SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
322.
USNESENÍ SENÁTU
z 11. schůze, konané dne 6. prosince 2017

k Petici proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU /senátní
tisk č. 189/
Senát
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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