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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 

Dne 24. 5. 2017 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/853, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole 

nabývání a držení zbraní. Touto směrnicí byl do směrnice 91/477/EHS vložen čl. 4 odst. 2a, dle 

kterého Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví technické specifikace pro označení.  Tímto 

prováděcím aktem, který Evropská komise přijala, je prováděcí směrnice Komise (EU) 

2019/68, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich 

hlavních částí podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. 

V Úředním věstníku Evropské unie byla tato směrnice zveřejněna dne 17. 1. 2019. 

  

Dle směrnice 91/477/EHS musí každý členský stát zajistit, aby zbraně a jejich hlavní části byly 

opatřeny jasným, trvalým a jedinečným označením, jehož smyslem je zajistit sledovatelnost 

takto označené zbraně nebo její hlavní části. K zajištění takového označení stanovila Evropská 

komise v prováděcí směrnici 2019/68 technické specifikace pro označování palných zbraní 

a jejich hlavních částí. Tato směrnice pak dále stanovuje, aby zbraň, která je převáděná z tzv. 

vládních zásob, byla mj. označena tak, aby bylo možné zjistit subjekt, který tento převod 

provedl.  

 

Cílem navrhované vyhlášky je tak splnit legislativní závazky, které ČR plynou z členství v EU 

a zajistit transpozici prováděcí směrnice 2019/68 do právního řádu ČR. Tato transpozice bude 

zajištěna prostřednictvím vyhlášky č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhláškou, 

kterou se tato vyhláška mění. 

 

Navrhovaná vyhlášky rovněž reaguje na zákon č. 13/2021, kterým se mění zákona č. 119/2002 

Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Při projednávání návrhu 

tohoto zákona v Poslanecké sněmovně (jako sněmovní tisk č. 92) byly schváleny pozměňovací 

návrhy, které zavedly změnu právního rámce nakládání s tlumiči hluku výstřelu, které nově 

budou považovány za zbraň kategorie C a hlavní části zbraně v případě vestavěných tlumičů, 

které jsou dostupné široké veřejnosti (na rozdíl od zbraní kategorie A, do kteréžto tlumiče hluku 

výstřelu doposud náležely jako doplňky zbraní a zbraně s vestavěnými tlumiči, čímž nebyly 

přístupné široké veřejnosti). Na základě této změny se očekává značný zájem veřejnosti 

o pořízení tlumičů hluku výstřelu (rovněž je možné, že budou vyžadovány provozovateli 

střelnic při střelbě), což povede i ke zvýšení jejich produkce a s tím spojeným jejich 

ověřováním. Návrhem vyhlášky se na danou situaci reaguje tak, že se zjednodušuje proces 

jejich kusového ověřování (s ohledem na předpokládané výrazné zvýšení počtu ověřovaných 

tlumičů oproti současnosti). Toto řešení je považované pouze jako dočasné, neboť se 

předpokládá, že v rámci novely zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBXWDP95C)



Stránka 9 (celkem 9) 

ve znění pozdějších předpisů, bude tato otázka dále upravena tak, aby tlumiče hluku výstřelu 

mohly být ověřovány například v rámci homologace (kdy se ověřuje pouze vzorek tlumičů). 

S takovou změnou se však počítá až od roku 2022. 

 

 

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 

ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  

Navrhovanou vyhláškou se mění stávající vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, (jedná 

se o zákon č. 156/2000 Sb.). Vyhláška č. 335/2004 Sb. má mj. stanovit podrobnosti o postupu 

Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „ČÚZZS“) při ověřování stanovených 

střelných zbraní a stanoveného střeliva (dále též „kontrolované výrobky“), postup ČÚZZS při 

kontrole označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji a rozsah kontrolovaných 

identifikačních údajů. V rámci postupů při ověřování zbraní se mj. kontroluje i to, zda zbraň je 

označena stanovenými údaji, dále se pak kontroluje např. shoda zbraně s technickými 

požadavky. V rámci tohoto postupu bude zbraň kontrolována i z hlediska toho, zda označení, 

kterými zbraň má být opatřena, je v souladu s technickými požadavky, které budou uvedeny 

v příloze vyhlášky č. 335/2004 Sb. 

 

 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb. je tak vydávána na základě zmocnění 

v zákoně č. 156/2000 Sb. a s tímto zmocněním je v souladu. Rovněž úprava procesu kusového 

ověřování tlumičů hluku výstřelu je v souladu se zákonným zmocněním, dle kterého se stanoví 

postup ČÚZZS při ověřování stanovených střelných zbraní (tlumič hluku výstřelu je považován 

za stanovenou střelnou zbraň). 

 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 

A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE, POKUD SE NA 

VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, 

S UVEDENÍM TĚCHTO PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH 

ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA 

EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 

Návrh vyhlášky zajišťuje transpozici prováděcí směrnice 2019/68. Návrh obsahuje ustanovení 

nutná k zajištění řádné transpozice. Nedochází k nežádoucímu rozšiřování obsahu 

implementované normy, tzv. gold-platingu. Návrh vyhlášky je v souladu s výše uvedenou 

prováděcí směrnicí, k níž není ke dni předložení návrhu evidována žádná judikatura soudních 

orgánů EU. 

 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 

NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

Podle platné právní úpravy musí být zbraně a jejich hlavní části označeny identifikačními údaji 

ve stanoveném rozsahu. Tyto údaje, resp. to, zda je zbraň jimi opatřena, jsou ověřovány v rámci 

zákonem stanovených postupů při ověřování zbraní a kontrole identifikačních údajů. Současná 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBXWDP95C)



Stránka 10 (celkem 9) 

právní úprava však kromě rozsahu těchto identifikačních údajů nestanovuje technické 

požadavky na tato označení. Teprve prováděcí směrnice 2019/68 na základě zmocnění 

ve směrnici 91/477/EHS stanovuje tyto technické požadavky. Obecným účelem označení 

zbraní a jejich hlavních částí je zajistit jejich sledovatelnost, přičemž stanovení technických 

požadavků na označení (např. velikost písma nebo číslic) má zásadní význam k zajištění této 

sledovatelnosti. 

 

Nezbytnost této změny je pak také dána legislativními závazky, kterými je ČR jakožto člen EU 

vázána a z nichž plyne povinnost náležité transpozice směrnice. 

 

Pokud jde o úpravu tlumičů hluku výstřelu, ty ve stávající vyhlášce 335/2004 Sb. jsou 

považovány za stanovený doplněk, který podléhá kusovému ověřování dle této vyhlášky. 

Proces kusového ověřování tlumičů hluku, jakožto stanoveného doplňku, je složitější oproti 

navrhovanému způsobu, což by v situaci, kdy se tlumiče hluku výstřelu (jakožto stanovená 

střelná zbraň kategorie C a hlavní část v případě vestavěných tlumičů) stanou veřejně 

dostupnými, a tedy značným způsobem vzroste zájem o jejich ověřování, znamenalo 

nepřiměřené zatížení ČÚZZS, který jejich ověřování provádí. Navrhovaná vyhláška tak na tuto 

situaci s tlumiči hluku výstřelu reaguje zjednodušeným postupem při jejich kusovém ověřování. 

 

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, 

VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY 

SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

U navrhované vyhlášky se nepředpokládají žádné hospodářské ani finanční dopady na státní 

rozpočet. Ověřování technických požadavků na označení a případně ověřování označení 

identifikující subjekt, který převedl zbraně z vládních zásob, bude prováděno v rámci již 

prováděných postupů při ověřování zbraní. Rovněž se nepředpokládá žádný dopad na ostatní 

veřejné rozpočty. Pokud jde o dopady na podnikatelské subjekty, nelze tyto určit ani odhadnout. 

V případě tlumičů hluku výstřelu lze předpokládat, že dojde na straně podnikatelských subjektů 

ke zvýšení nákladů za ověřování, což je ale dáno tím, že z jejich strany bude poptáváno ověření 

většího množství tlumičů, které pak tyto subjekty budou uvádět na trh. Zároveň však cena za 

ověření jednoho kusu bude snížena. U navrhované vyhlášky se nepředpokládají žádné dopady 

sociální a dopady na životní prostřední. 

 

Vzhledem k absenci závažných dopadů na veřejné rozpočty a další sledované oblasti 

a k absenci variant právní úpravy byla v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

a bodem 5.7 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace ministryní spravedlnosti 

a předsedkyní Legislativní rady vlády Mgr. Marií Benešovou udělena výjimka z povinnosti 

provést hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ 

A ŽEN 
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Návrh, stejně jako platná právní úprava, nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu 

se zákazem diskriminace. 

 

Dopad na rovnost žen a mužů byl hodnocen podle „Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen 

a mužů pro materiály předkládané vládě ČR“ (http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-

prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf). 

 

Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, který se týká výhradně problematiky 

označování zbraní. Předkladatel proto v souladu s bodem 3.3 Metodiky konstatuje, že materiál 

se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů. 

 

G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 

K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů. 

 

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Návrh vyhlášky nepřináší žádná nová potenciální korupční rizika. 

 

I) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 

Návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II) Zvláštní část 

 

K Čl. I bodu 1 

 

Vyhláška, kterou se mění stávající vyhláška č. 335/2004 Sb. transponuje prováděcí směrnici 

2019/68, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich 

hlavních částí podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Tímto 

ustanovením se zajišťuje učinění odkazu na uvedenou směrnici.   

 

 K Čl. I bodu 2, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 36 

 

S ohledem na to, že tlumiče hluku jsou považovány za zbraně kategorie C a hlavní část zbraně 

v případě vestavěných tlumičů, vyhláška nadále nepočítá s těmito tlumiči jako se stanovenými 

doplňky ale jako se stanovenými střelnými zbraněmi. V případě, že vyhláška vztahuje příslušná 

ustanovení přímo k tlumiči hluku výstřelu, pak namísto stanovené střelné zbraně hovoří přímo 

o tlumiči hluku výstřelu. V návrhu jsou pak provedeny další změny zejména gramatického 

charakteru, které s výše uvedeným souvisí. 

 

K Čl. I bodu 3 

 

Přestože se jedná o národní zkušební značku, systémově je vhodné k této značce značit 

identifikační značku zkušebny. Ze stejného důvodu se označuje i pořadové číslo zkoušky 

ve zvláštní číselné řadě v případě zakázaných zbraní, které jednoznačně identifikuje ověřený 

výrobek. 

 

K Čl. I bodu 4 

 

K navrhovanému § 2 odst. 2 

Podle prováděcí směrnice 2019/68 platí, že u příliš malých hlavních částí se informace, jež má 

označení obsahovat, omezí na výrobní číslo nebo alfanumerický nebo digitální kód. Taková 

možnost je dána i navrhovanou vyhláškou v navrhovaném § 2 odst. 2, dle které ty hlavní části 

stanovených střelných zbraní, které nejsou dostatečně velké, aby mohly být označeny údaji, 

které jsou uvedeny v § 2 odst. 1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění navrhované vyhlášky, se 

označí pouze výrobním číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním kódem. Požadavky na 

toto označení pak budou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 335/2004 Sb., ve znění 

navrhované vyhlášky. 

 

K navrhovanému § 2 odst. 3 

V navrhovaném § 2 odst. 3 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění navrhované vyhlášky, se 

stanovuje požadavek, aby označení bylo provedeno v souladu s technickými požadavky na 

označení, kterými má být zbraň označena. Ať už se jedná o označení podle § 2 odst. 1 nebo 

odst. 2 vyhlášky č. 335/2004 Sb. (ve znění navrhované vyhlášky), musí být v souladu 

s technickými požadavky, které budou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 335/2004 Sb., 

ve znění navrhované vyhlášky. 

 

K Čl. I bodu 5 

 

Upravuje se postup ČÚZZS při ověřování stanovených střelných zbraní v rámci homologace. 

V rámci tohoto postupu při ověřování bude ČÚZZS zjišťovat i to, zda označení podle § 2 odst. 
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1 a 2 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění navrhované vyhlášky, je v souladu s technickými 

požadavky pro označování palných zbraní uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky. Jedná se tak 

o další náležitost, která v rámci daného postupu bude kontrolována, jejíž splnění je pak 

předpokladem k ověření zbraně.  

 

K Čl. I bodu 7 

 

Podle prováděcí směrnice 2019/68 platí, že u příliš malých hlavních částí se informace, jež má 

označení obsahovat, omezí na výrobní číslo nebo alfanumerický nebo digitální kód. Taková 

možnost je dána i navrhovanou vyhláškou v navrhovaném § 3 odst. 2, dle které ty hlavní části 

stanovených střelných zbraní, které nejsou dostatečně velké, aby mohly být označeny údaji, 

které jsou uvedené v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění navrhované vyhlášky, se 

označí pouze výrobním číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním kódem. Požadavky na 

toto označení pak budou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 335/2004 Sb., ve znění 

navrhované vyhlášky. 

 

K Čl. I bodu 8 

 

V navrhovaném § 3 odst. 4 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění navrhované vyhlášky, se 

stanovuje požadavek, aby označení bylo provedeno v souladu s technickými požadavky na 

označení, kterými má být zbraň označena. Ať už se jedná o označení podle § 3 odst. 1 nebo 

odst. 2 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění navrhované vyhlášky, musí být v souladu 

s technickými požadavky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění 

navrhované vyhlášky.  

 

K Čl. I bodu 9, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 

 

Vzhledem k předpokládáme výraznému zvýšení zájmu o ověřování tlumičů hluku výstřelu 

v souvislosti s jejich přeřazením do zbraní kategorie C dochází ke zjednodušení procesu jejich 

kusového ověřování. V rámci kusového ověřování se navrhuje provádět mj. ověření fyzické 

bezpečnosti tlumičů hluku výstřelu zkušební střelbou; jedná se o pokračování kusového 

ověřování tlumičů hluku výstřelu, kdy byla fyzicky ověřována jejich bezpečnost (stanovený 

doplněk zbraně) zkušební střelbou. Důležité je ověřit pevnost spojení tlumiče hluku výstřelu se 

zbraní a funkční bezpečnost tlumiče. Návrh zjednodušuje kusové ověření tlumiče hluku 

výstřelu, kdy se konstrukce a funkce tlumiče ověřuje spotřebním střelivem, nikoliv speciálním 

zkušebním střelivem pro tlumiče. Žadatel musí uvést v návodu pokyny pro bezpečné používání 

tlumičů hluku výstřelu, kdy je mj. nutné uvést ráže a zbraně pro které je tlumič hluku výstřelu 

určen.  

 

K Čl. I bodu 10 

 

Stávající ustanovení, které stanovuje, které zbraně mají být vyřazeny, je doplněno o nově 

vkládanou část věty, dle které ČÚZZS vyřadí zbraň, která nesplňuje požadavek na označení, 

tedy v případě, kdy toto označení není ve shodě s technickými požadavky na označení 

uvedenými v Příloze 2 k vyhlášce č. 335/2004 Sb., ve znění navrhované vyhlášky. Účelem tak 

je, aby kusově ověřena nebyla taková zbraň, která nemá označení odpovídají technickým 

požadavkům na označení uvedeným v příloze č. 2 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění 

navrhované vyhlášky. 
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K Čl. I bodu 15 

 

Navrhovaným bodem se mění ustanovení stávající vyhlášky č. 335/2004 Sb., které se týká 

kontroly identifikačních údajů u zbraní, které jsou určeny k vývozu. Důvody této změny jsou 

zcela totožné se změnami týkajícími se ověřování zbraní. Proto odůvodnění, které se vztahuje 

k částem navrhované vyhlášky týkajícím se ověřování, platí i pro zde uvedenou změnu a byly 

popsány v předchozích bodech. Nadto je upraven rozsah identifikačních údajů, které na 

zbraních a jejich hlavních částí musí být uveden, a to tak, aby toto označení bylo v souladu 

s požadavky směrnice 91/477/EHS. 

 

K Čl. I bodu 20 

 

Navrhovaným bodem se mění ustanovení stávající vyhlášky č. 335/2004 Sb., které se týká 

označení zbraní s více hlavněmi zkušební značkou po ověření zbraně. Zkušební značka se značí 

na každou hlaveň v případě rozdílné ráže, ověřené rozdílným zkušebním střelivem. V případě 

hlavní shodné ráže se značí pouze jedna hlaveň svazku.  

 

K Čl. I bodu 21, 22, 37 

 

Navrhovanou vyhláškou se řeší i otázka označování tlumičů hluku výstřelu po jeho ověření. 

V případě, že se jedná o sestavu tlumiče hluku výstřelu, což je tlumič, který je možné doplnit 

o modulární části za účelem dosažení snížení hluku. Vzhledem k tomu, že takový tlumič hluku 

výstřelu se skládá z více částí, označením se opatří základní část tlumiče hluku výstřelu, na 

kterou se ostatní části upevňují. Za základní část tlumiče se považuje spojovací část tlumiče se 

zbraní. Pokud tlumič hluku výstřelu (bez ohledu na to, zda sestává z vícero částí) splňuje 

technické požadavky, je označen v souladu s pravidly uvedenými ve vyhlášce. Současně se 

zavádí zkušební značka pro tlumiče hluku výstřelu ve tvaru „ZT“. 

 

K Čl. I bodu 29 

 

Stávající znění vyhlášky č. 335/2004 Sb. nesprávně za písmeno f) řadí písmeno h). Tímto je 

učiněna oprava této chyby. 

 

K Čl. I bodu 35 

 

Do vyhlášky č. 335/2004 Sb. se vkládá příloha č. 2, která obsahuje technické požadavky pro 

označování palných zbraní a jejich hlavních částí. Tyto požadavky jsou převzaty z prováděcí 

směrnice 2019/68. Body 1 až 3 obsahují požadavky na označení, které lze s ohledem na velikost 

na palné zbraně a jejich hlavní části umístit. Bod 4 obsahuje požadavky na označení v případě, 

kdy hlavní části stanovených střelných zbraní jsou příliš malé. V takovém případě se označují 

tyto hlavní části pouze výrobním číslem nebo digitálním nebo alfanumerickým kódem, přičemž 

v tomto případě lze velikost písmen, čísel nebo digitálního nebo alfanumerického kódu zmenšit 

na takovou velikost, která je nezbytná pro provedení tohoto označení. Požadavek na jedinečnost 

použitého označení stanovuje výrobce v rámci určené podoby písma a kombinace např. logem, 

ochranou známkou apod. 

 

Stanovují se technické požadavky na označení zbraní, přičemž se jedná o transpozici 

technických specifikací na označení uvedených ve směrnici 2019/68. Označení se týká nejen 

zbraní ale i hlavních částí zbraně, přičemž zákon č. 156/2000 v § 2 odst. 1 písm. b) stanovuje, 

že stanovenou střelnou zbraní se rozumí střelná zbraň nebo její část, které podléhají ověřování. 
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V rámci postupů při ověřování zbraní podle vyhlášky č. 335/2004 Sb. se tak postupuje nejen 

v případě zbraní ale i jejich hlavních částí, přičemž ty jsou definovány v příloze 1, části první 

bodě 23 zákona o zbraních. 

Návrh vyhlášky stanovuje použití k zajištění trvalého, jasného a jedinečného označení hlavních 

částí (tělo, rám nebo pouzdro závěru), které jsou vyrobeny z nekovových materiálů osazení 

těchto částí kovovým štítkem. Návrh vyhlášky nestanovuje výčet nekovových materiálů 

k jejichž použití by se tato povinnost vztahovala, neboť takový výčet by byl předpokladem 

k omezení výroby uvedených hlavních částí zbraní v budoucnu z jiných plastických hmot. 

Směrnice Komise 2019/68 umožňuje alternativně značit zbraně na zalisovaný kovový štítek 

umístěný na hlavních částí vyrobených z nekovových materiálů nebo tyto hlavní částí vyrobené 

z vhodných nekovových materiálů označit metodou hlubokého laserového gravírování, pokud 

je zajištěna rovnocenná míra zřetelnosti a trvalosti označení. Problém není v nekovových 

materiálech (plastických hmotách), jako v samotných možnostech laserového značení. 

Směrnice Komise 2019/68 nedává jedné nebo druhé metodě značení prioritu, neboť s většími 

technickými možnostmi současných laserových značkovačů se jeví značení zbraní na 

zalisovaný kovový štítek jako metoda pozvolna ustupující, neboť výroba uvedených hlavních 

částí s kovovým štítkem zvyšuje náklady na výrobu (přesněji značení) zbraně. V počátcích 

značení laserem byl kovový štítek v plastové hlavní části zbraně nutnosti, v současné době již 

nikoliv. Návrh vyhlášky tak umožňuje, aby k označení hlavní část bylo možné využít např. 

metody hlubokého laserového gravírování, které zajistí trvalé a zřetelné značení.  

V rámci přípravy navrhované vyhlášky byla prověřena i legislativa sousedních států (Spolková 

republika Německo, Rakouská republika a Slovenská republika), přičemž bylo zjištěno, že 

žádný z těchto členských států EU nemá taxativně vymezeny nekovové materiály na něž se 

umisťuje kovový štítek, a to z prakticky shodných důvodů, jaké jsou popsány výše. I v těchto 

státech je tak ponechána možnost obou metod značení, kterou si výrobce volí sám. 

 

K Čl. I bodu 36 

 

Vzhledem k tomu, že podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění zákona č. 13/2021 Sb. již nebudou 

žádné expanzní zbraně spadat do kategorie A, a bude se jednat vždy o nejpřísnější kategorii A-

I, je z vyhlášky navrženo vypustit označení „ExpA“ v případě expanzních zbraní kategorie A. 

 

K Čl. I bodu 38 

 

Stávající položka L. v ceníku úplat za odborné činnosti je upravena z důvodu toho, že tlumič 

hluku výstřelu již není považován za zakázaný doplněk zbraně. V novele zákona o zbraních se 

jedná o zbraň nebo hlavní část zbraně v případě vestavěných tlumičů. 

 

K Čl. I bodu 39 

 

Stanovuje se úplata za odbornou činnost spočívající v provedení kusového nebo opakovaného 

kusového ověření tlumiče hluku výstřelu ve výši 150 Kč. Jedná se o úplatu při dolní hranici 

možného cenového rozpětí, a to i s ohledem na nepříznivou situaci mnoha podnikatelských 

subjektů v souvislosti šířením koronaviru. 
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K Čl. II 

 

K přechodnému ustanovení č. 1 a 2 

 

Navrhovaná vyhláška pozměňuje postupy podle § 2, 3 a 6, přičemž v případě postupů dle § 2 

a 3 se jedná o ověřování zbraní a v případě § 6 se jedná o kontrolu označení identifikačními 

údaji. Protože však vyhláška může vstoupit v účinnost v době, kdy již byly započaty postupy 

ověřování (§ 2 a 3), případně kontroly (§ 6) podle vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění účinném 

před nabytím účinnosti navrhované vyhlášky, a tyto postupy ověřování a kontroly nebyly 

doposud ukončeny, dokončí se tyto postupy ověřování a kontrola podle postupů, tak jak jsou 

uvedeny ve vyhlášce č. 335/2004 Sb., ve znění účinném před nabytím účinnosti navrhované 

vyhlášky. Tím je pro osobu, která si nechává kontrolované výrobky ověřit nebo zkontrolovat 

zaručena jistota, že v průběhu ověřování nebo kontroly nedojde ke změně podmínek. 

 

K přechodnému ustanovení č. 3 

 

Novela zákona o zbraních provedená sněmovním tiskem č. 92 schválená Poslaneckou 

sněmovnou zahrnula do nové kategorie zbraní C-I výrazně více druhů zbraní oproti původnímu 

vládnímu návrhu. Dle nového přechodného ustanovení k zákonu o ověřování střelných zbraní 

a střeliva bude v zájmu odlišení zbraní uvedených na trh přede dnem nabytí účinnosti uvedené 

novely (tj. zbraní, které budou nadále považovány za zbraně kategorie D) a zbraní uváděných 

na trh po tomto datu (tj. již považovaných za zbraně kategorie C-I) v rámci kusového ověřování 

vyznačovat ČÚZZS na tyto nově na trh uváděné zbraně „doplňkové označení“ C-I. Takto se 

bude postupovat až do konce roku 2021 (následně na trh uváděné zbraně příslušných druhů 

budou již bezvýjimečně považovány za zbraně kategorie C-I). Obdobně by mělo být 

postupováno ve vztahu ke zbraním podléhajícím homologaci - tzn. v konkrétním případě 

ve vztahu k flobertkám do ráže 4 mm a expanzním zbraním dovoleného výrobního provedení 

do ráže 6 mm.  

 

K Čl. III 

 

Dne 30. ledna 2021 nabude účinnosti zákon č. 13/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 

Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, který mj. 

zařadil tlumiče hluku výstřelu mezi zbraně kategorie C, čímž se tyto tlumiče stanou dostupné 

široké veřejnosti. Došlo tak ke změně právní úpravy tlumičů hluku, která je spojena 

s očekávaným zájmem veřejnosti souvisí také nutnost zajišťovat jejich ověřování dle zákona 

č. 156/2000 Sb. Postup při ověřování je stanoven vyhláškou č. 335/2004 Sb., která však počítá 

s tlumičem hluku výstřelu jako se stanoveným doplňkem zbraně. Tento nesoulad se zákonem 

č. 119/2002 Sb., ve znění zákona č. 136/2021 Sb., řeší navrhovaná úprava vyhlášky č. 335/2004 

Sb., která reaguje na tuto situaci úpravou kusového ověřování tlumičů hluku coby zbraně 

kategorie C, přičemž postup kusového ověřování tlumičů hluku výstřelu oproti stávajícímu 

postupu zjednodušuje. Protože nová úprava tlumičů hluku v zákoně č. 119/2002 Sb., ve znění 

zákona č. 13/2021 Sb. je účinná již od 30. ledna 2021, je žádoucí, aby co nejdříve byla účinná 

navrhovaná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., která tento nesoulad odstraňuje. 

Přestože původně byla navrhovaná účinnost k 1. lednu 2021, resp. 15 dnem po jejím vyhlášení, 

nyní se ukazuje potřeba tuto změnu provést co nejrychleji. Proto se navrhuje nabytí účinnost 

této vyhlášky již dnem následujícím po jejím vyhlášení.  
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