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IV. 
Odůvodnění 

Obecná část 

Název 
Návrh nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení 
palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za 
účelem jejího znehodnocení (dále jen „návrh nařízení vlády“).  
 
1) Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 
 

Dne 15. prosince 2015 vydala Evropská komise, jako výkonný orgán Evropské unie 
prováděcí nařízení 2015/2403, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách 
znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly 
nevratně neschopné střelby (dále jen „nařízení komise“).  

Hlavním motivem vydání nařízení komise byly teroristické útoky islámských radikálů 
v západní Evropě, které byly zčásti realizovány za využití palných zbraní, které byly 
v některých zemích původu nedostatečně znehodnoceny a teroristy následně uvedeny do 
střelbyschopného stavu. 

Nařízení komise je součástí souboru legislativních opatření Evropské komise a dalších 
orgánů Evropské unie, jejichž cílem je avizovaný boj proti terorismu, mj. i prostřednictvím 
zpřísnění režimu nakládání (zejména nabývání, držení) se střelnými zbraněmi ze strany 
oprávněných osob. 

Hlavním principem nařízení komise je zajistit nevratné znehodnocení všech částí 
vybraných palných zbraní (včetně palných zbraní znehodnocených do doby účinnosti 
nařízení komise) tak, aby tyto zbraně nemohly být reaktivovány a následně použity při 
páchání trestné činnosti včetně teroristických útoků. 

Dále pak cílem nařízení komise je rovněž sjednocení legislativních a technických 
podmínek pro znehodnocování vybraných palných zbraní v členských státech před jejich 
uvedením na trh, bez ohledu, zda půjde o úplatný či neúplatný převod (přechod) vlastnického 
práva. 

 

2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o zbraních a dalšími 
zákony 

 
Návrh nařízení vlády slouží k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve vztahu k těm ustanovením, které 
upravují problematiku znehodnocování zbraní a podle kterých je v současné době 
postupováno při této činnosti. Stejně tak se tato ustanovení použijí i po nabytí účinnosti 
nařízení komise. Samotný návrh nařízení vlády pouze upravuje některé technické otázky 
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spojené s tímto procesem a nijak nenarušuje strukturu resp. použitelnost těchto zákonných 
ustanovení. 

 
3) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
 

Problematiku nabývání a držení zbraní z pohledu práva Evropské unie řeší směrnice 
Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (změna 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008). Předmětná 
směrnice řeší, v obecné rovině, i otázku znehodnocování zbraní. 

 
Úsek znehodnocování některých, v něm přímo uvedených, palných zbraní upravuje 

nařízení komise. 
 
Návrh nařízení vlády, které pouze upravuje některé technické aspekty procesu 

znehodnocování některých palných zbraní, je v souladu s výše uvedenými předpisy Evropské 
unie. 
 
4) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Vedle přímo použitelných předpisů Evropské unie se oblasti znehodnocování zbraní, 
z pohledu právního řádu České republiky, výslovně dotýká: 
 
• zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 

pozdějších předpisů (§ 39 odst. 2 a § 63), 
• zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších 

předpisů (zejména § 2, § 17 odst. 3 a § 18 odst. 3), 
• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (z pohledu osoby, která provádí znehodnocování zbraní na základě 
koncese), 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování 

střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými 
pyrotechnickými výrobky, 

• vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, 
střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb. 

 
a dále některé další podzákonné právní předpisy v působnosti Ministerstva průmyslu a 
obchodu. 
 

Trestněprávní odpovědnost za uvedení znehodnocené zbraně do střelbyschopného stavu 
nebo provedení její konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu 
a trestněprávní odpovědnost toho, kdo na zbrani provede konstrukční změny směřující ke 
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zvýšení její účinnosti, je upravena v § 279 odst. 2 (trestný čin nedovolené ozbrojování) 
trestního zákoníku. 

 
Bez přijetí návrhu nařízení vlády by nebylo možno, z technického hlediska, provádět 

některé administrativní činnosti spojené se znehodnocováním některých palných zbraní, jakož 
i samotné označování znehodnocených palných zbraní resp. jejich částí. 

 
5) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
 

Náklady státu spojené s každoročním vydáním (vytištěním) cca 1000 tiskopisů 
osvědčení o znehodnocené palné zbraně podle vzoru uvedeného v nařízení komise a 
vydávaného Policií České republiky budou představovat 50 000,- Kč/rok. Tyto finanční 
prostředky budou uvolněny z rozpočtu Ministerstva vnitra resp. Policie České republiky. Při 
stanovení této částky předkladatel vycházel z nezbytnosti vybavit předmětné osvědčení 
ochrannými prvky, které by zamezily jeho padělání, zneužití a z počtu znehodnocených 
palných zbraní zapsaných do Centrálního registru zbraní od doby jeho existence, kdy od 
poloviny roku 2014 doposud bylo znehodnoceno celkem 840 palných zbraní. 

 
Náklady státu na straně Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen 

ČÚZZS“), jakožto organizační  složky  Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky 
spojené s podpůrnou technickou činností ve prospěch státní autority - Policie České republiky 
- budou následující: 

a) Oblast personální 

V oblasti personální je nutno navýšit počet zaměstnanců ČÚZZS o 4 osoby s tím, že dva 
zaměstnanci budou zařazeni v pracovním poměru (posuzování technické stránky úprav a 
znehodnocení zbraní) a dva ve služebním poměru pro výkon správních činností spojených 
s vydáváním podmínek řízení, nálezů, vedení agendy, řízení ve věci posuzování 
technologických postupů apod. V rámci výkonu této činnosti a z hlediska odpovědnosti 
ČÚZZS musí být zajištěn několikastupňový kontrolní mechanismus, který se projeví 
v navýšení objemu činností všech zaměstnanců podílejících se jak na kontrolní činnosti 
(příslušní vedoucí zaměstnanci), tak na činnosti administrativní, ekonomické, personální či 
právní.  

S ohledem na výše uvedené je nutné počítat se mzdovými prostředky v objemu 1 mil. 
Kč na každého nového zaměstnance, celkem tedy 4 mil. Kč ročně (počínaje rokem 2017) na 
mzdové prostředky nově zřízených pracovních/služebních míst.  

 
Mzdové prostředky ve výši 2 mil. Kč určené na druhé pololetí roku 2016, je nutno ve 

prospěch ČÚZZS uvolnit tak, aby tento úřad byl schopen, nejpozději v den nabytí účinnosti 
návrhu nařízení vlády, novou činnost personálně zajistit ve prospěch Policie České republiky.  
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b) Materiálně technické zabezpečení nových pracovních/služebních míst 

Přímé náklady na vybavení jednoho nového zaměstnance ČÚZZS představují 200 tis. 
Kč (zázemí, PC vybavení, pracovní pomůcky atd.), celkem tedy 800 tis. Kč. 

Navýšení provozních nákladů ČÚZZS bylo předkladatelem návrhu nařízení vlády ve 
spolupráci s ČÚZZS odhadnuto ve výši cca 1 mil. Kč ročně – počínaje rokem 2017 (0,5 mil. 
Kč ve druhém pololetí roku 2016).  

Objem finančních prostředků na technické zajištění činností (diagnostická a 
dokumentační technika) bude činit 5 mil. Kč (rentgen, laser, prostředky digitalizace výstupů 
z technického zjišťování, atd.). 

 
Finančními prostředky určenými na materiálně technické zabezpečení výkonu agend 

spojených s problematikou znehodnocování některých vybraných palných zbraní podle 
nařízení komise ve výši 6,3 mil. Kč (vybavení nových zaměstnanců, provozní náklady 
ČÚZZS, nákup odpovídajících technických zařízení) pro druhé pololetí roku 2016 musí 
ČÚZZS disponovat rovněž nejpozději ke dni nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády. 
V opačném případě nebude schopen zajistit technické činnosti ve prospěch Policie České 
republiky v dané oblasti. 

 
Počínaje rokem 2017 bude materiálně technické zabezpečení předmětné činnosti 

představovat 1,2 mil. Kč ročně. 
 
V případě společného jednoznačného označení všech částí palné zbraně upravených za 

účelem jejího znehodnocení podle vzoru uvedeného v nařízení komise nedojde k navýšení 
nákladů na straně podnikatelů (znehodnocovatelů), držitelů příslušné zbrojní licence podle 
zákona o zbraních, neboť budou i nadále využívána již pořízená technická zařízení. 

6) Dotčené subjekty  

Dotčenými orgány a osobami jsou Policie České republiky, ČÚZZS, 
znehodnocovatelé zbraní (držitelé příslušné zbrojní licence podle zákona o zbraních), další 
osoby, které nakládají s některými palnými zbraněmi (zejména prodejci těchto zbraní, jejich 
vlastníci, faktičtí uživatelé) znehodnocenými podle právní úpravy účinné od 8. dubna 2016. 

 
7) Dopady navrhované právní úpravy 
 
Sociální 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopad na rodiny ani specifické skupiny obyvatel, včetně 
osob sociálně slabých, osob se zdravotním postižením, ani na národnostní menšiny nebo na 
životní prostředí.  
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Zákaz diskriminace a rovnost mužů a žen 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů a 
žen. 
 
Ochrana soukromí a osobních údajů 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
 

8) Zhodnocení korupčních rizik 
 
Vzhledem k obsahu návrhu, který nezakládá žádné nové povinnosti ani nová oprávnění 

na straně orgánu veřejné moci a podnikatelských subjektů, které by již nebyly stanoveny 
zákonem o zbraních nebo nevyplývaly z nařízení komise, nejsou s návrhem spojena korupční 
rizika. 
 
9) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Česká republika disponuje již dnes odpovídající právní úpravou oblasti znehodnocování 
zbraní. V této oblasti nejsou dlouhodobě vykazovány nedostatky, resp. nedochází ke 
zneužívání znehodnocených zbraní jejich případnou reaktivací. Pokud již k reaktivaci 
dochází, jedná se o takové úpravy znehodnocených zbraní, které jsou svou technickou 
náročností v zásadě na úrovni výroby střelbyschopné zbraně od samého počátku. Jinak řečeno 
právní a technická stránka znehodnocování střelných zbraní v České republice je na vysoké 
úrovni. 

 
Z pohledu dopadu návrhu nařízení vlády na bezpečnost státu lze tedy konstatovat, že 

navrhovaná právní úprava nezvýší ani nesníží míru bezpečnosti v České republice. Naopak 
nařízení komise spíše vyvolává řadu otázek, jejichž řešení v řadě případů ani neexistuje, resp. 
není technicky možné. 

 
Zásadně problematickým se jeví zejména proces „doznehodnocení“ již jednou platně 

(tzn. za doby platnosti dosavadní právní úpravy) znehodnocené palné zbraně, což představuje 
značně náročný a v některých případech nesplnitelný požadavek (např. z důvodu neexistence 
určitých částí zbraně znehodnocené podle dosavadní právní úpravy). Jinou otázkou je faktická 
nemožnost aplikace nařízení komise na určité případy, kdy např. nelze navzdory požadavku 
nařízení komise svařit dohromady ocelové a plastové části zbraně. Výhrady vůči takovéto 
aplikaci nařízení komise i na vnitrostátní dispozice s dříve znehodnocenými zbraněmi 
vyjadřovala doposud většina členských států, a proto v blízké budoucnosti není vyloučeno, že 
při následném revidování nařízení komise bude vznesen požadavek na omezení aplikace 
nařízení v tomto ohledu, což se může promítnout i do předkládaného návrhu nařízení vlády. 
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10) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 
 

Vzhledem k tomu, že návrh nařízení vlády nezakládá žádná práva a povinnosti (viz 
výše) a slouží pouze k organizačně technickému upřesnění některých otázek spojených 
s administrativním postupem při znehodnocování některých palných zbraní upraveným přímo 
použitelným právním předpisem Evropské unie, nebyla, v tomto případě, zpracována 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad, a to na základě 
výjimky udělené podle článku 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády předsedou Legislativní 
rady dopisem ze dne 23. června 2016 pod č.j. 11963/2016-OHR. 
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Zvláštní část  
K § 1 
 

V tomto ustanovení se vymezuje předmět právní úpravy a uvádějí se zde ustanovení 
zákona o zbraních, k jejichž provedení je návrh nařízení vlády zpracován. 

 
Odst. 1 
 

Pro účel srozumitelnosti aplikace nařízení komise pro odbornou i laickou veřejnost je 
v odstavci prvním vysvětleno, jak bude, z administrativního hlediska postupováno při 
znehodnocování palné zbraně podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (návrhu 
komise), jímž se vymezuje rozsah aplikace návrhu nařízení vlády ve vztahu k Tabulce 1 podle 
Přílohy 1 nařízení komise. Použití pojmu „kompletní palná zbraň“ v návrhu nařízení vlády 
odpovídá obsahu nařízení komise, neboť to se dotýká pouze vybraných palných zbraní, a to 
vždy jako jednoho funkčního celku (samozřejmě před samotným znehodnocením). 
 
Odst. 2 
 

V odstavci druhém se objasňuje, jak bude postupováno při znehodnocování ostatních 
palných zbraní, tedy těch, které nepodléhají režimu nařízení komise (např. znehodnocování 
zakázaných doplňků zbraně, znehodnocování střeliva, znehodnocování dělostřeleckých zbraní 
a odpalovacích zařízení, při výrobě řezů zbraní a střeliva, postupu dle § 63 odst. 5 zákona o 
zbraních atd.). 
 
K § 2 
 
Odst. 1 
 

Toto ustanovení odkazuje na podobu nového tiskopisu osvědčení o znehodnocení palné 
zbraně podle vzoru uvedeného v nařízení komise stanovenou přílohou č. 1 k návrhu nařízení 
vlády a dále se uvádí účel/použitelnost tohoto dokladu, která vyplývá ze vzájemného 
provázání dokladů o znehodnocení vyžadovaných na jedné straně zákonem o zbraních 
v dosavadním znění a na straně druhé nařízením komise. 

 
Odst. 2 
 

Zde je upraven odkaz na přílohu č. 2 návrhu nařízení vlády, která stanoví podobu 
společného jednoznačného označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího 
znehodnocení podle vzoru uvedeného v nařízení komise a způsob jeho umístění na 
znehodnocenou palnou zbraň. Ustanovení zákona o zbraních o kontrolní znehodnocovací 
značce a nařízení komise o zmíněném označení je zde třeba aplikovat vedle sebe (současně), 
neboť zatímco kontrolní znehodnocovací značka umožňuje jednoznačnou identifikaci 
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subjektu, který znehodnocení provedl, tato informace není součástí označení podle nařízení 
komise. Nařízení komise současně umožňuje stanovit na národní úrovni přísnější požadavky. 
 
K § 3 
 

Toto ustanovení popisuje technickou stránku postupu dotčených subjektů ve vztahu ke 
znehodnocené zbrani a evidence znehodnocené zbraně v Centrálním registru zbraní. ČÚZZS 
bude, do doby zakotvení jeho postavení coby státní autority v oblasti znehodnocování zbraní 
v novém zákoně o zbraních zpracovaném bezodkladně na základě revize směrnice Rady 
91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (změna směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008), dočasně vykonávat 
technické činnosti spojené s ověřením toho, zda znehodnocení zbraně bylo provedeno 
v souladu s nařízením komise ve prospěch stávající státní autority, tedy Policie České 
republiky. 

 
Výstupem ČÚZZS, který bude „doprovázet“ znehodnocenou palnou zbraň k Policii 

České republiky za účelem vydání osvědčení o znehodnocení palné zbraně, bude nález, který 
je vyjádřením ve smyslu ČÁSTI ČTVRTÉ správního řádu. Nález vydá ČÚZZS, stejně jako 
dnes, po seznámení se s technickou dokumentací postupu znehodnocení zbraně zpracovanou 
znehodnocovatelem a po případném fyzickém ověření znehodnocené zbraně. Přitom bude, 
mj., vycházet z aktuální dikce § 2 a 18 odst. 3 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných 
zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, Části první Přílohy k zákonu o zbraních a z § 7 
vyhlášky č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování 
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými 
pyrotechnickými výrobky. 

 
Úplata za vydání nálezu ČÚZZS bude činit, v souladu s písm. M. a S. přílohy č. 5 

vyhlášky č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování 
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými 
pyrotechnickými výrobky, celkem 3.000,- Kč (1.000,- Kč za zkoušku nebo ověření jednoho 
stanoveného technického požadavku výrobku a 2.000,- Kč za vydání nálezu - certifikát, 
rozhodnutí, technická specifikace, protokol).                  
 
K § 4 
 

S ohledem na požadavek Čl. 8 nařízení komise je třeba podrobit návrh nařízení vlády 
notifikační proceduře podle směrnice (EU) 2015/1535. 
 
K § 5 
 

Z důvodu zajištění co nejrychlejšího přechodu na nový systém znehodnocování 
některých palných zbraní je navrhováno stanovení nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády 
dnem jeho vyhlášení. 
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K Příloze č. 1 
 

Příloha stanoví konkrétní „národní“ podobu tiskopisu osvědčení o znehodnocení palné 
zbraně podle vzoru uvedeného v přímo použitelném předpise Evropské unie. Jedná se o stejný 
formát (kartička), jaký již dnes má zbrojní průkaz, průkaz zbraně ad., ve smyslu zákona o 
zbraních. 

 
K Příloze č. 2 
 

Příloha stanoví konkrétní „národní“ podobu společného jednoznačného označení všech 
částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení podle vzoru uvedeného v přímo 
použitelném předpise Evropské unie. 
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