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V Praze dne 24. 8. 2015 
          Č.j.: 806/15 

 
          

 
 
 
 
 

Stanovisko 
Komise pro hodnocení dopadů regulace 

 
k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 

a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,  
a další související zákony 

 
 
 

I. Úvod: 
 
Navrhovaný zákon má odstranit nedostatky v současné úpravě právního rámce 
pro nakládání s municí civilními subjekty a rovněž odstranit zjištěné nedostatky 
současné právní úpravy a potřebu stanovení efektivnějších nástrojů pro realizaci 
podmínek pro vydání zbrojního průkazu; konečně jde o souhrn dílčích úprav, které 
vyplynuly z praxe uplatňování zákona o zbraních, mimo jiné též v souvislosti 
se spuštěním Centrálního registru zbraní k 1. červenci 2014. 
 
Předkládaný návrh představuje sice zásadní koncepční zásah do oblasti nakládání 
s municí civilními subjekty, vyhovujícího cílového stavu však lze dosáhnout jen 
při komplexním naplnění uvedených cílů. Těchto cílů však nelze dosáhnout toliko 
tímto legislativním návrhem. Odpovídajícího stavu v oblasti nakládání s municí bude 
dosaženo až při schválení souběžně předkládaného (samostatného) návrhu změny 
zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě (zákon č. 61/1988 
Sb.). Totéž je možno konstatovat o části, která se zabývá nakládáním se zbraněmi 
a podmínkami pro získání a držení zbrojních průkazů, kde je naplnění cílů vázáno 
na využití a funkčnosti celého procesu včetně fungování Centrálního registru zbraní. 
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II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Hodnocení dopadů navrhované právní normy bylo přepracováno a doplněno dle 
připomínek Komise RIA. Formálně přitom vychází ze struktury běžně užívané 
v postupech posuzování RIA. Velmi podrobně a kvalifikovaně je popsán současný 
stav a plnění funkce současných právních norem a důkladně jsou rozebrány 
nedostatky v jejich uplatnění i mezery, které se nakonec objevily v řadě případů 
s fatálními důsledky nestandardních přístupů k nakládání s municí i důsledky 
nesystémové regulace držení a nakládání se zbraněmi a střelivem. Předkladatelé 
uvádějí, že tuzemská právní úprava nakládání se zbraněmi je koncipována na oblast 
nakládání s ručními střelnými zbraněmi, přičemž řada z kritérií, která právní normy 
stanovují např. pro oblast zabezpečování zbraní a střeliva, je zcela nevhodná. Vedle 
toho se na danou oblast vztahuje též právní úprava nakládání s výbušninami, která je 
však opět koncipována primárně pro oblast civilních (průmyslových) výbušnin, nikoli 
pro nakládání s vojenskou municí. Rovněž právní předpisy v oblasti prevence 
závažných havárií nejsou koncipovány pro tak specifickou oblast, jako je vojenská 
munice. 
 
Předkladatelé velmi podrobně zapracovali připomínky Komise RIA z předešlého 
projednání, důvodovou zprávu doplnili dle požadavků předchozího stanoviska. 
 
III. Závěr:  
 
Předložený návrh novely zákona o střelných zbraních a střelivu je významným dílem 
naší legislativy, které velkou měrou odstraňuje dosavadní nedostatky, které 
se projevily i s fatálními důsledky. Provedené hodnocení RIA bylo uspokojivě 
doplněno, a proto doporučujeme postoupit návrh do dalšího legislativního procesu. 
 
 
Vypracoval: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
 
       prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., v. r. 
        předsedkyně komise 
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