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IV. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 
 

Návrh vyhlášky o provedení některých 

ustanovení zákona o zbraních,  

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení  

 

Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 30 odst. 1 (1) Evidence zbraní kategorie A, B 

nebo C, které jsou předmětem 

činností uvedených v § 2 odst. 2 

písm. d) zákona nebo které jsou u 

Českého úřadu pro zkoušení zbraní 

a střeliva za účelem jejich ověření, 

(dále jen „evidenční kniha zbraní“) a 

evidence střeliva do těchto zbraní, 

černého loveckého prachu, 

bezdýmného prachu a zápalek (dále 

jen „evidenční kniha střeliva“), se 

vedou s využitím předepsaných 

elektronických formulářů podle § 

34. 
 

32008L0051 Kapitola 2, 

Článek 4 

odstavec 4, 

druhý 

pododstavec 

 

Podnikatelé v oboru zbraní musí během své činnosti uchovávat 

evidenci, v níž jsou zaznamenány všechny střelné zbraně v 

působnosti této směrnice a jejich vstupy a výstupy, spolu s údaji, 

které umožní identifikaci a sledování střelné zbraně, zejména 

typ, značku výrobce, model, ráži a sériové číslo a jména a adresy 

dodavatelů a nabyvatelů. Po ukončení činnosti předá podnikatel 

evidenci vnitrostátnímu orgánu příslušnému pro systém evidence 

údajů stanovený v prvním pododstavci.  

§ 34 odst. 1 

a 3 

(1) Předepsané elektronické 

formuláře, kterými držitelé 

zbrojních licencí a jimi pověřené 

osoby zaznamenávají v centrálním 

registru zbraní každou změnu stavu 

zbraně, střeliva, černého loveckého 

prachu, bezdýmného prachu nebo 

zápalek, a kterými držitelé obecné 

32008L0051 Kapitola 2, 

Článek 4 

odstavec 4, 

druhý 

pododstavec 

 

Podnikatelé v oboru zbraní musí během své činnosti uchovávat 

evidenci, v níž jsou zaznamenány všechny střelné zbraně v 

působnosti této směrnice a jejich vstupy a výstupy, spolu s údaji, 

které umožní identifikaci a sledování střelné zbraně, zejména 

typ, značku výrobce, model, ráži a sériové číslo a jména a adresy 

dodavatelů a nabyvatelů. Po ukončení činnosti předá podnikatel 

evidenci vnitrostátnímu orgánu příslušnému pro systém evidence 

údajů stanovený v prvním pododstavci.  
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muniční licence a jimi pověřené 

osoby zaznamenávají v centrálním 

registru zbraní každou změnu 

munice, tvoří sady webových 

formulářů pro ruční vkládání 

záznamů a jejich editaci. Jednotlivé 

sady webových formulářů jsou 

a) evidenční kniha zbraní, 

b) evidenční kniha střeliva, 

c) evidenční kniha munice. 

… 

(3) Evidenční kniha zbraní 

umožňuje procesy pro vyhledávání 

zbraně podle zadaných kritérií, 

předání zbraně z evidenční knihy 

zbraní, převzetí zbraně na evidenční 

knihu zbraní, vložení vyrobené 

zbraně a zbraně dovezené na území 

České republiky, úpravy a opravy 

zbraně, znehodnocování zbraně, 

zničení zbraně nebo výrobu řezu 

zbraně a editace záznamu zbraně. 

Příloha č. 8 Příloha č. 8 k vyhlášce č. …/2017 

Sb.  

Vzor žádosti o vydání evropského 

zbrojního pasu 

31991L0477 Příloha II PŘÍLOHA II 

 

EVROPSKÝ ZBROJNÍ PAS 

 

Pas musí obsahovat tyto části: 

 

a) identifikaci držitele; 
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b) identifikaci palné zbraně nebo palných zbraní, včetně 

poznámky o kategorii podle této směrnice; 

 

c) dobu platnosti pasu; 

 

d) část vyhrazenou záznamům členského státu, který pas vydal 

(druh a odkazy povolení, atd.); 

 

e) část vyhrazenou pro záznamy ostatních členských států 

(povolení vstupu, atd.); 

 

f) poznámku: 

 

„Právo cestovat do jiného členského státu s jednou nebo více 

zbraněmi kategorie B, C nebo D uvedenými v tomto pasu 

podléhá jednomu nebo několika předchozím povolením 

navštíveného členského státu. Toto nebo tato povolení mohou 

být v pasu zaznamenána. 

 

Předchozí povolení není v zásadě nezbytné pro cesty se zbraní 

kategorie C nebo D určené pro lov nebo se zbraní kategorie B, C 

nebo D pro sportovní střelbu za podmínky, že je cestující 

držitelem zbrojního pasu a může prokázat důvod cesty.“ 

 

V případě, kdy členský stát informoval ostatní členské státy v 

souladu s čl. 8 odst. 3, že držení některých palných zbraní 

kategorií B, C nebo D je zakázáno nebo podléhá povolení, doplní 

se jedna z těchto poznámek: 

 

„Cesta do… (dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní… 

(identifikace zbraně) je zakázána.“ 
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„Cesta do… (dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní… 

(identifikace zbraně) podléhá povolení.“ 

Příloha č. 9 Příloha č. 9 k vyhlášce č. …/2017 

Sb.  

Vzor evropského zbrojního pasu 

31991L0477 Příloha II PŘÍLOHA II 

 

EVROPSKÝ ZBROJNÍ PAS 

 

Pas musí obsahovat tyto části: 

 

a) identifikaci držitele; 

 

b) identifikaci palné zbraně nebo palných zbraní, včetně 

poznámky o kategorii podle této směrnice; 

 

c) dobu platnosti pasu; 

 

d) část vyhrazenou záznamům členského státu, který pas vydal 

(druh a odkazy povolení, atd.); 

 

e) část vyhrazenou pro záznamy ostatních členských států 

(povolení vstupu, atd.); 

 

f) poznámku: 

 

„Právo cestovat do jiného členského státu s jednou nebo více 

zbraněmi kategorie B, C nebo D uvedenými v tomto pasu 

podléhá jednomu nebo několika předchozím povolením 

navštíveného členského státu. Toto nebo tato povolení mohou 

být v pasu zaznamenána. 

 

Předchozí povolení není v zásadě nezbytné pro cesty se zbraní 

kategorie C nebo D určené pro lov nebo se zbraní kategorie B, C 

nebo D pro sportovní střelbu za podmínky, že je cestující 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANBJ95DD)



5 

 

držitelem zbrojního pasu a může prokázat důvod cesty.“ 

 

V případě, kdy členský stát informoval ostatní členské státy v 

souladu s čl. 8 odst. 3, že držení některých palných zbraní 

kategorií B, C nebo D je zakázáno nebo podléhá povolení, doplní 

se jedna z těchto poznámek: 

 

„Cesta do… (dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní… 

(identifikace zbraně) je zakázána.“ 

 

„Cesta do… (dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní… 

(identifikace zbraně) podléhá povolení.“ 

 

 

 

Číslo předpisu ES (kód celex) Název předpisu EU  

31991L0477 Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní 

32008L0051 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES, kterou se mění a doplňuje Směrnice Rady 

91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní 
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Dotčené části srovnávacích tabulek 
- Kompletní srovnávací tabulky k oběma směrnicím byly Ministerstvem vnitra v závěru měsíce května tohoto roku aktualizovány, zaslány 

odboru kompatibility Úřadu vlády ČR a vloženy do databáze ISAP. 

Celex: 31991L0477 Lhůta pro implementaci 1.1.1993 Úřední věstník                     L 256 1991 Gestor MV Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 29.05.2017 

Název: SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní Schválil    (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 29.05.2017  
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 

Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo 
Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná
mka 

 
 

Příloha II, 
Evropský zbrojní 
pas 

Pas musí obsahovat tyto části: 
a)  identifikaci držitele; 
b) identifikaci střelné zbraně nebo střelných zbraní, včetně 

poznámky o kategorii podle této směrnice; 
c) dobu platnosti pasu; 
d) část vyhrazenou záznamům členského státu, který pas 

vydal (druh a odkazy povolení, atd.); 
e) část vyhrazenou pro záznamy ostatních členských států 

(povolení vstupu, atd.);  
f) poznámku: 

„Právo cestovat do jiného členského státu s jednou nebo 
více zbraněmi kategorie B, C nebo D uvedenými v tomto 
pasu podléhá jednomu nebo několika předchozím 
povolením navštíveného členského státu. Toto nebo tato 
povolení mohou být v pasu zaznamenána. 
Předchozí povolení není v zásadě nezbytné pro cesty se 
zbraní kategorie C nebo D určené pro lov nebo se zbraní 
kategorie B, C nebo D pro sportovní střelbu za podmínky, 
že je cestující držitelem zbrojního pasu a může prokázat 
důvod cesty.“ 
V případě, kdy členský stát informoval ostatní členské 
státy v souladu s čl. 8 odst. 3, že držení některých 
střelných zbraní kategorií B, C nebo D je zakázáno nebo 
podléhá povolení, doplní se jedna z těchto poznámek: 
„Cesta do ....(dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní 
............(identifikace zbraně) je zakázána.“ 

„Cesta do .… (dotyčný stát/dotyčné státy) se 
zbraní..............(identifikace zbraně) podléhá povolení 

115/2014 Příloha 15 Vzor žádosti o vydání evropského zbrojního pasu 
 
Obrázek 115-14au.pcx 
 

PT 

  115/2014 
 
ID 8902 
ID 8902 

Příloha 16 Vzor evropského zbrojního pasu 
 
Obrázek 115-14av.pcx 
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Celex: 32008L0051 Lhůta pro implementaci 28.07.2010 Úřední věstník                     L 179 2008 Gestor MV Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 25.05.2017 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se mění směrnice 
Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní  

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 25.05.2017  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 

Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná
mka 
 

 
Čl. 1 odst. 2 2) Článek 4 se nahrazuje tímto: "Článek 4“ 

 
1. Členské státy zajistí, aby veškeré střelné zbraně nebo jejich 
součásti, které jsou uváděny na trh, byly buď označeny a 
registrovány v souladu s touto směrnicí, anebo znehodnoceny. 
 
2. Pro účely identifikace a sledování všech smontovaných 
střelných zbraní členské státy v okamžiku výroby každé střelné 
zbraně 
 
a) buď vyžadují jedinečné označení včetně jména výrobce, země 
nebo místa výroby, sériového čísla a roku výroby (pokud není 
součástí sériového čísla). Tím není dotčeno možné připojení 
obchodní značky výrobce. Pro tyto účely se členské státy mohou 
rozhodnout uplatňovat ustanovení Úmluvy ze dne 1. července 
1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních 
střelných zbraních, 
 
b) nebo zachovávají jakékoli jiné snadno použitelné jedinečné 
označení s číselným nebo alfanumerickým kódem, které umožní 
všem státům snadno zjistit zemi výroby. 
 
Označení se provádí na hlavní části střelné zbraně, jejíž zničení 
by učinilo zbraň neschopnou ke střelbě. 
 
Členské státy zajistí, aby každé jednotlivé základní balení 
kompletního střeliva bylo označeno, přičemž toto označení 
odkazuje na jméno výrobce, identifikační číslo série (šarže), ráži a 
typ střeliva. Pro tyto účely se členské státy mohou rozhodnout 
uplatňovat ustanovení Úmluvy ze dne 1. července 1969 o 
vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních střelných 
zbraních. 
 

119/2002 § 41 odst. 
1 

(1) Každá zbraň kategorie A, B nebo C musí být zaregistrována; 
tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo. 

PT  
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Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu zbraní z 
vládních zásob na trvalé civilní použití byly zbraně vhodně 
jednoznačně označeny, aby státy mohly zjistit zemi tohoto 
převodu. 
 
3. Členské státy podmíní výkon činnosti podnikatele v oboru 
zbraní na svém území povolením uděleným alespoň na základě 
kontroly osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti 
podnikatele v oboru zbraní. Jedná-li se o právnickou osobu, 
provede se kontrola osoby, která podnik řídí. 
 
4. Členské státy zajistí do 31. prosince 2014 zřízení a údržbu 
počítačového systému evidence údajů, centralizovaného nebo 
decentralizovaného, který oprávněným orgánům zajistí přístup k 
systémům evidence údajů, v nichž je zaznamenána každá střelná 
zbraň v působnosti této směrnice. V tomto evidenčním systému 
se zaznamenávají a po dobu nejméně dvaceti let uchovávají 
informace o druhu, výrobní značce výrobce, modelu, ráži a 
sériovém čísle střelné zbraně a jména a adresy jejího dodavatele 
a nabyvatele nebo držitele. 
 
Podnikatelé v oboru zbraní musí během své činnosti uchovávat 
evidenci, v níž jsou zaznamenány všechny střelné zbraně v 
působnosti této směrnice a jejich vstupy a výstupy, spolu s údaji, 
které umožní identifikaci a sledování střelné zbraně, zejména typ, 
značku výrobce, model, ráži a sériové číslo a jména a adresy 
dodavatelů a nabyvatelů. Po ukončení činnosti předá podnikatel 
evidenci vnitrostátnímu orgánu příslušnému pro systém evidence 
údajů stanovený v prvním pododstavci. 
 
5. Členské státy zajistí, aby u všech střelných zbraní mohl být 
kdykoliv zjištěn jejich majitel. Pokud však jde o střelné zbraně 
kategorie D, zavedou členské státy od 28. července 2010 vhodná 
opatření ke sledování, včetně od 31. prosince 2014 opatření 
umožňujících kdykoliv zjistit majitele střelných zbraní uvedených 
na trh po 28. července 2010." 
 

  634/1992 
ve znění 
104/1995 
64/2000 

258/2000 
119/2004 

§ 10 (1) Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly 
přímo viditelně a srozumitelně označeny 
  
a) označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, a 
pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem 
výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, 
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36/2008 
155/2010 
238/2012 
378/2015 

popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku 
k jeho identifikaci, popřípadě užití, 
  
b) též údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-
li o obuv, s výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího 
právního předpisu označování nepodléhají. 
  
(2) Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní 
pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávající 
povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla 
obecně známá. 
  
(3) Nelze-li prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající 
viditelně a srozumitelně označit údaji uvedenými v odstavci 1 
jiným vhodným způsobem. Není-li možné nebo účelné prodávané 
výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající 
povinen tyto údaje na požádání spotřebitele nebo orgánů, které 
provádějí dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, 
pravdivě sdělit, popřípadě doložit. 
  
(4) Zvláštní právní předpisy mohou označování výrobků upravit 
odchylně. 
  
(5) Prodávající nesmí odstraňovat ani měnit označení výrobků ani 
jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem. 
  
(6) Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s 
vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, 
musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně 
upozornit. Takové výrobky musí být prodávány odděleně od 
ostatních výrobků. V provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji 
takových výrobků, nesmí být uloženy předměty, které neslouží k 
prodeji. 
  
(7) Na prodej použitého výrobku se ustanovení odstavců 1 až 3 
vztahuje pouze přiměřeně. 
 

  156/2000 
ve znění 
227/2003 
148/2010 
206/2015  

§ 16 (1) Výrobce, dovozce a vývozce je povinen 
  
a) uvádět na trh kontrolované výrobky, jen pokud jsou ověřeny a 
opatřeny platnou zkušební značkou, 
  
b) vyvážet kontrolované výrobky, jen pokud jsou opatřeny platnou 
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zkušební nebo kontrolní značkou, 
  
c) po vydání certifikátu o homologaci označit alespoň jednu z 
hlavních částí střelné zbraně zkušební značkou určenou v 
certifikátu; pokud to není možné, úřad stanoví jiný vhodný způsob 
označení, 
  
d) po vydání certifikátu o typové kontrole střeliva označit vnější 
stranu nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného střeliva 
nebo jeho průmyslově vyráběné části, je-li uváděna na trh 
samostatně, zkušební značkou uvedenou v certifikátu a zajistit v 
rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva výrobní kontrolu ke 
zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické 
požadavky, a vést o tom evidenci, 
  
e) ponechat na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, měkké 
místo pro vyražení příslušné zkušební značky; pokud to není 
možné, úřad stanoví vhodný způsob označení, 
  
f) do 30 dnů písemně informovat úřad o všech změnách ve 
výrobě kontrolovaných výrobků, pokud tyto změny mohou ovlivnit 
vlastnosti některého z těchto výrobků. 
  
(2) Výrobce je dále povinen 
a) opatřit kontrolované výrobky svou obchodní firmou nebo 
názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, 
jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a dalšími 
údaji, pokud tak stanoví vyhláška ministerstva nebo zvláštní 
právní předpis,18a) 
  
b) umožnit zaměstnancům úřadu vstup do výrobních prostor a 
poskytnout jim potřebnou součinnost včetně používání 
zkušebního zařízení, poskytnutí střeliva, zkušebních a 
administrativních prostorů, jestliže je prováděno ověřování na 
jeho žádost v jeho provozovnách.18b) 
  
(3) Distributor může uvádět na trh jen kontrolované výrobky 
označené platnou zkušební značkou. 
  
(4) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle 
zvláštního právního předpisu,18c) je povinen 
  
a) provádět opravy a úpravy střelných zbraní nebo stanovených 
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doplňků tak, aby splňovaly stanovené technické požadavky, a je 
povinen úřadu předložit v písemné podobě postup opravy nebo 
úpravy střelné zbraně, pokud není dále stanoveno jinak, 
  
b) předložit k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla 
provedena výměna některé z hlavních částí. 
  
(5) Ten, kdo je zapsán v průkazu stanovené střelné zbraně, je 
povinen používat nebo může přenechat k užívání pouze takovou 
stanovenou střelnou zbraň, takový stanovený doplněk nebo 
takové stanovené střelivo, které jsou označené platnou zkušební 
značkou. 
 

  119/2002 
ve znění 
484/2008 
229/2016 

§ 1 odst. 3 (3) Umožní-li stát, kraj, obec, Český úřad pro zkoušení zbraní a 
střeliva, ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České 
republiky1), Vojenská policie33), bezpečnostní sbory1a), 
Vojenské zpravodajství 1b), ozbrojené síly nebo sbory jiných 
států při jejich pobytu na území České republiky, překračování 
státních hranic České republiky a průjezdu přes území České 
republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle 
zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která 
je součástí právního řádu, disponovat se zbraní, střelivem nebo 
municí, které jsou v jejich držení a nevztahuje se na ně tento 
zákon, komukoliv jinému, který je oprávněn zbraně, střelivo nebo 
munici držet podle tohoto zákona, vztahuje se na tuto věc od 
okamžiku převzetí tento zákon. 
 

  

  119/2002 
ve znění 
484/2008 
420/2011 
170/2013 
204/2015 
229/2016 

§ 33 (1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní licenci fyzické nebo 
právnické osobě, jež má místo pobytu nebo sídlo na území České 
republiky a 
  
a) je držitelem živnostenského oprávnění v oboru zbraní a 
střeliva, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny A, B, C, D, E 
nebo F a 
  
b) prokáže, že je oprávněna provádět činnosti, pro které žádá o 
vydání zbrojní licence, jedná-li se o zbrojní licenci skupiny G, H, I 
nebo J, a k této činnosti potřebuje zbraň, střelivo nebo zakázaný 
doplněk zbraně. 
  
(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojní licence 
zamítne, jestliže 
  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANBJ95DD)



13 

 

a) fyzická nebo právnická osoba nesplňuje podmínku podle 
odstavce 1, 
  
b) právnická osoba není bezúhonná, neboť byla odsouzena pro 
úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla 
odsouzena, 
  
c) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, 
nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu 
právnické osoby nesplňují podmínku bezúhonnosti podle § 22 
nebo podmínku spolehlivosti podle § 23, nebo 
  
d) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, 
nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu 
právnické osoby v posledních 5 letech vykonával funkci 
odpovědného zástupce držitele zbrojní licence nebo držitele 
muniční licence, jemuž byla zbrojní licence nebo muniční licence 
odňata z důvodu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) nebo v § 36 
odst. 2, nebo byl členem statutárního orgánu takového držitele 
zbrojní licence nebo držitele muniční licence. 
  
(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení 
bezúhonnosti právnické osoby podle odstavce 2 písm. b) o 
vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů12). Žádost o vydání 
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku 
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Příslušný útvar policie je oprávněn 
vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby nebo 
jejího odpovědného zástupce, nebo odpovědného zástupce nebo 
člena statutárního orgánu právnické osoby podle odstavce 2 
písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. 
  
(4) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojní licence, 
je-li zahájeno trestní stíhání právnické nebo fyzické osoby pro 
trestný čin, jehož spáchání vylučuje bezúhonnost právnické 
osoby podle odstavce 2 písm. b) nebo fyzické osoby podle 
odstavce 2 písm. c). 
 

  119/2002 
ve znění 
228/2003 
484/2008 
170/2013 

§ 71 (1) Ministerstvo vede informační systém obsahující osobní údaje 
a čísla průkazů zkušebních komisařů. 
  
(2) Policie při plnění úkolů státní správy v oblasti zbraní a střeliva 
vede informační systémy obsahující údaje o 
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229/2016   
a) vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích, 
  
b) vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích, 
  
c) vydaných průkazech zbraní, 
  
d) registrovaných zbraních kategorie A, B nebo C, hlavních 
částech zbraní, zakázaných doplňcích zbraní a střelivu do těchto 
zbraní, 
  
e) vyvezených nebo provezených zbraních, střelivu nebo 
zakázaných doplňcích zbraní, 
  
f) zbrojních průvodních listech pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo 
tranzit zbraní nebo střeliva, 
  
g) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních 
přepravovat zbraně nebo střelivo, 
  
h) ztracených nebo odcizených zbraních, zbrojních průkazech, 
zbrojních licencích, evropských zbrojních pasech, průkazech 
zbraní a průkazech zkušebních komisařů, 
  
i) zajištěných, zadržených, odebraných, odevzdaných, propadlých 
nebo zabraných zbraních, zakázaných doplňcích zbraní a 
zbraních nebo zakázaných doplňcích zbraní určených ke zničení 
nebo znehodnocení a 
  
j) provozovaných střelnicích. 
  
(3) Policie při plnění úkolů státní správy na úseku munice vede 
informační systémy obsahující údaje o 
  
a) vydaných muničních průkazech a jejich držitelích, 
  
b) vydaných muničních licencích a jejich držitelích, 
  
c) munici v držení držitelů muničních licencí, 
  
d) vyvezené nebo provezené munici, 
  
e) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních 
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přepravovat munici, 
  
f) ztracené nebo odcizené munici, muničních průkazech a 
muničních licencích, 
  
g) zajištěné, zadržené, odebrané, odevzdané, propadlé nebo 
zabrané munici, 
  
h) střelnicích pro munici, trhacích jámách pro ničení munice a 
zvláštních zařízeních pro odpalování, střelbu nebo ničení munice 
a 
  
i) nalezené munici, střelivu nebo výbušninách. 
  
(4) Zastupitelský úřad České republiky při plnění úkolů státní 
správy podle tohoto zákona vede informační systémy obsahující 
údaje o vydaných zbrojních průvodních listech a jejich držitelích. 
  
(5) Informační systémy vedené podle odstavců 2 a 3 obsahují 
osobní údaje v rozsahu údajů uváděných na žádosti nebo v 
rozsahu údajů uváděných na ostatních tiskopisech vyplňovaných 
podle tohoto zákona nebo údajů získaných v rámci činnosti podle 
tohoto zákona. 
  
(6) Ministerstvo je oprávněno nepřetržitě vstupovat do 
informačních systémů policie vedených podle odstavců 2 a 3 a 
využívat údaje v nich uvedené k plnění svých úkolů ve věcech 
zbraní, střeliva a munice. 
 

  119/2002 
ve znění 
484/2008 
170/2013 

§ 72 (1) Údaje v informačních systémech provozovaných podle § 71 
mohou být uchovávány v písemné formě, na technických nosičích 
dat nebo způsobem kombinujícím uvedené formy a ve stejné 
formě i přenášeny. 
  
(2) Údaje se v informačních systémech uchovávají po dobu 20 let 
ode dne, kdy zanikla povinnost vést tyto údaje v informačních 
systémech. Evidence vedená držitelem zbrojní licence podle § 
39a odst. 1 v centrálním registru zbraní se uchovává po dobu 5 
let, a to i po skončení činnosti držitele zbrojní licence. 
  
(3) Při uchovávání dokumentace související s vedením 
informačního systému se postupuje podle zvláštního právního 
předpisu.26) 
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  119/2002 
ve znění 
229/2016 
170/2013 

73a odst. 2 (2) V centrálním registru zbraní jsou vedeny údaje v rozsahu 
údajů vedených v informačních systémech uvedených v § 71 
odst. 2 písm. a) až i) a v § 71 odst. 3 písm. a) až g). 

  

  119/2002 
ve znění 
148/2010 
229/2016  

§ 39 odst. 
1 písm. k) 

(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J je povinen 
 
k) požádat příslušný útvar policie o vydání nové zbrojní licence 
nebo průkazu zbraně v případech, kdy došlo ke změně názvu 
nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo místa pobytu 
fyzické osoby nebo změny provozovny; žádost musí být podána 
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní 
doklad musí být připojen, 
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