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V l á d n í  n á v r h  

Z Á K O N  

ze dne …………… 2018, 

kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu  

(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o zbraních 

Čl. I 

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona 

č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., 

zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona 

č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 

č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., 

zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se 

mění takto: 

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 32 se doplňují slova „, a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 

91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní“.  

2. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „trvalého nebo přechodného pobytu5) cizince,6)“ nahrazují 

slovy „místa hlášeného pobytu cizince6),“. 

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje. 

Poznámka pod čarou č. 6 zní: 

„6) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 
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3. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která 

znějí: 

„f) členským státem členský stát Evropské unie, smluvní stát Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace, 

g) místem pobytu v jiném členském státě adresa zapsaná v úředním dokladu prokazujícím 

bydliště v jiném členském státě, zejména ve vnitrostátním průkazu totožnosti.“. 

Celex 32017L0853 

4. § 3 včetně nadpisu zní: 

„§ 3 

Rozdělení zbraní a střeliva 

(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 

e) střelivo, které není zakázané (dále jen „střelivo“). 

(2) Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části zbraní, jejichž 

součástí tyto hlavní části jsou nebo mají být. 

(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.“. 

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje. 

Celex 31991L0477 

Celex 32008L0051 

Celex 32017L0853 

5. V § 4 písm. a) se na konci textu bodu 5 doplňují slova „, které stanoví prováděcí právní 

předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie“. 

Celex 32017L0853 
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6. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 4a 

Zbraně kategorie A-I 

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 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 pro střelivo se středovým zápalem, 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 pro střelivo se středovým zápalem původně určené 

ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou 

ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší 

než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost.“. 

Celex 32017L0853 

7. V § 6 písm. b) se za slovo „zbraně“ vkládají slova „pro střelivo s okrajovým nebo 

středovým zápalem nebo pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux“. 

Celex 32017L0853 

8. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 40 zní: 

„§ 6a 

Zbraně kategorie C-I 

Zbraněmi kategorie C-I jsou zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které 

byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie40). 

_______________ 

40) 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.“. 

Celex 32017L0853 

9. V § 7 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b) až j). 

10. V § 7 písm. e) se za slovo „zbraně“ vkládají slova „dovoleného výrobního provedení, 

které stanoví prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 

pokud jde o poplašné zbraně a zbraně pro signalizaci,“. 

Celex 32017L0853 
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11. V § 7 písmeno g) zní: 

„g) znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie40) 

a na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny takové 

nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,“. 

Celex 31991L0477 

12. V § 7 písm. j) se slova „A až C“ nahrazují slovy „A, A-I, B, C a C-I“. 

13. V § 9 odst. 1 větě první se za slova „kategorie A“ vkládají slova „a A-I“. 

Celex 32017L0853 

14. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „výjimku“ vkládají slova „, jde-li 

o zbraň kategorie A,“. 

Celex 32017L0853 

15. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Sběratelskou činností podle odstavce 2 písm. a) 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.“. 

Celex 32017L0853 

16. V § 10 odst. 3 se slova „ještě v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen 

„členský stát“)“ nahrazují slovy „v jiném členském státě“.  

17. V § 11 odst. 2 se za slovo „Výjimka“ vkládají slova „podle § 9 odst. 2“. 

18. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11c, které znějí: 

„§ 11a 

(1) Policie rozhodne o udělení výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně 

kategorie A-I, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, držiteli zbrojního 

průkazu 

a) skupiny A nebo držiteli zbrojní licence skupiny I za účelem sběratelské nebo muzejní 

činnosti, 

b) 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 a s tím souvisejícího výcviku, nebo 

pro účely přípravy obyvatel k zajišťování obrany České republiky mimo výkon branné 

povinnosti, nebo 
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c) nebo zbrojní licence příslušné skupiny pro vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické 

účely. 

(2) Žádost o udělení 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  

a) tento držitel během posledních 12 měsíců aktivně trénoval nebo se účastnil soutěží 

ve střelbě a 

b) zbraň splňuje specifikace požadované pro střeleckou disciplínu uvedenou v § 11b odst. 2. 

(4) Zásobník pro použití ve zbrani kategorie A nebo A-I je oprávněna nabývat 

do vlastnictví a držet pouze osoba oprávněná držet takovou zbraň. 

(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 oprávněná vydat potvrzení podle § 11a odst. 3 

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 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 žadatel uvede právní základ činnosti 

mezinárodního sportovně střeleckého svazu a popíše 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 uveřejní na svých internetových 

stránkách. 

 

§ 11c 

(1) Platnost výjimky udělené podle § 11a zaniká, jestliže ten, komu byla výjimka 

udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence příslušné skupiny.  
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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 obdobně.“. 

Celex 32017L0853 

19. V § 12 odst. 4 a v § 17 odst. 4 se slovo „ještě“ zrušuje. 

20. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní: 

„§ 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 nabytí právní 

moci rozhodnutí o jeho odejmutí.“. 

Celex 32017L0853 

21.  Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní: 

„§ 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 

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. 
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(4) 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 jiné podobné 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 fyzickou osobu, která 

nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, není-li dále stanoveno jinak, a 

d) přenechat zbraň kategorie C-I nebo střelivo do ní osobě, která nesplňuje podmínky uvedené 

v odstavci 1 písm. a) nebo b). 

(5) Držitel zbraně kategorie C-I je povinen způsobem a v rozsahu stanoveném 

prováděcím právním předpisem 

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. 

(6) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a rozsah, v němž se pro ohlášení nabytí 

vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo pro vedení evidence o zbraních kategorie  

C-I využije centrální registr zbraní.“. 

Celex 32008L0051 

Celex 32017L0853 

22.  V § 15 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „, pokud tento zákon nestanoví 

jinak“. 

23. V § 15 odst. 2 se slova „nebo b)“ nahrazují slovy „nebo j)“. 

24.  V § 15 odst. 3 a v § 76a odst. 1 písm. b) se slova „c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 

písm. k)“ nahrazují slovy „b) až f)“. 

25. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Na trvalý nebo dočasný vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně kategorie D, která je 

palnou zbraní, a na převod takové zbraně na osobu s místem pobytu v jiném členském státě se 

obdobně použijí ustanovení upravující trvalý nebo dočasný vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně 

kategorie C-I.“. 

26. V § 16 odst. 1 větě druhé a třetí se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“. 

Celex 32008L0051 

Celex 32017L0853 
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27. V § 23 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slova „před alkoholismem a jinými toxikomaniemi“ 

nahrazují slovy „zdraví před škodlivými účinky návykových látek“. 

28. V § 28 odst. 1 písm. a), § 29 odst. 1 písm. k), § 38 odst. 4 písm. a), § 38 odst. 5 písm. a), 

§ 38 odst. 6 písm. a), § 38 odst. 7 větě první a v § 38 odst. 8 písm. a) se za slova 

„kategorie A“ vkládají slova „nebo A-I“.  

29. V § 28 odst. 1 písm. b), § 28 odst. 3 písm. a), § 29 odst. 1 písm. b), e), g) a i), § 29 odst. 3 

písm. c), § 38 odst. 8 písm. c), § 39 odst. 1 písm. l) bodech 1 a 2, § 39 odst. 2 písm. a), 

§ 39a odst. 1 větě první, § 39a odst. 2, § 41 odst. 1, § 41 odst. 3 písm. b), § 42 odst. 1 větě 

první, § 42 odst. 2, § 42 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 42 odst. 3 písm. b), § 44 odst. 2 

větě druhé, § 50 odst. 1, § 50 odst. 2 větě první, § 50 odst. 4 písm. d), § 50 odst. 5 větě 

druhé, § 50 odst. 6 větě první, § 50 odst. 7 úvodní části ustanovení větě druhé, § 50 

odst. 7 písm. d) a g), § 50 odst. 8 větě první, § 50 odst. 9, 10 a 11, § 50a odst. 1 úvodní 

části ustanovení větách první a třetí, § 50a odst. 1 písm. d) a g), § 50a odst. 2 větě první, 

§ 50a odst. 3 a 5, § 50b větách první a druhé, § 52 odst. 1, § 56 odst. 1, § 56 odst. 2 

úvodní části ustanovení, § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 57 odst. 1 písm. c) bodě 6, 

§ 57 odst. 2 větě první, § 58 odst. 1 větě první, § 58 odst. 2 větě první, § 58 odst. 4, § 58 

odst. 7 větě druhé, § 61 odst. 1, § 63 odst. 1 větě první, § 63 odst. 6 větách první a čtvrté, 

§ 64 odst. 1 písm. a), b) a c), § 64 odst. 2 a 4, § 64 odst. 3 větě první, § 65 odst. 1 

větě první, § 66 odst. 1 větě první, § 69 odst. 5 větě první, § 71 odst. 2 písm. d), § 73a 

odst. 10 písm. b) a c), § 76 odst. 1 písm. c), j) a k), § 76a odst. 3 a 9, § 76a odst. 4 

písm. b), § 76a odst. 8 písm. a) a f), § 76a odst. 8 písm. b) bodech 1 a 2, § 76a odst. 10 

písm. c), § 76c odst. 2 písm. c), § 76d odst. 1 písm. h) bodech 1 a 2, § 76d odst. 1 písm. l) 

a t), § 76d odst. 2 písm. a), § 76d odst. 8 úvodní části ustanovení, § 76d odst. 8 písm. a), 

d) a e), § 76d odst. 9 úvodní části ustanovení a v § 76d odst. 9 písm. a) a c) se za slova 

„kategorie A,“ vkládá text „ A-I,“.  

30. V § 28 odst. 2 písm. a) se za slova „popřípadě nosit“ vkládají slova „zbraň kategorie A-I 

nebo“ a slovo „který“ se nahrazuje slovem „které“. 

31. V § 28 odst. 2 písm. b) se za slovo „kategorie“ vkládá text „A-I,“. 

32. V § 28 odst. 4 písm. a) se za slovo „nosit“ vkládají slova „zbraň kategorie A-I, na kterou 

mu byla udělena výjimka,“. 

Celex 32017L0853 

33. V § 29 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „; to neplatí, jde-li o držitele 

zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší“ a věta druhá se zrušuje. 

34. V § 32 odst. 2 se věta druhá zrušuje. 
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35. V § 33 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se 

tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní: 

„c) jedná se o sportovně střeleckou organizaci, která vyvíjí činnost podle § 11b odst. 1, žádá-li 

o vydání zbrojní licence skupiny F, H nebo J.“. 

Celex 32017L0853 

36.  § 34 včetně nadpisu zní: 

„§ 34 

Prověření trvání podmínek pro vydání zbrojní licence 

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.“.  

Celex 32008L0051 

Celex 32017L0853 

37. V § 39 odst. 1 písm. m) se slova „B nebo“ nahrazují slovy „A-I, B a“. 

38. V § 42a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Před uskutečněním převodu palné zbraně podle odstavce 1 jsou ministerstvo, 

Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky1), Vojenská policie33), bezpečnostní 

sbor1a), Vojenské zpravodajství1b), kraj, obec nebo ozbrojené síly nebo sbory jiných států 

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 nebo 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. Takto označené zbraně musí být 

bez zbytečného odkladu po provedení tohoto označení předloženy Českému úřadu 

pro zkoušení zbraní a střeliva ke kontrole označení identifikačními údaji podle zákona 

o ověřování střelných zbraní a střeliva.“. 

Celex 32017L0853 

39. V § 44 odst. 1, § 44 odst. 3 větě druhé, § 44 odst. 4 písm. a), b), c), d), h) a j), § 44 odst. 5 

a 6, § 45 odst. 1, § 45 odst. 4 větě druhé, § 45 odst. 5 a 6, § 46 odst. 1 a v § 51 odst. 2 

větách první a třetí se slova „A, B nebo C“ nahrazují slovy „A, A-I, B, C nebo C-I“.  

40. V § 44 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Zbraň kategorie C-I smí na základě 

zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nabýt do vlastnictví 

pouze osoba splňující podmínky uvedené v § 14a odst. 1 písm. a) a b) nebo právnická 

osoba.“. 

Celex 31991L0477 

Celex 32008L0051 

Celex 32017L0853 
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41. V § 45 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Osobou oprávněnou na základě zbrojního 

průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva k trvalému dovozu zbraně 

kategorie C-I je osoba splňující podmínky uvedené v § 14a odst. 1 nebo právnická 

osoba.“. 

Celex 31991L0477 

Celex 32008L0051 

Celex 32017L0853 

42. V § 45 odst. 3 se za slovo „licence“ vkládají slova „nebo osobám splňujícím podmínky 

uvedené v § 14a odst. 1 nebo právnickým osobám“. 

Celex 32017L0853 

43. V § 46 odst. 5 se za slova „kategorie C“ vkládají slova „, osoba podílející se 

na divadelním představení, rekonstrukci historické bitvy nebo jiné podobné kulturní akci 

pro zbraň kategorie C-I“. 

Celex 32017L0853 

44. V § 46 odst. 5 a v § 46 odst. 6 větě první se slova „B nebo C“ nahrazují slovy „A-I, B, C 

nebo C-I“.  

45. V § 49 odst. 2 větě první se za slova „uvedenou v § 6 písm. a) a b),“ vkládají slova „osoba 

podílející se na divadelním představení, rekonstrukci historické bitvy nebo jiné podobné 

kulturní akci zbraň kategorie C-I“, za slova „střelec zbraň uvedenou v“ se vkládá text 

„§ 4a,“ a slova „loveckou nebo sportovní“ se nahrazují slovem „tuto“. 

Celex 32017L0853 

46. V § 50 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Přeprava zbraní kategorie C-I podnikatelem 

v oboru zbraní a střeliva nepodléhá povolení; tím nejsou dotčena ustanovení jiných 

právních předpisů o povolení dovozu, vývozu nebo transferu zbraní kategorie C-I.“. 

Celex 32017L0853 

47. V § 52 odst. 1 se slova „nebo b)“ nahrazují slovy „nebo j)“. 

48. V § 56 odst. 1 a v § 57 odst. 2 větě první se za text „C“ vkládá text „, C-I“.  

49. V § 57 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(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 ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o zajištění; není-li ohlášení zajištěné zbraně 

v této lhůtě provedeno, postupuje se obdobně podle § 64. Byla-li zbraň kategorie C-I zajištěna 

z důvodu uvedeného v § 14a odst. 2 a do 6 měsíců ode dne jejího zajištění se neprokáže, že 

důvod pro zajištění neexistuje nebo odpadl, postupuje se obdobně podle § 64.“. 
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50. V § 58 odst. 1 větě druhé, § 69 odst. 5 větě druhé, § 75c písm. b), § 76a odst. 1 úvodní 

části ustanovení a v § 76c odst. 2 písm. a) se za slovo „kategorie“ vkládají slova „C-I 

nebo“.  

51. V § 58 odst. 2 větě druhé a v § 59 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „kategorie“ 

vkládá text „A-I,“.  

52. V § 63 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Zbraň kategorie C-I je oprávněn zničit 

podnikatel v oboru zbraní a střeliva, kterému byla Českým úřadem pro zkoušení zbraní 

a střeliva přidělena kontrolní znehodnocovací značka.“. 

Celex 32017L0853 

53. V § 63 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo zakázaného doplňku zbraně 

uvedených v odstavci 1“ nahrazují slovy „kategorie A, A-I, B nebo C“. 

54.  V § 63 odst. 5 větě první se za slova „úpravě zbraně“ vkládají slova „kategorie A, A-I, B 

nebo C“. 

55. V § 64 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) V případě zániku platnosti zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně 

nebo střeliva vydaného pro zbraň kategorie C-I se odstavce 1 až 4 použijí obdobně.“. 

56. V § 71 odst. 2 písm. d) se za slova „nebo C,“ vkládají slova „ohlášených zbraních 

kategorie C-I,“. 

Celex 32017L0853 

57. V § 72 odstavce 2 a 3 znějí: 

„(2) Údaje v informačních systémech provozovaných podle § 71 se uchovávají 

po dobu 30 let ode dne prokazatelného zničení palné zbraně nebo ode dne, kdy zanikla 

povinnost vést tyto údaje v informačních systémech.  

(3) Při uchovávání dokumentace související s vedením informačních systémů 

provozovaných podle § 71 se postupuje podle zvláštního právního předpisu26).“. 

Celex 32017L0853 

58. V § 72 se doplňují odstavec 4 a 5, které znějí: 

„(4) Správce informačních systémů provozovaných podle § 71 zajistí vymazání 

osobních údajů v nich po uplynutí doby uvedené v odstavci 2. 

(5) Údaje podle § 71 odst. 2 písm. a) až i) týkající se palné zbraně lze ode dne jejího 

prokazatelného zničení využívat nejdéle po dobu  

a) 30 let pro plnění úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti 

a stíhání trestných činů, výkonu trestu a ochranných opatření, nebo  

b) 10 let pro účely vedení řízení podle tohoto zákona nebo pro účely celního řízení.“. 

Celex 32017L0853 
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59.  V § 73 odst. 4 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem „a“, na konci písmene b) 

se slovo „, a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje. 

60.  V § 73 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Policie předává postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

informace 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 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 žádá, a 

c) zamítnutých žádostech o výjimku podle § 9 nebo 11a nebo o povolení podle § 12, nebyla-li 

výjimka udělena nebo povolení vydáno z důvodu rozporu s veřejným pořádkem nebo 

bezpečností nebo z důvodu nespolehlivosti osoby žadatele.“. 

Celex 32017L0853 

61. V § 73a odst. 8 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „A, B nebo C“ nahrazují slovy 

„A, A-I, B a C“. 

62. Za § 73b se vkládá nový § 73c, který včetně nadpisu zní: 

„§ 73c 

Číselník zbraní 

(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 nebo modelu, 

ráži a kategorii zbraně. 

(3) Novou položku číselníku zbraní vkládá a případné úpravy stávajících položek 

provádí Policejní prezidium. Zařazení zbraně do již existující položky číselníku zbraní 

provádí příslušný útvar policie nebo podnikatel v oboru zbraní a střeliva, jde-li o nově 

vyrobenou nebo dovezenou zbraň, která je předmětem jeho podnikatelské činnosti. 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.“. 
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63. V § 75a odst. 3 písm. a) a d) se text „B, C“ nahrazuje textem „A-I, B, C, C-I“. 

64. V § 76 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) až r) se označují jako písmena b) až q). 

65. V § 76 odst. 1 písm. c), § 76 odst. 2 písm. a), b) a c) a v § 76c odst. 3 písm. a), b) a c) se 

slova „B anebo C“ nahrazují slovy „A-I, B, C nebo C-I“.  

66. V § 76 odst. 3 písm. a) se slova „d) nebo k)“ nahrazují slovy „c) nebo j)“. 

67. V § 76 odst. 3 písm. b) se slova „b), e), f), g), h), l), p), q) nebo r)“ nahrazují slovy „d), e), 

f), g), k), o), p) nebo q)“. 

68. V § 76 odst. 3 písm. c) se slova „i) nebo j)“ nahrazují slovy „h) nebo i)“. 

69. V § 76 odst. 3 písm. d) se slova „c), m), n) nebo o)“ nahrazují slovy „b), l), m) nebo n)“. 

70. V § 76a odst. 1 písm. a) se slova „nebo b)“ nahrazují slovy „nebo j)“. 

71. V § 76a odst. 6 písm. d) a v § 76a odst. 12 písm. c) se číslo „1000“ nahrazuje číslem 

„10 000“.  

72. V § 76c odst. 2 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b) až j). 

73. V § 79 odst. 1 se na konci písmene e) slovo „a“ zrušuje, na konci odstavce se tečka 

nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) k provedení § 14a odst. 5 a 6 způsob a rozsah ohlašování nabytí vlastnictví ke zbrani 

kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence.“. 

74. V § 79 odst. 2 se za text „§ 39a odst. 4,“ vkládá text „§ 42a odst. 2,“. 

75. V § 79 odst. 3 písm. b) se za slovo „výjimky,“ vkládají slova „o udělení výjimky 

pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I,“.  

76.  V příloze č. 1 části první se v bodě 2 na samostatný řádek doplňuje věta „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 má vzhled palné zbraně a v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je 

vyroben, může být uschopněn ke střelbě.“. 

Celex 32017L0853 

77. V příloze č. 1 části první se v bodě 5 doplňuje věta „Expanzní zbraní je zejména poplašná 

zbraň, zbraň pro signalizaci, akustická zbraň nebo salutní zbraň.“. 

Celex 32017L0853 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAVTFB4QZ)



14 

 

78. V příloze č. 1 části první body 22 až 24 znějí: 

„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 1890 

a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo 

perkusních zámkových systémů, nebo 

c) jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1880. 

23. Hlavní části střelné zbraně  

a) hlaveň - hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, 

b) pouzdro zbraně – tělo zbraně, rám revolverové zbraně, pouzdro závěru včetně horní části 

a dolní části pouzdra závěru, 

c) válec revolverové zbraně a 

d) závěr - kluzný závěr, válcový odsuvný závěr, lůžkový závěr, blokový závěr, závěr jiného 

typu, kleština závěru, závorník, nosič závorníku. 

24. Znehodnocená zbraň - střelná zbraň, která byla 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.“. 

Celex 32017L0853 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Držitel zbrojního průkazu, který byl k 13. červnu 2017 oprávněným držitelem zbraně, 

která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, se 

považuje za oprávněného držitele této zbraně podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Celex 32017L0853 

2. Platnost povolení na zbraň, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

považována za zbraň kategorie A-I a kterou držitel zbrojního průkazu nabyl ode dne 

14. června 2017 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí spolu 

s platností dosavadního zbrojního průkazu. Krajské ředitelství Policie České republiky 

příslušné podle místa pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby vydá držiteli 

zbrojního průkazu uvedenému ve větě první výjimku postupem podle zákona 

č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na základě 

žádosti podané spolu s žádostí o vydání nového zbrojního průkazu; za přijetí této žádosti 

o výjimku se správní poplatek nevybírá. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAVTFB4QZ)



15 

 

3. Body 1 a 2 se přiměřeně použijí na zbraň, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona považována za zbraň kategorie A-I a na kterou má držitel zbrojní licence vydaný 

průkaz zbraně. 

4. Krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle místa pobytu fyzické osoby 

nebo podle sídla právnické osoby vydá bez návrhu držiteli zbraně uvedené v bodech 1, 2 

nebo 3 nový průkaz zbraně pro takovou zbraň, zjistí-li, že tato zbraň je ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I.  

5. Držitel zbrojní licence, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona drží zbraň, která je 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, na kterou nemá 

vydán průkaz zbraně a o níž je povinen vést evidenci v centrálním registru zbraní, je 

povinen navrhnout příslušnou úpravu položky číselníku zbraní nebo změnu zařazení 

zbraně do položky číselníku zbraní podle § 73c zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby bylo dosaženo souladu evidence zbraní se 

zákonem č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Převést zbraň podle věty první 

na jiného oprávněného držitele nebo takovou zbraň vyvézt nelze dříve, než je příslušná 

zbraň zařazena do položky číselníku zbraní v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

6. Osoba, která drží expanzní zbraň jiného než dovoleného výrobního provedení, která 

byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona upravena na zbraň expanzní ze zbraně 

kategorie A, B nebo C, a která není držitelem výjimky pro tuto expanzní zbraň, je 

oprávněna požádat do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání příslušných 

dokladů opravňujících ji k držení takové expanzní zbraně, pokud současně ohlásí její 

držení krajskému ředitelství Policie České republiky a tuto zbraň mu odevzdá. Trestní 

odpovědnost za trestný čin nedovoleného ozbrojování zaniká, jestliže pachatel ohlásil 

a odevzdal zbraň uvedenou ve větě první krajskému ředitelství Police České republiky 

dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek. 

7. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona 

č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení 

o žádosti o povolení pro nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B, která se 

podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

považuje za zbraň kategorie A-I, se dokončí podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

8. Platnost zbrojního průkazu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

skončí dnem, který je v něm uveden. 

9. Znehodnocení zbraně převáděné do jiného státu nebo uváděné na trh musí být ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona provedeno v souladu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie. 

Celex 32017L0853 
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10. Na zbraně kategorie C-I nabyté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se § 14a 

odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

nepoužije přede dnem 14. března 2021. 

Celex 32017L0853 

11. Krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle místa pobytu fyzické osoby 

nebo podle sídla právnické osoby vyzve držitele povolení podle § 12 zákona 

č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který 

ohlašuje nabytí zbraně kategorie B, která se podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za zbraň kategorie A-I, aby 

požádal o udělení příslušné výjimky, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; za přijetí této 

žádosti se správní poplatek nevybírá. Držitel povolení uvedeného ve větě první, který 

ve stanovené lhůtě o udělení příslušné výjimky nepožádá nebo kterému nebude tato 

výjimka udělena, je povinen postupovat obdobně podle § 64 zákona č. 119/2002 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 

Čl. III 

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona 

č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 

č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., 

zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 

č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., 

zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., 

zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona 

č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., 

zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona 

č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 

zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona 

č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., 

zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona 

č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., 

zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona 

č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., 

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona 
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č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., 

zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona 

č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona 

č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., 

zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona 

č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., 

zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona 

č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., 

zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona 

č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., 

zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona 

č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., 

zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona 

č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., 

zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona 

č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., 

zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona 

č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., 

zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., 

zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona 

č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., 

zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona 

č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., 

zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona 

č. 371/2017 Sb. a zákona č. …/2018 Sb., se mění takto: 

1. V položce 30 písm. a) se číslo „700“ nahrazuje číslem „400“. 

2. V položce 30 v části Zmocnění bodě 3 se slova „nebo muničního průkazu“ zrušují a číslo 

„400“ se nahrazuje číslem „200“. 

3. V položce 30 v části Zmocnění se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní: 

„4. Správní orgán může snížit poplatek za vydání nového muničního průkazu na 400 Kč 

bez přihlédnutí k jeho druhům, uplyne-li doba platnosti muničního průkazu.“. 

 Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 5. 

4. V položce 31 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: 

„g) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení  

nebo nošení zbraně kategorie A-I Kč 200“. 

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i). 
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ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 14. září 2018. 
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