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11. funkční období

189/1
USNESENÍ
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice č. 88
ze dne 28. listopadu 2017

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE
88. USNESENÍ
ze 13. schůze, konané dne 28. listopadu 2017

k petici č. 8/17
„Proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“
(senátní tisk č. 189)

Výbor po úvodním slovu předsedy výboru senátora Zdeňka Papouška, informaci
senátorky Jaromíry Vítkové k petici č. 8/17 (senátní tisk č. 189), která byla předmětem
veřejného slyšení výboru dne 5. října 2017, a po rozpravě
I.

oznamuje
Organizačnímu výboru Senátu, že šetření ve věci petice č. 8/17 – Proti regulaci
soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (senátní tisk č. 189)
bylo ukončeno;

II.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR, na základě seznámení a projednání petice č. 8/17 – Proti
regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU na veřejném
slyšení výboru dne 5. října 2017, a na základě stanoviska Výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost (usnesení č. 95/17 z 15. listopadu 2017) přijmout návrh
usnesení, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení;

III. n a v r h u j e
Organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad následující schůze Senátu bod:
Petice č. 8/17 – Proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze
strany EU (senátní tisk č. 189);
IV.

určuje, že
osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142a odst. 2 jednacího
řádu Senátu, jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze č. 2 tohoto
usnesení;

V.

doporučuje, aby
na projednávání na schůzi Senátu byli pozváni: zástupci petentů, poslanec Zdeněk
Ondráček, ministr obrany ČR, ministr vnitra ČR, ministr zemědělství ČR, doc. JUDr.
PhDr. Jan Wintr, Ph.D., Katedra teorie práva a právních učení, PF UK, zástupce
Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Policejní prezidium ČR,
zástupce LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, zástupce Českomoravské
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myslivecké jednoty, které výbor považuje za peticí dotčené, a kteří jsou uvedeni
v příloze č. 2 tohoto usnesení;
VI.

určuje
zpravodajkou výboru pro projednání senátního tisku č. 189 na schůzi Senátu
senátorku Jaromíru Vítkovou;

VII. p o v ě ř u j e
předsedu výboru senátora Zdeňka Papouška toto usnesení předložit předsedovi
Senátu Parlamentu ČR a Organizačnímu výboru Senátu.

Zdeněk Papoušek v. r.
předseda výboru

Jaromíra Vítková v. r.
zpravodajka výboru

Zuzana Baudyšová v. r.
ověřovatelka výboru
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Příloha č. 1
k usnesení č. 88/17
Počet listů: 1

Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR
SENÁT Parlamentu České republiky
I.

bere

na

vědomí

petici č. 8/17 obsaženou v senátním tisku č. 189;
II.

konstatuje, že
petice č. 8/17 – Proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze
strany EU (senátní tisk č. 189) je důvodná;

III.

dále

konstatuje,

že

- je v zájmu evropských zemí koordinovat úpravu národních zbraňových zákonů,
při společném postupu v boji proti terorismu a ochrany obyvatel před teroristy,
- některé body Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne
17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole
nabývání a držení zbraní zjevně nesledují a nemohou naplnit účel boje proti
terorismu. Zejména v částech omezujících, či regulujících držení zbraní, které
k teroristickým útokům nikdy nebyly použity. A jejich charakter je ani do
budoucna k páchání teroristických útoků nepředurčuje,
- některé body směrnice více než boj proti terorismu sledují cíl odzbrojení
veřejnosti na úroveň, která je obvyklá v některých členských zemích EU,
- zbraňová legislativa České republiky je zcela přiměřená a správná. Reflektující,
jak v České republice tradiční právo držet zbraň pro ochranu života, zdraví a
majetku, tak aktuální hrozby plynoucí z teroristických útoků,
- není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj
s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu;
IV.

doporučuje ,

aby

vláda

- při přípravě zákona implementujícího Směrnici Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady
91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, důsledně dbala na ochranu
práv oprávněných držitelů zbraní, zejména pak u těch částí směrnice, kde
omezující či zakazující ustanovení zjevně nemají souvislost s avizovaným bojem
s terorismem,
- urychlila přípravu a projednání nové legislativy, prováděcích zákonů, konkrétně
zákona o zbraních, zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní
bezpečnosti a zákona o munici,
- při přípravě nové legislativy, prováděcích zákonů, konkrétně zákona o zbraních,
zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti a zákona o munici
přihlédla k zpřísnění této legislativy v novele ze dne 15. 6. 2016.
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Příloha č. 2
k usnesení č. 88/17
Počet listů: 1
Seznam osob,
které mají požívat práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu
Petiční výbor:
Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v.
Pod Barvířkou 5
150 00 Praha 5
Seznam
fyzických osob a představitelů právnických osob, správních úřadů a orgánů
územní samosprávy, jež výbor považuje za dotčené peticí
Zdeněk Ondráček
poslanec
Poslanecká sněmovna PČR
Praha
Martin Stropnický
ministr obrany ČR
Praha
Milan Chovanec
ministr vnitra ČR
Praha
Marian Jurečka
ministr zemědělství ČR
Praha
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Katedra teorie práva a právních učení
Právnická fakulta, Univerzita Karlova
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1
Vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Bambas
ředitel
Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Policejní prezidium ČR
poštovní schránka 62
170 89 Praha 7
Ing. Tomáš Trávníček
prezident a člen představenstva
LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní
Jihovýchodní IV 917/20
141 00 Praha 4
Ing. Jiří Janota
předseda
Českomoravská myslivecká jednota, z. s.
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
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