosti, jakožto subjekty 
zastřešující určité bezpečnostní instituce (Justiční stráž, Celní správa ČR). 
Tato povinnost a jí odpovídající pravomoc však těmto ministerstvům ze 
zákona nevyplývá a ani ji nelze dovodit z předkladatelem tvrzené podřízenosti 
jednotlivých bezpečnostních sborů uvedeným ministerstvům. 
Doporučujeme proto z přílohy nařízení Ministerstvo spravedlnosti, 

 
Akceptováno. 
Příloha návrhu nařízení vlády 
upravena podle návrhu 
připomínkového místa. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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Ministerstvo financí a Ministerstvo kultury vypustit a zavést zkratky pro 
dotyčné bezpečnostní instituce.  
V případě ministerstva kultury a zbraní představujících kulturní památky by 
bylo vhodné zvážit zajištění kontroly a označení ze strany ministerstva vnitra, 
aby bylo vyhověno liteře zákona. 

Ministerstvo financí 

MF 

D 

Z legislativního hlediska doporučujeme v uvozovací větě nezavádět 
legislativní zkratku "zákon" a v § 1 a § 2 odst. 1 použít zkrácený název 
zákona "zákon o zbraních".  
 

Akceptováno. 
Ustanovení upravena podle návrhu 
připomínkového místa. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 
 

Ministerstvo zemědělství 

MZE 

D 

Obecně 
S ohledem na materii obsaženou v nařízení vlády by bylo podle našeho 
názoru vhodnější vydat prováděcí právní předpis obsahující formu označení 
subjektu převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití formou vyhlášky. 
To ostatně předpokládal vládní návrh novely zákona o zbraních (sněmovní 
tisk č. 92, § 79 odst. 2). Současné znění zákona o zbraních  
i po úpravách v Parlamentu (senátní tisk č. 5 - § 42a odst. 2) toto řešení 
umožňuje (není stanovena forma prováděcího předpisu).  
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Neakceptováno. 
Zmocňovací ustanovení v § 42a odst. 
2 zákona o zbraních sice nestanoví 
formu prováděcího právního předpisu, 
nicméně v daném případě je možno 
postupovat pouze v souladu s Čl. 78 
Ústavy České republiky, kdy k 
provedení zákona a v jeho mezích je 
vláda oprávněna vydávat nařízení.  
Vzhledem k dikci § 42a odst. 2 
zákona o zbraních nelze, v tomto 
případě zpracovat návrh vyhlášky, 
protože pokud by se tak stalo, došlo 
by k porušení Čl. 79 odst. 3 Ústavy 
České republiky, který stanoví, že 
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ministerstva, jiné správní úřady a 
orgány územní samosprávy mohou 
na základě a v mezích zákona 
vydávat právní předpisy (míněno 
vyhlášky a obecně závazné vyhlášky), 
jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 
Jinak řečeno, k vydání vyhlášky 
ministerstev a jiných správních úřadů, 
je třeba zvláštní výslovné zákonné 
zmocnění, kterým však § 42a odst. 2 
zákona o zbraních není. 
Z praktického hlediska je pak třeba 
„ctít“ vůli Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, která tím, že navrhla 
a prosadila vypuštění zmocňovacího 
ustanovení k vydání vyhlášky, jasně 
definovala, jakou formou má být 
předmětné ustanovení provedeno. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo se způsobem 
vypořádání souhlasí. 

 

 

V Praze dne 26. ledna 2021   Zpracoval: JUDr. Ivo Chauer 
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