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Připomínky k "Návrhu nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní" 

PID KORNB3GEMJ4E, Čj. předkladatele MV-88675-1/OBP-2018 

     Níže posíláme celou řadu principiálních, právních a technických připomínek jménem 

spolku LIGA LIBE, který reprezentuje více než 200 000 fyzických papírových podpisů petentů 

našich obou petic proti odzbrojení, dále pak nepochybně valnou většinu z cca 302 000 občanů 

držitelů zbrojních průkazů a mnohých dalších.  

     Z procesně-odborného hlediska konstatujeme, že Vláda ČR předložila „Návrh nařízení vlády o 

technickém provedení některých zbraní" dne 9. 8. 2018 mimo plán legislativních prací vlády, velmi 

nečekaně, a bez jakékoliv předchozí odborné či veřejné diskuze, ačkoliv dřívější legislativní úpravy 

zákona o zbraních byly Ministerstvem vnitra ku prospěchu všech vždy široce konzultovány s 

odbornou veřejností. Tento zákon je mimořádně důležitý pro zachování bezpečnosti, a jakékoliv 

necitlivé či nedomyšlené změny mohou v konečném důsledku vést kontraproduktivně ke snížení 

bezpečnosti místo zachování či zvýšení bezpečnosti obyvatel. 

Obecné a principiální připomínky 

     Principiálně jsme přesvědčeni, že toto vládní nařízení jde hluboce za hranice ústavnosti, protože 

dle článku 78 Ústavy je vláda oprávněna vydávat nařízení "K provedení zákona a v jeho mezích". 

Nařízení vlády je podzákonný instrument, učený primárně k provádění zákona v jeho mezích, 
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nikoliv určený k implementaci směrnic EU či zapracování nařízení EU, a k jakémukoliv zpřísňování 

nad rámec zákona, v tomto případě k zpřísnění nad rámec zákona o zbraních (č. 119/2002 Sb.).  

     V § 1 návrhu tohoto nařízení uvádíte, že toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské 

unie. Ačkoliv jsme si vědomi, že EU stanovila datum 14. 9. 2018 pro implementaci tzv. 

odzbrojovací směrnice (směrnice EP a Rady 2017/853 ze dne 17. 5. 2017), důrazně protestujeme 

proti tomu, aby z nějakých časových důvodů byly obcházeny standardní parlamentní legislativní 

postupy resortními podzákonnými normami. Ústava garantuje princip trojí dělby moci, a toto 

vládní nařízení by obcházelo zákony a pravomoci svěřené primárně parlamentu, a navíc tímto 

způsobem dojde do zásahu ústavou garantovaného práva vlastnit majetek u fyzických či 

právnických osob, které vlastní dotčené zbraně.  

     Připomínáme, že na rozdíl od mnoha evropských i světových států, jsou naše stávající zbraňové 

zákony velmi dobře nastaveny a vyváženy, a ČR se již řadu let pohybuje na úrovni 6. či 7. 

nejbezpečnější země světa. Dále připomínáme, že běží žaloba na neplatnost zmíněné směrnice EU 

o zbraních, kterou minulý rok podala ČR, a podporuje ji Polsko a Maďarsko. Jak známo, tato 

směrnice je velmi nekvalitní, a právně-technicky paskvilní, nehledě na to, že vůbec neřeší 

deklarovaný cíl - boj proti terorismu, ale ve skutečnosti je zaměřena na omezení poctivých a 

bezúhonných legálních držitelů zbraní. 

     Co se týká, závěrečné zprávy zhodnocení dopadů (RIA) tohoto nařízení, domníváme se, že 

bagatelizuje dopady na občany i podnikatele. 

Konkrétní technické připomínky 

Návrh 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne … 2018 

o technickém provedení některých zbraní  

§ 2, 3, 4 a 5 – všechna tato ustanovení se týkají znehodnocování zbraní a je do nich 

zapracován nový znehodnocovací předpis EU 
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- zde LIGA LIBE vyjadřuje obavy z absence jasné legislativní garance toho, že zbraně řádně 

znehodnocené dle všech dřívějších předpisů platných v České republice, s patřičným 

označením znehodnocovací značkou, s označením znehodnocovací značkou a s platným 

dokladem (pokud byly v dané době znehodnocení doklady vyžadovány) a bez jakýchkoliv 

dodatečných technických zásahů, budou, i nadále považovány za zbraně úředně 

znehodnocené, a to bez jakýchkoliv sankcí nebo omezení, a že budou ve stejném 

legislativním režimu jako zbraně znehodnocené dle § 2, 3, 4, a 5 návrhu nařízení vlády 

§ 6 

Technické požadavky na provedení palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s 

energií střely na ústí hlavně do 7,5 J 

- zde LIGA LIBE vyjadřuje nesouhlas s uplatněním požadavků na konstrukci těchto 

zbraní plošně (dle § 6 písm. b)), bez zohlednění ráže náboje typu flobert; 

  

b) nábojová komora pro náboj typu flobert musí být součástí hlavně nebo nábojového 

válce zbraně a nesmí být oddělitelná, 

 

Odůvodnění od LIGA LIBE 

 

- ustanovení § 6 písm. b) se snaží zabránit nelegální úpravě zbraní kat. D v rážích 6 mm 

Flobert nebo 22 Flobert na náboje, průměrem střely a průměrem nábojnice sice shodné, 

ale konstrukčně delší a tím s vyšším výkonem (např. náboje .22 Short, .22 Long a .22 Long 

Rifle), jejichž použitím se ze zbraně kat. D může stát zbraň kategorie A, B nebo C, čili 

zbraň s podstatně vyšší balistickou účinností, k jejímuž nabytí, držení a nošení je dle 

současné platné legislativy nutný zbrojní průkaz a případně patřičné povolení Policie České 

republiky. Toto vše výše uvedené ale neplatí u druhé nejrozšířenější ráže zbraní typu 

flobert kat. D, u ráže 4 mm Flobert Short (nebo 4 mm Flobert Long), pro kterou prakticky 

neexistuje a není na trhu dostupná delší a tím výkonnější varianta náboje ráže 4 mm, na 

kterou by bylo možné zbraně kat. D nelegálně upravit    
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Navrhujeme tedy § 6 písm. b) návrhu nařízení vlády upravit takto:  

b) nábojová komora pro náboj typu flobert musí být součástí hlavně nebo nábojového válce zbraně 

a nesmí být oddělitelná. Toto neplatí, pokud se jedná o zbraně ráže 4 mm Flobert. 

Některé další technické požadavky na palné zbraně kategorie D 

§ 7 

Palná zbraň uvedená v § 7 písm. b), c), f) a k) zákona o zbraních nesmí obsahovat hlavní 

části zbraně použitelné ve zbrani kategorie A, B nebo C a nesmí obsahovat upravené hlavní části 

zbraně kategorie A, B nebo C. 

- zde LIGA LIBE vyjadřuje nesouhlas s uplatněním požadavků na konstrukci těchto 

zbraní bez zohlednění konkrétního konstrukčního řešení výrobce zbraně, jak v případě 

výroby úplně nové zbraně, tak v případě úpravy zbraní kat. A, B a C na zbraň určenou 

pro náboje typu flobert kat. D (§ 7 písm. c) zákona o zbraních) nebo na expanzní zbraň 

kat. D (§ 7 písm. f) zákona o zbraních) 

 

Odůvodnění od LIGA LIBE 

 

Zbraně typu flobert kat. D (§ 7 písm. c) zákona o zbraních) 

 

- na českém trhu existují zbraně kat. D ráže 4 mm Flobert od českých výrobců zhotovené 

rozsáhlými konstrukčními úpravami ze zbraní kategorií B a C, které za náročných 

podmínek (po řečených úpravách) uznal jako zbraně kat. D a dle norem CIP je takto 

schválil Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS), jehož renomé lze považovat 

za pevnou garanci maximálního znesnadnění jakýchkoliv nelegálních úprav těchto zbraní 

a přísné postupy ČÚZZS nelze v žádném případě stavět na stejnou úroveň se benevolencí 

při schvalování takových úprav u zbraní původem např. ze Slovenska nebo z Turecka           
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- jako příklad uvádíme jednu z úprav původně zbraně kat. C na zbraň kat. D v ráži 

4 mm Flobert schválenou ČÚZZS, kdy je u původní hlavně opakovací pušky 

odvrtáním po celé délce kompletně odstraněný původní vývrt hlavně (jedná se tedy 

nově o pouhou tenkou trubku), do níž je vsunuta nová tenkostěnná hlaveň ráže 4 

mm Flobert, přičemž do nové vyjímatelné nábojové komory ráže 4 mm Flobert 

nelze vložit jiný náboj než tento k tomu určený a je jasné, že novým vývrtem hlavně 

(ráže 4 mm) není možné vystřelit jinou střelu než o průměru 4 mm - na rozdíl od 

ráže 6 mm Flobert, kdy je možné do nelegálně upravené nábojové komory vložit 

např. již zmíněné náboje .22 Short, 22 Long, .22 Long Rifle a tyto pak vývrtem 

hlavně ráže 6 mm Flobert vystřelit, dále jsou v principu stejným způsobem 

jako hlaveň, znehodnoceny i všechny ostatní hlavní díly původní zbraně    

 

Expanzní zbraně kat. D (§ 7 písm. f) zákona o zbraních) 

 

- v případě expanzních zbraní postihuje § 7 návrhu nařízení vlády především zbraně 

používané kluby vojenské historie k rekonstrukcím historických bitev a událostí, které 

vznikly úpravami z původně vojenských zbraní kat. A, B a C 

 

- zde platí prakticky to stejné, co bylo uvedeno ve výše uvedeném odůvodnění úprav zbraní 

kat. A, B a C na zbraně typu flobert kat. D; úpravy na expanzní zbraň kat. D schválené 

ČÚZZS jsou velmi důkladné, a na rozdíl od nechvalně známých úprav např. ze Slovenska, 

je pravděpodobnost nelegální zpětné přestavby na zbraň kat. A, B a C velmi nízká 

 

- toto plošné ustanovení § 7 návrhu nařízení vlády vztažené na expanzní zbraně dle § 7 písm. 

f) zákona o zbraních, nespravedlivě uplatňuje jakýsi princip kolektivní viny na všechny 

státy a tím i na výrobce, kteří úpravy prováděli a provádějí zodpovědně 

 

- jediné správné řešení by bylo zavedení jednotného evropského postupu úpravy vždy na 

konkrétní model zbraně kat. A, B a C, ve kterém by byly technologické podmínky úpravy 

(schváleného modelu expanzní zbraně kat. D) přesně popsány 
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- zavedení regulace dle § 7 návrhu nařízení vlády bude mít silný negativní dopad na zmíněné 

kluby vojenské historie, protože nabídka dotčených zbraní se tím silně omezí a pokud se 

např. expanzní samopal z druhé světové války začne vyrábět celý nový od počátku jako 

zbraň kat. D (bez použití původních dílů zbraní kat. A, B a C), stane se cenově již velmi 

těžko dostupným 

 

- následkem toho dojde k drastickému omezení aktivit klubů vojenské historie a 

postupně k zániku rekonstrukcí historických událostí, což je přímý zásah do práv 

a svobod slušných občanů, kteří i při používání expanzních zbraní musejí 

dodržovat přísná pravidla, a které na veřejných akcích vždy kontroluje Policie 

České republiky  

 

- dále k ustanovením § 7 návrhu nařízení vlády LIGA LIBE vyjadřuje čistě 

principiální nesouhlas a znepokojení z důvodu evidentní implementace evropské 

směrnice, kde jsou takové silně regulační požadavky přímo uvedeny  

Navrhujeme tedy § 7 návrhu nařízení vlády upravit takto: 

Palná zbraň uvedená v § 7 písm. b), c), f) a k) zákona o zbraních nesmí obsahovat hlavní 

části zbraně použitelné ve zbrani kategorie A, B nebo C a nesmí obsahovat upravené hlavní části 

zbraně kategorie A, B nebo C. Toto neplatí pro zbraně uvedené v § 7 písm. c) a f) zákona o 

zbraních, které byly schváleny výhradně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva za 

stanovených podmínek.  

§ 8 

Palná zbraň uvedená v § 7 písm. f) zákona o zbraních musí splňovat technické požadavky uvedené v 

přímo použitelném předpise Evropské unie, který upravuje technické požadavky na poplašné a signální zbraně, a 

splnění těchto požadavků musí být ověřeno příslušným orgánem členského státu. 
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- dle dostupných informací v tomto případě ještě stále nebyly evropskou komisí vydány 

ony prováděcí předpisy, na které se § 8 přímo odvolává, a proto s takovým ustanovením 

nemůžeme souhlasit   

Závěrečná žádost a doporučení 

     Dle "Lisabonské smlouvy" a jejího článku 346, je vnitřní a vnější bezpečnost členských států 

EU výhradně v gesci každé členské země.  Proto žádáme, vyzýváme a apelujeme v souladu s 

Lisabonskou smlouvou, aby toto nařízení neimplementovalo EU směrnici o zbraních 

(směrnice EP a Rady 2017/853 ze dne 17. 5. 2017), a byla tak ochráněna práva občanů a vnitřní i 

vnější bezpečnosti České republiky.. 

     Žádáme, aby tento návrh nařízení vlády byl upraven v duchu našich odborných 

připomínek nebo byl zamítnut. 

     S pozdravem a nabídkou připravenosti kdykoliv k další odborné diskuzi, 

 

                                                                                                          dne 29. 8. 2018, v Praze  

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. 

prezident  

Liga Libe, z.s. 
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