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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Pozadí směrnice

Směrnice, kterou se mění směrnice 91/477/EHS, provádí ve Společenství „Protokol o 
nedovolené výrobě a distribuci střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva“ připojený 
k Úmluvě Organizace spojených národů o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu 
podepsaný Komisí. 

Cílem směrnice 91/477/EHS je vytvořit minimální standardy k označování zbraní, uchovávání 
dokumentů týkajících se výroby zbraní a obchodování s nimi (evidence), k deaktivaci 
střelných zbraní a také definice a zavedení trestního řízení.

Konkrétní cíle Komise

Navržená směrnice upravuje stávající směrnici v těchto bodech:

- definice pojmů „nedovolená výroba střelných zbraní a nedovolené obchodování 
s nimi“ v oblasti působnosti směrnice,

- předpisy k nutnému označování zbraní,
- prodloužení minimální doby nutné k uchovávání evidence, jež je stanovena ve 

směrnici
91/477/EHS ,

- vyjasnění sankcí za porušování a
- převzetí obecných zásad deaktivace střelných zbraní definovaných v protokolu OSN.

Zpráva Komise předložená Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2000)837)

Komise ve své zprávě KOM(2000)837 hodnotí provádění směrnice 91/477/EHS a toto 
hodnocení je v zásadě pozitivní. V některých případech je však přece jen nutné provést určitá 
zlepšení.

Panuje shoda v tom, že směrnice stanoví následující zásadu:
Není dovoleno cestovat z jednoho členského státu do druhého, pokud má cestující střelnou 
zbraň. Výjimka této zásady je možná pouze tehdy, pokud se dodrží přesně stanovený postup, 
který umožňuje informovat příslušné členské státy o tom, že se na jejich území bude 
vyskytovat střelná zbraň. 

Podle mínění Komise tím dochází k závažným nedostatkům při výměně informací, protože
chybí přesné údaje a dochází k nedostatečné spolupráci mezi členskými státy. Také používání 
Evropského zbrojního pasu se ukázalo jako problematické, i když je podle mínění Komise 
vhodným dokumentem pro myslivce a sportovní střelce, pokud cestují z jednoho členského
státu do druhého, aby se účastnili lovu nebo provozovali sport.

Pokud se týká klasifikace, nabytí a držení střelných zbraní, ukázalo se, že v převážné většině 
členských států není nutné rozdělení střelných zbraní do kategorií A, B, C nebo D, jak 
navrhuje Komise. V převážné většině členských států se zbraně rozdělují pouze na zakázané 
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zbraně a na střelné zbraně podléhající povolení. 

Zúčastněné strany se dosud nevyjádřily, že je nutné směrnici kvůli nedostatkům podstatně 
změnit, takže převládá přesvědčení, že se směrnice provádí správně v souladu s jejím cílem.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj sdílí zásadní hodnocení zúčastněných a Komise, přičemž podporuje úpravu 
směrnice 91/477/EHS ve smyslu úprav navržených Komisí. Nicméně však zpravodaj doplnil 
pozměňovací návrhy Komise o některé části Schengenské dohody a protokolu OSN s cílem 
upřesnit jednotlivé zbývající nejasnosti.

Zpravodaj také doporučuje začlenit do působnosti směrnice internetový obchod a poskytování 
internetových platforem, jež obchod se zbraněmi podporují.
Od vstupu směrnice v platnost v roce 1993 došlo k podstatnému rozvoji internetu, jenž se stal 
elektronickým trhem. Cíle směrnice, kterým je omezit nedovolené obchodování se zbraněmi, 
lze proto dosáhnout pouze tehdy, pokud bude zahrnovat všechny způsoby obchodování se 
zbraněmi. 

Zpravodaj dále upřesňuje, že přenos zbraní z jednoho členského státu do druhého není trestný 
z důvodu nedostatků Evropského zbrojního pasu. K této situaci došlo proto, že byla snaha 
neomezit příliš volný pohyb osob, a proto zpravodaj doporučuje především sloučení střelných 
zbraní kategorií B, C a D do kategorie B.

Z toho tedy vyplývá, že existují pouze dvě kategorie střelných zbraní, a to zakázané střelné 
zbraně a střelné zbraně podléhající povolení. Jak Komise zjistila, ve většině členských států je 
toto rozdělení již běžnou praxí. Ukázalo se také, že každý držitel zbraně na ni musí mít 
povolení. S cílem zabránit zbytečnému omezení volného pohybu osob je nutno zaručit, že 
bude prostřednictvím výměny informací mezi členskými státy možné rychle prověřit, zda je 
daná zbraň v daném členském státe povolena. Z důvodu všeobecné povinnosti mít povolení a 
možnosti kontroly členských států na základě výměny informací je výše uvedený postup 
týkající se Evropského zbrojního pasu oprávněný. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a 
ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1
ČL. 1 BOD -1 (nový)

Čl. 1 odst. 2 (Směrnice 91/477/EHS)

-1. Čl. 1 odst. 2 se nahrazuje tímto:
„(2) Pro účely této směrnice se jako
„podnikatel v oboru zbraní“ rozumí každá 
fyzická osoba, jejíž zaměstnání nebo 
podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti 
tvoří výroba střelných zbraní, klasické 
obchodování s nimi nebo obchodování 
s nimi prostřednictvím internetu nebo 
nabízení platformy pro obchodování s nimi, 
jejich výměna, pronájem, oprava nebo 
úprava.“

Odůvodnění

Od doby vstupu směrnice 91/477/EHS v platnost do současnosti došlo k podstatnému rozvoji 
Internetu. Elektronické trhy a virtuální obchod mezitím v běžném životě zcela zdomácněly. Je 
tedy užitečné, aby se působnost rozšířila také na internetový obchod a jeho účastníky.

Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 BOD 1

Čl. 1 odst. 4( (Směrnice 91/477/EHS)

4. Pro účely této směrnice se „nedovoleným 
obchodováním“ rozumí nabývání, prodej, 
dodávání, přeprava nebo převod střelných 
zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva z území 
jednoho členského státu nebo přes jeho 
území na území jiného členského státu, 
pokud to jeden z dotčených členských států 
nepovoluje v souladu s ustanoveními této 
směrnice, nebo pokud střelné zbraně nejsou 
označeny v souladu s čl. 4 odst. 1.

2b. Pro účely této směrnice se 
„nedovoleným obchodováním“ rozumí 
nabývání, prodej, dodávání, přeprava nebo 
převod střelných zbraní, jejich součástí, dílů 
a střeliva z území jednoho členského státu 
nebo přes jeho území na území jiného 
členského státu, pokud to jeden z dotčených 
členských států nepovoluje v souladu 
s ustanoveními této směrnice, nebo pokud 
střelné zbraně nejsou označeny v souladu 
s čl. 4 odst. 1.
Ve výše uvedených případech není 
nepředložení Evropského zbrojního pasu 
trestné.

∗ míní se odstavec 4 návrhu Komise a nikoliv 
odstavec 4 směrnice 91/477/EHS. 

Odůvodnění

Toto doplnění má zabránit situaci, kdy by byl právoplatný majitel zbraně trestán v případě, že 
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při přechodu z jednoho členského státu do jiného nemůže předložit Evropský zbrojní pas, 
avšak může předložit všechny důležité dokumenty.

Pozměňovací návrh 3
ČL. 1 BOD 1A (nový)

Čl. 1 odst. 4( (Směrnice 91/477/EHS)

1a. Čl. 1 odst. 4 se nahrazuje tímto:
„(4) Evropský zbrojní pas je doklad, který 
vydávají orgány členských států na žádost 
osoby, která se v souladu se zákonem stane 
držitelem nebo uživatelem střelné zbraně.
Jeho doba platnosti činí nejvýše pět let. 
Tato doba platnosti může být prodloužena.
Zbrojní pas obsahuje údaje stanovené 
v příloze II. Evropský zbrojní pas je osobní 
doklad, v němž je uvedena střelná zbraň 
nebo střelné zbraně, jejichž držitel a 
uživatel je držitelem zbrojního pasu.
Uživatel střelné zbraně musí mít zbrojní pas 
neustále u sebe. V pasu se vyznačují změny 
držení nebo charakteristiky střelné zbraně, 
jakož i ztráta nebo krádež střelné zbraně.“

Odůvodnění

Vypuštění vyplývá z pozměňovacího návrhu č. 8.

Pozměňovací návrh 4
ČL. 1 BOD 2A (nový)

Článek 5 ( (Směrnice 91/477/EHS)

2a. Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčen článek 3, povolí členské 
státy nabývání a držení střelných zbraní 
kategorie B pouze osobám, které pro to 
mají řádný důvod a které
a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou zbraní k 
loveckým účelům a zbraní pro sportovní 
střelbu;
b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný 
pořádek nebo veřejnou bezpečnost.
Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy 
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držení střelných zbraní pouze osobám, které 
nebyly trestány za těžký trestný čin (např. 
vraždu, loupež, žhářství) nebo za spoluúčast 
při takovém trestném činu.
Členské státy mohou odejmout povolení k 
držení střelné zbraně, přestane-li být plněna 
některá z podmínek písmene b) prvního 
pododstavce. 
Členské státy mohou zakázat osobám s 
bydlištěm na svém území držení zbraně 
nabyté v jiném členském státě, pouze pokud 
zakazují nabytí totožné zbraně na svém 
území.

Odůvodnění

Zrušení kategorie C a D vyplývá z pozměňovacího návrhu č. 8. Při vložení tohoto textu se 
jedná o vyjasnění v souladu s článkem 83c Schengenské dohody. 

Pozměňovací návrh 5
ČL. 1 BOD 2B (nový)

Článek 7 ( (Směrnice 91/477/EHS)

2b. Článek 7 se nahrazuje tímto:

„(1) Střelná zbraň kategorie B 
nemůže být na území členského státu 
nabyta bez povolení, které udělí tento 
členský stát nabyvateli.
Toto povolení nemůže být uděleno 
osobě s bydlištěm v jiném členském 
státě bez předchozího souhlasu tohoto 
státu.
Členské státy stanoví povinné ohlášení 
všech střelných zbraní kategorie B v 
současné době držených na jejich území, a 
to ve lhůtě jednoho roku po nabytí 
účinnosti vnitrostátních předpisů 
provádějících tuto směrnici.

(2) Každý prodejce, podnikatel v 
oboru zbraní nebo soukromá osoba 
uvědomí orgány členského státu o 
každém prodeji nebo předání střelné 
zbraně kategorie B a upřesní 
identifikační prvky nabyvatele a 
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střelné zbraně. Má-li nabyvatel 
bydliště v jiném členském státě, je 
tento členský stát o nabytí informován 
členským státem, ve kterém k nabytí 
došlo, a nabyvatelem.
(3) Jestliže členský stát na svém území 
nabývání a držení určité střelné 
zbraně kategorie B zakazuje, uvědomí 
o tom ostatní členské státy, které tento 
údaj výslovně zaznamenají do 
Evropského zbrojního pasu vydaného 
pro takovou zbraň podle čl. 12 odst. 2.
(4) Střelná zbraň kategorie B nemůže 
být na území členského státu držena 
bez povolení, které udělí tento členský 
stát držiteli. Má-li držitel zbraně 
bydliště v jiném členském státě, je 
dotyčný členský stát o udělení 
povolení uvědomen.
(5) Povolení nabývat a povolení držet 
střelnou zbraň kategorie B může být 
uděleno jediným správním 
rozhodnutím.“

Odůvodnění

Přenesení částí z článku 8 do článku 7 směrnice vyplývá z pozměňovacího návrhu 8.

Pozměňovací návrh 6
ČL. 1 BOD 2C (nový)

Článek 8 (Směrnice 91/477/EHS)

2c. Článek 8 se vypouští.

Odůvodnění

Viz výše.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 1 BOD 3

Čl. 16 odst. 1 pododstavec 3 ( (Směrnice 91/477/EHS)

Pokusy o takové zásahy, účast a 
podněcování k nim musejí být také 

Organizace, řízení, napomáhání, 
podněcování, umožňování nebo poradenství 
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považovány za trestné činy, pokud jsou 
úmyslné.

při spáchání trestného činu definovaného 
v tomto článku musejí být považovány za
trestný čin,pokud jsou úmyslné.

Odůvodnění

Doplnění návrhu Komise je převzato z prohlášení OSN a je uvedeno pro vyjasnění.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. - A (nové)

Příloha I bod II písm. A (Směrnice 91/477/EHS)

-a. bod II písm. A se nahrazuje tímto:
„Jakýkoli předmět, jenž spadá do některé z 
následujících kategorií, s výjimkou těch 
předmětů, které definici odpovídají, ale byly 
z ní vyloučeny z důvodů uvedených v bodě 
III:
Kategorie A – Zakázané střelné zbraně
1. Výbušné vojenské střely a odpalovací 
zařízení; 
2. automatické střelné zbraně;
3. střelné zbraně maskované jako jiné 
předměty;
4. střelivo s průbojnými, výbušnými nebo 
zápalnými střelami, jakož i střely pro takové 
střelivo;
5. střelivo pro pistole a revolvery s 
expanzními střelami, jakož i střely pro 
takové střelivo, s výjimkou zbraní určených 
k lovu nebo ke sportovní střelbě pro osoby 
oprávněné užívat tyto zbraně.
Kategorie B – Střelné zbraně podléhající 
povolení
1. Krátké poloautomatické nebo opakovací 
střelné zbraně;
2. krátké jednoranové střelné zbraně pro 
střelivo se středovým zápalem;
3. krátké jednoranové střelné zbraně pro 
střelivo s okrajovým zápalem, jejichž 
celková délka je menší než 28 cm;
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4. dlouhé poloautomatické střelné zbraně, 
jejichž zásobník a nábojová komora mohou 
dohromady pojmout více než tři náboje;
5. dlouhé poloautomatické střelné zbraně, 
jejichž zásobník a nábojová komora 
nemohou dohromady pojmout více než tři 
náboje, jejichž podávací ústrojí je 
odnímatelné nebo u nichž není zaručeno, 
že nemohou být přeměněny běžnými 
nástroji na zbraně, a jejichž zásobník a 
nábojová komora mohou dohromady 
pojmout více než tři náboje;
6. dlouhé opakovací a poloautomatické 
střelné zbraně s hladkým vývrtem hlavně, 
která nepřesahuje délku 60 centimetrů;
7. civilní poloautomatické střelné zbraně, 
které mají vzhled zbraní s automatickým 
mechanismem;
8. Opakovací dlouhé střelné zbraně jiné než 
uvedené v bodě 6;
9. dlouhé jednoranové střelné zbraně s 
drátkovým vývrtem;
10. opakovací dlouhé střelné zbraně jiné 
než uvedené v bodech 4 a 7;
11. krátké jednoranové střelné zbraně pro 
střelivo s okrajovým zápalem, jejichž 
celková délka se rovná nebo je větší než 28 
cm;
12. dlouhé jednoranové střelné zbraně 
s hladkým vývrtem hlavně;

Odůvodnění
Kategorie C a D by se měly sloučit do kategorie B, aby se tak vytvořily pouze dvě kategorie 
(kategorie A: „Zakázané střelné zbraně“ a kategorie B: „Střelné zbraně podléhající 
povolení“). Evropský hospodářský a sociální výbor (INT/316 ze dne 13. 9. 2006) poukazuje 
na to, že rozdělení zbraní podle účelu použití je zcela svévolným činem. Vzniká tím nebezpečí 
obcházení a zneužití, čemuž je nutno bezpodmínečně zabránit. Tak je zabezpečeno stejné 
zacházení se všemi nezakázanými střelnými zbraněmi. Stávající předpisy platné pro sportovní 
střelce a myslivce zůstávají nedotčeny.


