
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a 

střeliva, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 12. 11. 2020, 

s termínem dodání stanovisek do 4. 12. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra 
Nad rámec návrhu – ke změnám vyplývajícím ze schválených 

pozměňovacích návrhů k novele zákona o zbraních, sněmovní tisk č. 92: 

V průběhu projednávání sněmovního tisku č. 92 v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky byla schválena série pozměňovacích 

návrhů zavádějící zásadní změnu právního rámce nakládání s tlumiči hluku 

výstřelu. Tlumiče budou napříště považovány za zbraň kategorie C a budou 

dostupné v zásadě všem držitelům zbrojních průkazů. Lze tedy očekávat 

zásadní nárůst poptávky po těchto doplňcích zbraní, a tedy i nárůst agendy 

jejich ověřování. Poslanecké pozměňovací návrhy současně upravily 

povinnosti držitelů zbrojních průkazů ve vztahu k ověření tlumičů. Zatímco 

dosavadní ustanovení § 29 odst. 3 písm. f) zákona o zbraních (zákaz střelby s 

neověřeným tlumičem, pokud takový tlumič podléhá ověřování) bylo 

zachováno, dosavadní ustanovení § 29 odst. 3 písm. e) zákona o zbraních 

(zákaz střelby s tlumičem za použití zbraně, která nebyla ověřena pro použití 

tlumiče) bylo nahrazeno jinou povinností (zákaz nošení zbraně s nasazeným 

tlumičem). Domníváme se, že tato změna by měla být do vyhlášky č. 

335/2004 Sb. promítnuta. 

Považujeme za sporné, zda je při uvedené změně „společné“ kusové 

ověřování zbraně a příslušného tlumiče nadále možné. Za možné řešení 

považujeme některou z těchto tří možností:  

a) zachovat pouze ověřování tlumičů pomocí náhradní hlavně, 

Akceptováno 

 

Vyhláška je upravena na základě návrhu v 

varianty c) (kusové ověřování), kdy podle 

stávajícího znění zákona č. 156/2000 Sb. (§ 6, 

odst. 2) není možné provádět homologaci tlumičů 

hluku, jak je navrženo v připomínce v bodě b). V 

rámci kusového ověřování navrhujeme provádět 

mj. ověření fyzické bezpečnosti tlumičů zkušební 

střelbou; jedná se o pokračování kusového 

ověřování tlumičů kdy byla fyzicky ověřována 

jejich bezpečnost (doplněk zbraně) zkušební 

střelbou. Důležité je ověřit pevnost spojení 

tlumiče se zbraní a funkční bezpečnost 

tlumiče.  Návrh zjednodušuje kusové ověření 

tlumiče, kdy spolu s typem tlumiče předloží 

žadatel pouze jednu zbraň předmětné ráže pro 

celou dávku/sérii tlumičů stejného typu a dva 

spotřební náboje dané ráže na jeden tlumič. 

Vzhledem k nutnosti posouzení pevnosti spojení 
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b) podřídit tlumiče hluku výstřelu procesu homologace, kdy by žadatel 

předkládal vzorek tlumiče i s příslušnou zbraní, nebo 

c) nadále sice zachovat kusové ověřování, ale v jeho průběhu provádět pouze 

kontrolu označení tlumiče identifikačními údaji a dále např. vizuální 

kontrolu technického stavu tlumiče, nikoli však zkušební střelbu. 

Rovněž se domníváme, že by v návaznosti na uvedené změny mělo 

být zrušeno  

i ustanovení § 8 písm. h) vyhlášky č. 335/2004 Sb. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

tlumiče se zbraní není vhodné provádět ověřování 

na náhradní hlavni dle návrhu dle bodu a) v 

zásadní připomínce MV. Žadatel musí uvést v 

návodu pokyny pro bezpečné používání tlumičů, 

kdy je mj. nutné uvést ráže a zbraně pro které je 

tlumič určen. 

 

S ohledem na výše uvedené byl návrh vyhlášky 

upraven.  

 

Navržené řešení je do doby novely zákona č. 

156/2000 Sb., v rámci které je možné systém 

ověřování tlumičů nově přehodnotit a kde se 

předpokládá se zavedením homologace. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 Nad rámec návrhu – k problematice dočasného doplňkového značení 

zbraní kategorie C-I: 
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 Český úřad 

pro zkoušení zbraní a střeliva 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). Podle našeho názoru by mělo být obdobně postupováno 

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

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

Akceptováno 

Přechodné ustanovení vloženo do návrhu 

vyhlášky. 
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výrobního provedení do ráže 6mm. Ve vztahu k těmto zbraním navrhujeme 

do předkládané novely doplnit přechodné ustanovení například ve znění: 

 

„Úřad nebo kontrolovaná osoba do 31. prosince označuje při homologaci 

střelnou zbraň, která je podle zákona o zbraních považována za zbraň 

kategorie C-I, kromě označení uvedeného v certifikátu o homologaci také 

trvale vyznačenými písmeny „C-I“.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K čl. I bodu 2 a 5 – k § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1: 

Dáváme na zvážení, zda začleňovat kontrolu označení převádějícího 

veřejnoprávního subjektu do procesu kontroly označení identifikačními údaji, 

resp. ověřování. Ustanovení § 42a odst. 2 zákona o zbraních stanovuje 

zajištění označení zbraně tímto označením jako povinnost, kterou má 

převádějící subjekt. Pokud by kontrola označení ze strany Českého úřadu pro 

zkoušení zbraní a střeliva neměla spočívat spíše jen ve „vzetí tohoto označení 

na vědomí“ v případě, že daná zbraň označena je, ale měla by být zjišťována 

i absence označení, tak by jednak musel Český úřad pro zkoušení zbraní a 

střeliva mít informaci o tom, že daná zbraň byla takto převedena na trvalé 

civilní využití (což by patrně vyžadovalo ověření takové skutečnosti v 

Centrálním registru zbraní), a jednak oprávnění provést (byť dodatečně) 

takové označení zbraně, má pouze převádějící orgán veřejné moci a nikoli 

subjekt, který bude zbraň předkládat ke kontrole či ověření. 

 

Akceptováno 

 

Povinnost ČÚZZS kontrolovat označení 

převádějícího subjektu byla odstraněna. 

 

Při přípravě novely vyhlášky se vycházelo 

z původně navrhovaného § 42a odst. 2 novely 

zákona o zbraních, který zněl: 

 

Před uskutečněním převodu palné zbraně podle 

odstavce 1 jsou ministerstvo, Ministerstvo obrany, 

ozbrojené síly České republiky1), Vojenská 

policie33), bezpečnostní sbor1a), Vojenské 

zpravodajství1b), kraj, obec nebo ozbrojené síly 

nebo sbory jiných států povinny 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 nebo podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie. Takto 

označené zbraně musí být bez zbytečného odkladu 

po provedení tohoto označení předloženy 

Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ke 
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kontrole označení identifikačními údaji podle 

zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva.“. 

 

Tedy samotný návrh § 42a odst. 2 novely zákona 

o zbraních přepokládal, že toto označení bude 

kontrolováno ze strany ČÚZZS. Nyní návrh § 42a 

odst. 2 novely zákona o zbraních, již neobsahuje 

tu část, dle které ČÚZZS provádí kontrolu tohoto 

označení. 

 

Pokud není záměrem, aby byly při převodu zbraně 

bezprostředně kontrolovány její identifikační 

údaje, není potřeba stanovovat zvláštní povinnost 

ČÚZZS v dané věci. V případě, že převedené 

zbraně jsou následně buď vyvezeny nebo uvedeny 

na trh, platí ustanovení § 16, odst.1 zákona č. 

156/2000 Sb. o povinnosti předložit zbraň ke 

kontrole identifikačních údajů nebo k ověření, a to 

dle povahy věci. 

Pokud by bylo potřeba, aby ČÚZZS kontroloval 

identifikační údaje i v případě, že tyto nejsou 

vyváženy nebo uváděny na trh, bylo by nutné 

zakotvit tuto povinnost úřadu nově do zákona o 

zbraních a střelivu nebo do zákona č. 156/2000 Sb. 

Tato povinnost byla odstraněna rovněž 

z navrhovaného ustanovení § 6 odst. 4. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 Obecně: 

 Podle navržené účinnosti by vyhláška měla být účinná od 1. ledna 

2021, doporučujeme tedy i v jejím nadpisu zohlednit, že k vydání vyhlášky 

Vysvětleno 
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musí dojít ještě v tomto roce, tj. slova „ze dne …2021“ nahradit slovy „ze dne 

… 2020“. 

 

S ohledem na to, že vyhláška bude přijata až 

v roce 2021, je původně navržený rok 2021 

ponechán. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K čl. I bodům 3, 4, 7, 8 a 9 – k § 2 odst. 3, § 2 odst. 4, § 3 odst. 4, § 3 odst. 

8 a § 6 odst. 4 písm. a): 

 Doporučujeme formální úpravu textu novelizačních bodů, konkrétně 

v části věty „v souladu s technickými požadavky pro označování palných 

zbraní a jejich hlavních částí uvedených v příloze č. 2“ nenavazuje slovní 

spojení slov „s požadavky“ a „uvedených“, kdy se domníváme, že slovo 

„uvedených“ by mělo být uvedeno ve tvaru „uvedenými“. 
 

Akceptováno 

 

V aktuálním návrhu vyhlášky se v čl. I jedná o 

novelizační body 4, 5, 8, 10 a 15. 

 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K čl. I bodu 4 – k § 2 odst. 4: 

 Navrhujeme novelizační bod formulovat způsobem předpokládaným 

čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády, tedy uvést jej ve znění: 

„V § 2 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 

g), které …“. 

 

Akceptováno 

 

V aktuálním návrhu vyhlášky se v čl. I jedná o 

novelizační bod 5. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K čl. II – k přechodným ustanovení: 

 V obou přechodných ustanovení navrhujeme před slovy „ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky“ doplnit čárku. 

 

Akceptováno 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K platnému znění vyhlášky s vyznačenými změnami – k § 2 odst. 1, písm. 

a): 

 Doporučujeme v platném znění vypustit nadbytečné slovo „předpisu“. 

 

Akceptováno 

 

Na základě připomínek byla původně navrhovaná 

nová část § 2 odst. 1 písm. a) odstraněna (a tím 

tedy i nadbytečné slovo „předpisu“). 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K čl. I, bodu 1, poznámce pod čarou č. 9 

V poznámce pod čarou č. 9 doporučujeme název prováděcí směrnice Komise 

uvést v souladu se zněním uvedeném v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 

Akceptováno 
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za slovo „(EU)“ doplnit text „2019/68“ a na konci názvu vypustit slovo 

„palných“, které je tam navíc. 

 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K čl. I, bodu 2 

Znění novelizačního bodu 2 doporučujeme zkontrolovat a případně uvést do 

souladu se zněním, které je uvedeno v platném znění s vyznačením 

navrhovaných změn, podle něhož se na konci textu písmene a) v § 2 odst. 1 

doplňuje také slovo „předpisu“. 

 

Akceptováno 

 

Na základě připomínek byla původně navrhovaná 

nová část § 2 odst. 1 písm. a) odstraněna (a tím 

tedy i nadbytečné slovo „předpisu“). 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K čl. I, bodům 3, 7 a 9 

V novelizačních bodech 3, 7 a 9 doporučujeme opravit identifikační číslo 

(CELEX), které má být správně uvedeno takto: „CELEX: 32019L0068“ 

(nikoliv CELEX 32019l0068). 

Akceptováno 

 

V aktuálním návrhu vyhlášky se v čl. I jedná o 

novelizační body 4, 8 a 15. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K čl. I, bodu 9 

V novelizačním bodě 9 doporučujeme znění písmene b) v § 6 odst. 4 uvést 

takto:  

 

„b) rokem výroby, výrobcem nebo státem původu a výrobním číslem, a v 

případě palných zbraní, které byly převedeny podle zákona o zbraních, i 

označením  identifikujícím převádějící subjekt10), nebo“. 

 

Vysvětleno 

 

Původně navrhovaná část § 6 odst. 4 písm. b), 

která obsahovala uvedené chyby, byla na základě 

připomínkového řízení odstraněna, čímž odpadla i 

důvodnost této připomínky. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K čl. II, přechodným ustanovením 

V bodě 1 přechodného ustanovení doporučujeme vypustit slovo „toto“, před 

slovem „vyhlášky“ doporučujeme vypustit slovo „podle“ a za slova „ve 

vyhlášce č. 335/2004 Sb.“ doporučujeme vložit čárku. 

 

V bodě 2 přechodného ustanovení doporučujeme za slova „podle § 6“ vložit 

slova „vyhlášky č. 335/2004 Sb.,“ a za slova „ve vyhlášce č. 335/2004 Sb.“ 

doporučujeme vložit čárku. 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

 

 

 

 

 

K čl. I bod 8 (§ 3 odst. 8): Domníváme se, že uvedeným novelizačním bodem 

by do § 3 odst. 8 měl být doplněn také odkaz na nově vkládaný odst. 2, resp. 

by mělo být oproti stávajícímu znění rozšířeno, že úřad vyřadí také střelnou 

zbraň nesplňující požadavky odst. 2. Tento odstavec představuje způsob 

označení střelné zbraně, pokud není možné ji označit podle odst. 1, avšak v § 

3 odst. 8 není tato možnost zohledněna. Doporučujeme proto předkladateli 

zvážit uvedenou úpravu a návrh vyhlášky případně doplnit. 

Akceptováno 

 

V aktuálním návrhu vyhlášky se v čl. I jedná o 

novelizační bod 10. 

 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K čl. II bodu 2 (přechodná ustanovení): Doporučujeme za slova „podle § 

6“ doplnit slova „ vyhlášky č. 335/2004 Sb.,“. 
Akceptováno 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K čl. III (účinnost): Doporučujeme za slovo „účinnosti“ doplnit slovo 

„dnem“. 
Vysvětleno 

 

Vzhledem k tomu, že ustanovení o účinnosti bylo 

změněno tak, že účinnost nastává patnáctým dnem 

po vyhlášení vyhlášky, je již tato připomínka 

nerelevantní.  

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

K uvedenému legislativnímu návrhu nemá Ministerstvo zahraničních věcí 

z hlediska své působnosti připomínky, pouze upozorňuje, že v platném znění 

vyhlášky s vyznačením změn v § 2 odst. 1 písm. a) je třeba vypustit 

nadbytečné slovo „předpisu“.  

 

Akceptováno 

 

Na základě připomínek byla původně navrhovaná 

nová část § 2 odst. 1 písm. a) odstraněna (a tím 

tedy i nadbytečné slovo „předpisu“). 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 

kultury 
K Čl. I – k bodu 9 [§ 6 odst. 4 písm. a) až c)] 

Upozorňujeme, že ustanovení je matoucí. Zatímco mezi písmeny a) a b) je 

zaveden vztah slučovací, písmeno c) je uvozeno slovem „nebo“, tj. zřejmě jde 

o alternativní ustanovení. Není však zcela zřejmé, zda se tato alternativa 

vztahuje pouze k písmenu a), nebo k písmenům a) i b).  

Doporučujeme proto toto ustanovení upravit srozumitelným způsobem tak, 

aby byl zcela zřejmý vztah mezi jednotlivými písmeny, popřípadě jej upravit 

Akceptováno 

 

Ustanovení § 6 odst. 4 upraveno. 

 

V aktuálním návrhu vyhlášky se v čl. I jedná o 

novelizační bod 15. 
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tak, že písmena a) a b) zůstanou zachována a písmeno c) bude uvedeno jako 

samostatný odstavec 5. 

 

 

 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

ÚV-Odbor 

kompatibility 

K Čl. I bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1): 

 Název směrnice je nezbytné uvést v následujícím tvaru: „Prováděcí 

směrnice Komise (EU) 2019/68 ze dne 16. ledna 2019, 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“. 

 Zároveň by první bod měl být opatřen výkaznictvím (tj. podtržením a 

celexovým číslem), uveden v rozdílové tabulce a vykázán též ve 

srovnávací tabulce, neboť je jím plněna povinnost referenčního 

odkazu stanovená čl. 3 odst. 1 směrnice 2019/68. 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K Čl. I bodu 10 (příloha č. 2): 

 Tento bod je uváděn v rozdílové tabulce a vykazován jako 

transpoziční k příloze směrnice, což nerozporujeme. Nicméně by z 

tohoto důvodu měl být také opatřen výkaznictvím (tj. podtržením a 

celexovým číslem) v samotném návrhu vyhlášky. 

 

Akceptováno 

 

V aktuálním návrhu vyhlášky se v čl. I jedná o 

novelizační bod 35. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 K § 2 odst. 1, v platném znění: 

 V platném znění upozorňujeme na překlep v § 2 odst. 1 písm. a), kde 

je navíc uváděno jako vkládané slovo „předpisu“. 

 

Akceptováno 

 

Na základě připomínek byla původně navrhovaná 

nová část § 2 odst. 1 písm. a) odstraněna (a tím 

tedy i nadbytečné slovo „předpisu“). 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 
K Čl. I bodu 10 (příloha č. 2): 

1. Doporučujeme přeformulovat bod 3 písm. a) přílohy č. 2 vyhlášky tak, 

aby lépe odpovídal znění přílohy směrnice 2019/68 v bodu 2 písm. a). 

Nyní se z navrhovaného znění vyhlášky jeví jako požadovaný stav 

V aktuálním návrhu vyhlášky se v čl. I jedná o 

novelizační bod 35. 

 

 

1. Akceptováno 
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podmínka rychlého odstranění štítku, ačkoli kýžený stav je přesně 

opačný. Navrhujeme např. uvést bod takto: „podmínku nemožnosti 

snadného nebo rychlého odstranění…“. 

2. Vyhláška v § 2 odst. 1 písm. a) stanoví, že označení má být provedeno 

opatřením částí zbraně mj. ochrannou známku. Podle § 2 odst. 2 se příliš 

malé části příslušné zbraně označí výrobním číslem nebo 

alfanumerickým nebo digitálním kódem. Podle bodu 1 přílohy č. 2 

vyhlášky však musí být označení podle § 2 odst. 1 a 2 provedeno 

alfanumericky. Bod 1 přílohy č. 2 tak zřejmě není v souladu ani s dikcí § 

2 vyhlášky, ani čl. 4 odst. 2 směrnice Rady č. 91/477/EHS ze dne 

18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní. 

3. Z textu bodu 2 přílohy směrnice 2019/68 vyplývá, že členské státy by 

měly zvolit druhy nekovového materiálu, u nichž se označení provede na 

kovovém štítku, který se trvale zapustí do materiálu, z něhož jsou rám či 

pouzdro závěru vyrobeny. Tato úprava dle našeho názoru v návrhu 

vyhlášky chybí. 

4. Nadto, bod 2 přílohy směrnice 2019/68 umožňuje kovovým štítkem 

označit pouze rám a pouzdro závěru, zatímco návrh vyhlášky v bodě 3 

přílohy č. 2 i tělo zbraně. 

5. Podle bodu 4 přílohy č. 2 vyhlášky musí mít písmo velikost nejméně 1 

mm. Takový požadavek se ve směrnici 2019/68 neobjevuje. Není možné, 

že by kód i při velikosti písma 1 mm byl v některých výjimečných 

případech příliš velký a na příslušnou část zbraně se nevešel? 

Připomínáme, že i při zmenšení velikosti písma bude muset text 

dodržovat podmínky jasnosti a trvalosti. 

6. Bod 4 přílohy č. 2 vyhlášky doporučujeme doplnit o podmínku 

nezbytnosti. Nelze vyloučit případy, kdy bude možno kód uvést ve 

velikosti 1,6 mm a vyšší, proto nepovažujeme za vhodné bez dalších 

podmínek (nad rámec podmínky příliš malého rozměru části zbraně) 

umožnit zmenšení písma až na 1 mm. 

7. Z návrhu ani z důvodové zprávy nevyplývá, jakým způsobem bude 

zajištěna jedinečnost použitého označení (kódu). Požadujeme vysvětlit. 

 

Upraveno dle návrhu. 

 

2. Vysvětleno 
Na případy uvedené v § 2 odst. 2 vyhlášky 

se aplikuje bod 4 přílohy, který řeší 

označování příliš malých částí. 

3. Akceptováno 

Úvodní věta odst. 3 byla upravena 

následovně: 

 

„V případě těla rámu, nebo pouzdra závěru 

vyrobených z nekovových materiálů se 

v zájmu trvalého, jasného a jedinečného 

značení tyto hlavní části osadí kovovým 

štítkem, který musí splňovat:…“ 

 

Současně odůvodnění bylo doplněno o 

odůvodnění nezbytnosti nevztahovat tento 

požadavek na konkrétně vyjmenované 

materiály, ale naopak uplatňovat jej ve 

vztahu ke všem nekovový materiálům. 

 

4. Vysvětleno 

Uvedení těla zbraně zde je nutné, neboť 

právě tato součástka jako hlavní část 

zbraně se vyrábí z plastů. Navíc to 

koresponduje s anglickým slovem 

„frame“, které se používá jak pro rám, tak 

pro tělo zbraně. 

 

5. Akceptováno 

Požadavek na minimální velikost 1 mm 

byl odstraněn. Návrh nově počítá 
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s možností zmenšení na nezbytně nutnou 

velikost k provedení označení. 

 

6. Akceptováno 

Požadavek na minimální velikost 1 mm 

byl odstraněn. Návrh nově počítá 

s možností zmenšení na nezbytně nutnou 

velikost k provedení označení. 

 

7. Akceptováno 

Jedinečnost označení stanovuje výrobce 

v rámci určené podoby písma a kombinací 

např. s logem, ochrannou známkou apod. 

Tato skutečnost byla uvedena do 

odůvodnění k čl. I bodu 10. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Hospodářská 

komora 

1. Hospodářská komora ČR (dále jen HK ČR) upozorňuje, že návrh v této 

podobě povede k nárůstu administrativy a negativně ovlivní podnikatelské 

prostředí v oblasti výroby, oprav a údržby ručních palných zbraní jakož i 

výkon státní správy v této oblasti. 

2. Důvodem je, že v rámci novely zákona č. 119/2002 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu (zákon o zbraních, sněmovní tisk 92) byly nově jako 

povolený doplněk zbraně zařazeny tlumiče hluků výstřelu jako zbraň v 

kategorii C. Budou tedy přístupny všem držitelům zbrojních průkazů, kterých 

je v současnosti více ne 300 tisíc. Vzhledem k obecnému tlaku na snižování 

hluku se dá očekávat, že držitelé zbrojních průkazů budou nuceni si tyto 

tlumiče pořizovat. Minimálně proto, že se dá očekávat, že řada střelnic to bude 

vyžadovat. V návrhu zákona je požadováno, aby tlumiče prošly procesem 

ověřování. Toto řeší novela vyhlášky 335/2004 Sb.  

3. HK ČR postup při ověřování tlumičů tak, jak je to v navrhované 

vyhlášce (kusové ověřování a zkoušení tlumičů), považuje za komplikovaný. 

Vysvětleno 

 

Zákon č. 156/2000 Sb. v současnosti neumožňuje 

provádět homologaci nebo typovou zkoušku u 

tlumičů a nelze tak stanovit pouze vyhláškou. 

Např. výčet zbraní, které lze homologovat je 

uveden v § 6 odst. 2 uvedeného zákona. Návrhem 

vyhlášky tak bylo stanoveno zjednodušené kusové 

ověření tlumiče, kdy spolu s typem tlumiče 

předloží žadatel pouze jednu zbraň předmětné ráže 

pro celou dávku/sérii tlumičů stejného typu a dva 

spotřební náboje dané ráže na jeden tlumič. 

 

Navržené řešení je dočasné, a to do doby 

novelizace zákona č. 156/2000 Sb., v rámci níž lze 

provést požadované návrhy. 
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Může dojít k přehlcení státní zkušebny, což ohrozí jiné činnosti potřebné ze 

zákona. Kromě toho kusové ověřování a zkoušení tlumičů nemá v rámci 

C.I.P. žádnou oporu (nejsou nastaveny žádné zkušební standardy ani 

hodnotící kritéria, natož zkušební postupy a procesy). Navíc ani nemá smysl, 

protože vystřelením několika málo výstřelů nelze žádné vlastnosti daného 

tlumiče nijak ověřit.  

4. Předpokládáme, že předkladatel při volbě národního řešení využil 

poznatků z řešení obdobné problematiky u malých podnikatelských subjektů 

v sousedním Rakousku. Bylo by dobré v doprovodných podkladech k návrhu 

normativního textu zmínit, proč (ne)bylo k tomuto řešení přihlédnuto. 

5. HK ČR vzhledem ke všemu výše uvedenému proto navrhuje, aby 

normativní text byl upraven tak, aby jednotlivé typy tlumičů prošly 

homologací nebo typovou zkoušku s následným vystavením certifikátu na 

dané období a neprobíhalo u nich kusové ověřování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 

zemědělství 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

financí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

obrany 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

dopravy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

školství, 

Bez připomínek  
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mládeže a 

tělovýchovy 

ÚV-VÚV Bez připomínek  

ÚV-KML Bez připomínek  

Svaz průmyslu 

a dopravy  

Bez připomínek  

Asociace 

malých a 

středních 

podniků 

Bez připomínek  

Sdružení na 

ochranu práv 

majitelů zbraní 

(gunlex) 

Bez připomínek  

Asociace 

výrobců a 

prodejců zbraní 

a střeliva 

Bez připomínek  

V Praze 4. února 2021 

Vypracoval: Mgr. Jakub Korec Podpis: 
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