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VII. 

Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony  

 

Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), 

ve znění pozdějších předpisů 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst. 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 2 odst. 2 

písm. c) 

 

(2) Pro účely tohoto zákona se 

rozumí  

… 

c) místem pobytu adresa 

trvalého pobytu občana 

České republiky,4) anebo 

adresa trvalého nebo 

přechodného pobytu5) 

cizince,6) cizince6); místem 

pobytu v jiném státě se 

rozumí adresa zapsaná v 

úředním dokladu 

prokazujícím bydliště, 

zejména v cestovním pasu 

nebo ve vnitrostátním 

průkazu totožnosti,  

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 1 

 

čl. 1  

odst. 2 

2. Pro účely této směrnice se má 

za to, že osoba má bydliště v té 

zemi, která je uvedena v adrese 

zapsané v úředním dokladu 

prokazujícím bydliště, zejména v 

cestovním pasu nebo vnitrostátním 

průkazu totožnosti, který se při 

kontrole nabývání nebo držení 

zbraně předkládá příslušným 

orgánům členského státu nebo 

podnikateli v oboru zbraní či 

zprostředkovateli. Pokud není 

adresa osoby uvedena v jejím 

cestovním pasu či vnitrostátním 

průkazu totožnosti, země bydliště 

se určí na základě jiného úředního 

dokladu o bydlišti uznávaného 

příslušným členským státem. 

§ 3  (1) Zbraně a střelivo se 

pro účely tohoto zákona 

rozdělují na 

a) zakázané zbraně, 

zakázané střelivo nebo 

zakázané doplňky zbraní, 

kterými jsou zbraně 

kategorie A a zbraně 

kategorie A-I, 

b) zbraně podléhající 

povolení, kterými jsou 

zbraně kategorie B, 

c) zbraně podléhající 

ohlášení, kterými jsou 

zbraně kategorie C a 

zbraně kategorie C-I, 

d) ostatní zbraně, kterými 

jsou zbraně kategorie D, a 

31991L0477 čl. 1  

odst. 1 

 bod 1 

věta druhá 

Palné zbraně jsou zařazeny do 

kategorií podle části II přílohy I.  

 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 19  

 

 

příloha I 

část II 

bod A 

bod 9 

19) Příloha I se mění takto:  

1) Část II se mění takto:  

b) bod A se mění takto:  

       

      ii) v kategorii A se doplňují 

nové body, které znějí:  

… 

9. Jakákoli palná zbraň v této 

kategorii, která byla přeměněna ke 

střelbě s využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, dráždivých látek, 

jiných účinných látek nebo 

                                                 
4) § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). 

5) § 30 až 34, § 49 a § 65 až 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 140/2001 Sb. 

6) § 1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb. 
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e) střelivo, které není 

zakázané (dále jen 

„střelivo“). 

(2) Samostatná hlavní část 

zbraně se považuje za zbraň 

stejné kategorie jako zbraň, 

jejíž je nebo má být 

součástí. 

(3) V pochybnostech o 

zařazení typu zbraně nebo 

střeliva do kategorie podle § 

4 až 7 rozhoduje Český úřad 

pro zkoušení zbraní a 

střeliva. Postup Českého 

úřadu pro zkoušení zbraní a 

střeliva při zařazování typu 

zbraně nebo střeliva do 

kategorie zbraní a střeliva 

stanoví prováděcí právní 

předpis. 

(4) Úprava palné zbraně na 

zbraň expanzní nemá za 

následek změnu kategorie 

zbraně, nejde-li o 

nedovolené výrobní 

provedení podle § 4 písm. a) 

bodu 5. 

 

pyrotechnických nábojů či na 

salutní nebo akustickou zbraň.“, 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 19  

 

 

příloha I 

část II 

kategorie B 

bod 8 

19) Příloha I se mění takto:  

1) Část II se mění takto:  

 

iii) kategorie B se nahrazuje tímto:  

       

8. Jakákoli palná zbraň v této 

kategorii, která byla přeměněna ke 

střelbě s využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, dráždivých látek, 

jiných účinných látek nebo 

pyrotechnických nábojů či na 

salutní nebo akustickou zbraň.  

 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 19  

 

 

příloha I 

část II 

kategorie C 

bod 5 

19) Příloha I se mění takto:  

1) Část II se mění takto:  

 

iv) kategorie C se nahrazuje tímto:        

5. Jakákoli palná zbraň v této 

kategorii, která byla přeměněna ke 

střelbě s využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, dráždivých látek, 

jiných účinných látek nebo 

pyrotechnických nábojů či na 

salutní nebo akustickou zbraň.  
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§ 4 písm. 

a) bod 5 

Zbraněmi kategorie A jsou  

a) zbraně  

… 

5. plynové nebo expanzní, 

nejde-li o dovolené 

výrobní provedení, které 

stanoví prováděcí 

právní předpis nebo 

přímo použitelný 

předpis Evropské unie,  

 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 10 

 

čl. 10a  

odst. 1 až 3 

  

10) Vkládají se nové články, které 

znějí:  

 

„Článek 10a  

1. Členské státy přijmou opatření s 

cílem zajistit, aby zařízení s 

držákem nábojů, která jsou určena 

pouze ke střelbě s využitím 

nábojek nebo cvičných nábojů, 

dráždivých látek, jiných účinných 

látek nebo pyrotechnických nábojů 

nemohla být přeměněna tak, aby 

vystřelovala hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením okamžitého 

uvolnění chemické energie.  

2. Členské státy klasifikují jako 

palné zbraně zařízení s držákem 

nábojů, která jsou určena pouze ke 

střelbě s využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, dráždivých látek, 

jiných účinných látek nebo 

pyrotechnických signálních nábojů 

a mohou být přeměněna tak, aby 

vystřelovala hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením okamžitého 

uvolnění chemické energie.  

3. Komise přijme prováděcí akty, 

jimiž stanoví technické specifikace 

pro poplašné a signální zbraně 

vyrobené nebo dovezené do Unie 

dne 14. září 2018 nebo později, 

aby bylo zajištěno, že nemohou 

být přeměněny tak, aby 

vystřelovaly hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením okamžitého 

uvolnění chemické energie. Tyto 

prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 

13b odst. 2. Komise přijme první 

takový prováděcí akt do 14. září 

2018. 

§ 4a Zbraněmi kategorie A-I 

jsou 

a) samočinné palné zbraně, 

u nichž došlo k úpravě na 

samonabíjecí palné 

zbraně, 

b) krátké samonabíjecí 

palné zbraně pro střelivo 

se středovým zápalem, 

které umožňují vystřelit 

více než 21 nábojů bez 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 19  

 

 

příloha I 

část II 

bod A 

body 6 až 8 

19) Příloha I se mění takto:  

1) Část II se mění takto:  

b) bod A se mění takto:  

       

      ii) v kategorii A se doplňují 

nové body, které znějí:  

„6. Samočinné palné zbraně, které 

byly přeměněny na  samonabíjecí 

palné zbraně, aniž je dotčen čl. 7 
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opětovného nabití, pokud 

je jejich součástí nábojová 

schránka nebo je do nich 

vložen zásobník s 

kapacitou vyšší než 20 

nábojů, 

c) dlouhé samonabíjecí 

palné zbraně, které 

umožňují vystřelit více než 

11 nábojů bez opětovného 

nabití, pokud je jejich 

součástí nábojová 

schránka nebo je do nich 

vložen zásobník s 

kapacitou vyšší než 10 

nábojů, a 

d) dlouhé samonabíjecí 

palné zbraně s délkou 

menší než 60 cm původně 

určené ke střelbě 

z ramene, vybavené 

skládací, zasouvací nebo 

bez použití nástrojů 

odnímatelnou ramenní 

opěrou, přičemž její 

sklopení, zasunutí nebo 

odejmutí nemá vliv na 

funkci dané zbraně. 

 

odst. 4a. 

7. Jakékoli z těchto 

samonabíjecích palných zbraní pro 

střelivo se středovým zápalem:  

   a) krátké palné zbraně, které 

umožňují vystřelit více než 21 

nábojů        bez opětovného nabití, 

pokud:  

          i) je součástí palné zbraně 

zásobovací ústrojí s kapacitou 

vyšší                 než 20 nábojů, 

nebo 

         ii) je do ní vloženo 

odnímatelné zásobovací ústrojí s 

kapacitou              vyšší než 20 

nábojů;  

 b) dlouhé palné zbraně, které 

umožňují vystřelit více než 11 

nábojů bez opětovného nabití, 

pokud:  

       i) je součástí palné zbraně 

zásobovací ústrojí s kapacitou 

vyšší           než 10 nábojů nebo  

       ii) je do ní vloženo 

odnímatelné zásobovací ústrojí s 

kapacitou            vyšší než 10 

nábojů.  

8. Dlouhé samonabíjecí palné 

zbraně (tj. palné zbraně původně 

určené ke střelbě z ramene), které 

mohou být zkráceny na délku 

kratší než 60 cm, aniž by pozbyly 

funkčnost, prostřednictvím 

skládací nebo teleskopické 

ramenní opěry nebo ramenní 

opěry, kterou lze odstranit bez 

použití nástrojů.  

§ 6a Zbraněmi kategorie C-I 

jsou 

a) zbraně zkonstruované na 

principech doutnákových, 

kolečkových, křesadlových 

nebo perkusních 

zámkových systémů, 

nejde-li o zbraně uvedené 

v § 6 písm. d) nebo 

o historické zbraně, a 

b) znehodnocené zbraně 

zařazené do kategorie A, 

A-I, B nebo C a zbraně 

uvedené v písmenu a), 

které byly znehodnoceny v 

souladu s přímo 

použitelným předpisem 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 19  

 

 

příloha I 

část II 

Kategorie C 

 

19) Příloha I se mění takto:  

1) Část II se mění takto:  

… 

iv) kategorie C se nahrazuje tímto:  

„Kategorie C – Palné zbraně a jiné 

zbraně podléhající ohlášení  

1. Dlouhé opakovací palné zbraně 

jiné než uvedené v kategorii B 

bodě 7.  

2. Dlouhé jednoranové palné 

zbraně s drážkovým vývrtem.  

3. Dlouhé samonabíjecí palné 

zbraně jiné než uvedené v 

kategorii A nebo B.  
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Evropské unie40). 

 

4. Krátké jednoranové palné 

zbraně pro střelivo s okrajovým 

zápalem, jejichž celková délka 

není menší než 28 cm. 

5. Jakákoli palná zbraň v této 

kategorii, která byla přeměněna ke 

střelbě s využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, dráždivých látek, 

jiných účinných látek nebo 

pyrotechnických nábojů či na 

salutní nebo akustickou zbraň.  

6. Palné zbraně zařazené do 

kategorie A, B nebo C, které byly 

znehodnoceny v souladu s 

prováděcím nařízením (EU) 

2015/2403.  

7. Dlouhé jednoranové palné 

zbraně s hladkým vývrtem hlavně 

uvedené na trh dne 14. září 2018 

nebo později.“, 

§ 7 písm. 

b) 

Zbraněmi kategorie D jsou  

 … 

 b) zbraně jednoranové a 

dvouranové zkonstruované 

na principech 

doutnákových, kolečkových, 

křesadlových nebo 

perkusních zámkových 

systémů,  

32017L0853 

 

čl. I  

odst. 19 

bod 2 

19) Příloha I se mění takto:  

… 

2) Část III se nahrazuje tímto:  

„III. Pro účely této přílohy se do 

definice palných zbraní nezahrnují 

předměty, které odpovídají 

definici, ale:  

a) slouží jako poplašné nebo 

signální zbraně nebo jsou určeny k 

záchraně života, porážce zvířat, 

rybolovu harpunou nebo k 

průmyslovému či technickému 

využití za podmínky, že mohou 

být použity pouze pro stanovený 

účel;  

b) považují se za historické 

zbraně, pokud nebyly zařazeny do 

kategorií stanovených v části II a 

podléhají vnitrostátním právním 

předpisům.  

Do dosažení koordinace na úrovni 

Unie mohou členské státy pro 

palné zbraně uvedené v této části 

uplatňovat své vnitrostátní 

předpisy.“ 

§ 7 písm. 

e) 

Zbraněmi kategorie D jsou  

 … 

e) expanzní zbraně 

32017L0853 

 

 

čl. 1  

odst. 10 

10) Vkládají se nové články, které 

znějí:  

                                                 
40) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách 

znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené střelně zbraně byly nevratně 

neschopné střelby. 
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dovoleného výrobního 

provedení, které stanoví 

prováděcí právní předpis 

nebo přímo použitelný 

předpis Evropské unie, 

pokud jde o poplašné 

zbraně a zbraně pro 

signalizaci, a expanzní 

přístroje, s výjimkou 

přenosných upevňovacích 

zařízení a jiných rázových 

strojů určených výhradně 

pro průmyslové nebo 

technické účely,  

 

31991L0477  

čl. 10a  

odst. 1 

 

„Článek 10a  

1. Členské státy přijmou opatření s 

cílem zajistit, aby zařízení s 

držákem nábojů, která jsou určena 

pouze ke střelbě s využitím 

nábojek nebo cvičných nábojů, 

dráždivých látek, jiných účinných 

látek nebo pyrotechnických nábojů 

nemohla být přeměněna tak, aby 

vystřelovala hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením okamžitého 

uvolnění chemické energie.  

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 19  

 

 

příloha I 

část III 

 

19) Příloha I se mění takto:  

2) Část III se nahrazuje tímto:  

 

„III. Pro účely této přílohy se do 

definice palných zbraní nezahrnují 

předměty, které odpovídají 

definici, ale:  

a) slouží jako poplašné nebo 

signální zbraně nebo jsou určeny k 

záchraně života, porážce zvířat, 

rybolovu harpunou nebo k 

průmyslovému či technickému 

využití za podmínky, že mohou 

být použity pouze pro stanovený 

účel;  

b) považují se za historické 

zbraně, pokud nebyly zařazeny do 

kategorií stanovených v části II a 

podléhají vnitrostátním právním 

předpisům.  

Do dosažení koordinace na úrovni 

Unie mohou členské státy pro 

palné zbraně uvedené v této části 

uplatňovat své vnitrostátní 

předpisy.“ 

31991L0477 čl. 1  

odst. 1 

 bod 4 

4) „poplašnými a signálními 

zbraněmi“ zařízení s držákem 

nábojnic, která jsou určena pouze 

ke střelbě s využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, dráždivých látek, 

jiných účinných látek nebo 

pyrotechnických signálních nábojů 

a nemohou být přeměněna tak, aby 

vystřelovala hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením okamžitého 

uvolnění chemické energie;  

32017L0853 

 

 

čl. 1  

odst. 10 

  

10) Vkládají se nové články, které 
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31991L0477  

čl. 10a  

odst. 2 a 3 

znějí:  

 

„Článek 10a  

2. Členské státy klasifikují jako 

palné zbraně zařízení s držákem 

nábojů, která jsou určena pouze ke 

střelbě s využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, dráždivých látek, 

jiných účinných látek nebo 

pyrotechnických signálních nábojů 

a mohou být přeměněna tak, aby 

vystřelovala hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením okamžitého 

uvolnění chemické energie.  

3. Komise přijme prováděcí akty, 

jimiž stanoví technické specifikace 

pro poplašné a signální zbraně 

vyrobené nebo dovezené do Unie 

dne 14. září 2018 nebo později, 

aby bylo zajištěno, že nemohou 

být přeměněny tak, aby 

vystřelovaly hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením okamžitého 

uvolnění chemické energie. Tyto 

prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 

13b odst. 2. Komise přijme první 

takový prováděcí akt do 14. září 

2018. 

§ 7 písm. 

g) 

Zbraněmi kategorie D jsou  

 … 

g) znehodnocené zbraně, na 

které se nevztahuje přímo 

použitelný předpis 

Evropské unie a na 

kterých byly postupem 

podle prováděcího 

právního předpisu 

provedeny takové 

nevratné úpravy, které 

znemožňují jejich použití 

ke střelbě,  

 

31991L0477 čl. 3 Členské státy mohou ve svých 

právních předpisech přijmout 

přísnější pravidla než stanoví tato 

směrnice, s výhradou práv 

udělených osobám s bydlištěm ve 

členských státech podle čl. 12 

odst. 2. 

§ 7 písm. j) Zbraněmi kategorie D jsou  

 … 

j) zbraně neuvedené v 

kategoriích A až C A, A-I, B, 

C a C-I. 

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 
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31991L0477 čl. 14 Členské státy přijmou veškeré 

předpisy zakazující na jejich 

území dovoz 

- palné zbraně uvedené v článcích 

11 a 12 a s výhradou dodržení 

podmínek v nich stanovených, 

- zbraně jiné než palné 

s výhradou, že to povolují 

vnitrostátní předpisy dotyčného 

členského státu. 

§ 9 odst. 1 (1) Zbraň kategorie A a A-I je 

zakázáno nabývat do 

vlastnictví, držet nebo nosit, 

pokud není dále stanoveno 

jinak. Zákaz podle věty první 

se nevztahuje na vývoz nebo 

dovoz uskutečňovaný podle 

zvláštního právního 

předpisu.9) 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6 

 

čl. 6  

odst. 1 

6) Články 5 a 6 se nahrazují 

tímto: 

 

Článek 6  

 

1. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, 

členské státy přijmou veškerá 

vhodná opatření vedoucí k zákazu 

nabývání a držení palných zbraní, 

jejich hlavních částí a střeliva 

zařazených do kategorie A. 

Členské státy zajistí, aby tyto 

palné zbraně, hlavní části a 

střelivo, které byly drženy 

protiprávně v rozporu s tímto 

zákazem, byly zabaveny. 

§ 9 odst. 2 (2) Policie České republiky 

(dále jen „policie“) může 

udělit výjimku, jde-li o zbraň 

kategorie A, držiteli 

zbrojního průkazu skupiny A 

anebo C nebo zbrojní licence 

skupiny A, F, G, H, I nebo J, 

který provádí  

a) sběratelskou nebo muzejní 

činnost,  

b) přepravu, střežení 

mimořádně nebezpečných 

nebo cenných zásilek nebo 

střežení objektů mimořádné 

důležitosti, anebo objektů 

důležitých pro obranu státu,  

c) výrobní nebo obdobnou 

činnost, při které ke 

zkoušení výrobků nutně 

potřebuje zbraň kategorie 

A,  

d) výuku a výcvik ve střelbě 

ze zbraní kategorie A,  

e) filmovou nebo divadelní 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6 

 

čl. 6  

odst. 2 až 5 

2. V zájmu ochrany bezpečnosti 

kritické infrastruktury, obchodní 

dopravy, konvojů vysoké hodnoty 

a citlivých prostor, jakož i pro 

účely národní obrany, vzdělávací, 

kulturní, výzkumné a historické 

účely, a aniž je dotčen odstavec 1, 

mohou příslušné vnitrostátní 

orgány udělit povolení pro palné 

zbraně, jejich hlavní části a 

střelivo zařazené do kategorie A v 

jednotlivých případech výjimečně 

a s náležitým odůvodněním, není-

li to v rozporu s veřejnou 

bezpečností a s veřejným 

pořádkem. 

3. Členské státy se mohou 

rozhodnout, že v jednotlivých 

zvláštních případech, výjimečně a 

s náležitým odůvodněním udělí 

sběratelům povolení nabývat a 

držet palné zbraně, jejich hlavní 

části a střelivo zařazené do 

                                                 
9) Například zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se 

zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo 

dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů. 
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činnost; v takovém případě 

musí být zbraň nevratně 

upravena tak, aby při 

střelbě z ní mohly být 

použity pouze cvičné 

náboje a nábojky, nebo  

f) výkon práva myslivosti 

podle zvláštního právního 

předpisu24); takovou 

výjimku lze však udělit 

pouze pro doplněk zbraně 

uvedený v § 4 písm. c) bodě 

2; podmínky stanovené 

zvláštním právním 

předpisem zůstávají 

nedotčeny24).  

kategorie A, a to za přísných 

bezpečnostních podmínek, včetně 

prokázání příslušným 

vnitrostátním orgánům, že jsou 

zavedena opatření k zamezení 

veškerým rizikům pro veřejnou 

bezpečnost nebo veřejný pořádek 

a že dané palné zbraně, jejich 

hlavní části a střelivo jsou 

skladovány při zajištění úrovně 

bezpečnosti přiměřené rizikům 

spojeným s přístupem 

neoprávněné osoby k takovým 

předmětům. 

Členské státy zajistí, aby byli 

sběratelé, kterým bylo uděleno 

povolení podle prvního 

pododstavce tohoto odstavce 

identifikovatelní v rámci systémů 

evidence údajů uvedených v 

článku 4. Sběratelé, kterým bylo 

takové povolení uděleno, jsou 

povinni vést evidenci veškerých 

palných zbraní zařazených do 

kategorie A ve svém držení, k níž 

mají příslušné vnitrostátní orgány 

přístup. Členské státy zavedou 

náležitý systém monitorování 

sběratelů, kterým bylo takové 

povolení uděleno, a zohlední 

přitom veškeré relevantní faktory. 

4. Členské státy mohou povolit 

podnikatelům v oboru zbraní a 

zprostředkovatelům, aby za 

přísných bezpečnostních 

podmínek v rámci své profesní 

činnosti nabývali, vyráběli, 

znehodnocovali, opravovali, 

dodávali, převáděli a drželi palné 

zbraně, jejich hlavní části a 

střelivo zařazené do kategorie A.  

5. Členské státy mohou povolit 

muzeím, aby za přísných 

bezpečnostních podmínek 

nabývala a držela palné zbraně, 

jejich hlavní části a střelivo 

zařazené do kategorie A.  

6. Členské státy mohou povolit 

sportovním střelcům nabývat a 

držet samonabíjecí palné zbraně 

zařazené do kategorie A bodů 6 

nebo 7, jsou-li splněny tyto 

podmínky: 

§ 9 odst. 5 (5) Sběratelskou činností 

podle odstavce 2 písmene a) 
32017L0853 čl. 1  8) „sběratelem“ každá fyzická 

nebo právnická osoba, která se 

                                                 
24) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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a podle § 11a odst. 1 

písm. a) se rozumí činnost 

spočívající ve 

shromažďování a 

konzervaci palných zbraní, 

jejich hlavních částí nebo 

střeliva pro historické, 

kulturní, vědecké, 

technické, vzdělávací nebo 

památkové účely. 

 

 

31991L0477 

odst. 1 

 

čl. 1  

odst. 1  

bod 8 

věnuje shromažďování a 

konzervaci palných zbraní, jejich 

hlavních částí nebo střeliva pro 

historické, kulturní, vědecké, 

technické, vzdělávací nebo 

památkové účely a byla jako 

taková uznána členským státem;  

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6 

 

čl. 6  

odst. 3 

3. Členské státy se mohou 

rozhodnout, že v jednotlivých 

zvláštních případech, výjimečně a 

s náležitým odůvodněním udělí 

sběratelům povolení nabývat a 

držet palné zbraně, jejich hlavní 

části a střelivo zařazené do 

kategorie A, a to za přísných 

bezpečnostních podmínek, včetně 

prokázání příslušným 

vnitrostátním orgánům, že jsou 

zavedena opatření k zamezení 

veškerým rizikům pro veřejnou 

bezpečnost nebo veřejný pořádek 

a že dané palné zbraně, jejich 

hlavní části a střelivo jsou 

skladovány při zajištění úrovně 

bezpečnosti přiměřené rizikům 

spojeným s přístupem 

neoprávněné osoby k takovým 

předmětům. 

Členské státy zajistí, aby byli 

sběratelé, kterým bylo uděleno 

povolení podle prvního 

pododstavce tohoto odstavce 

identifikovatelní v rámci systémů 

evidence údajů uvedených v 

článku 4. Sběratelé, kterým bylo 

takové povolení uděleno, jsou 

povinni vést evidenci veškerých 

palných zbraní zařazených do 

kategorie A ve svém držení, k níž 

mají příslušné vnitrostátní orgány 

přístup. Členské státy zavedou 

náležitý systém monitorování 

sběratelů, kterým bylo takové 

povolení uděleno, a zohlední 

přitom veškeré relevantní faktory. 

§ 11 odst. 

2 

(2) Výjimka podle § 9 odst. 2 

bude odňata, pominul-li 

důvod, pro který byla udělena. 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6  

 

čl. 5  

odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Články 5 a 6 se nahrazují tímto:  

… 

2. Členské státy mají zaveden 

monitorovací systém, který mohou 

provozovat průběžně, nebo 

periodicky, s cílem zajistit, aby 

byly po celou dobu trvání povolení 

plněny podmínky pro povolení 

stanovené vnitrostátním právem a 

aby byly mimo jiné zhodnoceny 

příslušné lékařské a psychologické 

informace. Konkrétní opatření se 
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čl. 6  

odst. 7 

stanoví v souladu s vnitrostátním 

právem. 

Pokud již není některá z 

uvedených podmínek splněna, 

členské státy příslušné povolení 

odejmou.  

Členské státy mohou osobám s 

bydlištěm na jejich území zakázat 

držení palné zbraně nabyté v jiném 

členském státě, pouze pokud 

nabytí stejného druhu palné zbraně 

na svém území zakazují. 

 

 

7. Povolení udělená podle tohoto 

článku se pravidelně 

přezkoumávají, nejpozději 

každých pět let.“ 

§ 11a až 

11c 

§ 11a 

(1) Neodporuje-li to 

veřejnému pořádku a 

bezpečnosti, policie 

rozhodne o udělení výjimky 

pro nabytí vlastnictví, 

držení a nošení zbraně 

kategorie A-I, 

a) držiteli zbrojního 

průkazu skupiny A nebo 

držiteli zbrojní licence 

skupiny I za účelem 

sběratelské nebo muzejní 

činnosti, 

b) držiteli zbrojního 

průkazu skupiny B, C 

nebo E nebo držiteli 

zbrojní licence skupiny F, 

G, H nebo J z důvodu 

výcviku k zajišťování nebo 

podílení se na zajišťování 

bezpečnosti kritické 

infrastruktury, obchodní 

dopravy, konvojů vysoké 

hodnoty a citlivých 

prostor, jakož i pro účely 

národní obrany a s tím 

souvisejícího výcviku, 

nebo 

c) držiteli zbrojního 

průkazu nebo zbrojní 

licence příslušné skupiny 

pro vzdělávací, kulturní, 

výzkumné a historické 

účely. 

(2) Žádost o udělení 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6  

 

 

čl. 6 

6) Články 5 a 6 se nahrazují tímto:  

„… 

Článek 6  

1. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, 

členské státy přijmou veškerá 

vhodná opatření vedoucí k zákazu 

nabývání a držení palných zbraní, 

jejich hlavních částí a střeliva 

zařazených do kategorie A. 

Členské státy zajistí, aby tyto 

palné zbraně, hlavní části a 

střelivo, které byly drženy 

protiprávně v rozporu s tímto 

zákazem, byly zabaveny. 

2. V zájmu ochrany bezpečnosti 

kritické infrastruktury, obchodní 

dopravy, konvojů vysoké hodnoty 

a citlivých prostor, jakož i pro 

účely národní obrany, vzdělávací, 

kulturní, výzkumné a historické 

účely, a aniž je dotčen odstavec 1, 

mohou příslušné vnitrostátní 

orgány udělit povolení pro palné 

zbraně, jejich hlavní části a 

střelivo zařazené do kategorie A v 

jednotlivých případech výjimečně 

a s náležitým odůvodněním, není-

li to v rozporu s veřejnou 

bezpečností a s veřejným 

pořádkem. 

3. Členské státy se mohou 

rozhodnout, že v jednotlivých 

zvláštních případech, výjimečně a 

s náležitým odůvodněním udělí 

sběratelům povolení nabývat a 

držet palné zbraně, jejich hlavní 
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výjimky podle odstavce 1 

žadatel odůvodní, zejména 

uvede zvláštní důvod pro 

její vydání uvedený 

v odstavci 1. 

(3) Policie udělí výjimku, 

jde-li o zbraň uvedenou v 

§ 4a písm. a), b) nebo c), 

držiteli zbrojního průkazu 

skupiny B, C nebo E, který 

předloží potvrzení vydané 

sportovně střeleckou 

organizací splňující 

podmínky uvedené v § 11b 

odst. 1, jejímž je členem, 

ze kterého vyplývá, že tento 

držitel 

a) aktivně trénuje nebo se 

účastní soutěží ve střelbě, 

a to během posledních 12 

měsíců, a 

b) dotčená zbraň splňuje 

specifikace požadované 

pro danou střeleckou 

disciplínu uznanou 

mezinárodním sportovně 

střeleckým svazem 

splňující podmínky 

uvedené v § 11b odst. 2. 

(4) Zásobník nebo sestavu 

nábojové schránky pro 

zbraň uvedenou v § 4a 

písm. b) nebo c) je 

oprávněna nabývat do 

vlastnictví a držet osoba 

oprávněná držet zbraň 

kategorie A nebo A-I. 

(5) Prováděcí právní 

předpis stanoví vzor 

tiskopisu žádosti o vydání 

výjimky pro nabytí 

vlastnictví, držení a nošení 

zbraně kategorie A-I. 

 

§ 11b 

(1) Sportovně střelecká 

organizace musí být 

držitelem zbrojní licence 

skupiny F, H nebo J a musí 

být zapsána do seznamu 

vedeného ministerstvem. 

Ministerstvo zapíše 

sportovně střeleckou 

organizaci do seznamu 

podle věty první na základě 

části a střelivo zařazené do 

kategorie A, a to za přísných 

bezpečnostních podmínek, včetně 

prokázání příslušným 

vnitrostátním orgánům, že jsou 

zavedena opatření k zamezení 

veškerým rizikům pro veřejnou 

bezpečnost nebo veřejný pořádek 

a že dané palné zbraně, jejich 

hlavní části a střelivo jsou 

skladovány při zajištění úrovně 

bezpečnosti přiměřené rizikům 

spojeným s přístupem 

neoprávněné osoby k takovým 

předmětům. 

Členské státy zajistí, aby byli 

sběratelé, kterým bylo uděleno 

povolení podle prvního 

pododstavce tohoto odstavce 

identifikovatelní v rámci systémů 

evidence údajů uvedených v 

článku 4. Sběratelé, kterým bylo 

takové povolení uděleno, jsou 

povinni vést evidenci veškerých 

palných zbraní zařazených do 

kategorie A ve svém držení, k níž 

mají příslušné vnitrostátní orgány 

přístup. Členské státy zavedou 

náležitý systém monitorování 

sběratelů, kterým bylo takové 

povolení uděleno, a zohlední 

přitom veškeré relevantní faktory. 

4. Členské státy mohou povolit 

podnikatelům v oboru zbraní a 

zprostředkovatelům, aby za 

přísných bezpečnostních 

podmínek v rámci své profesní 

činnosti nabývali, vyráběli, 

znehodnocovali, opravovali, 

dodávali, převáděli a drželi palné 

zbraně, jejich hlavní části a 

střelivo zařazené do kategorie A.  

5. Členské státy mohou povolit 

muzeím, aby za přísných 

bezpečnostních podmínek 

nabývala a držela palné zbraně, 

jejich hlavní části a střelivo 

zařazené do kategorie A.  

6. Členské státy mohou povolit 

sportovním střelcům nabývat a 

držet samonabíjecí palné zbraně 

zařazené do kategorie A bodů 6 

nebo 7, jsou-li splněny tyto 

podmínky: 

a) uspokojivé posouzení 

příslušných informací 

vyplývajících z uplatňování čl. 5 
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její odůvodněné žádosti, jde-

li o sportovně střeleckou 

organizaci se sídlem na 

území České republiky a 

spočívá-li její činnost v 

pravidelném organizování 

střeleckých soutěží nebo ve 

střelecké přípravě na takové 

soutěže, a to ve střelecké 

disciplíně uznané 

mezinárodním sportovně 

střeleckým svazem podle 

odstavce 2. K žádosti 

žadatel přiloží úředně 

ověřenou kopii svých stanov 

nebo jiného dokumentu, 

který upravuje její vnitřní 

poměry a kterým doloží 

povahu činnosti sportovně 

střelecké organizace podle 

věty druhé. 

(2) Ministerstvo zapíše 

mezinárodní sportovně 

střelecký svaz a tímto 

svazem uznané střelecké 

disciplíny, k nimž je 

využívána zbraň uvedená v 

§ 4a písm. a), b) nebo c), do 

jím vedeného seznamu, a to 

na základě žádosti podané 

mezinárodním sportovně 

střeleckým svazem nebo 

sportovně střeleckou 

organizací. V žádosti se 

uvede právní základ 

činnosti mezinárodního 

sportovně střeleckého svazu 

a popíše se jeho činnost. 

K žádosti žadatel přiloží 

písemné vyhotovení pravidel 

střelecké disciplíny, k níž je 

využívána zbraň uvedená v 

§ 4a písm. a), b) nebo c), a to 

v českém jazyce. 

(3) Seznamy podle 

odstavců 1 a 2 

ministerstvo vhodným 

způsobem uveřejní. 

 

§ 11c 

(1) Platnost výjimky udělené 

podle § 11a zaniká, jestliže 

ten, komu byla výjimka 

udělena, přestal být 

držitelem zbrojního 

průkazu nebo zbrojní 

licence příslušné skupiny.  

odst. 2;  

b) předložení dokladu, že dotčený 

sportovní střelec aktivně trénuje 

nebo se účastní soutěží ve střelbě 

uznaných úředně uznanou 

sportovně střeleckou organizací 

dotčeného členského státu nebo 

mezinárodním úředně uznaným 

sportovně střeleckých svazem, a 

c) předložení osvědčení vydaného 

úředně uznanou sportovně 

střeleckou organizací, v němž se 

potvrzuje, že: 

    i) dotčený sportovní střelec je 

členem střeleckého klubu a během    

       posledních 12 měsíců v něm 

sportovní střelbu pravidelně 

trénoval a  

   ii) dotčená palná zbraň splňuje 

specifikace požadované pro 

střeleckou  

       disciplínu uznanou 

mezinárodním úředně uznaným 

sportovně  

       střeleckým svazem.  

Členské státy, které mají vojenský 

systém založený na branné 

povinnosti a které po dobu 

posledních 50 let uplatňovaly 

systém převodu vojenských 

palných zbraní osobám 

opouštějícím vojsko poté, co 

vykonaly vojenskou službu, 

mohou těmto osobám jakožto 

sportovním střelcům, pokud jde o 

palné zbraně zařazené do 

kategorie A bodu 6, udělit 

povolení k tomu, aby si ponechaly 

jednu palnou zbraň, kterou 

používaly během povinné 

vojenské služby. Odpovědný 

orgán veřejné moci přemění tyto 

palné zbraně na samonabíjecí 

palné zbraně a pravidelně 

kontroluje, že osoby používající 

tyto palné zbraně nepředstavují 

riziko pro veřejnou bezpečnost. 

Použijí se ustanovení prvního 

pododstavce písm. a), b) a c). 

7. Povolení udělená podle tohoto 

článku se pravidelně 

přezkoumávají, nejpozději 

každých pět let.“ 

32017L0853 čl. 1  9) Článek 10 se nahrazuje tímto:  
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(2) Výjimku udělenou podle 

§ 11a příslušný útvar policie 

odejme, pominul-li trvale 

zvláštní důvod, pro který 

byla vydána. 

(3) V případě zániku 

platnosti výjimky nebo 

jejího odejmutí je vlastník 

zbraně kategorie A-I 

povinen odevzdat tuto zbraň 

příslušnému útvaru policie 

do 10 pracovních dnů ode 

dne zániku platnosti 

výjimky nebo ode dne 

nabytí právní moci 

rozhodnutí o jejím odejmutí 

a postupovat podle § 64. 

 

 

 

 

31991L0477 

odst. 9  

 

 

čl. 10  

odst. 1 

pododstavec 

2 

„Článek 10 

… 

Nabývat zásobovací ústrojí pro 

samonabíjecí palné zbraně pro 

střelivo se středovým zápalem, 

které mohou pojmout více než 20 

nábojů nebo více než 10 nábojů v 

případě dlouhých palných zbraní, 

smí pouze osoby, jimž je uděleno 

povolení podle článku 6 nebo 

povolení, které bylo potvrzeno, 

obnoveno nebo prodlouženo podle 

čl. 7 odst. 4a.  

 

§ 13a (1) Příslušný útvar policie 

odejme povolení vydané 

podle § 12 pro nabytí 

vlastnictví, držení a nošení 

zbraně kategorie B pro 

střelivo se středovým 

zápalem, pokud držitel 

takové zbraně má 

neoprávněně v držení 

příslušný zásobník nebo 

sestavu nábojové schránky 

pro zbraň uvedenou v § 4a 

písm. b) nebo c). 

(2) V případě odnětí 

povolení podle odstavce 1 je 

vlastník zbraně kategorie B 

povinen odevzdat tuto zbraň 

příslušnému útvaru policie 

do 10 pracovních dnů ode 

dne právní moci rozhodnutí 

o jeho odejmutí. 

 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6  

 

 

čl. 5  

odst. 3 

6) Články 5 a 6 se nahrazují tímto:  

„Článek 5  

… 

3. Členské státy zajistí, aby bylo 

povolení nabývat a povolení držet 

palnou zbraň zařazenou do 

kategorie B odňato, pokud se 

zjistí, že osoba, které bylo 

povolení uděleno, má v držení 

zásobovací ústrojí, které lze 

nasadit na samonabíjecí nebo 

opakovací palné zbraně pro 

střelivo se středovým zápalem a 

které:  

a) může pojmout více než 20 

nábojů, nebo  

b) v případě dlouhých palných 

zbraní může pojmout více než 

10 nábojů, 

ledaže bylo této osobě uděleno 

povolení podle článku 6 nebo 

povolení, které bylo potvrzeno, 

obnoveno nebo prodlouženo podle 

čl. 7 odst. 4a. 

§ 14a (1) Zbraň kategorie C-I 

může, není-li dále stanoveno 

jinak, nabývat 

do vlastnictví, držet a nosit 

fyzická osoba, která 

a) je starší 18 let, 

b) je plně svéprávná a 

c) má místo pobytu na 

území České republiky. 

(2) Policie zajistí postupem 

uvedeným v § 57 zbraň 

kategorie C-I, pokud 

31991L0477 čl. 4  

odst. 4 

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  palná zbraň v působnosti 

této směrnice.  

 

 V tomto systému evidence údajů 

se zaznamenávají veškeré 

informace týkající se palných 
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a) byl její držitel 

pravomocně uznán 

vinným trestným činem 

uvedeným v § 22 odst. 1 

písm. a) nebo b); za 

účelem ověření této 

skutečnosti může policie 

vyžadovat vydání výpisu z 

evidence Rejstříku trestů, 

nebo 

b) se u jejího držitele 

prokáže změna 

zdravotního stavu, která 

může představovat 

v souvislosti s nakládáním 

se zbraní této kategorie 

přímé ohrožení života 

nebo zdraví; pro zjištění 

změny zdravotního stavu 

držitele zbraně kategorie 

C-I se přiměřeně použije § 

20a odst. 3. 

(3) Zbraně kategorie C-I 

může nabývat do vlastnictví 

a držet také právnická 

osoba, která vyvíjí 

sportovní, sběratelskou, 

muzejní, kulturní, 

historickou, filmovou, 

divadelní nebo obdobnou 

činnost anebo jde o 

podnikatele v oboru zbraní 

a střeliva.  

(4) Držitel zbraně uvedené 

v § 6a písm. a) je povinen 

a) střílet jen na střelnici, s 

výjimkou divadelních 

představení, rekonstrukcí 

historických bitev a jiných 

kulturních akcí, při nichž 

se ze zbraní nevystřelují 

střely; tato zbraň musí být 

označena platnou zkušební 

značkou podle zvláštního 

právního předpisu3), 

b) tuto zbraň a střelivo do ní 

zabezpečit proti zneužití, 

ztrátě nebo odcizení. 

(5) Držitel zbraně 

kategorie C-I nesmí 

a) zbraň nosit viditelně na 

veřejnosti nebo na místě 

veřejnosti přístupném, 

pokud se nepodílí na 

divadelním představení, 

rekonstrukci historické 

bitvy nebo obdobné 

zbraní, které jsou nezbytné ke 

sledování a identifikaci těchto 

palných zbraní, včetně informací 

o: 

a) druhu, značce výrobce, modelu, 

ráži a sériovém čísle každé palné 

zbraně a označení na rámu nebo 

pouzdru závěru jako jedinečném 

označení v souladu s odstavcem 1, 

které slouží jako jedinečný 

identifikátor každé palné zbraně; 

b) sériovém čísle nebo jedinečném 

označení připevněném na hlavních 

částech, pokud se liší od označení 

na rámu nebo pouzdru závěru 

palné zbraně; 

c) jménech a adresách dodavatelů 

a osob nabývajících nebo držících 

palnou zbraň, spolu s příslušným 

datem nebo daty, a 

d) veškerých přeměnách nebo 

úpravách palné zbraně vedoucích 

ke změně její kategorie či 

podkategorie, včetně jejího 

oficiálně osvědčeného 

znehodnocení či zničení 

a příslušném datu nebo datech. 

Členské státy zajistí, aby záznam 

o palných zbraních a jejich 

hlavních částech včetně 

souvisejících osobních údajů byl 

uchováván příslušnými orgány 

v systémech evidence údajů po 

dobu 30 let od zničení dotčených 

palných zbraní nebo hlavních 

částí. 

Záznamy o palných zbraních 

a jejich hlavních částech uvedené 

v prvním pododstavci tohoto 

odstavce a příslušné osobní údaje 

jsou přístupné: 

a) orgánům příslušným pro 

udělování či odnětí povolení podle 

článku 6 nebo 7 nebo orgánům 

příslušným pro celní řízení, a to po 

dobu 10 let od zničení dotčené 

palné zbraně nebo jejích hlavních 

částí, a 

b) orgánům příslušným pro 

prevenci, vyšetřování, odhalování 

či stíhání trestných činů nebo pro 

výkon trestů, a to po dobu 30 let 

od zničení dotčené palné zbraně 

nebo jejích hlavních částí. 

Členské státy zajistí, aby byly 
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kulturní akci, 

b) zbraň nosit nebo s ní na 

veřejnosti nebo na místě 

veřejnosti přístupném 

jakkoliv manipulovat, 

pokud je jeho schopnost k 

této činnosti snížena 

požitím alkoholických 

nápojů, návykových látek, 

léků nebo v důsledku 

nemoci, 

c) převést vlastnictví ke 

zbrani kategorie C-I nebo 

střelivo do ní na osobu, 

která nesplňuje podmínky 

uvedené v odstavci 1, a 

d) přenechat zbraň 

kategorie C-I nebo střelivo 

do ní osobě, která 

nesplňuje podmínky 

uvedené v odstavci 1 písm. 

a) nebo b). 

(6) Držitel zbraně kategorie 

C-I je povinen způsobem a 

v rozsahu, které stanoví 

prováděcí právní předpis, 

a) ohlásit nabytí vlastnictví 

ke zbrani kategorie C-I 

příslušnému útvaru 

policie, a to do 10 

pracovních dnů ode dne, 

kdy vlastnictví k takové 

zbrani nabyl, a 

b) vést evidenci zbraní 

kategorie C-I, které jsou 

předmětem jeho 

podnikatelské činnosti, 

jde-li o podnikatele 

v oboru zbraní a střeliva; 

evidenci zbraní kategorie 

C-I vede podnikatel 

v oboru zbraní a střeliva 

v Centrálním registru 

zbraní. 

 

osobní údaje po uplynutí lhůt 

stanovených ve druhém a třetím 

pododstavci ze systémů evidence 

údajů vymazány. Tím nejsou 

dotčeny případy, kdy byly 

konkrétní osobní údaje předány 

orgánu příslušnému pro prevenci, 

vyšetřování, odhalování či stíhání 

trestných činů nebo pro výkon 

trestů a jsou užívány v tomto 

specifickém kontextu nebo jiným 

orgánům příslušným ke 

srovnatelnému účelu podle 

vnitrostátního práva. V těchto 

případech se zpracování takových 

údajů příslušnými orgány řídí 

vnitrostátním právem dotčeného 

členského státu v plném souladu 

s právem Unie, zejména pokud jde 

o ochranu údajů. 

Podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé musí po celou 

dobu své činnosti vést evidenci, 

v níž je zaznamenána každá palná 

zbraň a každá hlavní část, na niž 

se vztahuje tato směrnice, její 

vstupy a výstupy, spolu s údaji, 

které umožní identifikaci 

a sledování dotčené palné zbraně 

nebo její hlavní části, zejména 

druh, značka výrobce, model, ráže 

a sériové číslo a jména a adresy 

dodavatelů a osob, které ji 

nabývají. 

Po ukončení činnosti předají 

podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé tuto evidenci 

vnitrostátním orgánům příslušným 

pro systémy evidence údajů 

stanovené v prvním pododstavci. 

Členské státy zajistí, aby 

podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé, kteří jsou 

usazeni na jejich území, předložili 

bez zbytečného prodlení hlášení 

o transakcích zahrnujících palné 

zbraně nebo jejich hlavní části 

příslušným vnitrostátním 

orgánům, aby podnikatelé v oboru 

zbraní a zprostředkovatelé měli 

elektronické spojení s těmito 

orgány pro tyto ohlašovací účely 

a aby aktualizace systémů 

evidence údajů proběhla okamžitě 

po obdržení informací o takových 

transakcích. 

32017L0853 

 

čl. 1  

odst. 3 

3) Článek 4 se mění takto:  
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31991L0477 

písm. c) 

 

čl. 4  

odst. 5 

… 

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:  

„5. Členské státy zajistí, aby 

všechny palné zbraně mohly být 

kdykoliv přiřazeny ke svému 

majiteli.“ 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6 

 

čl. 5  

odst. 1 a 2 

„Článek 5  

1. Aniž je dotčen článek 3, povolí 

členské státy nabývání a držení 

palných zbraní pouze osobám, 

které pro to mají řádný důvod a 

které: 

a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou 

nabývání palných zbraní jinak než 

koupí a jejich držení k loveckým 

účelům nebo pro sportovní střelbu 

za předpokladu, že v tomto 

případě má osoba mladší 18 let 

povolení rodičů nebo je pod jejich 

vedením či pod vedením dospělé 

osoby s platnou licencí k držení 

palné zbraně či licencí k lovu nebo 

provádí střelbu v rámci 

licencovaného či jinak 

schváleného tréninkového 

střediska a že rodič nebo dospělá 

osoba s platnou licencí k držení 

palné zbraně či licencí k lovu 

přebírá odpovědnost za náležité 

skladování podle článku 5a, a  

b) nepředstavují nebezpečí pro 

sebe ani pro jiné osoby, veřejný 

pořádek ani veřejnou bezpečnost. 

Odsouzení za úmyslný násilný 

trestný čin se považuje za příznak, 

že takové nebezpečí existuje.  

2. Členské státy mají zaveden 

monitorovací systém, který mohou 

provozovat průběžně, nebo 

periodicky, s cílem zajistit, aby 

byly po celou dobu trvání povolení 

plněny podmínky pro povolení 

stanovené vnitrostátním právem a 

aby byly mimo jiné zhodnoceny 

příslušné lékařské a psychologické 

informace. Konkrétní opatření se 

stanoví v souladu s vnitrostátním 

právem. 

Pokud již není některá z 

uvedených podmínek splněna, 

členské státy příslušné povolení 

odejmou.  

Členské státy mohou osobám s 

bydlištěm na jejich území zakázat 

držení palné zbraně nabyté v jiném 
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členském státě, pouze pokud 

nabytí stejného druhu palné zbraně 

na svém území zakazují. 

31991L0477 čl. 8 1. Palnou zbraň kategorie C není 

možné držet, pokud ji držitel 

neohlásí orgánům členského státu, 

ve kterém je tato zbraň držena. 

Členské státy stanoví povinné 

ohlášení všech palných zbraní  

kategorie C 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 převodu nebo 

předání palné zbraně  kategorie C 

a upřesní identifikační prvky 

nabyvatele a  palné 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 zakáže na 

svém území nabývání a držení 

určité palné zbraně zařazené do 

kategorie B nebo C nebo je 

podmíní udělením povolení, 

uvědomí o tom ostatní členské 

státy, které poznámku o tom 

výslovně zaznamenají do 

veškerých evropských zbrojních 

pasů, které pro takovou palnou 

zbraň vydají, podle čl. 12 odst. 2. 

§ 16 odst. 

1 

 (1) Zbrojní průkaz je 

veřejná listina, která fyzickou 

osobu opravňuje k nabývání 

vlastnictví a držení zbraně 

nebo střeliva do těchto zbraní 

v rozsahu oprávnění 

stanovených pro jednotlivé 

skupiny zbrojního průkazu a v 

rozsahu těchto oprávnění k 

jejich nošení. Doba platnosti 

zbrojního průkazu je 10 5 let. 

Zbrojní průkaz lze vydat 

podle posudku o zdravotní 

způsobilosti s dobou platnosti 

kratší než 10 5 let.  

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1 

odst. 4 

 

 

čl. 4a 

4) Článek 4a se nahrazuje tímto:  

 

„Článek 4a  

Aniž je dotčen článek 3, povolí 

členské státy nabývání a držení 

palných zbraní pouze osobám, 

které obdržely licenci nebo, v 

případě palných zbraní zařazených 

do kategorie C, které mají k 

nabývání a držení takových 

palných zbraní zvláštní povolení v 

souladu s vnitrostátním právem.“ 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6  

 

 

čl. 6 

6) Články 5 a 6 se nahrazují tímto:  

„… 

Článek 6  

… 
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odst. 7 7. Povolení udělená podle tohoto 

článku se pravidelně 

přezkoumávají, nejpozději 

každých pět let.“ 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 7 

písm. a) 

 

čl. 7  

odst. 4  

in fine 

7) Článek 7 se mění takto:  

a) v odstavci 4 se doplňuje nový 

pododstavec, který zní:  

 

„Povolení k držení palné zbraně se 

pravidelně přezkoumává, 

nejpozději každých pět let. 

Povolení může být obnoveno nebo 

prodlouženo, jsou-li nadále 

splněny podmínky, na jejichž 

základě bylo uděleno.“;  

§ 28 odst. 

1 písm. a) 

(1) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny A je oprávněn pro 

sběratelské účely  

  

a) nabývat do vlastnictví a 

držet zbraň kategorie A 

kategorie A nebo A-I, na 

kterou mu byla udělena 

výjimka, zbraň kategorie B, 

na kterou mu bylo vydáno 

povolení, nebo zbraň 

kategorie C, nebo  

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1 

odst. 4 

 

 

čl. 4a 

4) Článek 4a se nahrazuje tímto:  

 

„Článek 4a  

Aniž je dotčen článek 3, povolí 

členské státy nabývání a držení 

palných zbraní pouze osobám, 

které obdržely licenci nebo, v 

případě palných zbraní 

zařazených do kategorie C, které 

mají k nabývání a držení 

takových palných zbraní zvláštní 

povolení v souladu s 

vnitrostátním právem.“ 

§ 28 odst. 

1 písm. b) 

(1) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny A je oprávněn pro 

sběratelské účely 

b) nabývat do vlastnictví a 

držet, popřípadě nosit střelivo 

do zbraně kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C, 

nejvíce však 3 kusy téhož 

druhu, ráže, značky a 

výrobního provedení, anebo 1 

nejmenší spotřebitelské 

balení.  

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 9  

 

 

čl. 10  

odst. 1 

pododstavec 

2 

9) Článek 10 se nahrazuje tímto:  

„Článek 10 

… 

Nabývat zásobovací ústrojí pro 

samonabíjecí palné zbraně pro 

střelivo se středovým zápalem, 

které mohou pojmout více než 20 

nábojů nebo více než 10 nábojů v 

případě dlouhých palných zbraní, 

smí pouze osoby, jimž je uděleno 

povolení podle článku 6 nebo 

povolení, které bylo potvrzeno, 

obnoveno nebo prodlouženo podle 

čl. 7 odst. 4a.  

§ 28 odst. (2) Držitel zbrojního průkazu 32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 
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2 skupiny B nebo C je oprávněn  

a) podle účelu užívání 

nabývat do vlastnictví a 

držet, popřípadě nosit zbraň 

kategorie A-I nebo 
zakázaný doplněk zbraně, 

na který které mu byla 

udělena výjimka, sportovní 

nebo loveckou zbraň 

kategorie B, na kterou mu 

bylo vydáno povolení, nebo 

sportovní nebo loveckou 

zbraň kategorie C; tuto 

zbraň může nosit pouze na 

střelnici nebo v místech, kde 

je k tomu oprávněn podle 

zvláštního právního 

předpisu, a  

b) nabývat do vlastnictví, 

držet, popřípadě nosit střelivo 

nebo jednotlivé části nábojů 

do zbraní kategorie A-I, B 

nebo C; střelivo a jednotlivé 

části nábojů nesmí nosit 

viditelně. 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1 

odst. 4 

 

 

čl. 4a 

4) Článek 4a se nahrazuje tímto:  

 

„Článek 4a  

Aniž je dotčen článek 3, povolí 

členské státy nabývání a držení 

palných zbraní pouze osobám, 

které obdržely licenci nebo, v 

případě palných zbraní zařazených 

do kategorie C, které mají k 

nabývání a držení takových 

palných zbraní zvláštní povolení v 

souladu s vnitrostátním právem.“ 

§ 28 odst. 

3 písm. a) 

(3) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny D je oprávněn při 

výkonu zaměstnání nebo 

povolání  

  

a) nosit nebo držet zbraň 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C, na kterou má 

jeho zaměstnavatel vydán 

průkaz zbraně k účelům, pro 

které byla vydána zbrojní 

licence; k této zbrani je 

oprávněn držet nebo nosit i 

střelivo, a  

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1 

odst. 4 

 

 

čl. 4a 

4) Článek 4a se nahrazuje tímto:  

 

„Článek 4a  

Aniž je dotčen článek 3, povolí 

členské státy nabývání a držení 

palných zbraní pouze osobám, 

které obdržely licenci nebo, v 

případě palných zbraní 

zařazených do kategorie C, které 

mají k nabývání a držení 

takových palných zbraní zvláštní 

povolení v souladu s 

vnitrostátním právem.“ 

§ 28 odst. 

4 písm. a) 

(4) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny E je oprávněn  

a) nabývat do vlastnictví a 

držet, popřípadě nosit zbraň 

kategorie A-I, na kterou 

mu byla vydána výjimka, 

zbraň kategorie B, na kterou 

mu bylo vydáno povolení, 

nebo zbraň kategorie C,  

… 

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1 

odst. 4 

 

 

čl. 4a 

4) Článek 4a se nahrazuje tímto:  

 

„Článek 4a  

Aniž je dotčen článek 3, povolí 

členské státy nabývání a držení 

palných zbraní pouze osobám, 

které obdržely licenci nebo, v 

případě palných zbraní zařazených 
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do kategorie C, které mají k 

nabývání a držení takových 

palných zbraní zvláštní povolení v 

souladu s vnitrostátním právem.“ 

§ 29 odst. 

1 písm. b), 

e), g) a i) 

(1) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny A až E je povinen 

b) zabezpečit zbraň kategorie 

A, B kategorie A, A-I, B 

nebo C a střelivo (§ 58),  

  

e) předložit na výzvu 

příslušného útvaru policie 

zbrojní průkaz, zbraň 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C, střelivo do této 

zbraně a příslušné doklady, v 

případech hodných zvláštního 

zřetele lze dohodnout místo 

pro jejich předložení,  

  

g) neprodleně ohlásit 

kterémukoliv útvaru policie 

ztrátu nebo odcizení zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C, střeliva do této 

zbraně, zbrojního průkazu 

nebo průkazu zbraně; v 

případě ztráty nebo odcizení 

zbraně kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C 

odevzdat též průkaz zbraně,  

  

i) mít u sebe zbrojní průkaz a 

průkaz zbraně, má-li u sebe 

zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střelivo do této zbraně; 

povinnost mít u sebe průkaz 

zbraně se nevztahuje na 

držitele zbrojního průkazu, 

který má u sebe pouze střelivo 

a který je oprávněn nabývat 

do vlastnictví, držet, 

popřípadě nosit také střelivo 

do zbraně, na kterou mu nebyl 

vydán průkaz zbraně,  

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 3 

písm. c) 

 

čl. 4  

odst. 5 

3) Článek 4 se mění takto:  

… 

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:  

„5. Členské státy zajistí, aby 

všechny palné zbraně mohly být 

kdykoliv přiřazeny ke svému 

majiteli.“ 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6 

 

čl. 5a 

Článek 5a  

 

S cílem minimalizovat riziko, že 

by k palným zbraním nebo střelivu 

získaly přístup neoprávněné 

osoby, stanoví členské státy 

pravidla pro řádný dohled nad 

palnými zbraněmi a střelivem a 

pravidla pro jejich řádné a 

bezpečné skladování. Palné zbraně 

a střelivo pro tyto palné zbraně 

nesmí být snadno společně 

přístupné. Řádný dohled znamená, 

že osoba, která má palnou zbraň 

nebo střelivo v zákonném držení, 

má nad nimi kontrolu během jejich 

přepravy a používání. Míra 

kontroly opatření pro náležité 

skladování odpovídá množství a 

kategorii dotčených palných 

zbraní a střeliva. 

§ 29 odst. 

1 písm. k) 
(1) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny A až E je povinen 

k) ohlásit do 10 pracovních 

dnů příslušnému útvaru 

policie změnu ráže zbraně, 

opravu nebo úpravu zbraně 

mající za následek změnu 

kategorie zbraně; v případě, 

že se jedná o úpravu mající 

za následek vznik zbraně 

kategorie B, smí tuto úpravu 

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1 

odst. 4 

 

 

čl. 4a 

4) Článek 4a se nahrazuje tímto:  

 

„Článek 4a  

Aniž je dotčen článek 3, povolí 

členské státy nabývání a držení 

palných zbraní pouze osobám, 
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provést až na základě 

uděleného povolení k nabytí 

zbraně kategorie B a v 

případě, že úprava má za 

následek vznik zbraně 

kategorie A kategorie A 

nebo A-I, smí takovou 

úpravu provést až na základě 

udělení výjimky k nabytí 

zbraně kategorie A kategorie 

A nebo A-I, 

které obdržely licenci nebo, v 

případě palných zbraní 

zařazených do kategorie C, které 

mají k nabývání a držení 

takových palných zbraní zvláštní 

povolení v souladu s 

vnitrostátním právem.“ 

§ 29 odst. 

3 písm. c) 

(3) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny A až E nesmí 

c) nosit zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C, 

na kterou nebyl vydán průkaz 

zbraně,  

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

§ 34 Příslušný útvar policie 

prověří nejdéle ve lhůtě 5 

let od vydání zbrojní 

licence a následně vždy 

nejpozději každých 5 let 

skutečnosti uvedené v § 33 

odst. 2, stejně postupuje 

také při změně člena 

statutárního orgánu nebo 

odpovědného zástupce 

držitele zbrojní licence.  

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6  

 

 

čl. 6  

odst. 7 

6) Články 5 a 6 se nahrazují tímto:  

„… 

Článek 6  

… 

7. Povolení udělená podle tohoto 

článku se pravidelně 

přezkoumávají, nejpozději 

každých pět let.“ 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 7 

písm. a) 

 

čl. 7  

odst. 4  

in fine 

7) Článek 7 se mění takto:  

a) v odstavci 4 se doplňuje nový 

pododstavec, který zní:  

„Povolení k držení palné zbraně se 

pravidelně přezkoumává, 

nejpozději každých pět let. 

Povolení může být obnoveno nebo 

prodlouženo, jsou-li nadále 

splněny podmínky, na jejichž 

základě bylo uděleno.“;  

§ 38 odst. 

4 písm. a) 

a c) 

(4) Držitel zbrojní licence 

skupiny F je oprávněn  

 a) nabývat do vlastnictví a 

držet zbraň kategorie A 

kategorie A nebo A-I, na 

kterou mu byla udělena 

výjimka, zbraň kategorie B, 

na kterou mu bylo vydáno 

povolení, nebo zbraň 

kategorie C, nebo střelivo do 

zbraní, které je oprávněn 

držet,  

 … 

c) za účelem výuky nebo 

výcviku svěřit za dohledu 

oprávněné osoby zbraň, 

střelivo nebo zakázaný 

doplněk zbraně, kterou je 

oprávněn držet; zbraň 

kategorie A kategorie A nebo 

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6  

 

 

čl. 6  

odst. 4 

6) Články 5 a 6 se nahrazují tímto:  

„… 

Článek 6  

4. Členské státy mohou povolit 

podnikatelům v oboru zbraní a 

zprostředkovatelům, aby za 

přísných bezpečnostních 

podmínek v rámci své profesní 

činnosti nabývali, vyráběli, 

znehodnocovali, opravovali, 

dodávali, převáděli a drželi palné 

zbraně, jejich hlavní části a 

střelivo zařazené do kategorie A.  
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A-I nebo střelivo do této 

zbraně pouze držiteli 

zbrojního průkazu skupiny D.  

§ 38 odst. 

5 písm. a) 

(5) Držitel zbrojní licence 

skupiny G je oprávněn  

  

a) nabývat do vlastnictví a 

držet zbraň kategorie A 

kategorie A nebo A-I, na 

kterou mu byla udělena 

výjimka, zbraň kategorie B, 

na kterou mu bylo vydáno 

povolení, nebo zbraň 

kategorie C, nebo střelivo do 

zbraní, které je oprávněn 

držet, nebo  

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6 

 

čl. 6  

odst. 2 

2. V zájmu ochrany bezpečnosti 

kritické infrastruktury, obchodní 

dopravy, konvojů vysoké hodnoty 

a citlivých prostor, jakož i pro 

účely národní obrany, vzdělávací, 

kulturní, výzkumné a historické 

účely, a aniž je dotčen odstavec 1, 

mohou příslušné vnitrostátní 

orgány udělit povolení pro palné 

zbraně, jejich hlavní části a 

střelivo zařazené do kategorie A v 

jednotlivých případech výjimečně 

a s náležitým odůvodněním, není-

li to v rozporu s veřejnou 

bezpečností a s veřejným 

pořádkem. 

§ 38 odst. 

6 písm. a) 

(6) Držitel zbrojní licence 

skupiny H je oprávněn  

  

a) nabývat do vlastnictví a 

držet zbraň kategorie A 

kategorie A nebo A-I, na 

kterou mu byla udělena 

výjimka, zbraň kategorie B, 

na kterou mu bylo vydáno 

povolení, nebo zbraň 

kategorie C, nebo střelivo do 

zbraní, které je oprávněn 

držet,  

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6 

 

čl. 6  

odst. 2 

2. V zájmu ochrany bezpečnosti 

kritické infrastruktury, obchodní 

dopravy, konvojů vysoké 

hodnoty a citlivých prostor, 

jakož i pro účely národní 

obrany, vzdělávací, kulturní, 

výzkumné a historické účely, a 

aniž je dotčen odstavec 1, 

mohou příslušné vnitrostátní 

orgány udělit povolení pro palné 

zbraně, jejich hlavní části a 

střelivo zařazené do kategorie A 

v jednotlivých případech 

výjimečně a s náležitým 

odůvodněním, není-li to v 

rozporu s veřejnou bezpečností 

a s veřejným pořádkem. 

§ 38 odst. 

7 věta 

první 

(7) Držitel zbrojní licence 

skupiny I je oprávněn 

nabývat do vlastnictví a 

držet zbraň kategorie A 

kategorie A nebo A-I, na 

kterou mu byla udělena 

výjimka, zbraň kategorie B, 

na kterou mu bylo vydáno 

povolení, nebo zbraň 

kategorie C nebo střelivo do 

zbraní, které je oprávněn 

držet. 

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6 

 

čl. 6  

odst. 3 a 5 

3. Členské státy se mohou 

rozhodnout, že v jednotlivých 

zvláštních případech, výjimečně a 

s náležitým odůvodněním udělí 

sběratelům povolení nabývat a 

držet palné zbraně, jejich hlavní 

části a střelivo zařazené do 

kategorie A, a to za přísných 

bezpečnostních podmínek, včetně 
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prokázání příslušným 

vnitrostátním orgánům, že jsou 

zavedena opatření k zamezení 

veškerým rizikům pro veřejnou 

bezpečnost nebo veřejný pořádek 

a že dané palné zbraně, jejich 

hlavní části a střelivo jsou 

skladovány při zajištění úrovně 

bezpečnosti přiměřené rizikům 

spojeným s přístupem 

neoprávněné osoby k takovým 

předmětům. 

Členské státy zajistí, aby byli 

sběratelé, kterým bylo uděleno 

povolení podle prvního 

pododstavce tohoto odstavce 

identifikovatelní v rámci systémů 

evidence údajů uvedených v 

článku 4. Sběratelé, kterým bylo 

takové povolení uděleno, jsou 

povinni vést evidenci veškerých 

palných zbraní zařazených do 

kategorie A ve svém držení, k níž 

mají příslušné vnitrostátní orgány 

přístup. Členské státy zavedou 

náležitý systém monitorování 

sběratelů, kterým bylo takové 

povolení uděleno, a zohlední 

přitom veškeré relevantní faktory. 

5. Členské státy mohou povolit 

muzeím, aby za přísných 

bezpečnostních podmínek 

nabývala a držela palné zbraně, 

jejich hlavní části a střelivo 

zařazené do kategorie A.  

§ 38 odst. 

8 písm. a) 

(8) Držitel zbrojní licence 

skupiny J je oprávněn  

  

a) nabývat do vlastnictví a 

držet zbraň kategorie A 

kategorie A nebo A-I, na 

kterou mu byla udělena 

výjimka, zbraň kategorie B, 

na kterou mu bylo vydáno 

povolení, nebo zbraň 

kategorie C, nebo střelivo do 

zbraní, které je oprávněn 

držet,  

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 2 

 

čl. 2  

odst. 2 

2) Článek 2 se nahrazuje tímto: 

„Článek 2  

 

2. Tato směrnice se nevztahuje na 

nabývání nebo držení palných 

zbraní a střeliva v souladu s 

vnitrostátními předpisy 

ozbrojenými silami, policií nebo 

orgány veřejné moci. Rovněž se 

nevztahuje na transfery, které 

upravuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/43/ES (*)  

___________ 

(*)Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/43/ES ze 

dne 6. května 2009 o zjednodušení 
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podmínek transferů produktů pro 

obranné účely uvnitř Společenství 

(Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1).“ 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6 

 

čl. 6  

odst. 2 

2. V zájmu ochrany bezpečnosti 

kritické infrastruktury, obchodní 

dopravy, konvojů vysoké hodnoty 

a citlivých prostor, jakož i pro 

účely národní obrany, vzdělávací, 

kulturní, výzkumné a historické 

účely, a aniž je dotčen odstavec 1, 

mohou příslušné vnitrostátní 

orgány udělit povolení pro palné 

zbraně, jejich hlavní části a 

střelivo zařazené do kategorie A v 

jednotlivých případech výjimečně 

a s náležitým odůvodněním, není-

li to v rozporu s veřejnou 

bezpečností a s veřejným 

pořádkem. 

§ 38 odst. 

8 písm. c) 

(8) Držitel zbrojní licence 

skupiny J je oprávněn  

c) je-li soudním znalcem, 

držet zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

a střelivo do této zbraně za 

účelem vypracování 

znaleckého posudku.  

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 rec. 16 Členské státy by však měly mít 

možnost povolovat nabývání 

a držení zakázaných palných 

zbraní, hlavních částí a střeliva 

zařazených do kategorie A, pokud 

je to nutné ke vzdělávacím 

a kulturním účelům, včetně filmu 

a divadla, a i k výzkumným nebo 

historickým účelům. Takové 

povolení mohou mimo jiné získat 

zbrojíři, zkušebny palných zbraní, 

výrobci, certifikovaní odborníci, 

forenzní vědečtí pracovníci 

a v některých případech osoby 

podílející se na výrobě filmových 

nebo televizních záznamů. 

Členské státy by měly mít rovněž 

možnost povolit jednotlivcům 

nabývat a držet jinak zakázané 

palné zbraně, jejich hlavní části 

a střelivo zařazené do kategorie 

A za účelem národní obrany, jako 

například v rámci dobrovolného 

vojenského výcviku 

poskytovaného podle 

vnitrostátního práva. 

§ 39 odst. 

1 písm. l) 

(1) Držitel zbrojní licence 

skupiny A až J je povinen 

l) vést evidenci  

1. zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C a 

střeliva do těchto zbraní, které 

vlastní a na které má vydán 

průkaz zbraně, a tuto evidenci 

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

31991L0477 čl. 4  

odst. 4 

4.  Členské státy zajistí do 31. 

prosince 2014 zřízení a údržbu 

počítačového systému evidence 

údajů, centralizovaného nebo 
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uchovávat po dobu 5 let i po 

skončení činnosti,  

2. vydaných a přijatých zbraní 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C a střeliva do 

těchto zbraní,  

decentralizovaného, který 

oprávněným orgánům zajistí 

přístup k systémům evidence 

údajů, v nichž je zaznamenána 

každá  palná zbraň v působnosti 

této směrnice.  

 

 V tomto systému evidence údajů 

se zaznamenávají veškeré 

informace týkající se palných 

zbraní, které jsou nezbytné ke 

sledování a identifikaci těchto 

palných zbraní, včetně informací 

o: 

a) druhu, značce výrobce, modelu, 

ráži a sériovém čísle každé palné 

zbraně a označení na rámu nebo 

pouzdru závěru jako jedinečném 

označení v souladu s odstavcem 1, 

které slouží jako jedinečný 

identifikátor každé palné zbraně; 

b) sériovém čísle nebo jedinečném 

označení připevněném na hlavních 

částech, pokud se liší od označení 

na rámu nebo pouzdru závěru 

palné zbraně; 

c) jménech a adresách dodavatelů 

a osob nabývajících nebo držících 

palnou zbraň, spolu s příslušným 

datem nebo daty, a 

d) veškerých přeměnách nebo 

úpravách palné zbraně vedoucích 

ke změně její kategorie či 

podkategorie, včetně jejího 

oficiálně osvědčeného 

znehodnocení či zničení 

a příslušném datu nebo datech. 

Členské státy zajistí, aby záznam 

o palných zbraních a jejich 

hlavních částech včetně 

souvisejících osobních údajů byl 

uchováván příslušnými orgány 

v systémech evidence údajů po 

dobu 30 let od zničení dotčených 

palných zbraní nebo hlavních 

částí. 

Záznamy o palných zbraních 

a jejich hlavních částech uvedené 

v prvním pododstavci tohoto 

odstavce a příslušné osobní údaje 

jsou přístupné: 

a) orgánům příslušným pro 

udělování či odnětí povolení podle 

článku 6 nebo 7 nebo orgánům 

příslušným pro celní řízení, a to po 

dobu 10 let od zničení dotčené 
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palné zbraně nebo jejích hlavních 

částí, a 

b) orgánům příslušným pro 

prevenci, vyšetřování, odhalování 

či stíhání trestných činů nebo pro 

výkon trestů, a to po dobu 30 let 

od zničení dotčené palné zbraně 

nebo jejích hlavních částí. 

Členské státy zajistí, aby byly 

osobní údaje po uplynutí lhůt 

stanovených ve druhém a třetím 

pododstavci ze systémů evidence 

údajů vymazány. Tím nejsou 

dotčeny případy, kdy byly 

konkrétní osobní údaje předány 

orgánu příslušnému pro prevenci, 

vyšetřování, odhalování či stíhání 

trestných činů nebo pro výkon 

trestů a jsou užívány v tomto 

specifickém kontextu nebo jiným 

orgánům příslušným ke 

srovnatelnému účelu podle 

vnitrostátního práva. V těchto 

případech se zpracování takových 

údajů příslušnými orgány řídí 

vnitrostátním právem dotčeného 

členského státu v plném souladu 

s právem Unie, zejména pokud jde 

o ochranu údajů. 

Podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé musí po celou 

dobu své činnosti vést evidenci, 

v níž je zaznamenána každá palná 

zbraň a každá hlavní část, na niž 

se vztahuje tato směrnice, její 

vstupy a výstupy, spolu s údaji, 

které umožní identifikaci 

a sledování dotčené palné zbraně 

nebo její hlavní části, zejména 

druh, značka výrobce, model, ráže 

a sériové číslo a jména a adresy 

dodavatelů a osob, které ji 

nabývají. 

Po ukončení činnosti předají 

podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé tuto evidenci 

vnitrostátním orgánům příslušným 

pro systémy evidence údajů 

stanovené v prvním pododstavci. 

Členské státy zajistí, aby 

podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé, kteří jsou 

usazeni na jejich území, předložili 

bez zbytečného prodlení hlášení 

o transakcích zahrnujících palné 

zbraně nebo jejich hlavní části 

příslušným vnitrostátním 
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orgánům, aby podnikatelé v oboru 

zbraní a zprostředkovatelé měli 

elektronické spojení s těmito 

orgány pro tyto ohlašovací účely 

a aby aktualizace systémů 

evidence údajů proběhla okamžitě 

po obdržení informací o takových 

transakcích. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 3 

písm. c) 

 

čl. 4  

odst. 5 

3) Článek 4 se mění takto:  

… 

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:  

„5. Členské státy zajistí, aby 

všechny palné zbraně mohly být 

kdykoliv přiřazeny ke svému 

majiteli.“ 

§ 39 odst. 

1 písm. m) 

(1) Držitel zbrojní licence 

skupiny A až J je povinen 

m) zapisovat údaje o zbraních 

kategorie A, B nebo C A, A-

I, B a C a střelivu do těchto 

zbraní, na které nemá vydán 

průkaz zbraně, a černém 

loveckém prachu, 

bezdýmném prachu a 

zápalkách do centrálního 

registru zbraní,  

 

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

31991L0477 čl. 4  

odst. 4 

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  palná zbraň v působnosti 

této směrnice.  

 

 V tomto systému evidence údajů 

se zaznamenávají veškeré 

informace týkající se palných 

zbraní, které jsou nezbytné ke 

sledování a identifikaci těchto 

palných zbraní, včetně informací 

o: 

a) druhu, značce výrobce, modelu, 

ráži a sériovém čísle každé palné 

zbraně a označení na rámu nebo 

pouzdru závěru jako jedinečném 

označení v souladu s odstavcem 1, 

které slouží jako jedinečný 

identifikátor každé palné zbraně; 

b) sériovém čísle nebo jedinečném 

označení připevněném na hlavních 

částech, pokud se liší od označení 

na rámu nebo pouzdru závěru 

palné zbraně; 

c) jménech a adresách dodavatelů 

a osob nabývajících nebo držících 

palnou zbraň, spolu s příslušným 

datem nebo daty, a 

d) veškerých přeměnách nebo 

úpravách palné zbraně vedoucích 
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ke změně její kategorie či 

podkategorie, včetně jejího 

oficiálně osvědčeného 

znehodnocení či zničení 

a příslušném datu nebo datech. 

Členské státy zajistí, aby záznam 

o palných zbraních a jejich 

hlavních částech včetně 

souvisejících osobních údajů byl 

uchováván příslušnými orgány 

v systémech evidence údajů po 

dobu 30 let od zničení dotčených 

palných zbraní nebo hlavních 

částí. 

Záznamy o palných zbraních 

a jejich hlavních částech uvedené 

v prvním pododstavci tohoto 

odstavce a příslušné osobní údaje 

jsou přístupné: 

a) orgánům příslušným pro 

udělování či odnětí povolení podle 

článku 6 nebo 7 nebo orgánům 

příslušným pro celní řízení, a to po 

dobu 10 let od zničení dotčené 

palné zbraně nebo jejích hlavních 

částí, a 

b) orgánům příslušným pro 

prevenci, vyšetřování, odhalování 

či stíhání trestných činů nebo pro 

výkon trestů, a to po dobu 30 let 

od zničení dotčené palné zbraně 

nebo jejích hlavních částí. 

Členské státy zajistí, aby byly 

osobní údaje po uplynutí lhůt 

stanovených ve druhém a třetím 

pododstavci ze systémů evidence 

údajů vymazány. Tím nejsou 

dotčeny případy, kdy byly 

konkrétní osobní údaje předány 

orgánu příslušnému pro prevenci, 

vyšetřování, odhalování či stíhání 

trestných činů nebo pro výkon 

trestů a jsou užívány v tomto 

specifickém kontextu nebo jiným 

orgánům příslušným ke 

srovnatelnému účelu podle 

vnitrostátního práva. V těchto 

případech se zpracování takových 

údajů příslušnými orgány řídí 

vnitrostátním právem dotčeného 

členského státu v plném souladu 

s právem Unie, zejména pokud jde 

o ochranu údajů. 

Podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé musí po celou 

dobu své činnosti vést evidenci, 

v níž je zaznamenána každá palná 
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zbraň a každá hlavní část, na niž 

se vztahuje tato směrnice, její 

vstupy a výstupy, spolu s údaji, 

které umožní identifikaci 

a sledování dotčené palné zbraně 

nebo její hlavní části, zejména 

druh, značka výrobce, model, ráže 

a sériové číslo a jména a adresy 

dodavatelů a osob, které ji 

nabývají. 

Po ukončení činnosti předají 

podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé tuto evidenci 

vnitrostátním orgánům příslušným 

pro systémy evidence údajů 

stanovené v prvním pododstavci. 

Členské státy zajistí, aby 

podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé, kteří jsou 

usazeni na jejich území, předložili 

bez zbytečného prodlení hlášení 

o transakcích zahrnujících palné 

zbraně nebo jejich hlavní části 

příslušným vnitrostátním 

orgánům, aby podnikatelé v oboru 

zbraní a zprostředkovatelé měli 

elektronické spojení s těmito 

orgány pro tyto ohlašovací účely 

a aby aktualizace systémů 

evidence údajů proběhla okamžitě 

po obdržení informací o takových 

transakcích. 

§ 39 odst. 

2 písm. a) 

(2) Držitel zbrojní licence 

skupiny B nebo E je dále 

povinen  

a) při znehodnocování zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C nebo zbraně 

uvedené v § 6a písm. a) nebo 

střeliva nebo výrobě jejich 

řezů dodržovat postup 

stanovený prováděcím 

právním předpisem nebo 

schválený Českým úřadem 

pro zkoušení zbraní a střeliva, 

nelze-li postupovat podle 

postupu stanoveného 

prováděcím právním 

předpisem,  

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 10 

 

čl. 10b  

10) Vkládají se nové články, které 

znějí:  

 

„… 

Článek 10b  

1. Členské státy přijmou opatření 

k tomu, aby znehodnocení palných 

zbraní zkontroloval příslušný 

orgán, a bylo tak zajištěno, že v 

důsledku úprav provedených na 

palné zbrani jsou všechny její 

hlavní části trvale nefunkční a 

nelze je odstranit, nahradit nebo 

upravit způsobem, který by jakkoli 

umožnil uschopnění palné zbraně 

ke střelbě. Členské státy v rámci 

uvedené kontroly zajistí vydání 

osvědčení a pořízení záznamu, 

které potvrzují znehodnocení 

palné zbraně, a umístění 
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zřetelného odpovídajícího 

označení na palnou zbraň.  

2. Komise přijme prováděcí akty, 

jimiž stanoví normy a techniky 

znehodnocování, aby bylo 

zajištěno, že všechny hlavní části 

palné zbraně jsou trvale nefunkční 

a není možné je odstranit, nahradit 

nebo upravit způsobem, který by 

jakkoli umožnil uschopnění palné 

zbraně ke střelbě. Tyto prováděcí 

akty se přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 13b odst. 2.  

3. Prováděcí akty uvedené v 

odstavci 2 se nevztahují na palné 

zbraně znehodnocené před datem 

použitelnosti uvedených 

prováděcích aktů, ledaže jsou tyto 

palné zbraně po tomto datu 

převáděny do jiného členského 

státu nebo uváděny na trh.  

4. Členské státy mohou do dvou 

měsíců po 13. červnu 2017 

oznámit Komisi své vnitrostátní 

normy a techniky znehodnocování 

platné přede dnem 8. dubna 2016 a 

zdůvodnit, proč je stupeň 

bezpečnosti zajištěný těmito 

normami a technikami 

znehodnocování rovnocenný 

stupni zajištěnému technickými 

specifikacemi znehodnocováním 

palných zbraní uvedenými v 

příloze I prováděcího nařízení 

Komise (EU) 2015/2403 (*), které 

se použije ode dne 8. dubna 2016.  

5. Pokud členské státy učiní 

oznámení Komisi podle odstavce 

4 tohoto článku, přijme Komise do 

12 měsíců od daného oznámení 

prováděcí akty, v nichž rozhodne, 

zda oznámené vnitrostátní normy 

a techniky znehodnocování 

zajistily, že byly palné zbraně 

znehodnoceny v takovém stupni 

bezpečnosti, který je rovnocenný 

stupni zajištěnému technickými 

specifikacemi znehodnocování 

palných zbraní uvedenými v 

příloze I prováděcího nařízení 

(EU) 2015/2403, které se použije 

ode dne 8. dubna 2016. Tyto 

prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 

13b odst. 2. 

6. Až do data použitelnosti 

prováděcích aktů uvedených v 
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odstavci 5 musí každá palná zbraň 

znehodnocená v souladu s 

vnitrostátními normami a 

technikami znehodnocování 

platnými přede dnem 8. dubna 

2016 převáděná do jiného 

členského státu nebo uváděná na 

trh odpovídat technickým 

specifikacím znehodnocování 

palných zbraní uvedeným v 

příloze I prováděcího nařízení 

(EU) 2015/2403. 

7. Palné zbraně znehodnocené v 

souladu s vnitrostátními normami 

a technikami znehodnocování 

přede dnem 8. dubna 2016, které 

byly uznány za zajišťující 

rovnocenný stupeň bezpečnosti 

jako technické specifikace pro 

znehodnocování palných zbraní 

uvedené v příloze I prováděcího 

nařízení (EU) 2015/2403, které se 

použije ode dne 8. dubna 2016, 

jsou považovány za znehodnocené 

palné zbraně i v případě, že jsou 

po dni použitelnosti prováděcích 

aktů uvedených v odstavci 5 

převáděny do jiného členského 

státu nebo uváděny na trh. 

_______________ 

(*) Prováděcí nařízení Komise 

(EU) 2015/2403 ze dne 15. 

prosince 2015, kterým se stanoví 

společné pokyny o normách a 

technikách znehodnocování 

palných zbraní k zajištění toho, 

aby znehodnocené palné zbraně 

byly nevratně neschopné střelby 

(Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 

62).“  

§ 39a  

odst. 1 a 2 

(1) Evidence zbraní kategorie 

A, B kategorie A, A-I, B 

nebo C a střeliva do těchto 

zbraní, které vlastní držitel 

zbrojní licence a na které má 

vydán průkaz zbraně, se vede 

v listinné podobě v záznamní 

knize nebo v elektronické 

podobě, přičemž obsah 

záznamů, které nejsou 

podepsány uznávaným 

elektronickým podpisem a pro 

které nebylo vydáno 

kvalifikované elektronické 

časové razítko, se vytiskne, 

opatří se datem a podpisem 

osoby, která zápis provedla, a 

zařadí se do listinné evidence; 

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 3 

písm. c) 

 

čl. 4  

odst. 5 

3) Článek 4 se mění takto:  

… 

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:  

„5. Členské státy zajistí, aby 

všechny palné zbraně mohly být 

kdykoliv přiřazeny ke svému 

majiteli.“ 
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evidence se uchovává po dobu 

5 let, a to i po skončení 

činnosti držitele zbrojní 

licence. Držitel zbrojní 

licence může vést evidenci 

podle věty první s využitím 

elektronické aplikace 

centrálního registru zbraní.  

  

(2) Evidence vydaných a 

přijatých zbraní kategorie A, 

B kategorie A, A-I, B nebo C 

a střeliva do těchto zbraní se 

vede v listinné podobě v knize 

výdeje a příjmu nebo v 

elektronické podobě, přičemž 

obsah záznamů, které nejsou 

podepsány uznávaným 

elektronickým podpisem a pro 

které nebylo vydáno 

kvalifikované elektronické 

časové razítko, se vytiskne, 

opatří se datem a podpisem 

osoby, která zápis provedla, a 

zařadí se do listinné evidence.  

§ 41  

odst. 1 a 3 

(1) Každá zbraň kategorie A, 

B kategorie A, A-I, B nebo C 

musí být zaregistrována; tato 

povinnost se nevztahuje na 

zakázané střelivo.   

  

(3) Příslušný útvar policie 

registraci zbraně neprovede, 

pokud jde o zbraň  

  

a) podléhající ověřování podle 

zvláštního právního 

předpisu,3) pokud není 

označena zkušební značkou, 

nebo  

  

b) kategorie A, B kategorie 

A, A-I, B nebo C, kterou 

osoba uvedená v § 42 odst. 1 

není oprávněna podle tohoto 

zákona vlastnit, držet nebo 

nosit.  

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 3 

písm. c) 

 

čl. 4  

odst. 5 

3) Článek 4 se mění takto:  

… 

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:  

„5. Členské státy zajistí, aby 

všechny palné zbraně mohly být 

kdykoliv přiřazeny ke svému 

majiteli.“ 

§ 42 (1) Fyzická nebo právnická 

osoba, která nabyde 

vlastnictví ke zbrani kategorie 

A, B kategorie A, A-I, B 

nebo C, na kterou nemá vydán 

průkaz zbraně, je povinna tuto 

skutečnost oznámit na 

předepsaném tiskopise, jehož 

vzor stanoví prováděcí právní 

předpis, příslušnému útvaru 

policie do 10 pracovních dnů 

ode dne nabytí vlastnictví a 

současně předložit zbraň. V 

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 3 

písm. c) 

 

čl. 4  

odst. 5 

3) Článek 4 se mění takto:  

… 

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:  

„5. Členské státy zajistí, aby 

všechny palné zbraně mohly být 

kdykoliv přiřazeny ke svému 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNASYG5H2W)



34 

 

případě nabytí vlastnictví 

zbraně děděním (§ 66) počíná 

běh lhůty k ohlášení dnem, 

kdy rozhodnutí soudu o 

dědictví nabylo právní moci.  

  

(2) Fyzická nebo právnická 

osoba, která převede 

vlastnictví ke zbrani kategorie 

A, B kategorie A, A-I, B 

nebo C, na kterou má vydán 

průkaz zbraně, na jinou 

osobu, je povinna tento 

převod oznámit do 10 

pracovních dnů ode dne 

převedení zbraně, není-li dále 

stanoveno jinak, příslušnému 

útvaru policie na 

předepsaném tiskopise, jehož 

vzor stanoví prováděcí právní 

předpis, a současně odevzdat 

průkaz zbraně.  

  

(3) Fyzická nebo právnická 

osoba v oznámení o nabytí 

vlastnictví nebo o převodu 

vlastnictví ke zbrani kategorie 

A, B kategorie A, A-I, B 

nebo C uvede  

  

a) osobní údaje nebo údaje 

identifikující právnické 

osoby, mezi nimiž došlo k 

převodu vlastnictví,  

  

b) údaje o zbrani kategorie A, 

B kategorie A, A-I, B nebo 

C, které se oznámení týká, 

včetně údaje o ověření zbraně, 

a  

  

c) způsob převodu vlastnictví.  

majiteli.“ 

§ 42a  

odst. 2 

(2) Před uskutečněním 

převodu palné zbraně podle 

odstavce 1 jsou ministerstvo, 

Ministerstvo obrany, 

ozbrojené síly České 

republiky1), Vojenská 

policie33), bezpečnostní 

sbor1a), Vojenské 

zpravodajství1b), Český úřad 

pro zkoušení zbraní a 

střeliva, kraj, obec nebo 

ozbrojené síly nebo sbory 

jiných států při jejich 

pobytu na území České 

republiky a překračování 

státních hranic České 

republiky podle zvláštního 

právního předpisu2) nebo 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 3 

písm. a) 

 

čl. 4  

odst. 3 

(alinea 5) 

Členské státy dále zajistí, aby v 

okamžiku převodu palných zbraní 

nebo jejich hlavních částí z 

vládních zásob na trvalé civilní 

použití nesly zbraně jednoznačné 

označení, jak je stanoveno v 

odstavci 1, aby bylo možno zjistit 

subjekt provádějící tento převod. 
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mezinárodní smlouvy, která 

je součástí právního řádu, 

povinny zajistit označení 

zbraně vyrobené nebo 

dovezené na území 

Evropské unie po 14. září 

2018 stanovenými 

identifikačními údaji podle 

zákona o ověřování 

střelných zbraní a střeliva a 

označením identifikujícím 

převádějící subjekt podle 

prováděcího právního 

předpisu. 

§ 44 (1) Zbraň kategorie A, B nebo 

C A, A-I, B, C nebo C-I nebo 

střelivo do této zbraně lze 

trvale vyvézt mimo území 

České republiky pouze na 

základě povolení k vývozu a 

se souhlasem státu, do kterého 

má být zbraň, nebo střelivo do 

této zbraně, vyvezena; tím 

nejsou dotčeny postupy podle 

zvláštních právních předpisů. 

9)  

 (2) Povolením podle 

odstavce 1 je zbrojní průvodní 

list pro trvalý vývoz zbraně 

nebo střeliva. Ten opravňuje 

fyzickou osobu - držitele 

zbrojního průkazu, 

právnickou nebo fyzickou 

osobu - držitele zbrojní 

licence nebo cizince6) k nabytí 

vlastnictví a držení zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C, nebo střeliva 

do této zbraně, za účelem 

jejího trvalého vývozu a k 

trvalému vývozu mimo území 

České republiky. Zbraň 

kategorie C-I smí na 

základě zbrojního 

průvodního listu pro trvalý 

vývoz zbraně nebo střeliva 

nabýt do vlastnictví osoba 

splňující podmínky uvedené 

v § 14a odst. 1. 

 (3) Zbrojní průvodní 

list pro trvalý vývoz zbraně 

nebo střeliva vydává příslušný 

útvar policie. Pro cizince, 

kteří nemají místo pobytu na 

území České republiky, útvar 

policie příslušný podle sídla 

provozovny podnikatele v 

oboru zbraní a střeliva, u 

kterého zbraň kategorie A, B 

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

31991L0477 čl. 9 1.  Předání palné zbraně  kategorie 

A, B nebo C osobě, která nemá 

bydliště v dotyčném členském 

státě, je za podmínky dodržení 

povinností stanovených v článcích 

6, 7 a 8 povoleno 

— nabyvateli, který získal 

v souladu s článkem 11 povolení 

uskutečnit přepravu do země, kde 

má bydliště, 

— nabyvateli, který předloží 

písemné prohlášení uvádějící 

a osvědčující jeho úmysl palnou 

zbraň  držet v členském státě 

jejího nabytí za podmínky, že 

splňuje zákonné podmínky jejího 

držení. 

2.  Členské státy mohou povolit 

dočasné předání palných zbraní  

a určí jeho postup. 

31991L0477 čl. 11 1.  Aniž je dotčen článek 12, 

mohou být palné zbraně 

převáděny z jednoho členského 

státu do druhého pouze postupem 

stanoveným v tomto článku. Tento 

postup se rovněž vztahuje na 

převody palných zbraní při prodeji 

prostřednictvím smluv uzavřených 

na dálku ve smyslu čl. 2 bodu 7 

směrnice 2011/83/EU. 

2.  Pokud jde o přepravu palných 

zbraní do jiného členského státu, 

sdělí zúčastněná osoba před 

zahájením přepravy členskému 

státu, ve kterém se tyto zbraně 

nachází: 

— jméno a adresu prodávajícího 
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nebo C A, A-I, B, C nebo C-

I, nebo střelivo do této 

zbraně, bude zakoupena, nebo 

místa pobytu nebo sídla 

právnické osoby, která je 

dosavadním vlastníkem 

zbraně kategorie A, B nebo C 

A, A-I, B, C nebo C-I nebo 

střeliva do této zbraně.  

 (4) Zbrojní průvodní 

list pro trvalý vývoz zbraně 

nebo střeliva se vydává na 

základě písemné žádosti 

podané na předepsaném 

tiskopise, jehož vzor stanoví 

prováděcí právní předpis. 

Obsahem žádosti musí být  

a) osobní údaje a číslo 

cestovního dokladu osoby, 

která bude zbraň kategorie 

A, B nebo C A, A-I, B, C 

nebo C-I, nebo střelivo do 

této zbraně, přepravovat,  

b) osobní údaje nebo údaje 

identifikující právnickou 

osobu, pro kterou je zbraň 

kategorie A, B nebo C A, A-

I, B, C nebo C-I, nebo 

střelivo do této zbraně, 

určena,  

c) místo, kam má být zbraň 

kategorie A, B nebo C A, A-

I, B, C nebo C-I, nebo 

střelivo do této zbraně, 

přepravena, pokud není 

shodné s místem pobytu 

fyzické osoby nebo sídla 

právnické osoby,  

d) údaje o zbrani kategorie A, 

B nebo C A, A-I, B, C 

nebo C-I,  

e) údaje identifikující střelivo 

(druh, značka výrobce, ráže 

a množství),  

f) údaje o druhu a množství 

bezdýmného nebo černého 

prachu,  

g) údaje o označení zbraně 

nebo střeliva uznávanou 

zkušební značkou,3)  

h) název hraničního přechodu, 

kterým zbraň kategorie A, B 

nebo C A, A-I, B, C 

nebo C-I nebo střelivo do 

této zbraně opustí území 

České republiky,  

i) přepravní prostředek a  

nebo převodce a jméno a adresu 

kupujícího nebo nabyvatele 

a popřípadě vlastníka, 

— adresu místa, na které budou 

tyto zbraně zaslány nebo 

dopraveny, 

— počet zbraní, které jsou 

zasílány nebo dopravovány, 

— údaje umožňující identifikaci 

každé zbraně a rovněž oznámení, 

že palná zbraň  byla předmětem 

kontroly v souladu s Úmluvou 

o vzájemném uznávání zkušebních 

značek na přenosných palných 

zbraních  ze dne 1. července 1969, 

— přepravní prostředky, 

— den odeslání a předpokládaný 

den převzetí. 

Údaje uvedené v posledních dvou 

odrážkách se nemusí sdělovat 

v případě přepravy mezi 

podnikateli v oboru zbraní. 

Členský stát přezkoumá 

podmínky, za nichž dojde 

k přepravě, zejména s ohledem na 

bezpečnost. 

Jestliže členský stát tuto přepravu 

povolí, vydá průkaz, který bude 

obsahovat všechny údaje uvedené 

v prvním pododstavci. Tento 

průkaz musí doprovázet palné 

zbraně  až do místa jejich určení; 

musí být předložen, kdykoli o to 

orgány členských států požádají. 

3.  Pro přepravu palných zbraní  

jiných než vojenských, které jsou 

vyňaty z oblasti působnosti této 

směrnice na základě čl. 2 odst. 2, 

může každý členský stát udělit 

podnikatelům v oboru zbraní 

právo přepravovat palné zbraně  ze 

svého území k podnikateli v oboru 

zbraní, který působí v jiném 

členském státu, bez předchozího 

povolení podle odstavce 2. 

Členský stát vydá k tomuto účelu 

souhlas platný po dobu nejvýše tří 

let, který může být kdykoli 

odůvodněným rozhodnutím 

pozastaven nebo zrušen. Doklad 

s odkazem na tento souhlas musí 

doprovázet palné zbraně  až do 

místa jejich určení; musí být 

předložen, kdykoli o to orgány 

členských států požádají. 
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j) datum odeslání a 

předpokládaného převzetí 

zbraně kategorie A, B nebo C 

A, A-I, B, C nebo C-I nebo 

střeliva.  

 (5) K žádosti o trvalý 

vývoz zbraně kategorie A, B 

nebo C A, A-I, B, C nebo C-I 

nebo střeliva do této zbraně je 

žadatel povinen doložit 

souhlas příslušných státních 

orgánů země, do které se 

trvalý vývoz uskutečňuje, s 

překladem do jazyka českého, 

vyhotoveným tlumočníkem 

zapsaným v seznamu znalců a 

tlumočníků.  

 (6) Držitel zbrojního 

průvodního listu pro trvalý 

vývoz zbraně nebo střeliva, 

který nabyde vlastnictví ke 

zbrani kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C 

nebo střelivu do této zbraně 

na základě zbrojního 

průvodního listu pro trvalý 

vývoz zbraně nebo střeliva, je 

povinen nejpozději do 5 dnů 

po nabytí vlastnictví ke zbrani 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C nebo střelivu 

do této zbraně je trvale vyvézt 

mimo území České republiky.  

 (7) Útvar policie, 

který rozhoduje o vydání 

zbrojního průvodního listu 

pro trvalý vývoz zbraně nebo 

střeliva, žádost zamítne, není-

li zbraň podléhající ověřování 

podle zvláštního právního 

předpisu3) označena 

uznávanou zkušební značkou 

nebo pokud zbraň 

nepodléhající ověřování podle 

zvláštního právního předpisu3) 

není zaregistrována. Útvar 

policie dále žádost zamítne, 

jedná-li se o zbraně nebo 

střelivo do těchto zbraní 

uvedené jako vojenský 

materiál ve zvláštním právním 

předpise9). U vývozu zbraní 

kategorie A do zemí, které 

nejsou členskými státy, útvar 

policie zbrojní průvodní list 

pro trvalý vývoz zbraně nebo 

střeliva nevydá bez 

předchozího souhlasu 

Přede dnem převodu sdělí 

podnikatel v oboru zbraní 

orgánům členského státu, ze 

kterého se má palná zbraň  

převést, všechny údaje uvedené v 

odst. 2 prvním pododstavci. Tyto 

orgány provedou kontroly, v 

případě potřeby na místě, za 

účelem ověření souladu mezi 

informacemi sdělovanými 

podnikatelem v oboru zbraní a 

skutečnou povahou převodu. 

Podnikatel v oboru zbraní sdělí 

tyto informace ve lhůtě poskytující 

dostatek času. 

4.  Každý členský stát předá 

ostatním členským státům 

seznam palných zbraní, pro které 

může být vydán souhlas 

k přepravě na jeho území bez 

předchozího povolení. 

Tyto seznamy palných zbraní  

budou sděleny podnikatelům 

v oboru zbraní, kteří obdrželi 

souhlas pro přepravu palných 

zbraní  bez předchozího povolení 

postupem podle odstavce 3. 
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Ministerstva zahraničních 

věcí.  

 (8) V případě 

trvalého vývozu zbraní, jejich 

součástí, hlavních částí a 

střeliva podle přímo 

použitelného předpisu z 

oblasti obchodování se 

zbraněmi a střelivem24) 

vydává povolení Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

postupem podle zákona o 

kontrole obchodu s výrobky, 

jejichž držení se v České 

republice omezuje z 

bezpečnostních důvodů.  

§ 45 (1) Zbraň kategorie A, B nebo 

C A, A-I, B, C nebo C-I nebo 

střelivo do této zbraně lze 

trvale dovézt na území České 

republiky pouze na základě 

povolení k dovozu; tím nejsou 

dotčeny postupy podle 

zvláštních právních 

předpisů.9)  

 (2) Povolením podle 

odstavce 1 je zbrojní průvodní 

list pro trvalý dovoz zbraně 

nebo střeliva. Ten opravňuje 

fyzickou osobu - držitele 

zbrojního průkazu, fyzickou 

nebo právnickou osobu - 

držitele zbrojní licence nebo 

cizince6) k držení zbraně 

kategorie A, B nebo C A, A-I, 

B, C nebo C-I nebo střeliva 

do této zbraně, za účelem 

jejího trvalého dovozu a k 

trvalému dovozu na území 

České republiky.  

 (3) Zbrojní průvodní 

list pro trvalý dovoz zbraně 

nebo střeliva držitelům 

zbrojního průkazu nebo 

zbrojní licence vydává 

příslušný útvar policie, v 

zahraničí zastupitelský úřad 

České republiky.  

 (4) Zbrojní průvodní 

list pro trvalý dovoz zbraně 

nebo střeliva se vydává na 

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

31991L0477 čl. 9 1.  Předání palné zbraně  kategorie 

A, B nebo C osobě, která nemá 

bydliště v dotyčném členském 

státě, je za podmínky dodržení 

povinností stanovených v článcích 

6, 7 a 8 povoleno 

— nabyvateli, který získal 

v souladu s článkem 11 povolení 

uskutečnit přepravu do země, kde 

má bydliště, 

— nabyvateli, který předloží 

písemné prohlášení uvádějící 

a osvědčující jeho úmysl palnou 

zbraň  držet v členském státě 

jejího nabytí za podmínky, že 

splňuje zákonné podmínky jejího 

držení. 

2.  Členské státy mohou povolit 

dočasné předání palných zbraní  

a určí jeho postup. 

31991L0477 čl. 11 1.  Aniž je dotčen článek 12, 

mohou být palné zbraně 

převáděny z jednoho členského 

státu do druhého pouze postupem 

stanoveným v tomto článku. Tento 

postup se rovněž vztahuje na 

převody palných zbraní při prodeji 

prostřednictvím smluv uzavřených 

na dálku ve smyslu čl. 2 bodu 7 

                                                 
24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí 

článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, 

dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu 

organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz 

a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva. 
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základě žádosti podané podle 

§ 44 odst. 4 písm. a) až g), i) a 

j). Obsahem žádosti musí být 

také název hraničního 

přechodu, kterým zbraň 

kategorie A, B nebo C A, A-I, 

B, C nebo C-I nebo střelivo 

do této zbraně bude dovezena 

na území České republiky.  

 (5) Držitel zbrojního 

průvodního listu pro trvalý 

dovoz zbraně nebo střeliva je 

povinen nejpozději do 10 dnů 

ode dne překročení státních 

hranic České republiky 

oznámit dovoz zbraně 

kategorie A, B nebo C A, A-I, 

B, C nebo C-I nebo střeliva 

do této zbraně příslušnému 

útvaru policie a předložit ji ke 

kontrole.  

 (6) Zbrojní průvodní 

list pro trvalý dovoz zbraně 

nebo střeliva je současně 

souhlasem k nabytí vlastnictví 

ke zbrani kategorie A, B nebo 

C A, A-I, B, C nebo C-I nebo 

střeliva do této zbraně mimo 

území České republiky.  

 (7) V případě vydání 

zbrojního průvodního listu 

pro trvalý dovoz zbraně nebo 

střeliva vydá příslušný útvar 

policie, v zahraničí 

zastupitelský úřad České 

republiky, současně 

předběžný souhlas s dovozem 

zbraně nebo střeliva do České 

republiky. 

směrnice 2011/83/EU. 

2.  Pokud jde o přepravu palných 

zbraní do jiného členského státu, 

sdělí zúčastněná osoba před 

zahájením přepravy členskému 

státu, ve kterém se tyto zbraně 

nachází: 

— jméno a adresu prodávajícího 

nebo převodce a jméno a adresu 

kupujícího nebo nabyvatele 

a popřípadě vlastníka, 

— adresu místa, na které budou 

tyto zbraně zaslány nebo 

dopraveny, 

— počet zbraní, které jsou 

zasílány nebo dopravovány, 

— údaje umožňující identifikaci 

každé zbraně a rovněž oznámení, 

že palná zbraň  byla předmětem 

kontroly v souladu s Úmluvou 

o vzájemném uznávání zkušebních 

značek na přenosných palných 

zbraních  ze dne 1. července 1969, 

— přepravní prostředky, 

— den odeslání a předpokládaný 

den převzetí. 

Údaje uvedené v posledních dvou 

odrážkách se nemusí sdělovat 

v případě přepravy mezi 

podnikateli v oboru zbraní. 

Členský stát přezkoumá 

podmínky, za nichž dojde 

k přepravě, zejména s ohledem na 

bezpečnost. 

Jestliže členský stát tuto přepravu 

povolí, vydá průkaz, který bude 

obsahovat všechny údaje uvedené 

v prvním pododstavci. Tento 

průkaz musí doprovázet palné 

zbraně  až do místa jejich určení; 

musí být předložen, kdykoli o to 

orgány členských států požádají. 

3.  Pro přepravu palných zbraní  

jiných než vojenských, které jsou 

vyňaty z oblasti působnosti této 

směrnice na základě čl. 2 odst. 2, 

může každý členský stát udělit 

podnikatelům v oboru zbraní 

právo přepravovat palné zbraně  ze 

svého území k podnikateli v oboru 

zbraní, který působí v jiném 

členském státu, bez předchozího 

povolení podle odstavce 2. 

Členský stát vydá k tomuto účelu 
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souhlas platný po dobu nejvýše tří 

let, který může být kdykoli 

odůvodněným rozhodnutím 

pozastaven nebo zrušen. Doklad 

s odkazem na tento souhlas musí 

doprovázet palné zbraně  až do 

místa jejich určení; musí být 

předložen, kdykoli o to orgány 

členských států požádají. 

Přede dnem převodu sdělí 

podnikatel v oboru zbraní 

orgánům členského státu, ze 

kterého se má palná zbraň  

převést, všechny údaje uvedené v 

odst. 2 prvním pododstavci. Tyto 

orgány provedou kontroly, v 

případě potřeby na místě, za 

účelem ověření souladu mezi 

informacemi sdělovanými 

podnikatelem v oboru zbraní a 

skutečnou povahou převodu. 

Podnikatel v oboru zbraní sdělí 

tyto informace ve lhůtě poskytující 

dostatek času. 

4.  Každý členský stát předá 

ostatním členským státům 

seznam palných zbraní, pro které 

může být vydán souhlas 

k přepravě na jeho území bez 

předchozího povolení. 

Tyto seznamy palných zbraní  

budou sděleny podnikatelům 

v oboru zbraní, kteří obdrželi 

souhlas pro přepravu palných 

zbraní  bez předchozího povolení 

postupem podle odstavce 3. 

§ 46 (1) Dočasně dovézt, držet 

nebo nosit na území České 

republiky nebo provézt 

územím České republiky 

zbraň kategorie A, B nebo C 

A, A-I, B, C nebo C-I nebo 

střelivo do této zbraně lze 

pouze na základě povolení; 

tím nejsou dotčeny postupy 

podle zvláštních právních 

předpisů.9)  

 (2) Povolením podle 

odstavce 1 je zbrojní průvodní 

list pro tranzit zbraně nebo 

střeliva, pokud tento zákon 

nestanoví jinak.  

 (3) Zbrojní průvodní 

list pro tranzit zbraně nebo 

střeliva může na základě 

žádosti podané podle § 44 

odst. 4 fyzickým nebo 

32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

31991L0477 čl. 11 a 12 Článek 11 

1.  Aniž je dotčen článek 12, 

mohou být palné zbraně 

převáděny z jednoho členského 

státu do druhého pouze postupem 

stanoveným v tomto článku. Tento 

postup se rovněž vztahuje na 

převody palných zbraní při prodeji 

prostřednictvím smluv uzavřených 

na dálku ve smyslu čl. 2 bodu 7 

směrnice 2011/83/EU. 

2.  Pokud jde o přepravu palných 

zbraní do jiného členského státu, 

sdělí zúčastněná osoba před 

zahájením přepravy členskému 

státu, ve kterém se tyto zbraně 
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právnickým osobám vydat 

zastupitelský úřad České 

republiky nebo Policejní 

prezidium; fyzickým nebo 

právnickým osobám 

navštěvujícím Českou 

republiku za účelem výkonu 

práva myslivosti nebo účasti 

na sportovních střeleckých 

soutěžích, pokud tento zákon 

nestanoví jinak, také útvar 

policie na hraničním přechodu 

na vnější státní hranici České 

republiky17b).  

 (4) K žádosti podle 

odstavce 3 je žadatel povinen 

předložit úředně ověřené 

pozvání uživatele honitby 

nebo pořadatele sportovní 

akce, pokud je účelem tranzitu 

zbraně nebo střeliva výkon 

práva myslivosti nebo účast 

na střeleckých soutěžích. V 

ostatních případech je 

povinen uvést účel tranzitu 

zbraní nebo střeliva.  

 (5) Povolení podle 

odstavce 2 nemusí mít lovec z 

členského státu pro loveckou 

zbraň a střelivo kategorie C, 

osoba účastnící se 

rekonstrukce historických 

bitev nebo obdobných 

událostí pro zbraň 

uvedenou v § 6a nebo 

sportovní střelec pro 

sportovní zbraň kategorie B 

nebo C kategorie A-I, B, C 

nebo C-I a střelivo do této 

zbraně, pokud je držitelem 

evropského zbrojního pasu, ve 

kterém má převáženou zbraň 

uvedenou, a pokud může 

uvést důvod své cesty, 

zejména předložením pozvání 

podle odstavce 4.  

 (6) Povolení podle 

odstavce 2 nemusí mít též 

ostatní držitelé evropského 

zbrojního pasu pro zbraně 

kategorie B nebo C kategorie 

A-I, B, C nebo C-I a střelivo 

do této zbraně v případě 

tranzitu, jestliže je zbraň 

zapsána v tomto průkazu a 

nachází: 

— jméno a adresu prodávajícího 

nebo převodce a jméno a adresu 

kupujícího nebo nabyvatele 

a popřípadě vlastníka, 

— adresu místa, na které budou 

tyto zbraně zaslány nebo 

dopraveny, 

— počet zbraní, které jsou 

zasílány nebo dopravovány, 

— údaje umožňující identifikaci 

každé zbraně a rovněž oznámení, 

že palná zbraň  byla předmětem 

kontroly v souladu s Úmluvou 

o vzájemném uznávání zkušebních 

značek na přenosných palných 

zbraních  ze dne 1. července 1969, 

— přepravní prostředky, 

— den odeslání a předpokládaný 

den převzetí. 

Údaje uvedené v posledních dvou 

odrážkách se nemusí sdělovat 

v případě přepravy mezi 

podnikateli v oboru zbraní. 

Členský stát přezkoumá 

podmínky, za nichž dojde 

k přepravě, zejména s ohledem na 

bezpečnost. 

Jestliže členský stát tuto přepravu 

povolí, vydá průkaz, který bude 

obsahovat všechny údaje uvedené 

v prvním pododstavci. Tento 

průkaz musí doprovázet palné 

zbraně  až do místa jejich určení; 

musí být předložen, kdykoli o to 

orgány členských států požádají. 

3.  Pro přepravu palných zbraní  

jiných než vojenských, které jsou 

vyňaty z oblasti působnosti této 

směrnice na základě čl. 2 odst. 2, 

může každý členský stát udělit 

podnikatelům v oboru zbraní 

právo přepravovat palné zbraně  ze 

svého území k podnikateli v oboru 

zbraní, který působí v jiném 

členském státu, bez předchozího 

povolení podle odstavce 2. 

Členský stát vydá k tomuto účelu 

souhlas platný po dobu nejvýše tří 

let, který může být kdykoli 

odůvodněným rozhodnutím 

                                                 
17b) Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon 

o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb. 
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jestliže Policejní prezidium 

předem udělilo souhlas. 

Souhlas lze udělit na dobu až 

1 roku. Tento souhlas se 

zaznamenává do evropského 

zbrojního pasu a lze jej 

prodloužit, a to vždy o 1 další 

rok.  

 (7) Cestující z třetí 

země, který cestuje do 

členského státu, musí při 

kontrole na vnější hranici 

Evropské unie předložit 

povolení každého členského 

státu, na jehož nebo přes 

jehož území hodlá se zbraní 

nebo střelivem cestovat.  

 (8) Pro držitele 

zbrojního průvodního listu 

pro tranzit zbraně nebo 

střeliva nebo pro držitele 

evropského zbrojního pasu 

platí ustanovení tohoto 

zákona o oprávněních 

a povinnostech držitele 

zbrojního průkazu přiměřeně. 

Zbraň uvedená ve zbrojním 

průvodním listu pro tranzit 

zbraní nebo střeliva nebo 

evropském zbrojním pasu 

nepodléhá registraci podle § 

41 odst. 1.  

 

pozastaven nebo zrušen. Doklad 

s odkazem na tento souhlas musí 

doprovázet palné zbraně  až do 

místa jejich určení; musí být 

předložen, kdykoli o to orgány 

členských států požádají. 

Přede dnem převodu sdělí 

podnikatel v oboru zbraní 

orgánům členského státu, ze 

kterého se má palná zbraň  

převést, všechny údaje uvedené v 

odst. 2 prvním pododstavci. Tyto 

orgány provedou kontroly, v 

případě potřeby na místě, za 

účelem ověření souladu mezi 

informacemi sdělovanými 

podnikatelem v oboru zbraní a 

skutečnou povahou převodu. 

Podnikatel v oboru zbraní sdělí 

tyto informace ve lhůtě poskytující 

dostatek času. 

4.  Každý členský stát předá 

ostatním členským státům 

seznam palných zbraní, pro které 

může být vydán souhlas 

k přepravě na jeho území bez 

předchozího povolení. 

Tyto seznamy palných zbraní  

budou sděleny podnikatelům 

v oboru zbraní, kteří obdrželi 

souhlas pro přepravu palných 

zbraní  bez předchozího povolení 

postupem podle odstavce 3. 

 

Článek 12 

1.  Nedodrží-li se postup podle 

článku 11, povoluje se 

držení palné zbraně  během cesty 

přes dva nebo více členských států 

pouze, pokud zúčastněná osoba 

získá povolení těchto členských 

států. 

Členské státy smějí udělit takové 

povolení pro jednu nebo více cest 

na dobu nejvýše jednoho roku 

s možností obnovení. Tato 

povolení budou zapsána do 

Evropského zbrojního pasu, který 

cestující musí předložit, kdykoli 

o to orgány členských států 

požádají. 

2.   Bez ohledu na odstavec l 

mohou lovci a inscenátoři 

rekonstrukcí historických událostí 

v případě palných zbraní 

zařazených do kategorie C 
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a sportovní střelci v případě 

palných zbraní zařazených do 

kategorií B nebo C a palných 

zbraní zařazených do kategorie A, 

pro které bylo uděleno povolení 

podle čl. 6 odst. 6 nebo pro které 

bylo povolení potvrzeno, 

obnoveno či prodlouženo podle 

čl. 7 odst. 4a, držet bez 

předchozího povolení uvedeného 

v čl. 11 odst. 2 jednu nebo více 

palných zbraní během cesty přes 

dva nebo více členských států 

s cílem vykonávat svou činnost, 

pokud: 

a) jsou držiteli evropského 

zbrojního pasu, ve kterém je 

uvedena konkrétní palná zbraň či 

zbraně, a 

b) mohou uvést důvody své cesty, 

zejména předložením pozvání 

nebo jiného důkazu jejich lovecké 

nebo sportovně střelecké činnosti 

nebo činnosti při rekonstrukci 

historické události v cílovém 

členském státě. 

   

Členské státy nesmějí uznávání 

evropského zbrojního pasu 

podmiňovat uhrazením jakéhokoli 

poplatku nebo platby.   

Tato výjimka se však nevztahuje 

na cesty do členského státu, který 

na základě čl. 8 odst. 3 zakazuje 

nabývání a držení dané palné 

zbraně nebo je podmiňuje 

udělením povolení. V takovém 

případě je poznámka o tom 

výslovně zaznamenána do 

evropského zbrojního pasu. 

Členské státy mohou rovněž 

zamítnout použití této výjimky 

v případě palných zbraní 

zařazených do kategorie A, pro 

které bylo uděleno povolení podle 

čl. 6 odst. 6 nebo pro které bylo 

povolení potvrzeno, obnoveno 

nebo prodlouženo podle čl. 7 

odst. 4a. 

 

V souvislosti se zprávou uvedenou 

v článku 17 Komise rovněž 

přezkoumá po konzultaci 

členských států výsledky 

uplatňování druhého pododstavce, 

zejména pokud jde o jeho dopady 

na veřejný pořádek a veřejnou 
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bezpečnost. 

3.  V dohodách o vzájemném 

uznávání vnitrostátních dokladů 

mohou dva nebo více členských 

států stanovit pro pohyb se palnou 

zbraní  na svém území pružnější 

úpravu, než která je uvedena 

v tomto článku. 

§ 49 odst. 

2 

(2) Odchylně od odstavce 1 

může lovec zbraň uvedenou v 

§ 6 písm. a) a b), osoba 

účastnící se rekonstrukce 

historických bitev nebo 

obdobných událostí zbraň 

uvedenou v § 6a anebo 

sportovní střelec zbraň 

uvedenou v § 4a, § 5 písm. a) 

až f) nebo v § 6 písm. a) a b), 

vézt s sebou bez předchozího 

povolení 1 nebo více těchto 

zbraní během cesty přes 2 

nebo více členských států s 

cílem vykonávat loveckou 

nebo sportovní tuto činnost, 

pokud je držitelem 

evropského zbrojního pasu, 

ve kterém je taková zbraň 

nebo takové zbraně uvedeny, 

a pokud může prokázat účel 

své cesty, zejména 

předložením pozvání. Tato 

výjimka však neplatí při cestě 

do členského státu, který 

zakázal nabývání a držení 

dotyčné zbraně nebo který je 

podmiňuje udělením 

povolení. V tomto případě 

musí být proveden záznam v 

evropském zbrojním pase.  

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 1 

 

čl. 1  

odst. 3 

3.„Evropský zbrojní pas“ je 

doklad, který vydávají příslušné 

orgány členského státu na žádost 

osoby, která se v souladu se 

zákonem stane držitelem a 

uživatelem palné zbraně. Doba 

jeho platnosti činí nejvýše pět let a 

může být prodloužena a evropský 

zbrojní pas obsahuje informace 

stanovené v příloze II. Evropský 

zbrojní pas je nepřenosný doklad, 

v němž je uvedena palná zbraň 

nebo palné zbraně, které drží a 

užívá držitel zbrojního pasu. 

Uživatel palné zbraně musí mít 

evropský zbrojní pas stále ve svém 

držení a v tomto pasu se vyznačují 

změny držení nebo charakteristiky 

palné zbraně, jakož i ztráta nebo 

krádež palné zbraně.“ 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 13  

 

čl. 12  

odst. 2 

13) V článku 12 se odstavec 2 

mění takto:  

a) první pododstavec se nahrazuje 

tímto:  

„Bez ohledu na odstavec l mohou 

lovci a inscenátoři rekonstrukcí 

historických událostí v případě 

palných zbraní zařazených do 

kategorie C a sportovní střelci v 

případě palných zbraní zařazených 

do kategorií B nebo C a palných 

zbraní zařazených do kategorie A, 

pro které bylo uděleno povolení 

podle čl. 6 odst. 6 nebo pro které 

bylo povolení potvrzeno, 

obnoveno či prodlouženo podle čl. 

7 odst. 4a, držet bez předchozího 

povolení uvedeného v čl. 11 odst. 

2 jednu nebo více palných zbraní 

během cesty přes dva nebo více 

členských států s cílem vykonávat 

svou činnost, pokud:  

     a) jsou držiteli evropského 

zbrojního pasu, ve kterém je 

uvedena konkrétní palná zbraň či 

zbraně, a  

     b) mohou uvést důvody své 

cesty, zejména předložením 

pozvání nebo jiného důkazu jejich 
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lovecké nebo sportovně střelecké 

činnosti nebo činnosti při 

rekonstrukci historické události v 

cílovém členském státě.“; 

b) třetí pododstavec nahrazuje 

tímto:  

„Tato výjimka se však nevztahuje 

na cesty do členského státu, který 

na základě čl. 8 odst. 3 zakazuje 

nabývání a držení dané palné 

zbraně nebo je podmiňuje 

udělením povolení. V takovém 

případě je poznámka o tom 

výslovně zaznamenána do 

evropského zbrojního pasu. 

Členské státy mohou rovněž 

zamítnout použití této výjimky v 

případě palných zbraní zařazených 

do kategorie A, pro které bylo 

uděleno povolení podle čl. 6 odst. 

6 nebo pro které bylo povolení 

potvrzeno, obnoveno nebo 

prodlouženo podle čl. 7 odst. 4a.“ 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 20  

 

 

příloha II 

písm. f) 

 

20) V příloze II se písmeno f) 

nahrazuje tímto: 

 

 „f) poznámku:  

„Právo cestovat do jiného 

členského státu s jednou nebo více 

palnými zbraněmi zařazenými do 

kategorie A, B nebo C uvedenými 

v tomto pasu podléhá jednomu 

nebo několika předchozím 

odpovídajícím povolením 

navštíveného členského státu. Tato 

povolení mohou být zaznamenána 

v pasu.  

Výše uvedené předchozí povolení 

není v zásadě nezbytné pro cesty s 

palnou zbraní zařazenou do 

kategorie C za účelem lovu nebo 

rekonstrukcí historických událostí 

nebo s palnou zbraní zařazenou do 

kategorie A, B nebo C za účelem 

sportovní střelby za podmínky, že 

je cestující držitelem zbrojního 

pasu a může prokázat důvod 

cesty.“  

V případě, kdy členský stát 

uvědomil ostatní členské státy v 

souladu s čl. 8 odst. 3, že držení 

některých palných zbraní 

zařazených do kategorií B nebo C 

je zakázáno nebo podléhá 

povolení, doplní se jedna z těchto 
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poznámek:  

„Cesta do… (dotčený stát/dotčené 

státy) se zbraní… (identifikace 

zbraně) je zakázána.“ 

 „Cesta do… (dotčený stát/dotčené 

státy) se zbraní… (identifikace 

zbraně) podléhá povolení.““ 

§ 50 (1) Zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střelivo do této zbraně 

může podnikatel v oboru 

zbraní a střeliva přepravovat 

za účelem vývozu z území 

České republiky, dovozu na 

toto území nebo tranzitu přes 

toto území pouze na základě 

povolení.  

  

(2) Podnikateli se zbraněmi 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo 

střelivem do těchto zbraní se 

sídlem nebo místem 

podnikání na území České 

republiky povoluje přepravu 

příslušný útvar policie na 

základě žádosti podané s 

využitím elektronické 

aplikace centrálního registru 

zbraní. Podnikatel je povinen 

k žádosti o povolení přepravy 

předložit povolení nebo 

licenci Ministerstva průmyslu 

a obchodu, jsou-li podle 

zvláštního právního předpisu9) 

vydávány.  

  

(3) Podnikateli se sídlem nebo 

místem podnikání mimo 

území České republiky 

povoluje přepravu Policejní 

prezidium na základě žádosti 

podané na předepsaném 

tiskopise, jehož vzor stanoví 

prováděcí právní předpis. 

Žádost o povolení přepravy se 

podává na zastupitelském 

úřadě České republiky nebo 

na Policejním prezidiu; je-li 

žádost podána v elektronické 

podobě, nevyžaduje se 

podepsání.  

  

(4) Žádost o povolení 

přepravy předkládá podnikatel 

uvedený v odstavcích 2 a 3 

nejpozději 10 pracovních dnů 

před předpokládaným 

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

31991L0477 čl. 11 1.  Aniž je dotčen článek 12, 

mohou být palné zbraně 

převáděny z jednoho členského 

státu do druhého pouze postupem 

stanoveným v tomto článku. Tento 

postup se rovněž vztahuje na 

převody palných zbraní při prodeji 

prostřednictvím smluv uzavřených 

na dálku ve smyslu čl. 2 bodu 7 

směrnice 2011/83/EU. 

2.  Pokud jde o přepravu palných 

zbraní do jiného členského státu, 

sdělí zúčastněná osoba před 

zahájením přepravy členskému 

státu, ve kterém se tyto zbraně 

nachází: 

— jméno a adresu prodávajícího 

nebo převodce a jméno a adresu 

kupujícího nebo nabyvatele 

a popřípadě vlastníka, 

— adresu místa, na které budou 

tyto zbraně zaslány nebo 

dopraveny, 

— počet zbraní, které jsou 

zasílány nebo dopravovány, 

— údaje umožňující identifikaci 

každé zbraně a rovněž oznámení, 

že palná zbraň  byla předmětem 

kontroly v souladu s Úmluvou 

o vzájemném uznávání zkušebních 

značek na přenosných palných 

zbraních  ze dne 1. července 1969, 

— přepravní prostředky, 

— den odeslání a předpokládaný 

den převzetí. 

Údaje uvedené v posledních dvou 

odrážkách se nemusí sdělovat 

v případě přepravy mezi 

podnikateli v oboru zbraní. 

Členský stát přezkoumá 

podmínky, za nichž dojde 
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zahájením přepravy. Žádost 

obsahuje  

  

a) osobní údaje nebo údaje 

identifikující právnickou 

osobu, která uskutečňuje 

prodej nebo předání,  

  

b) osobní údaje nebo údaje 

identifikující právnickou 

osobu kupující, nabývající 

nebo vlastnící zbraň nebo 

střelivo,  

  

c) adresu místa, na které bude 

zbraň nebo střelivo zasláno 

nebo dopraveno,  

  

d) druh zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střeliva do těchto zbraní, 

které budou přepravovány, a 

jejich předpokládaný počet,  

  

e) předpokládané datum 

zahájení a ukončení přepravy 

na území České republiky,  

  

f) předpokládanou trasu 

přepravy,  

  

g) druh dopravy a  

  

h) způsob zabezpečení 

přepravy.  

  

(5) Zjistí-li příslušný útvar 

policie nebo Policejní 

prezidium vážné nedostatky v 

bezpečnosti přepravy nebo 

ohrožení života, zdraví, 

majetku, veřejného pořádku 

anebo bezpečnosti, žádost o 

povolení přepravy zbraní 

nebo střeliva zamítne nebo 

rozhodnutím stanoví jinou 

trasu přepravy; pokud jsou 

splněny všechny podmínky 

stanovené pro bezpečnost 

přepravy zbraní nebo střeliva, 

vydá příslušný útvar policie 

nebo Policejní prezidium 

povolení podle odstavce 2. 

Povolení přepravy zbraní 

nebo střeliva musí být 

přepravováno spolu se 

zbraněmi kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střelivem do těchto 

zbraní až do místa jejich 

k přepravě, zejména s ohledem na 

bezpečnost. 

Jestliže členský stát tuto přepravu 

povolí, vydá průkaz, který bude 

obsahovat všechny údaje uvedené 

v prvním pododstavci. Tento 

průkaz musí doprovázet palné 

zbraně  až do místa jejich určení; 

musí být předložen, kdykoli o to 

orgány členských států požádají. 

3.  Pro přepravu palných zbraní  

jiných než vojenských, které jsou 

vyňaty z oblasti působnosti této 

směrnice na základě čl. 2 odst. 2, 

může každý členský stát udělit 

podnikatelům v oboru zbraní 

právo přepravovat palné zbraně  ze 

svého území k podnikateli v oboru 

zbraní, který působí v jiném 

členském státu, bez předchozího 

povolení podle odstavce 2. 

Členský stát vydá k tomuto účelu 

souhlas platný po dobu nejvýše tří 

let, který může být kdykoli 

odůvodněným rozhodnutím 

pozastaven nebo zrušen. Doklad 

s odkazem na tento souhlas musí 

doprovázet palné zbraně  až do 

místa jejich určení; musí být 

předložen, kdykoli o to orgány 

členských států požádají. 

Přede dnem převodu sdělí 

podnikatel v oboru zbraní 

orgánům členského státu, ze 

kterého se má palná zbraň  

převést, všechny údaje uvedené v 

odst. 2 prvním pododstavci. Tyto 

orgány provedou kontroly, v 

případě potřeby na místě, za 

účelem ověření souladu mezi 

informacemi sdělovanými 

podnikatelem v oboru zbraní a 

skutečnou povahou převodu. 

Podnikatel v oboru zbraní sdělí 

tyto informace ve lhůtě poskytující 

dostatek času. 

4.  Každý členský stát předá 

ostatním členským státům 

seznam palných zbraní, pro které 

může být vydán souhlas 

k přepravě na jeho území bez 

předchozího povolení. 

Tyto seznamy palných zbraní  

budou sděleny podnikatelům 

v oboru zbraní, kteří obdrželi 

souhlas pro přepravu palných 

zbraní  bez předchozího 
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určení a musí být předloženo 

na požádání příslušným 

orgánům.  

  

(6) Příslušný útvar policie 

může podnikateli se zbraněmi 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo 

střelivem do těchto zbraní se 

sídlem nebo místem 

podnikání na území České 

republiky vydat povolení 

přepravovat zbraně nebo 

střelivo podnikateli nebo od 

podnikatele v oboru zbraní a 

střeliva se sídlem mimo území 

České republiky s platností na 

dobu až 3 let. Při podstatné 

změně, hrubém nebo 

opakovaném porušení 

podmínek, za kterých bylo 

povolení vydáno, nebo 

vyžaduje-li to ochrana 

veřejného pořádku a 

bezpečnosti, může být 

platnost povolení 

rozhodnutím pozastavena 

nebo zrušena.  

  

(7) Nejpozději 1 hodinu před 

zahájením přepravy je 

podnikatel uvedený v 

odstavcích 2 a 3 povinen 

ohlásit příslušnému útvaru 

policie nebo Policejnímu 

prezidiu způsobem uvedeným 

v odstavcích 2 a 3 údaje 

týkající se přepravy. Hlášení 

se podává s využitím 

elektronické aplikace 

centrálního registru zbraní a 

jeho vytištěná listinná kopie 

musí doprovázet zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo střelivo 

do těchto zbraní až do místa 

jejich určení a musí být 

předloženo na požádání 

příslušným orgánům. Hlášení 

nepodává podnikatel uvedený 

v odstavcích 2 a 3, který 

všechny údaje týkající se 

přepravy uvedl již v žádosti o 

povolení přepravy. Hlášení 

obsahuje  

  

a) osobní údaje nebo údaje 

identifikující právnickou 

osobu, která uskutečňuje 

prodej nebo předání,  

povolení postupem podle 

odstavce 3. 
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b) osobní údaje nebo údaje 

identifikující právnickou 

osobu kupující, nabývající 

nebo vlastnící zbraň nebo 

střelivo,  

  

c) adresu místa, na které bude 

zbraň nebo střelivo zasláno 

nebo dopraveno,  

  

d) údaje umožňující 

identifikaci každé zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo střeliva 

do těchto zbraní, včetně 

kategorie zbraně, a oznámení 

o tom, že tyto zbraně nebo 

střelivo byly předmětem 

kontroly v souladu s Úmluvou 

o vzájemném uznávání 

zkušebních značek ručních 

palných zbraní,  

  

e) datum zahájení a ukončení 

přepravy na území České 

republiky,  

  

f) trasu přepravy,  

  

g) druh dopravy, údaje o 

dopravci, včetně čísla zbrojní 

licence, jedná-li se o 

podnikatele se zbraněmi 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo 

střelivem do těchto zbraní se 

sídlem nebo místem 

podnikání na území České 

republiky, identifikační údaj 

dopravního prostředku, 

zejména lokalizační údaje a 

registrační značky, které 

umožní policii nepřetržité 

sledování jeho aktuální 

polohy, a spojení na obsluhu 

dopravního prostředku a na 

osobu odpovědnou za 

přepravu zbraní kategorie A, 

B kategorie A, A-I, B anebo 

C nebo střeliva do těchto 

zbraní na území České 

republiky, která má jazykové 

znalosti nejméně na úrovni 

A2 českého nebo anglického 

jazyka podle společného 

evropského referenčního 

rámce pro jazyky,  

  

h) způsob zabezpečení 
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přepravy a i) předchozí 

souhlas následujícího 

tranzitujícího nebo 

přijímajícího státu, pokud 

tento stát podmiňuje přepravu 

zbraní nebo střeliva po svém 

území tímto předchozím 

souhlasem.  

  

(8) Každý dopravní 

prostředek určený k přepravě 

zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střeliva do těchto zbraní 

musí být vybaven zařízením, 

které umožňuje nepřetržité 

sledování jeho pohybu, jedná-

li se o silniční přepravu a je-li 

přepravováno více než 100 

zbraní nebo více než 200 000 

kusů střeliva. Po celou dobu 

přepravy musí být zařízení 

přihlášeno do systému 

sledování pohybu a jím 

zaregistrováno.  

  

(9) Podnikatel se zbraněmi 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo 

střelivem do těchto zbraní se 

sídlem nebo místem 

podnikání na území České 

republiky, kterému bylo 

vydáno dlouhodobé povolení 

přepravovat zbraně nebo 

střelivo podle odstavce 6, 

podává po dobu platnosti 

tohoto dokladu při každé další 

uskutečňované přepravě 

pouze hlášení podle odstavce 

7.  

  

(10) Podnikatel uvedený v 

odstavcích 2 a 3 je povinen 

neprodleně ohlásit 

příslušnému útvaru policie 

nebo Policejnímu prezidiu 

jakékoliv změny v přepravě 

zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střeliva do těchto zbraní.  

  

(11) Policie zajišťuje na 

základě údajů podle odstavců 

4 a 7 nebo jiných zjištěných 

informací sledování přepravy 

zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střeliva do těchto zbraní 

a poskytuje aktuální 
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informace o mimořádných 

situacích obsluze dopravního 

prostředku nebo osobě 

zodpovědné za přepravu 

zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střeliva do těchto zbraní 

na území České republiky, 

má-li tyto informace k 

dispozici.  

  

(12) Příslušný útvar policie 

poskytne tomu, komu bylo 

vydáno povolení přepravovat 

zbraně nebo střelivo, seznam 

zbraní nebo střeliva do těchto 

zbraní, které mohou být 

dovezeny na území 

jednotlivých členských států 

bez jejich předchozího 

souhlasu.  

§ 50a (1) Podnikatel se zbraněmi 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo 

střelivem do těchto zbraní je 

povinen příslušnému útvaru 

policie ohlásit nejpozději 1 

hodinu před zahájením 

přepravy přepravu více než 

100 zbraní nebo více než 200 

000 kusů střeliva po území 

České republiky. Tuto 

povinnost nemá, pokud již má 

na přepravu těchto zbraní 

nebo střeliva vydáno povolení 

přepravovat zbraně nebo 

střelivo podle § 50. Toto 

hlášení se podává s využitím 

elektronické aplikace 

centrálního registru zbraní a 

jeho vytištěná listinná kopie 

musí doprovázet zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo střelivo 

do těchto zbraní až do místa 

jejich určení a musí být 

předloženo na požádání 

příslušným orgánům. Hlášení 

obsahuje  

  

a) osobní údaje nebo údaje 

identifikující právnickou 

osobu, která uskutečňuje 

prodej nebo předání,  

  

b) osobní údaje nebo údaje 

identifikující právnickou 

osobu kupující, nabývající 

nebo vlastnící zbraň nebo 

střelivo,  

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 3 

písm. c) 

 

čl. 4  

odst. 5 

3) Článek 4 se mění takto:  

… 

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:  

„5. Členské státy zajistí, aby 

všechny palné zbraně mohly být 

kdykoliv přiřazeny ke svému 

majiteli.“ 
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c) adresu místa, na které bude 

zbraň nebo střelivo zasláno 

nebo dopraveno,  

  

d) druh zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střeliva do těchto zbraní, 

které budou přepravovány, a 

jejich počet,  

  

e) datum zahájení a ukončení 

přepravy,  

  

f) trasu přepravy,  

  

g) druh dopravy, údaje o 

dopravci, včetně čísla zbrojní 

licence, identifikační údaj 

dopravního prostředku, 

zejména lokalizační údaje a 

registrační značky, které 

umožní policii nepřetržité 

sledování jeho aktuální 

polohy, a spojení na obsluhu 

dopravního prostředku nebo 

na osobu odpovědnou za 

přepravu zbraní kategorie A, 

B kategorie A, A-I, B anebo 

C nebo střeliva do těchto 

zbraní a  

  

h) způsob zabezpečení 

přepravy.  

  

(2) Každý dopravní 

prostředek určený k přepravě 

zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střeliva do těchto zbraní 

podle odstavce 1 musí být 

vybaven zařízením, které 

umožňuje nepřetržité 

sledování jeho pohybu, jedná-

li se o silniční přepravu. Po 

celou dobu přepravy musí být 

zařízení přihlášeno do 

systému sledování pohybu a 

jím zaregistrováno.  

  

(3) Podnikatel se zbraněmi 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo 

střelivem do těchto zbraní je 

povinen neprodleně ohlásit 

příslušnému útvaru policie 

nebo Policejnímu prezidiu 

jakékoliv změny v přepravě 

zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 
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nebo střeliva do těchto zbraní.  

  

(4) Zjistí-li příslušný útvar 

policie nebo Policejní 

prezidium vážné nedostatky v 

bezpečnosti přepravy nebo 

ohrožení života, zdraví, 

majetku, veřejného pořádku 

anebo bezpečnosti, přepravu 

zbraní nebo střeliva 

rozhodnutím zakáže, stanoví 

jinou trasu přepravy nebo 

stanoví dodatečné podmínky 

pro zabezpečení přepravy. 

Odvolání proti rozhodnutí 

nemá odkladný účinek.  

  

(5) Policie zajišťuje na 

základě údajů podle odstavce 

1 nebo jiných zjištěných 

informací sledování přepravy 

zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střeliva do těchto zbraní 

a poskytuje aktuální 

informace o mimořádných 

situacích obsluze dopravního 

prostředku nebo osobě 

zodpovědné za přepravu 

zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střeliva do těchto zbraní 

na území České republiky, 

má-li tyto informace k 

dispozici.  

§ 50b Podnikatel se zbraněmi 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C nebo se 

střelivem do těchto zbraní a 

podnikatel se sídlem nebo 

místem podnikání mimo 

území České republiky je v 

průběhu jejich přepravy 

povinen zabezpečit zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C nebo střelivo 

do těchto zbraní proti 

zneužití, ztrátě nebo odcizení. 

Požadavky na zabezpečení 

zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C 

nebo střeliva do těchto zbraní 

v průběhu přepravy stanoví 

prováděcí právní předpis; tím 

nejsou dotčeny právní 

předpisy upravující přepravu 

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6 

 

čl. 5a 

Článek 5a  

 

S cílem minimalizovat riziko, že 

by k palným zbraním nebo střelivu 

získaly přístup neoprávněné 

osoby, stanoví členské státy 

pravidla pro řádný dohled nad 

palnými zbraněmi a střelivem a 

pravidla pro jejich řádné a 

bezpečné skladování. Palné zbraně 

a střelivo pro tyto palné zbraně 

nesmí být snadno společně 

přístupné. Řádný dohled znamená, 

že osoba, která má palnou zbraň 

nebo střelivo v zákonném držení, 

má nad nimi kontrolu během jejich 
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zbraní nebo střeliva jako 

nebezpečného nákladu18). 

přepravy a používání. Míra 

kontroly opatření pro náležité 

skladování odpovídá množství a 

kategorii dotčených palných 

zbraní a střeliva. 

§ 51 odst. 

2 

 (2) Každý, kdo 

vyváží, dováží nebo prováží 

zbraň kategorie A, B nebo C 

A, A-I, B, C nebo C-I nebo 

střelivo do těchto zbraní přes 

vnější státní hranice České 

republiky, je tuto skutečnost 

povinen oznámit policii na 

hraničním přechodu České 

republiky; to neplatí, je-li 

vývoz nebo dovoz 

uskutečňován v zásilkách. 

Zároveň je povinen předložit 

povolení podle § 44, 45 nebo 

§ 46 a 50, popřípadě evropský 

zbrojní pas. Povolení nebo 

evropský zbrojní pas musí mít 

vždy u sebe, pokud má u sebe 

zbraň kategorie A, B nebo C 

A, A-I, B, C nebo C-I nebo 

střelivo do těchto zbraní, a 

předložit jej příslušnému 

orgánu ke kontrole. Tyto 

povinnosti má i na vnitřní 

státní hranici České republiky, 

pokud je zde prováděna 

ochrana hranic podle 

zvláštního právního 

předpisu17b). 

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

§ 56  

odst. 1 a 2 

(1) Příslušník policie je 

oprávněn zadržet zbraň 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B, C nebo D C, C-I nebo 

D, střelivo, černý lovecký 

prach, bezdýmný prach, 

zápalky, zbrojní průkaz, 

zbrojní licenci, průkaz zbraně, 

zbrojní průvodní list pro 

trvalý vývoz, trvalý dovoz 

nebo tranzit zbraní nebo 

střeliva, povolení k vývozu 

podle zákona o kontrole 

obchodu s výrobky, jejichž 

držení se v České republice 

omezuje z bezpečnostních 

důvodů, evropský zbrojní pas, 

povolení k přepravě nebo 

hlášení přepravy zbraní a 

střeliva podle § 50 nebo 50a, 

aby jejich držiteli zabránil v 

jednání, kterým porušuje 

povinnost nebo nedodržuje 

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

                                                 
18) Například § 22 a 23 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 
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zákaz stanovený tímto 

zákonem.  

  

(2) Příslušník policie je 

oprávněn zadržet zbraň 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C, střelivo do této 

zbraně, zbrojní průkaz, 

zbrojní licenci, průkaz zbraně 

nebo zbrojní průvodní list pro 

trvalý vývoz, trvalý dovoz 

nebo tranzit zbraní nebo 

střeliva, povolení k vývozu 

podle zákona o kontrole 

obchodu s výrobky, jejichž 

držení se v České republice 

omezuje z bezpečnostních 

důvodů, evropský zbrojní pas, 

v němž jsou zapsány zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C, povolení k 

přepravě nebo hlášení 

přepravy zbraní a střeliva 

podle § 50 nebo 50a, pokud  

  

a) existuje důvodné 

podezření, že u držitele 

zbrojního průkazu došlo k 

takové změně zdravotního 

stavu, která může v 

souvislosti s nakládáním se 

zbraní představovat ohrožení 

jeho života nebo zdraví anebo 

života nebo zdraví jiných 

osob,  

  

b) byl odňat zbrojní průkaz 

podle § 27 odst. 1 písm. a), b) 

nebo c) nebo zbrojní licence 

podle § 36 odst. 1 písm. b) 

nebo § 36 odst. 2 a dosavadní 

držitel zbrojního průkazu 

nebo zbrojní licence 

neodevzdal průkaz zbraně, 

zbraň, střelivo a zakázaný 

doplněk zbraně příslušnému 

útvaru policie, nebo  

  

c) je dán důvod pro zajištění 

podle § 57 odst. 1 a existuje 

důvodné podezření, že další 

nakládání se zbraní nebo 

střelivem držitelem zbrojního 

průkazu nebo zbrojní licence 

může představovat ohrožení 

jeho života nebo zdraví anebo 

života nebo zdraví jiných 

osob.  

§ 57 (1) Příslušný útvar policie 

může rozhodnout o zajištění 
32017L0853  Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNASYG5H2W)



56 

 

 odst. 1 a 2 zbraně kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C, 

střeliva do těchto zbraní, 

zbrojního průkazu, zbrojní 

licence, průkazu zbraně nebo 

zbrojního průvodního listu 

pro trvalý vývoz, trvalý dovoz 

nebo tranzit zbraní nebo 

střeliva, povolení k vývozu 

podle zákona o kontrole 

obchodu s výrobky, jejichž 

držení se v České republice 

omezuje z bezpečnostních 

důvodů, evropský zbrojní pas, 

v němž jsou zapsány zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C, povolení k 

přepravě nebo hlášení 

přepravy zbraní a střeliva 

podle § 50 nebo 50a, jestliže 

proti jejich držiteli bylo 

zahájeno  

  

a) v případě fyzické osoby 

trestní stíhání pro trestný čin 

uvedený v § 22 odst. 1,  

  

b) v případě právnické osoby 

trestní stíhání pro úmyslný 

trestný čin,  

  

c) v případě fyzické osoby 

správní řízení pro přestupek 

spáchaný tím, že  

1. vlastní, drží nebo nosí 

zbraň v rozporu s § 8,  

2. v rozporu s § 20a odst. 3 se 

nepodrobí lékařské prohlídce 

nebo nepředloží posudek o 

zdravotní způsobilosti 

příslušnému útvaru policie,  

3. střílí ze zbraně v rozporu s 

§ 28 odst. 5,  

4. v rozporu s § 29 odst. 1 

písm. l) se nepodrobí 

vyšetření ke zjištění, zda není 

ovlivněn alkoholem nebo 

jinou návykovou látkou nebo 

v rozporu s § 29 odst. 3 písm. 

b) nosí zbraň nebo manipuluje 

se zbraní na veřejnosti nebo 

na místě veřejnosti 

přístupném, přestože je jeho 

schopnost k této činnosti 

snížena požitím alkoholických 

nápojů, užitím jiné návykové 

látky, léků nebo v důsledku 

nemoci,  

5. nepostupuje podle § 41 

odst. 5, nebo  

 kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 
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6. neoznámí nabytí vlastnictví 

ke zbrani kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C 

podle § 42 odst. 1, nebo  

  

d) v případě právnické nebo 

podnikající fyzické osoby 

správní řízení pro přestupek 

spáchaný tím, že vlastní nebo 

drží zbraň nebo střelivo v 

rozporu s § 8.  

  

(2) Příslušný útvar policie 

může rozhodnout o zajištění 

zbraně kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B, C nebo 

D C, C-I nebo D, střeliva, 

černého loveckého prachu, 

bezdýmného prachu, zápalek, 

zbrojního průkazu, zbrojní 

licence, průkazu zbraně, 

zbrojního průvodního listu 

pro trvalý vývoz, trvalý dovoz 

nebo tranzit zbraní nebo 

střeliva, povolení k vývozu 

podle zákona o kontrole 

obchodu s výrobky, jejichž 

držení se v České republice 

omezuje z bezpečnostních 

důvodů, evropského zbrojního 

pasu, povolení k přepravě 

nebo hlášení přepravy zbraní 

a střeliva podle § 50 nebo 

50a, které byly zadrženy 

podle § 56 a ve věci má být 

vedeno řízení podle tohoto 

nebo zvláštního zákona. 

Pokud není do 1 měsíce od 

jejich zadržení zahájeno řízení 

podle tohoto zákona nebo věc 

není postoupena orgánu 

oprávněnému vést řízení 

podle zvláštního zákona, 

příslušný útvar policie 

postupuje podle odstavce 8.  

§ 57 odst. 

9 

(9) Byla-li zajištěna 

zbraň kategorie C-I 

z důvodu, že nebylo 

ohlášeno její nabytí, 

příslušný útvar policie 

rozhodne o jejím vrácení, 

pokud její držitel provede 

ohlášení podle § 14a odst. 5; 

není-li ohlášení provedeno 

ve lhůtě stanovené 

v rozhodnutí o zajištění, 

postupuje se přiměřeně 

podle § 64. Byla-li zbraň 

kategorie C-I zajištěna 

z důvodu uvedeného v § 14a 

31991L0477 čl. 8 

odst. 1 

1. Palnou zbraň kategorie C není 

možné držet, pokud ji držitel 

neohlásí orgánům členského státu, 

ve kterém je tato zbraň držena. 

Členské státy stanoví povinné 

ohlášení všech palných zbraní  

kategorie C v současné době 

držených na jejich území, a to ve 

lhůtě jednoho roku po nabytí 

účinnosti vnitrostátních předpisů 

provádějících tuto směrnici. 
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odst. 2 a do 6 měsíců ode 

dne jejího zajištění se 

neprokáže, že důvod pro 

zajištění neexistuje nebo 

odpadl, postupuje se 

přiměřeně podle § 64. 

 

§ 58  

odst. 1, 2, 

4 a 7 

(1) Nošené nebo 

přepravované držené zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo střelivo 

do nich musí být pod 

neustálou kontrolou držitele 

zbrojního průkazu nebo 

držitele zbrojního průvodního 

listu pro trvalý vývoz, dovoz 

nebo tranzit zbraní nebo 

střeliva, který přepravu 

realizuje. Nošené nebo 

přepravované zbraně 

kategorie C-I nebo D a 

střelivo do těchto zbraní musí 

být pod neustálou kontrolou 

jejich oprávněného držitele.  

  

(2) Držené zbraně kategorie 

A, B kategorie A, A-I, B 

nebo C uschované, uložené 

nebo uskladněné (dále jen 

„přechovávané zbraně“) v 

počtu do 10 kusů nebo 

střelivo v počtu do 10 000 

nábojů se zabezpečují 

uložením do uzamykatelné 

ocelové schránky nebo 

uzamykatelné ocelové skříně 

nebo zvláštního uzamčeného 

zařízení, pokud tato schránka, 

skříň nebo toto zařízení 

splňují technické požadavky 

stanovené prováděcím 

právním předpisem. 

Ustanovení tohoto odstavce se 

nevztahuje na přechovávané 

zbraně kategorie B nebo C 

kategorie A-I, B nebo C v 

počtu do 2 kusů nebo střelivo 

v počtu do 500 nábojů, které 

je však držitel těchto zbraní a 

střeliva povinen vhodně 

zabezpečit proti zneužití, 

ztrátě a odcizení.  

 

(4) Více než 20 

přechovávaných zbraní 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C nebo více než 

20 000 kusů střeliva se 

zabezpečuje v uzamčené 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 6  

 

 

čl. 5a 

6) Články 5 a 6 se nahrazují tímto:  

„… 

Článek 5a  

S cílem minimalizovat riziko, že 

by k palným zbraním nebo střelivu 

získaly přístup neoprávněné 

osoby, stanoví členské státy 

pravidla pro řádný dohled nad 

palnými zbraněmi a střelivem a 

pravidla pro jejich řádné a 

bezpečné skladování. Palné zbraně 

a střelivo pro tyto palné zbraně 

nesmí být snadno společně 

přístupné. Řádný dohled znamená, 

že osoba, která má palnou zbraň 

nebo střelivo v zákonném držení, 

má nad nimi kontrolu během jejich 

přepravy a používání. Míra 

kontroly opatření pro náležité 

skladování odpovídá množství a 

kategorii dotčených palných 

zbraní a střeliva. 
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místnosti, samostatném 

objektu nebo komorovém 

trezoru, pokud jsou 

chráněny elektronickým 

zabezpečovacím zařízením a 

pokud splňují technické 

požadavky stanovené 

prováděcím právním 

předpisem. 

 

(7) Pokud rozměry zbraně 

kategorie A neumožňují její 

přechovávání podle 

předchozích odstavců, může 

příslušný útvar policie jejímu 

držiteli povolit jiný způsob 

jejího zabezpečení v případě, 

že bude řádně zabezpečena 

proti zneužití, ztrátě nebo 

odcizení. Příslušný útvar 

policie může dále držiteli 

zbrojní licence povolit jiný 

způsob zabezpečení 

přechovávaných zbraní 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B, C za podmínky, že 

přechovávané zbraně nebo 

střelivo budou řádně 

zabezpečeny proti zneužití, 

ztrátě nebo odcizení. 

§ 59 odst. 

1 

(1) Držitel zbrojního průkazu 

nebo zbrojní licence může 

svěřit zbraň kategorie B nebo 

C kategorie A-I, B nebo C 

nebo střelivo do této zbraně 

jiné fyzické osobě, která není 

držitelem zbrojního průkazu 

příslušné skupiny, pouze v 

rámci  

  

a) výcviku a výuky ve střelbě,  

  

b) sportovní přípravy nebo 

sportovních soutěží, jejichž 

součástí je střelba,  

  

c) výuky k loveckým účelům,  

  

d) přípravy na budoucí 

povolání související s držením 

nebo nošením zbraně,  

  

e) filmové nebo divadelní 

činnosti, jde-li o zbraň 

upravenou pro střelbu 

nábojkami nebo cvičnými 

náboji, nebo  

  

f) výuky branné přípravy nebo 

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 
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výuky v oboru, jehož 

obsahem je i výroba, opravy a 

zkoušky zbraní a střeliva.  

§ 61 odst. 

1 

(1) Zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C 

nebo střelivo do této zbraně 

může být veřejně vystavována 

jen na základě povolení 

vydaného útvarem policie 

příslušným podle místa 

konání akce. 

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

§ 63 odst. 

1, 5 a 6 

(1) Znehodnotit nebo zničit 

zbraň kategorie A, B nebo C 

A, A-I, B nebo C nebo 

vyrobit jejich řez lze jen na 

základě povolení příslušného 

útvaru policie, nejde-li o 

zhotovení řezu zbraně přímo 

výrobcem zbraně. Zbraň 

uvedenou v § 6a písm. a) je 

oprávněn znehodnotit nebo 

zničit podnikatel v oboru 

zbraní a střeliva, kterému 

byla Českým úřadem pro 

zkoušení zbraní a střeliva 

přidělena kontrolní 

znehodnocovací značka; 

podnikatel v oboru zbraní a 

střeliva je povinen předložit 

takovou zbraň 

do 10 pracovních dnů po 

jejím znehodnocení 

příslušnému útvaru policie 

ke kontrole. Jde-li o zbraň, 

která je kulturní památkou, 

musí být též udělen souhlas 

příslušného orgánu státní 

památkové péče s jejím 

znehodnocením nebo 

zničením nebo s výrobou 

jejího řezu. … 

(5) Ustanovení odstavců 1 až 

4 se vztahují i na ty případy, 

kdy dochází při opravě nebo 

úpravě zbraně kategorie A, 

A-I, B nebo C k takovým 

zásahům, které nevratně zničí 

nebo pro účely balistického 

zkoumání jinak znehodnotí 

hlavní část zbraně. Povinnost 

uložená vlastníku zbraně v 

odstavci 2 přechází i na 

osobu, která úpravu nebo 

opravu provádí.  

  

 (6) Žadatel, kterému 

bylo vydáno povolení podle 

odstavce 1, je povinen do 20 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 10 

 

čl. 10b  

odst. 1 

10) Vkládají se nové články, které 

znějí:  

 

„… 

Článek 10b  

 

1. Členské státy přijmou opatření 

k tomu, aby znehodnocení palných 

zbraní zkontroloval příslušný 

orgán, a bylo tak zajištěno, že v 

důsledku úprav provedených na 

palné zbrani jsou všechny její 

hlavní části trvale nefunkční a 

nelze je odstranit, nahradit nebo 

upravit způsobem, který by jakkoli 

umožnil uschopnění palné zbraně 

ke střelbě. Členské státy v rámci 

uvedené kontroly zajistí vydání 

osvědčení a pořízení záznamu, 

které potvrzují znehodnocení 

palné zbraně, a umístění 

zřetelného odpovídajícího 

označení na palnou zbraň.  
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pracovních dnů ode dne 

vydání povolení zbraň 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C předat ke 

znehodnocení nebo zničení 

nebo výrobě jejího řezu pouze 

osobě, která je k této činnosti 

oprávněna. Této osobě předá i 

střelivo, pokud ho žadatel 

chce nechat znehodnotit nebo 

zničit nebo vyrobit jeho řez. O 

převzetí zbraně, hlavní části 

zbraně, zakázaného doplňku 

zbraně nebo střeliva je 

povinna tato osoba vydat 

žadateli potvrzení. Nepředá-li 

zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

ke znehodnocení nebo zničení 

nebo výrobě jejího řezu podle 

věty první, je povinen 

povolení vrátit do 20 

pracovních dnů od posledního 

dne, kdy tak měl učinit, 

příslušnému útvaru policie.  

§ 64 (1) Držitel zbrojního průkazu, 

zbrojní licence nebo zbrojního 

průvodního listu pro trvalý 

vývoz zbraně nebo střeliva je 

povinen do 6 měsíců ode dne 

následujícího po dni zániku 

jejich platnosti  

  

a) převést vlastnictví ke 

zbrani kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C 

nebo střeliva do této zbraně 

na jiného oprávněného 

držitele,  

  

b) požádat příslušný útvar 

policie o povolení ke 

znehodnocení, zničení nebo 

výrobě řezu zbraně kategorie 

A, B kategorie A, A-I, B 

nebo C nebo předat ke 

znehodnocení, zničení nebo 

výrobě řezu střelivo osobě, 

která je k této činnosti 

oprávněna, nebo  

  

c) požádat příslušný útvar 

policie o předání zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C nebo střeliva 

do této zbraně podnikateli v 

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 
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31991L0477 

čl. 1  

odst. 6  

 

čl. 5  

odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Články 5 a 6 se nahrazují tímto:  

… 

2. Členské státy mají zaveden 

monitorovací systém, který mohou 

provozovat průběžně, nebo 

periodicky, s cílem zajistit, aby 

byly po celou dobu trvání povolení 

plněny podmínky pro povolení 

stanovené vnitrostátním právem a 

aby byly mimo jiné zhodnoceny 

příslušné lékařské a psychologické 

informace. Konkrétní opatření se 

stanoví v souladu s vnitrostátním 

právem. 

Pokud již není některá z 

uvedených podmínek splněna, 

členské státy příslušné povolení 

odejmou.  

Členské státy mohou osobám s 

bydlištěm na jejich území zakázat 

držení palné zbraně nabyté v jiném 

členském státě, pouze pokud 

nabytí stejného druhu palné zbraně 

na svém území zakazují. 
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oboru zbraní a střeliva za 

účelem jejího prodeje nebo 

úschovy.  

  

(2) Jestliže vlastník zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C nebo střeliva 

do těchto zbraní ani po 

opakované výzvě příslušného 

útvaru policie nenaloží se 

zbraní nebo střelivem v 

souladu s odstavcem 1, 

rozhodne příslušný útvar 

policie o tom, že je nabídne 

prostřednictvím podnikatele v 

oboru zbraní a střeliva k 

prodeji.  

  

(3) Rozhodne-li příslušný 

útvar policie o prodeji zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo střeliva 

do této zbraně za cenu 

obvyklou, zpracování 

znaleckého posudku pro 

určení ceny se nevyžaduje. 

Výtěžek získaný prodejem 

náleží, po odečtení nákladů 

prodeje a skladování, jejich 

původnímu vlastníku.  

  

(4) Pokud se nepodaří 

uskutečnit prodej zbraně 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C nebo střeliva 

do těchto zbraní podle 

odstavce 2 nejpozději do 2 let 

od opakované písemné výzvy 

příslušného útvaru policie, 

bude zničena.  

  

(5) Zanikne-li právnická 

osoba nebo fyzická osoba - 

podnikatel, která byla 

držitelem zbrojní licence nebo 

zbrojního průvodního listu 

pro trvalý vývoz zbraní nebo 

střeliva, plní podle povahy 

věci povinnosti stanovené v 

odstavci 1 ten, kdo nakládá s 

majetkem zaniklé právnické 

osoby nebo fyzické osoby - 

podnikatele.  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 65 odst. 

1 

(1) V případě smrti nebo 

prohlášení za mrtvého osoby, 

která držela zbraň kategorie 

A, B kategorie A, A-I, B 

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 
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nebo C nebo střelivo do této 

zbraně, je ten, kdo žil s 

takovou osobou v době její 

smrti nebo prohlášení za 

mrtvého ve společné 

domácnosti, povinen tuto 

skutečnost oznámit 

kterémukoli útvaru policie; to 

neplatí, pokud mu tato 

okolnost nebyla známa. O 

oznámení podle věty první 

vydá policie potvrzení. 

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 66 odst. 

1 

(1) Fyzická nebo právnická 

osoba, která nabyla zbraň 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C nebo střelivo 

do této zbraně do vlastnictví 

děděním a není držitelem 

příslušných oprávnění k jejich 

držení, je oprávněna do 2 

měsíců ode dne, kdy 

rozhodnutí soudu o dědictví 

nabylo právní moci, požádat o 

vydání zbrojního průkazu, 

zbrojní licence, popřípadě o 

udělení výjimky, vydání 

povolení nebo zbrojního 

průvodního listu pro vývoz, 

dovoz nebo tranzit zbraní 

nebo střeliva. V případě, že 

tak neučiní nebo dojde k 

zamítnutí žádosti, je povinna 

postupovat podle § 64.  

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 69 odst. 

5 

(5) Přebíjet náboje nebo 

nabývat do vlastnictví 

jednotlivé díly nábojů pro 

účely přebíjení nábojů nebo 

použití ve zbrani kategorie A, 

B kategorie A, A-I, B nebo C 

smí pouze držitel zbrojního 

průkazu, který je oprávněn 

nabývat do vlastnictví náboje 

pro zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C, 

nebo držitel zbrojní licence. 

Přebíjet náboje nebo nabývat 

do vlastnictví jednotlivé díly 

nábojů pro účely přebíjení 

nábojů nebo použití ve zbrani 

kategorie C-I nebo D smí 

osoba starší 18 let, jejíž 

svéprávnost nebyla omezena, 

nebo právnická osoba. 

Přebíjet náboje je osoba podle 

věty první a druhé oprávněna 

jen pro vlastní potřebu, přitom 

musí dodržovat technologické 

postupy, které udávají výrobci 

jednotlivých dílů nábojů; to 

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 
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31991L0477 

čl. 1  

odst. 1 

 

čl. 1  

odst. 1 

bod 3 

1) Článek 1 se nahrazuje tímto: 

„Článek 1  

1. Pro účely této směrnice se 

rozumí:  

 

3) „střelivem“ kompletní náboj 

nebo jeho komponenty, jako jsou 

nábojnice, zápalky, výmetné 

náplně nebo projektily, které se 

používají v palných zbraních, za 

podmínky, že tyto komponenty 

samotné podléhají v dotčeném 

členském státě povolení;  

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 9 

 

čl. 10  

odst. 1 

9) Článek 10 se nahrazuje tímto:  

„Článek 10 

 

 1. Úprava nabývání a držení 

střeliva je shodná s úpravou držení 
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neplatí pro držitele zbrojní 

licence skupiny A a B. 

první alinea palných zbraní, pro které je toto 

střelivo určeno.  

§ 71 odst. 

2 písm. d) 

(2) Policie při plnění úkolů 

státní správy v oblasti zbraní a 

střeliva vede informační 

systémy obsahující údaje o 

… 

d) registrovaných zbraních 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C, ohlášených 

zbraních kategorie C-I, 
hlavních částech zbraní, 

zakázaných doplňcích 

zbraní a střelivu do těchto 

zbraní,  

 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 3 

písm. b) 

 

čl. 4  

odst. 4 

3) Článek 4 se mění takto:  

… 

b) odstavec 4 se mění takto:  

i) v prvním pododstavci se druhá 

věta nahrazuje tímto:  

… 

Členské státy zajistí, aby záznam o 

palných zbraních a jejich hlavních 

částech včetně souvisejících 

osobních údajů byl uchováván 

příslušnými orgány v systémech 

evidence údajů po dobu 30 let od 

zničení dotčených palných zbraní 

nebo hlavních částí. 

Záznamy o palných zbraních a 

jejich hlavních částech uvedené v 

prvním pododstavci tohoto 

odstavce a příslušné osobní údaje 

jsou přístupné:  

a) orgánům příslušným pro 

udělování či odnětí povolení podle 

článku 6 nebo 7 nebo orgánům 

příslušným pro celní řízení, a to po 

dobu 10 let od zničení dotčené 

palné zbraně nebo jejích hlavních 

částí, a  

b) orgánům příslušným pro 

prevenci, vyšetřování, odhalování 

či stíhání trestných činů nebo pro 

výkon trestů, a to po dobu 30 let 

od zničení dotčené palné zbraně 

nebo jejích hlavních částí. 

Členské státy zajistí, aby byly 

osobní údaje po uplynutí lhůt 

stanovených ve druhém a třetím 

pododstavci ze systémů evidence 

údajů vymazány. Tím nejsou 

dotčeny případy, kdy byly 

konkrétní osobní údaje předány 

orgánu příslušnému pro prevenci, 

vyšetřování, odhalování či stíhání 

trestných činů nebo pro výkon 

trestů a jsou užívány v tomto 

specifickém kontextu nebo jiným 

orgánům příslušným ke 

srovnatelnému účelu podle 

vnitrostátního práva. V těchto 

případech se zpracování takových 

údajů příslušnými orgány řídí 

vnitrostátním právem dotčeného 

členského státu v plném souladu s 

právem Unie, zejména pokud jde o 
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ochranu údajů.“, 

§ 72 odst. 

2 až 4 

(2) Údaje se v 

informačních systémech 

uchovávají po dobu 30 let 

ode dne prokazatelného 

zničení palné zbraně. 

Ostatní údaje vedené 

v informačních systémech 

uvedených v § 71 se 

uchovávají po dobu 20 let 

ode dne, kdy zanikla 

povinnost vést tyto údaje 

v informačních systémech.  

(3) Při uchovávání 

dokumentace související s 

vedením informačního 

systému se postupuje podle 

zvláštního právního 

předpisu26). Správce 

informačních systémů 

provozovaných podle § 71 

zajistí odstranění osobních 

údajů vedených 

v těchto informačních 

systémech po uplynutí lhůt 

podle odstavce 2. 

(4) Záznamy o 

palných zbraních a 

příslušné osobní údaje se 

ode dne prokazatelného 

zničení dotčené zbraně 

využívají nejdéle po dobu 30 

let pro účely trestního řízení 

a nejdéle po dobu 10 let pro 

účely vedení řízení podle 

tohoto zákona nebo pro 

účely celního řízení. 

 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 3 

písm. b) 

 

čl. 4  

odst. 4 

3) Článek 4 se mění takto:  

… 

b) odstavec 4 se mění takto:  

i) v prvním pododstavci se druhá 

věta nahrazuje tímto:  

… 

Členské státy zajistí, aby záznam o 

palných zbraních a jejich hlavních 

částech včetně souvisejících 

osobních údajů byl uchováván 

příslušnými orgány v systémech 

evidence údajů po dobu 30 let od 

zničení dotčených palných zbraní 

nebo hlavních částí. 

Záznamy o palných zbraních a 

jejich hlavních částech uvedené v 

prvním pododstavci tohoto 

odstavce a příslušné osobní údaje 

jsou přístupné:  

a) orgánům příslušným pro 

udělování či odnětí povolení podle 

článku 6 nebo 7 nebo orgánům 

příslušným pro celní řízení, a to po 

dobu 10 let od zničení dotčené 

palné zbraně nebo jejích hlavních 

částí, a  

b) orgánům příslušným pro 

prevenci, vyšetřování, odhalování 

či stíhání trestných činů nebo pro 

výkon trestů, a to po dobu 30 let 

od zničení dotčené palné zbraně 

nebo jejích hlavních částí. 

Členské státy zajistí, aby byly 

osobní údaje po uplynutí lhůt 

stanovených ve druhém a třetím 

pododstavci ze systémů evidence 

údajů vymazány. Tím nejsou 

dotčeny případy, kdy byly 

konkrétní osobní údaje předány 

orgánu příslušnému pro prevenci, 

vyšetřování, odhalování či stíhání 

trestných činů nebo pro výkon 

trestů a jsou užívány v tomto 

specifickém kontextu nebo jiným 

orgánům příslušným ke 

srovnatelnému účelu podle 

vnitrostátního práva. V těchto 

případech se zpracování takových 

údajů příslušnými orgány řídí 

vnitrostátním právem dotčeného 

členského státu v plném souladu s 

právem Unie, zejména pokud jde o 
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ochranu údajů.“, 

§ 73 odst. 

6 

(6) Prováděcí 

právní předpis stanoví 

způsob předávání informací 

jinému členskému státu 

podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie. 

Policie předává informace 

podle věty první v rozsahu 

informací o 

a) vydaném zbrojním 

průvodním listu pro trvalý 

vývoz nebo trvalý dovoz 

palné zbraně, a to 

členskému státu, do 

kterého nebo ze kterého 

má být daná palná zbraň 

přepravena, 

b) předchozím souhlasu 

České republiky s nabytím 

vlastnictví k palné zbrani 

osobou, která má na jejím 

území pobyt, nebo 

s přepravou palné zbraně 

na její území, a to 

členskému státu, který o 

vyslovení předchozího 

souhlasu České republiky 

žádá, 

c) zamítnutých žádostech o 

výjimku podle § 9 nebo 9a 

nebo o povolení podle § 12, 

nebyla-li výjimka nebo 

povolení vydána z  důvodu 

rozporu s veřejným 

pořádkem nebo 

bezpečností anebo z 

důvodu nespolehlivosti 

osoby žadatele. 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 14  

 

čl. 13  

odst. 4 a 5 

14) V článku 13 se doplňují nové 

odstavce, které znějí:  

 

„4. Příslušné orgány členských 

států si elektronickými prostředky 

vyměňují informace o udělených 

povoleních pro převod palných 

zbraní do jiného členského státu a 

informace týkající se zamítnutí 

udělit povolení podle článků 6 a 7 

z důvodů bezpečnosti nebo z 

důvodů týkajících se spolehlivosti 

dotyčné osoby.  

5. Komise zajistí systém výměny 

informací uvedených v tomto 

článku.  

Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 

13a, které doplní tuto směrnici 

stanovením podrobných opatření 

pro systematickou výměnu 

informací elektronickými 

prostředky. Komise přijme první 

takový akt v přenesené pravomoci 

do 14. září 2018.“ 

§ 73a  

odst. 8 

písm. a) 

(8) Do centrálního registru 

zbraní zapisuje údaje  

  

a) držitel zbrojní licence, 

pokud jde o údaje týkající se 

zbraní kategorie A, B nebo 

C A, A-I, B a C a střeliva 

do těchto zbraní, na které 

nemá vydán průkaz zbraně, 

a černého loveckého prachu, 

bezdýmného prachu a 

zápalek v rozsahu  

1. datum nabytí, převedení, 

přenechání nebo převzetí 

zbraně, střeliva, černého 

loveckého prachu, 

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

31991L0477 čl. 4  

odst. 4 

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  palná zbraň v působnosti 

této směrnice.  

 

 V tomto systému evidence údajů 
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bezdýmného prachu a 

zápalek,  

2. důvod nabytí, převedení, 

přenechání nebo převzetí 

zbraně, střeliva, černého 

loveckého prachu, 

bezdýmného prachu a 

zápalek,  

3. údaje o zbrani, střelivu, 

černém loveckém prachu, 

bezdýmném prachu a 

zápalkách, včetně kategorie 

zbraně a uvedení místa jejich 

uložení včetně údajů 

identifikujících konkrétní 

objekt, ve kterém jsou zbraň, 

střelivo, černý lovecký prach, 

bezdýmný prach nebo zápalky 

uloženy, nepostačuje-li k jeho 

jednoznačnému určení 

uvedení adresy provozovny,  

4. osobní údaje fyzické osoby 

nebo údaje identifikující 

právnickou osobu, od které 

byly zbraň, střelivo, černý 

lovecký prach, bezdýmný 

prach a zápalky nabyty, a  

5. osobní údaje fyzické osoby 

nebo údaje identifikující 

právnickou osobu, na kterou 

bylo vlastnictví ke zbrani, 

střelivu, černému loveckému 

prachu, bezdýmnému prachu 

a zápalkám převedeno nebo 

jíž byly zbraň, střelivo, černý 

lovecký prach, bezdýmný 

prach a zápalky přenechány, 

včetně oprávnění,  

se zaznamenávají veškeré 

informace týkající se palných 

zbraní, které jsou nezbytné ke 

sledování a identifikaci těchto 

palných zbraní, včetně informací 

o: 

a) druhu, značce výrobce, modelu, 

ráži a sériovém čísle každé palné 

zbraně a označení na rámu nebo 

pouzdru závěru jako jedinečném 

označení v souladu s odstavcem 1, 

které slouží jako jedinečný 

identifikátor každé palné zbraně; 

b) sériovém čísle nebo jedinečném 

označení připevněném na hlavních 

částech, pokud se liší od označení 

na rámu nebo pouzdru závěru 

palné zbraně; 

c) jménech a adresách dodavatelů 

a osob nabývajících nebo držících 

palnou zbraň, spolu s příslušným 

datem nebo daty, a 

d) veškerých přeměnách nebo 

úpravách palné zbraně vedoucích 

ke změně její kategorie či 

podkategorie, včetně jejího 

oficiálně osvědčeného 

znehodnocení či zničení 

a příslušném datu nebo datech. 

Členské státy zajistí, aby záznam 

o palných zbraních a jejich 

hlavních částech včetně 

souvisejících osobních údajů byl 

uchováván příslušnými orgány 

v systémech evidence údajů po 

dobu 30 let od zničení dotčených 

palných zbraní nebo hlavních 

částí. 

Záznamy o palných zbraních 

a jejich hlavních částech uvedené 

v prvním pododstavci tohoto 

odstavce a příslušné osobní údaje 

jsou přístupné: 

a) orgánům příslušným pro 

udělování či odnětí povolení podle 

článku 6 nebo 7 nebo orgánům 

příslušným pro celní řízení, a to po 

dobu 10 let od zničení dotčené 

palné zbraně nebo jejích hlavních 

částí, a 

b) orgánům příslušným pro 

prevenci, vyšetřování, odhalování 

či stíhání trestných činů nebo pro 

výkon trestů, a to po dobu 30 let 

od zničení dotčené palné zbraně 

nebo jejích hlavních částí. 
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Členské státy zajistí, aby byly 

osobní údaje po uplynutí lhůt 

stanovených ve druhém a třetím 

pododstavci ze systémů evidence 

údajů vymazány. Tím nejsou 

dotčeny případy, kdy byly 

konkrétní osobní údaje předány 

orgánu příslušnému pro prevenci, 

vyšetřování, odhalování či stíhání 

trestných činů nebo pro výkon 

trestů a jsou užívány v tomto 

specifickém kontextu nebo jiným 

orgánům příslušným ke 

srovnatelnému účelu podle 

vnitrostátního práva. V těchto 

případech se zpracování takových 

údajů příslušnými orgány řídí 

vnitrostátním právem dotčeného 

členského státu v plném souladu 

s právem Unie, zejména pokud jde 

o ochranu údajů. 

Podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé musí po celou 

dobu své činnosti vést evidenci, 

v níž je zaznamenána každá palná 

zbraň a každá hlavní část, na niž 

se vztahuje tato směrnice, její 

vstupy a výstupy, spolu s údaji, 

které umožní identifikaci 

a sledování dotčené palné zbraně 

nebo její hlavní části, zejména 

druh, značka výrobce, model, ráže 

a sériové číslo a jména a adresy 

dodavatelů a osob, které ji 

nabývají. 

Po ukončení činnosti předají 

podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé tuto evidenci 

vnitrostátním orgánům příslušným 

pro systémy evidence údajů 

stanovené v prvním pododstavci. 

Členské státy zajistí, aby 

podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé, kteří jsou 

usazeni na jejich území, předložili 

bez zbytečného prodlení hlášení 

o transakcích zahrnujících palné 

zbraně nebo jejich hlavní části 

příslušným vnitrostátním 

orgánům, aby podnikatelé v oboru 

zbraní a zprostředkovatelé měli 

elektronické spojení s těmito 

orgány pro tyto ohlašovací účely 

a aby aktualizace systémů 

evidence údajů proběhla okamžitě 

po obdržení informací o takových 

transakcích. 
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§ 73a  

odst. 10 

(10) Prováděcí právní předpis 

stanoví  

a) vzor předepsaného 

elektronického formuláře 

podle odstavce 7,  

b) náležitosti vedení evidence 

zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C 

a střeliva do těchto zbraní, 

které jsou předmětem 

činností uvedených v § 2 

odst. 2 písm. d), a černého 

loveckého prachu, 

bezdýmného prachu a 

zápalek v centrálním 

registru zbraní,  

c) náležitosti vedení 

samostatné evidence zbraní 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C a střeliva do 

těchto zbraní, které vlastní 

držitel zbrojní licence a 

které nejsou předmětem 

činností uvedených v § 2 

odst. 2 písm. d), s využitím 

elektronické aplikace 

centrálního registru zbraní 

podle § 39a odst. 1 a,  

d) náležitosti vedení evidence 

munice v centrálním registru 

zbraní. a  

e) rozsah a další podmínky 

evidence údajů o zbraních 

kategorie C-I. 

 

31991L0477 čl. 4  

odst. 4 

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  palná zbraň v působnosti 

této směrnice.  

 

 V tomto systému evidence údajů 

se zaznamenávají veškeré 

informace týkající se palných 

zbraní, které jsou nezbytné ke 

sledování a identifikaci těchto 

palných zbraní, včetně informací 

o: 

a) druhu, značce výrobce, modelu, ráži 

a sériovém čísle každé palné 

zbraně a označení na rámu nebo 

pouzdru závěru jako jedinečném 

označení v souladu s odstavcem 1, 

které slouží jako jedinečný 

identifikátor každé palné zbraně; 

b) sériovém čísle nebo jedinečném 

označení připevněném na hlavních 

částech, pokud se liší od označení 

na rámu nebo pouzdru závěru 

palné zbraně; 

c) jménech a adresách dodavatelů a osob 

nabývajících nebo držících palnou 

zbraň, spolu s příslušným datem 

nebo daty, a 

d) veškerých přeměnách nebo úpravách 

palné zbraně vedoucích ke změně 

její kategorie či podkategorie, 

včetně jejího oficiálně 

osvědčeného znehodnocení či 

zničení a příslušném datu nebo 

datech. 

Členské státy zajistí, aby záznam 

o palných zbraních a jejich 

hlavních částech včetně 

souvisejících osobních údajů byl 

uchováván příslušnými orgány 

v systémech evidence údajů po 

dobu 30 let od zničení dotčených 

palných zbraní nebo hlavních 

částí. 

Záznamy o palných zbraních 

a jejich hlavních částech uvedené 

v prvním pododstavci tohoto 

odstavce a příslušné osobní údaje 

jsou přístupné: 

a) orgánům příslušným pro udělování či 
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odnětí povolení podle článku 6 

nebo 7 nebo orgánům příslušným 

pro celní řízení, a to po dobu 10 let 

od zničení dotčené palné zbraně 

nebo jejích hlavních částí, a 

b) orgánům příslušným pro prevenci, 

vyšetřování, odhalování či stíhání 

trestných činů nebo pro výkon 

trestů, a to po dobu 30 let od 

zničení dotčené palné zbraně nebo 

jejích hlavních částí. 

Členské státy zajistí, aby byly 

osobní údaje po uplynutí lhůt 

stanovených ve druhém a třetím 

pododstavci ze systémů evidence 

údajů vymazány. Tím nejsou 

dotčeny případy, kdy byly 

konkrétní osobní údaje předány 

orgánu příslušnému pro prevenci, 

vyšetřování, odhalování či stíhání 

trestných činů nebo pro výkon 

trestů a jsou užívány v tomto 

specifickém kontextu nebo jiným 

orgánům příslušným ke 

srovnatelnému účelu podle 

vnitrostátního práva. V těchto 

případech se zpracování takových 

údajů příslušnými orgány řídí 

vnitrostátním právem dotčeného 

členského státu v plném souladu 

s právem Unie, zejména pokud jde 

o ochranu údajů. 

Podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé musí po celou 

dobu své činnosti vést evidenci, 

v níž je zaznamenána každá palná 

zbraň a každá hlavní část, na niž 

se vztahuje tato směrnice, její 

vstupy a výstupy, spolu s údaji, 

které umožní identifikaci 

a sledování dotčené palné zbraně 

nebo její hlavní části, zejména 

druh, značka výrobce, model, ráže 

a sériové číslo a jména a adresy 

dodavatelů a osob, které ji 

nabývají. 

Po ukončení činnosti předají 

podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé tuto evidenci 

vnitrostátním orgánům příslušným 

pro systémy evidence údajů 

stanovené v prvním pododstavci. 

Členské státy zajistí, aby 

podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé, kteří jsou 

usazeni na jejich území, předložili 

bez zbytečného prodlení hlášení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNASYG5H2W)



71 

 

o transakcích zahrnujících palné 

zbraně nebo jejich hlavní části 

příslušným vnitrostátním 

orgánům, aby podnikatelé v oboru 

zbraní a zprostředkovatelé měli 

elektronické spojení s těmito 

orgány pro tyto ohlašovací účely 

a aby aktualizace systémů 

evidence údajů proběhla okamžitě 

po obdržení informací o takových 

transakcích. 

§ 73aa (1) Součástí centrálního 

registru zbraní je číselník 

zbraní. Správcem číselníku 

zbraní je Policejní 

prezidium. 

(2) Položkou číselníku 

zbraní je soubor údajů o 

druhu, výrobci, vzoru 

(modelu), ráži a kategorii 

zbraně. 

(3) Novou položku číselníku 

zbraní vkládá Policejní 

prezidium. Zařazení zbraně 

do již existující položky 

číselníku zbraní nebo změnu 

zařazení zbraně do položky 

číselníku provádí příslušný 

útvar policie na základě 

návrhu oprávněného 

držitele zbraně nebo 

podnikatele v oboru zbraní 

a střeliva, jde-li o zbraň, 

která je předmětem jeho 

činnosti.   

(4) Úpravu položky 

číselníku zbraní nebo 

zařazení zbraně do položky 

číselníku zbraní může i bez 

návrhu provést příslušný 

útvar policie nebo Policejní 

prezidium, vyžaduje-li to 

plnění úkolů státní správy 

podle tohoto zákona. 

(5) V pochybnostech o 

zařazení zbraně do již 

existující položky číselníku 

podle odstavce 3 rozhoduje 

Policejní prezidium. 

Vyhoví-li Policejní 

prezidium návrhu v plném 

rozsahu, provede namísto 

vydání rozhodnutí pouze 

navrhovaný zápis do 

centrálního registru zbraní. 

32017L0853 

 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 3 

písm. b) 

 

čl. 4  

odst. 4 

3) Článek 4 se mění takto:  

… 

b) odstavec 4 se mění takto:  

i) v prvním pododstavci se druhá 

věta nahrazuje tímto:  

„V tomto systému evidence údajů 

se zaznamenávají veškeré 

informace týkající se palných 

zbraní, které jsou nezbytné ke 

sledování a identifikaci těchto 

palných zbraní, včetně informací 

o: 

a) druhu, značce výrobce, modelu, 

ráži a sériovém čísle každé palné 

zbraně a označení na rámu nebo 

pouzdru závěru jako jedinečném 

označení v souladu s odstavcem 1, 

které slouží jako jedinečný 

identifikátor každé palné zbraně;  

b) sériovém čísle nebo jedinečném 

označení připevněném na hlavních 

částech, pokud se liší od označení 

na rámu nebo pouzdru závěru 

palné zbraně;  

c) jménech a adresách dodavatelů 

a osob nabývajících nebo držících 

palnou zbraň, spolu s příslušným 

datem nebo daty, a  

d) veškerých přeměnách nebo 

úpravách palné zbraně vedoucích 

ke změně její kategorie či 

podkategorie, včetně jejího 

oficiálně osvědčeného 

znehodnocení či zničení a 

příslušném datu nebo datech 
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§ 75a  

odst. 3 

(3) Při výkonu kontroly podle 

odstavců 1 a 2 je kontrolní 

orgán oprávněn  

a) požadovat předložení 

zbraně kategorie A, B, C A, 

A-I, B, C, C-I nebo D, 

střeliva do těchto zbraní, 

munice a příslušných dokladů,  

b) provádět kontrolu 

bezpečného používání zbraně 

nebo střeliva a dodržování 

dalších povinností osob při 

nakládání se zbraněmi nebo 

střelivem,  

c) provádět kontrolu 

dodržování povinností při 

nakládání s municí a při 

zajišťování pyrotechnického 

průzkumu,  

d) v odůvodněných případech 

zajistit zbraň kategorie A, B, 

C A, A-I, B, C, C-I nebo D, 

střelivo do této zbraně, munici 

nebo výbušninu nalezenou v 

rámci pyrotechnického 

průzkumu; o převzetí vydá 

kontrolované osobě potvrzení 

a  

e) zajistit u držitele muniční 

licence pro provádění 

pyrotechnického průzkumu 

nalezenou munici, střelivo 

nebo výbušninu, jestliže je 

neodevzdal policii.  

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 75c  

písm. b) 

Příslušník policie je oprávněn 

b) zjišťovat způsob nabytí 

vlastnictví nebo převodu 

vlastnictví ke zbrani kategorie  

C-I nebo D a zjišťovat, zda 

kontrolovaná osoba 

neumožnila držení nebo 

nošení zbraně nebo střeliva 

osobě, která není k držení 

zbraně kategorie C-I nebo D 

oprávněna,  

32017L0853 

 

 Legislativně-technická úprava 

vycházející ze změny vymezení 

kategorii zbraní v příloze I 

směrnice 31991L0477. 

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 76 odst. 

1 písm. 

c),d), j) a 

k) 

(1) Fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že  

c) neoznámí podle § 42 odst. 

1 nabytí nebo podle § 42 

odst. 2 převod vlastnictví ke 

zbrani kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C,  

d) trvale vyveze v rozporu s § 

44 odst. 1 nebo trvale 

doveze v rozporu s § 45 

odst. 1 anebo dočasně 

doveze nebo proveze v 

rozporu s § 46 odst. 1 zbraň 

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 
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kategorie A, B anebo C A, 

A-I, B, C nebo C-I nebo 

střelivo do této zbraně,   

  

j) veřejně vystavuje zbraň 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo 

střelivo do této zbraně v 

rozporu s § 61 odst. 1,  

k) znehodnotí nebo zničí 

zbraň kategorie A, B anebo 

C A, A-I, B nebo C nebo 

zbraň uvedenou v § 6a 

písm. a) nebo vyrobí jejich 

řez v rozporu s § 63 odst. 1,  

 

§ 76 odst. 

2 písm. a) 

až c) 

(2) Fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že jako  

a) držitel zbrojního 

průvodního listu pro trvalý 

vývoz zbraně nebo střeliva, 

který nabyl vlastnictví ke 

zbrani kategorie A, B anebo C 

A, A-I, B, C nebo C-I nebo 

střelivu do této zbraně na 

základě zbrojního průvodního 

listu pro trvalý vývoz zbraně 

nebo střeliva, v rozporu s § 44 

odst. 6 nevyveze takovou 

zbraň nebo střelivo do této 

zbraně,  

b) držitel zbrojního 

průvodního listu pro trvalý 

dovoz zbraně nebo střeliva v 

rozporu s § 45 odst. 5 dovoz 

zbraně kategorie A, B anebo 

C A, A-I, B, C nebo C-I nebo 

střeliva do této zbraně 

neoznámí nebo ji nepředloží 

ke kontrole,  

c) osoba, která vyváží, dováží 

nebo prováží zbraň kategorie 

A, B anebo C A, A-I, B, C 

nebo C-I nebo střelivo do této 

zbraně přes státní hranice 

České republiky, v rozporu s 

§ 51 odst. 2 tuto skutečnost 

neoznámí, nebo nepředloží 

povolení podle § 44, 45 nebo 

46, popřípadě evropský 

zbrojní pas, anebo zbrojní 

průvodní list pro tranzit 

zbraně nebo střeliva 

popřípadě evropský zbrojní 

pas nemá u sebe, i když zbraň 

kategorie A, B anebo C A, A-

I, B, C nebo C-I nebo střelivo 

do této zbraně drží nebo nosí, 

nebo  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 
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§76a odst. 

1 

(1) Držitel zbraně kategorie 

C-I nebo D se dopustí 

přestupku tím, že  

a) střílí ze zbraně uvedené v 

§ 6a písm. a) v rozporu s § 

14a odst. 4 písm. a) nebo ze 

zbraně uvedené v § 7 písm. a) 

nebo b) v rozporu s § 15 odst. 

2,  

b) střílí ze zbraně uvedené v § 

7 písm. c) až g) písm. b) až f) 

nebo ze zbraně uvedené v § 7 

písm. k) písm. j) v rozporu s 

§ 15 odst. 3,  

c) nosí zbraň viditelně na 

veřejnosti nebo na místě 

veřejnosti přístupném,  

d) nosí zbraň nebo s ní na 

veřejnosti nebo na místě 

veřejnosti přístupném jakkoliv 

manipuluje, pokud je jeho 

schopnost k této činnosti 

snížena požitím alkoholických 

nápojů, návykových látek, 

léků nebo v důsledku nemoci, 

nebo  

e) převede vlastnictví ke 

zbrani nebo střelivu na osobu, 

která k jejich držení není 

oprávněna, nebo je přenechá 

takové osobě.  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 76a  

odst. 3 

(3) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny A až E, držitel 

zbrojního průvodního listu 

pro tranzit zbraně nebo 

střeliva, držitel evropského 

zbrojního pasu, zbrojíř nebo 

osoba uvedená v § 40 odst. 2 

se dopustí přestupku tím, že 

nezabezpečí zbraň kategorie 

A, B kategorie A, A-I, B 

anebo C nebo střelivo do této 

zbraně podle § 58.  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 76a  

odst. 4 

písm. b) 

(4) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny A až E, držitel 

zbrojního průvodního listu 

pro tranzit zbraně anebo 

střeliva nebo držitel 

evropského zbrojního pasu se 

dopustí přestupku tím, že  

a) střílí ze zbraně, kterou je 

oprávněn držet, v rozporu s § 

28 odst. 5,  

b) neprodleně neohlásí útvaru 

policie ztrátu nebo odcizení 

zbraně kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C, 

střeliva do této zbraně, 

zbrojního průkazu nebo 

průkazu zbraně,  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 
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§ 76a  

odst. 8 

písm. a) 

(8) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny A až E se dopustí 

přestupku tím, že  

  

a) nepředloží na výzvu 

příslušného útvaru policie 

zbrojní průkaz, zbraň 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C, střelivo do této 

zbraně a příslušné doklady 

podle § 29 odst. 1 písm. e),  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 76a  

odst. 8 

písm. b) 

(8) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny A až E se dopustí 

přestupku tím, že  

… 

b) v rozporu s § 29 odst. 1  

písm. f)  

1. nepředloží na výzvu 

příslušného útvaru policie 

zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo 

C, u které vzniklo důvodné 

podezření na špatný 

technický stav, ke kontrole 

Českému úřadu pro 

zkoušení zbraní a střeliva 

ve stanovené lhůtě, nebo  

2. zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B nebo C 

po provedené kontrole 

nepředloží opětovně 

příslušnému útvaru policie 

ve stanovené lhůtě,  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 76a  

odst. 8 

písm. f) 

(8) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny A až E se dopustí 

přestupku tím, že 

… 

f) svěří zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C 

nebo střelivo do této zbraně 

fyzické osobě v rozporu s § 

59 odst. 1 a 3,  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 76a  

odst. 9 

(9) Držitel zbrojního průkazu 

skupiny B až E se dopustí 

přestupku tím, že nosí zbraň 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B nebo C, na kterou 

nebyl vydán průkaz zbraně. 

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 76a  

odst. 10 

písm. c) 

(10) Držitel zbrojního 

průkazu skupiny A se dopustí 

přestupku tím, že  

… 

c) v rozporu s § 28 odst. 1 

nosí zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo C.  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNASYG5H2W)



76 

 

a odrazující. 

§ 76c  

odst. 2 

písm. a) 

(2) Právnická nebo 

podnikající fyzická osoba se 

dopustí přestupku tím, že  

a) převede vlastnictví ke 

zbrani kategorie C-I nebo D 

nebo střelivu do této zbraně 

na osobu, která k jejich držení 

není oprávněna, nebo je 

přenechá takové osobě,  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 76c  

odst. 2 

písm. c) 

(2) Právnická nebo 

podnikající fyzická osoba se 

dopustí přestupku tím, že  

… 

c) znehodnotí nebo zničí 

zbraň kategorie A, B anebo C 

nebo vyrobí jejich řez v 

rozporu s § 63 odst. 1,  

c) znehodnotí nebo zničí 

zbraň kategorie A, A-I, B, 

C nebo zbraň uvedenou v 

§ 6a písm. a) nebo vyrobí 

řez zbraně kategorie A, A-

I, B nebo C v rozporu s § 

63 odst. 1, 

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 76c  

odst. 3 

(3) Právnická nebo 

podnikající fyzická osoba se 

dopustí přestupku tím, že jako  

a) držitel zbrojního 

průvodního listu pro trvalý 

vývoz zbraně nebo střeliva, 

který nabyl vlastnictví ke 

zbrani kategorie A, B anebo C 

A, A-I, B, C nebo C-I nebo 

střelivu do této zbraně na 

základě zbrojního průvodního 

listu pro trvalý vývoz zbraně 

nebo střeliva, v rozporu s § 44 

odst. 6 nevyveze takovou 

zbraň nebo střelivo do této 

zbraně,  

b) držitel zbrojního 

průvodního listu pro trvalý 

dovoz zbraně nebo střeliva v 

rozporu s § 45 odst. 5 dovoz 

zbraně kategorie A, B anebo 

C A, A-I, B, C nebo C-I 

nebo střeliva do této zbraně 

neoznámí nebo ji nepředloží 

ke kontrole,  

c) osoba, která vyváží, dováží 

nebo prováží zbraň 

kategorie A, B anebo C A, 

A-I, B, C nebo C-I nebo 

střelivo do této zbraně přes 

státní hranice České 

republiky, v rozporu s § 51 

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 
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odst. 2 tuto skutečnost 

neoznámí, nebo nepředloží 

povolení podle § 44, 45 

nebo 46, popřípadě 

evropský zbrojní pas, anebo 

zbrojní průvodní list pro 

tranzit zbraně nebo střeliva 

popřípadě evropský zbrojní 

pas nemá u sebe, i když 

zbraň kategorie A, B anebo 

C A, A-I, B, C nebo C-I 

nebo střelivo do této zbraně 

drží nebo nosí,  

d) držitel zbrojního 

průvodního listu pro trvalý 

vývoz, trvalý dovoz anebo 

tranzit zbraní nebo střeliva, 

jehož platnost zanikla, v 

rozporu s § 51 odst. 5 

neodevzdá zbrojní průvodní 

list včetně zbraně, 

zakázaného doplňku zbraně 

nebo střeliva.  

§ 76d  

odst. 1 

písm. h) 

(1) Držitel zbrojní licence 

skupiny A až J se dopustí 

přestupku tím, že 

… 

h) v rozporu s § 39 odst. 1  

písm. i)  

1. nepředloží na výzvu 

příslušného útvaru 

policie zbraň kategorie 

A, B kategorie A, A-I, 

B nebo C, u které 

vzniklo důvodné 

podezření na špatný 

technický stav, ke 

kontrole Českému úřadu 

pro zkoušení zbraní a 

střeliva ve stanovené 

lhůtě, nebo  

2. zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B 
nebo C po provedené 

kontrole nepředloží 

opětovně příslušnému 

útvaru policie ve 

stanovené lhůtě,  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 76d  

odst. 1 

písm. l) 

(1) Držitel zbrojní licence 

skupiny A až J se dopustí 

přestupku tím, že 

… 

l) v rozporu s § 39 odst. 1 

písm. m) nebo § 73a odst. 8 

písm. a) nezapisuje údaje o 

zbraních kategorie A, B 

nebo C A, A-I, B, C nebo 

C-I a střelivu do těchto 

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 
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zbraní, které jsou 

předmětem činností 

uvedených v § 2 odst. 2 

písm. d), a černém 

loveckém prachu, 

bezdýmném prachu a 

zápalkách do centrálního 

registru zbraní nebo je 

zapisuje v rozporu s § 73a,  

§ 76d  

odst. 1 

písm. t) 

(1) Držitel zbrojní licence 

skupiny A až J se dopustí 

přestupku tím, že 

… 

t) svěří zbraň kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo 

C nebo střelivo do této 

zbraně fyzické osobě v 

rozporu s § 59 odst. 1 a 3,  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 76d  

odst. 2 

písm. a) 

(2) Držitel zbrojní licence 

skupiny B nebo E se dopustí 

přestupku tím, že  

… 

a) nedodrží při 

znehodnocování zbraně 

kategorie A, B anebo C 

nebo střeliva nebo výrobě 

jejich řezů postup podle § 

39 odst. 2 písm. a), 

a) nedodrží při 

znehodnocování zbraně 

kategorie A, A-I, B, C 

nebo zbraně uvedené v § 

6a písm. a) nebo střeliva 

nebo výrobě řezů zbraní 

kategorie A, A-I, B nebo C 

postup podle § 39 odst. 2 

písm. a),  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 76d  

odst. 8 

(8) Podnikatel se zbraněmi 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo 

střelivem do těchto zbraní 

nebo podnikatel se sídlem 

nebo místem podnikání mimo 

území České republiky se 

dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 50 odst. 1 

přepravuje zbraně kategorie 

A, B kategorie A, A-I, B 

anebo C nebo střelivo do 

těchto zbraní bez povolení,  

b) v rozporu s § 50 odst. 7 

neohlásí příslušnému útvaru 

policie nebo Policejnímu 

prezidiu ve stanovené lhůtě 

nebo rozsahu údaje týkající 

se přepravy,  

c) v rozporu s § 50 odst. 8 

nevybaví dopravní 

prostředek zařízením 

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 
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umožňujícím nepřetržité 

sledování jeho pohybu,  

d) v rozporu s § 50 odst. 10 

neprodleně neohlásí 

příslušnému útvaru policie 

nebo Policejnímu prezidiu 

jakékoliv změny v přepravě 

zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo 

C nebo střeliva do těchto 

zbraní, nebo  

e) v rozporu s § 50b 

nezabezpečí přepravované 

zbraně kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo 

C nebo střelivo do těchto 

zbraní proti zneužití, ztrátě 

nebo odcizení nebo je 

zabezpečí v rozporu s 

prováděcím právním 

předpisem.  

§ 76d  

odst. 9 

(9) Podnikatel se zbraněmi 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo 

střelivem do těchto zbraní se 

dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 50a odst. 1 

neohlásí příslušnému útvaru 

policie přepravu zbraní 

kategorie A, B kategorie A, 

A-I, B anebo C nebo 

střeliva do těchto zbraní 

nebo ji neohlásí ve 

stanovené lhůtě nebo 

rozsahu,  

b) v rozporu s § 50a odst. 2 

nevybaví dopravní 

prostředek zařízením 

umožňujícím nepřetržité 

sledování jeho pohybu, 

nebo  

c) v rozporu s § 50a odst. 3 

neprodleně neohlásí 

příslušnému útvaru policie 

nebo Policejnímu prezidiu 

jakékoliv změny v přepravě 

zbraní kategorie A, B 

kategorie A, A-I, B anebo 

C nebo střeliva do těchto 

zbraní.  

31991L0477 čl. 16 Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

§ 79 odst. 

2 

(2) Ministerstvo vydá 

vyhlášku k provedení § 14a 

odst. 6, § 17 odst. 2 písm. c), 

§ 21 odst. 9, § 30 odst. 13, § 

39a odst. 4, § 42a odst. 2, § 

50b, § 52 odst. 7, § 70f odst. 

7, § 70n odst. 5, § 73 odst. 6 a 

§ 73a odst. 10. 

31991L0477 čl. 4  

odst. 4 

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  palná zbraň v působnosti 

této směrnice.  
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 V tomto systému evidence údajů 

se zaznamenávají veškeré 

informace týkající se palných 

zbraní, které jsou nezbytné ke 

sledování a identifikaci těchto 

palných zbraní, včetně informací 

o: 

a) druhu, značce výrobce, modelu, 

ráži a sériovém čísle každé palné 

zbraně a označení na rámu nebo 

pouzdru závěru jako jedinečném 

označení v souladu s odstavcem 1, 

které slouží jako jedinečný 

identifikátor každé palné zbraně; 

b) sériovém čísle nebo jedinečném 

označení připevněném na hlavních 

částech, pokud se liší od označení 

na rámu nebo pouzdru závěru 

palné zbraně; 

c) jménech a adresách dodavatelů 

a osob nabývajících nebo držících 

palnou zbraň, spolu s příslušným 

datem nebo daty, a 

d) veškerých přeměnách nebo 

úpravách palné zbraně vedoucích 

ke změně její kategorie či 

podkategorie, včetně jejího 

oficiálně osvědčeného 

znehodnocení či zničení 

a příslušném datu nebo datech. 

Členské státy zajistí, aby záznam 

o palných zbraních a jejich 

hlavních částech včetně 

souvisejících osobních údajů byl 

uchováván příslušnými orgány 

v systémech evidence údajů po 

dobu 30 let od zničení dotčených 

palných zbraní nebo hlavních 

částí. 

Záznamy o palných zbraních 

a jejich hlavních částech uvedené 

v prvním pododstavci tohoto 

odstavce a příslušné osobní údaje 

jsou přístupné: 

a) orgánům příslušným pro 

udělování či odnětí povolení podle 

článku 6 nebo 7 nebo orgánům 

příslušným pro celní řízení, a to po 

dobu 10 let od zničení dotčené 

palné zbraně nebo jejích hlavních 

částí, a 

b) orgánům příslušným pro 

prevenci, vyšetřování, odhalování 

či stíhání trestných činů nebo pro 

výkon trestů, a to po dobu 30 let 
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od zničení dotčené palné zbraně 

nebo jejích hlavních částí. 

Členské státy zajistí, aby byly 

osobní údaje po uplynutí lhůt 

stanovených ve druhém a třetím 

pododstavci ze systémů evidence 

údajů vymazány. Tím nejsou 

dotčeny případy, kdy byly 

konkrétní osobní údaje předány 

orgánu příslušnému pro prevenci, 

vyšetřování, odhalování či stíhání 

trestných činů nebo pro výkon 

trestů a jsou užívány v tomto 

specifickém kontextu nebo jiným 

orgánům příslušným ke 

srovnatelnému účelu podle 

vnitrostátního práva. V těchto 

případech se zpracování takových 

údajů příslušnými orgány řídí 

vnitrostátním právem dotčeného 

členského státu v plném souladu 

s právem Unie, zejména pokud jde 

o ochranu údajů. 

Podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé musí po celou 

dobu své činnosti vést evidenci, 

v níž je zaznamenána každá palná 

zbraň a každá hlavní část, na niž 

se vztahuje tato směrnice, její 

vstupy a výstupy, spolu s údaji, 

které umožní identifikaci 

a sledování dotčené palné zbraně 

nebo její hlavní části, zejména 

druh, značka výrobce, model, ráže 

a sériové číslo a jména a adresy 

dodavatelů a osob, které ji 

nabývají. 

Po ukončení činnosti předají 

podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé tuto evidenci 

vnitrostátním orgánům příslušným 

pro systémy evidence údajů 

stanovené v prvním pododstavci. 

Členské státy zajistí, aby 

podnikatelé v oboru zbraní 

a zprostředkovatelé, kteří jsou 

usazeni na jejich území, předložili 

bez zbytečného prodlení hlášení 

o transakcích zahrnujících palné 

zbraně nebo jejich hlavní části 

příslušným vnitrostátním 

orgánům, aby podnikatelé v oboru 

zbraní a zprostředkovatelé měli 

elektronické spojení s těmito 

orgány pro tyto ohlašovací účely 

a aby aktualizace systémů 

evidence údajů proběhla okamžitě 

po obdržení informací o takových 
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transakcích. 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 3 

 

čl. 4  

odst. 5  

3) Článek 4 se mění takto:  

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:  

 

„5. Členské státy zajistí, aby 

všechny palné zbraně mohly být 

kdykoliv přiřazeny ke svému 

majiteli.“ 

příloha č. 1 

číst první 

body 2 a 

2a 

2. Palná zbraň - střelná zbraň, 

u které je funkce odvozena 

od okamžitého uvolnění 

chemické energie.  

 

2a. Za palnou zbraň se 

považuje také předmět, 

který lze uschopnit k 

vystřelování hromadné 

nebo jednotné střely nebo 

jiného projektilu 

působením okamžitého 

uvolnění chemické 

energie, jestliže  

a) má vzhled palné zbraně a  

b) v důsledku své 

konstrukce nebo 

materiálu, z něhož je 

vyroben, může být 

uschopněn ke střelbě. 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 1 

 

čl. 1  

odst. 1  

bod 1 

1) Článek 1 se nahrazuje tímto: 

 

„Článek 1  

1. Pro účely této směrnice se 

rozumí:  

1) „palnou zbraní“ jakákoli ruční 

zbraň s hlavní, která vystřeluje 

nebo je konstruována či může být 

přeměněna tak, aby vystřelovala 

hromadnou nebo jednotnou střelu 

nebo jiný projektil působením 

okamžitého uvolnění chemické 

energie, není-li z této definice 

vyloučena z některého z důvodů 

uvedených v části III přílohy I. 

Palné zbraně jsou zařazeny do 

kategorií podle části II přílohy I.  

Zbraň lze uschopnit k vystřelování 

hromadné nebo jednotné střely 

nebo jiného projektilu působením 

okamžitého uvolnění chemické 

energie, jestliže:  

a) má vzhled palné zbraně, a  

b) v důsledku své konstrukce nebo 

materiálu, z něhož je vyrobena, 

může být uschopněna ke střelbě;   

příloha č. 1 

číst první 

bod 5 

5. Expanzní zbraň - palná 

zbraň, jejíž konstrukce 

vylučuje použití kulového 

náboje nebo náboje s 

hromadnou střelou. 

Expanzní zbraní je 

zejména poplašná zbraň, 

zbraň pro signalizaci, 

akustická nebo salutní 

zbraň. 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 1 

 

čl. 1  

odst. 1  

body 4 a 5 

4) „poplašnými a signálními 

zbraněmi“ zařízení s držákem 

nábojnic, která jsou určena pouze 

ke střelbě s využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, dráždivých látek, 

jiných účinných látek nebo 

pyrotechnických signálních nábojů 

a nemohou být přeměněna tak, aby 

vystřelovala hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením okamžitého 

uvolnění chemické energie;  

5) „salutními a akustickými 

zbraněmi“ palné zbraně zvlášť 

přeměněné ke střelbě pouze s 

využitím nábojek nebo cvičných 
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nábojů, pro použití například při 

divadelních představeních, 

fotografování, při filmových a 

televizních záznamech, 

rekonstrukcích historických 

událostí, přehlídkách, sportovních 

akcích a výcviku;  

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 10 

 

čl. 10a  

odst. 2 

10) Vkládají se nové články, které 

znějí:  

 

„Článek 10a  

… 

2. Členské státy klasifikují jako 

palné zbraně zařízení s držákem 

nábojů, která jsou určena pouze ke 

střelbě s využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, dráždivých látek, 

jiných účinných látek nebo 

pyrotechnických signálních nábojů 

a mohou být přeměněna tak, aby 

vystřelovala hromadnou nebo 

jednotnou střelu nebo jiný 

projektil působením okamžitého 

uvolnění chemické energie.  

příloha č. 1 

číst první 

bod 22 

22. Historická zbraň 

a) střelná zbraň, která byla 

vyrobena do 31. prosince 

1890, a současně platí, že 

všechny hlavní části 

zbraně byly vyrobeny do 

31. prosince 1890, 

b) jednoranová nebo 

dvouranová palná zbraň, 

která byla zkonstruována 

do 31. prosince 1870 a její 

konstrukce je založena na 

principech doutnákových, 

kolečkových, křesadlových 

nebo perkusních 

zámkových systémů, nebo 

c) jehlovka, která byla 

zkonstruována do 31. 

prosince 1870. 

31991L0477 příloha I 

část II 

bod III 

písm. b) 

Pro účely této přílohy se do 

definice palných zbraní nezahrnují 

předměty, které odpovídají 

definici, ale: 

b) považují se za historické 

zbraně, pokud nebyly zařazeny do 

kategorií stanovených v části II 

a podléhají vnitrostátním právním 

předpisům. 

Do dosažení koordinace na úrovni 

Unie mohou členské státy pro 

palné zbraně uvedené v této části 

uplatňovat své vnitrostátní 

předpisy. 
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příloha č. 1 

číst první 

bod 23 

23. Hlavní části střelné zbraně 

- hlaveň, vložná hlaveň, 

vložná nábojová komora, 

rám, válec revolveru, 

pouzdro závěru, včetně 

horního a dolního 

pouzdra závěru, nebo tělo 

a závěr kluzný pistolový 

závěr, závorník nebo 

závěrový blok. 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 1 

 

čl. 1  

odst. 1  

bod 2 

2) „hlavní částí“ hlaveň, rám, 

pouzdro závěru, případně včetně 

horního i dolního pouzdra závěru, 

závěr, nábojový válec revolveru, 

závorník nebo závěrový blok, 

které se, jako oddělené předměty, 

zahrnují do kategorie těch palných 

zbraní, kterých jsou nebo mají být 

součástí;  

příloha č. 1 

číst první 

bod 24 

24. Znehodnocená zbraň - 

střelná zbraň, která byla 

znehodnocena postupem 

stanoveným prováděcím 

právním předpisem nebo 

přímo použitelným 

předpisem Evropské unie. 

Znehodnocená zbraň je 

učiněna trvale 

nepoužitelnou, přičemž je 

zajištěno, že všechny její 

hlavní části jsou trvale 

nepoužitelné a není možné 

je odstranit, nahradit nebo 

upravit tak, aby mohla být 

taková zbraň jakkoli 

uschopněna ke střelbě. 

 

32017L0853 

 

 

31991L0477 

čl. 1  

odst. 1 

 

čl. 1  

odst. 1  

bod 6 

6) „znehodnocenými palnými 

zbraněmi“ palné zbraně, které byly 

učiněny trvale nepoužitelnými, 

přičemž je zajištěno, že všechny 

hlavní části palné zbraně jsou 

trvale nepoužitelné a není možné 

je odstranit, nahradit nebo upravit 

tak, aby mohla být palná zbraň 

jakkoli uschopněna ke střelbě;  
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

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

(91/477/EHS) 

32008L0051 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 

32014L0028 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 

výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění)  

32015R2403 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým 

se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování střelných 

zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené střelně zbraně byly nevratně 

neschopné střelby 

32017L0853 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 
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