
II. 

 

P ř e d k l á d a c í   z p r á v a 

 

 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“) připravilo 
Ministerstvo vnitra v návaznosti na prováděcí nařízení Evropské komise vydané dne 
15. prosince 2015 pod č. 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 důvodem pro vydání tohoto 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. 

Česká republika, pro potřeby znehodnocování zbraní, disponuje ve svém právním řádu 
vyhláškou 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. Otázku znehodnocování 
některých, v něm přímo uvedených, palných zbraní pak upravuje nařízení komise. 

Předkládaný návrh nařízení vlády v předmětu úpravy vymezuje, z důvodu přehlednosti 
a srozumitelnosti právní úpravy, jaký administrativní postup se použije při znehodnocování 
konkrétních zbraní podle nařízení komise, resp. jak bude postupováno u zbraní, které režimu 
nařízení komise nepodléhají (vyhláška č. 371/2002 Sb.).  

Dále pak je třeba upozornit na skutečnost, že návrh nařízení vlády je předpisem, bez 
kterého by nebylo možno, z technického hlediska, provádět některé administrativní činnosti 
spojené se znehodnocováním některých palných zbraní, jakož i samotné označování 
některých znehodnocených palných zbraní resp. jejich částí. Na základě výjimky předsedy 
Legislativní rady vlády ze dne 23. června 2016 nebylo zpracováno hodnocení dopadů 
regulace. 

Návrh nařízení vlády nemá dopad na životní prostředí a nemá vliv na rovnost mužů a 
žen. Návrh nařízení vlády nezakládá žádná potenciální korupční rizika. 

Způsob vypořádání bude uveden a dopracován po doručení připomínek… 
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