
Text dotčeného ustanovení zákona občanský soudní řád 

 

 

§ 327a 

 

(1) Je-li údaj o věci povinného znám z rejstříku, případně seznamu, zřízeného ze zákona nebo 

jiné evidence vedené v souladu se zákonem, pojme se taková věc do soupisu zápisem do 

protokolu. 

 

(2) O provedení soupisu soud bezodkladně vyrozumí osobu či orgán, který vede rejstřík, 

seznam či jinou evidenci. Osoba nebo orgán, který vede rejstřík, seznam či jinou evidenci 

provede Je-li to možné, provede osoba nebo orgán do rejstříku (seznamu, evidence) záznam 

o soupisu. Údaje o provedeném soupisu uchovává osoba nebo orgán po celou dobu trvání 

výkonu rozhodnutí. 

 

(3) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí se povinný vyzve, aby takto sepsané 

věci odevzdal bezodkladně soudu. 

 

 

Text dotčeného ustanovení zákona o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích 

 

 

§ 4 

Registr silničních vozidel 

 

(1) Registr silničních vozidel je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního 

zákona, jehož správcem je ministerstvo. Registr silničních vozidel obsahuje evidenci 

 

a) silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel, 

 

b) silničních vozidel členů diplomatické mise, 

 

c) ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního 

vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou státní poznávací 

značkou (dále jen „registrační značka“), 

 

d) přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených 

a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou, 

 

e) vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického 

průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a 

nevydaných tabulek registrační značky vozidla a 

 

f) technických údajů schválených typů silničních vozidel. 

 

(2) V registru silničních vozidel se u silničního vozidla uvádí 

 

a) údaje o vlastníkovi a provozovateli, není-li totožný s vlastníkem, kterými jsou 
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1. jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, 

dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo 

jiného povoleného pobytu a rodné číslo, pokud bylo přiděleno, popřípadě datum 

narození, 

 

2. obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující 

dodatek, adresa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v 

délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu, adresa sídla a 

identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o podnikající 

fyzickou osobu, a 

 

3. obchodní firma nebo název, adresa sídla nebo umístění odštěpného závodu a 

identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu 

nebo její odštěpný závod, 

 

b) registrační značka, datum přidělení registrační značky, 

 

c) číslo technického průkazu silničního vozidla, datum a místo jeho vydání, 

 

d) číslo osvědčení o registraci silničního vozidla, 

 

e) datum první registrace silničního vozidla, 

 

f) stát poslední registrace, číslo technického průkazu silničního vozidla vydaného ve 

státě poslední registrace a registrační značka silničního vozidla, není-li státem poslední 

registrace Česká republika, 

 

g) údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu 

silničního vozidla vydaného jiným členským státem, 

 

h) údaje o vyřazení silničního vozidla z provozu a zániku silničního vozidla, 

 

i) údaje o vyvezení silničního vozidla do jiného státu, 

 

j) údaj o tom, zda záznam v registru byl proveden na základě žádosti podané v 

zastoupení na základě plné moci, 

 

k) údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen 

„pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“) sdělené Českou kanceláří pojistitelů2), 

 

l) údaj o tom, že silniční vozidlo je historicky původní, 

 

m) datum převodu silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru 

historických a sportovních vozidel., 

 

n) údaj o tom, že silniční vozidlo bylo sepsáno do soupisu v rámci výkonu 

rozhodnutí či exekuce. 

 

(3) V registru silničních vozidel se dále u silničního vozidla uvádí 
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a) účel, pro který je silniční vozidlo určeno, 

 

b) druh a kategorie silničního vozidla, 

 

c) značka silničního vozidla, obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla, 

 

d) identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku 

silničního vozidla, 

 

e) údaje o výrobci silničního vozidla, podvozku, motoru a karoserie silničního vozidla, 

 

f) typ, výkon a zdvihový objem motoru a palivo, 

 

g) typ, výrobní číslo a barva karoserie, počet míst k sezení a stání, popřípadě lůžek, 

rozměry ložné plochy, objem skříně nebo cisterny, 

 

h) údaj o celkových rozměrech silničního vozidla, 

 

i) největší technicky přípustná hmotnost, největší povolená hmotnost a provozní 

hmotnost silničního motorového vozidla a největší technicky přípustná hmotnost na 

nápravu a největší povolená hmotnost na nápravu, 

 

j) druh spojovacího zařízení, největší technicky přípustná hmotnost naloženého 

přípojného vozidla, největší povolená hmotnost přípojného vozidla, největší technicky 

přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy a největší povolená hmotnost soupravy, 

 

k) stupeň plnění emisní úrovně, 

 

l) údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla, 

 

m) údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla, 

 

n) údaje o povolení přestavby silničního vozidla a hromadné přestavby typu silničního 

vozidla. 

 

(4) V registru silničních vozidel se u zvláštní registrační značky podle § 38a, 38b a 38d uvádí 

 

a) údaje o osobě, které byla přidělena, v rozsahu podle odstavce 2 písm. a), 

 

b) údaje o silničním vozidle v rozsahu podle odstavce 3 písm. b) až k) a m), jde-li o 

zvláštní registrační značku podle § 38d, a 

 

c) datum přidělení a odnětí zvláštní registrační značky. 

 

(5) V registru silničních vozidel se u schváleného typu silničního vozidla uvádí technické údaje 

v rozsahu uvedeném v prohlášení o shodě nebo v rozsahu uvedeném v § 30 odst. 2 písm. b). 

 

(6) Pro účely tohoto zákona se u silničního vozidla ve svěřenském fondu za vlastníka považuje 

svěřenský správce. 
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(7) Rozsah a obsah údajů podle odstavce 2 písm. g), h), i) a k) a podle odstavce 3 uváděných v 

registru silničních vozidel stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

 

Text dotčeného ustanovení zákona o užitných vzorech 

 

 

§ 20 

Rejstřík 

 

(1) Úřad vede rejstřík, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách užitných vzorů a 

o zapsaných užitných vzorech. 

 

(2) Do rejstříku se u každého užitného vzoru zapisuje zejména: 

 

a) číslo zápisu (osvědčení), 

 

b) datum zápisu, 

 

c) datum zveřejnění zápisu užitného vzoru ve Věstníku, 

 

d) název užitného vzoru, 

 

e) datum podání přihlášky, popřípadě právo přednosti, a spisová značka přihlášky, 

 

f) přihlašovatel užitného vzoru (jméno nebo název), jeho bydliště (sídlo), popřípadě jeho 

zástupce, 

 

g) příjmení, jméno a bydliště původce užitného vzoru, 

 

h) majitel užitného vzoru (jméno nebo název), bydliště (sídlo), popřípadě jeho zástupce, 

 

i) právo předchozího uživatele, 

 

j) zatřídění užitného vzoru podle mezinárodního patentového třídění, 

 

k) převod užitného vzoru, 

 

l) licence, 

 

m) nucená licence, 

 

n) prodloužení platnosti zápisu, 

 

o) výmaz užitného vzoru, 

 

p) odnětí ochrany, popřípadě její přepis, 

 

r) zánik ochrany., 
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s) soupis užitného vzoru v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce. 

 

(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku2b) se může týkat jen záznamu v rejstříku, 

jímž se vyznačuje nakládání s užitným vzorem jako předmětem vlastnictví. 

 

(4) Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se užitných vzorů, jakož i úřední sdělení 

a rozhodnutí zásadní povahy. 

 

 

Text dotčeného ustanovení zákona o ochraně průmyslových vzorů 

 

 

§ 39 

Rejstřík a údaje o průmyslových vzorech zveřejňované ve Věstníku 

 

(1) Úřad vede rejstřík průmyslových vzorů, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o zapsaných 

průmyslových vzorech. 

 

(2) Do rejstříku se u každého průmyslového vzoru zapisuje zejména 

 

a) číslo zápisu (osvědčení), 

 

b) datum zápisu, 

 

c) datum zveřejnění průmyslového vzoru, 

 

d) název průmyslového vzoru a v případě hromadné přihlášky průmyslových vzorů 

jejich počet, 

 

e) datum podání přihlášky a její spisová značka, 

 

f) určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován, 

včetně jeho zatřídění podle příslušných tříd mezinárodního třídění průmyslových vzorů, 

a u průmyslového vzoru zapsaného na základě hromadné přihlášky průmyslových vzorů 

jejich seznam, 

 

g) přihlašovatel průmyslového vzoru (jméno a příjmení, obchodní firma nebo název), 

jeho bydliště (sídlo), popřípadě jeho zástupce, 

 

h) vlastník průmyslového vzoru (jméno a příjmení, obchodní firma nebo název), 

bydliště (sídlo), popřípadě jeho zástupce, 

 

i) původce průmyslového vzoru, 

 

j) převod průmyslového vzoru, 

 

k) licence, 

 

l) výmaz průmyslového vzoru z rejstříku, 
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m) odnětí ochrany, popřípadě její přepis, 

 

n) vznik a zánik zástavního práva k průmyslovému vzoru, 

 

o) obnova doby ochrany průmyslového vzoru, 

 

p) zánik ochrany,. 

 

 r) soupis průmyslového vzoru v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce. 

 

(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku4a) se může týkat jen záznamu v rejstříku, 

jímž se vyznačuje nakládání s průmyslovým vzorem jako předmětem vlastnictví. 

 

(4) Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se zapsaných průmyslových vzorů a další 

údaje týkající se ochrany průmyslových vzorů, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní 

povahy. 

 

 

Text dotčeného ustanovení zákona o ochraně označení původu a 

zeměpisných označení 
 

 

§ 15 

Rejstřík a Věstník 

 

(1) Rejstřík je veřejný a každý má právo do něj nahlížet. 

 

(2) Do rejstříku Úřad zapisuje tyto rozhodné údaje o označení původu a zeměpisném označení: 

 

a) číslo zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení a datum zápisu do 

rejstříku; 

 

b) znění označení původu, popřípadě znění zeměpisného označení; 

 

c) datum podání žádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení; 

 

d) zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba nebo zpracování anebo příprava 

zboží; 

 

e) název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého 

pobytu žadatele, popřípadě i jeho zástupce; 

 

f) adresu provozovny, která zboží opatřované označením původu, popřípadě 

zeměpisným označením vyrábí nebo zpracovává anebo připravuje v místě, jehož 

zeměpisný název tvoří označení původu nebo zeměpisné označení; 

 

g) zboží, jehož se označení původu, popřípadě zeměpisné označení týká, včetně 

vymezení kvality a znaků pro zboží charakteristických, a je-li zbožím zemědělský 
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výrobek nebo potravina uvedená ve vyhlášce podle § 26, její specifikace, včetně jejích 

případných změn; 

 

h) zrušení zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení,. 

 

i) soupis označení původu a zeměpisného označení v rámci výkonu rozhodnutí či 

exekuce. 
 

(3) Do rejstříku lze zapsat i jiné údaje důležité pro označení původu a pro zeměpisné označení. 

 

(4) Ve Věstníku Úřad oznamuje zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení do 

rejstříku, jeho zrušení a jiné důležité skutečnosti, které se označení původu, popřípadě 

zeměpisného označení týkají. 

 

(5) Na žádost po provedeném ověření předložených údajů se do rejstříku zapíšou změny, ke 

kterým došlo po zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení. 

 

(6) Na žádost vydá Úřad výpis z rejstříku každému, kdo o to požádá. Výpis z rejstříku obsahuje 

údaje platné ke dni vystavení výpisu z rejstříku. 

 

 

Text dotčeného ustanovení zákona o ochraně topografií polovodičových 

výrobků 

 

 

§ 16 

Rejstřík a údaje o topografiích zveřejňované ve Věstníku 

 

(1) Úřad vede rejstřík topografií, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách 

topografií a o zapsaných topografiích. 

 

(2) Do rejstříku se u každé topografie zapisuje zejména: 

 

a) číslo zápisu (osvědčení); 

 

b) datum zápisu; 

 

c) datum zveřejnění zápisu topografie ve Věstníku; 

 

d) název topografie; 

 

e) datum podání přihlášky a její spisová značka, popřípadě datum prvního veřejného 

obchodního využití, je-li dřívější než datum podání přihlášky; 

 

f) přihlašovatel topografie (jméno nebo název), jeho bydliště (sídlo), popřípadě jeho 

zástupce; 

 

g) majitel topografie (jméno nebo název), sídlo (bydliště), popřípadě jeho zástupce; 

 

h) převod topografie; 
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i) licence; 

 

j) výmaz topografie; 

 

k) odnětí ochrany, popřípadě její přepis; 

 

l) zánik ochrany;. 

 

 m) soupis topografie v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce. 

 

(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku4) se může týkat jen záznamu v rejstříku, 

jímž se vyznačuje nakládání se zapsanou topografií jako předmětem vlastnictví. 

 

(4) Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se zapsaných topografií a další údaje 

týkající se ochrany topografií, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy. 

 

 

Text dotčeného ustanovení zákona o ochranných známkách 

 

§ 44 

Rejstřík a Věstník 

 

(1) Úřad vede rejstřík, který obsahuje rozhodné údaje o přihláškách a rozhodné údaje o 

zapsaných ochranných známkách stanovené zákonem nebo určené Úřadem. 

 

(2) Rejstřík je veřejný seznam a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. 

Na žádost vydá Úřad úředně ověřený úplný výpis nebo částečný výpis z rejstříku nebo opis 

zápisu nebo potvrzení o určitém zápisu anebo potvrzení, že v rejstříku určitý údaj není. Úředním 

ověřením se potvrzuje shoda výpisu nebo opisu se zápisem v rejstříku. 

 

(3) Úřad bezodkladně po doručení zapíše do rejstříku změnu údajů o přihlášce či zapsané 

ochranné známce vyplývající z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu. Úřad opraví bez 

zbytečného odkladu zjištěné chyby v rejstříku; o provedených opravách informuje dotčenou 

osobu. 

 

(4) Rejstřík je veden v elektronické podobě a Úřad zveřejňuje informace uvedené v rejstříku na 

svých internetových stránkách. 

 

(5) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku15) se může týkat jen záznamu v rejstříku, 

jímž se vyznačuje nakládání s ochrannou známkou jako předmětem vlastnictví. 

 

(6) V rejstříku se uvádí tyto údaje: 

 

a) číslo spisu přihlášky, 

 

b) číslo zápisu ochranné známky, 

 

c) den podání přihlášky, 
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d) den vzniku práva přednosti, 

 

e) datum zveřejnění přihlášky ve Věstníku, 

 

f) den zápisu ochranné známky do rejstříku, od něhož běží lhůta 5 let podle § 13 odst. 

1, 

 

g) znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky; obsahuje-li ochranná 

známka údaje v jiném písmu než latince a uvedl-li tyto údaje přihlašovatel v přihlášce, 

jejich přepis do latinky, 

 

h) údaj, zda ochranná známka je tvořena výlučně jednou barvou nebo kombinací barev 

včetně uvedení názvu nebo čísla barvy podle všeobecně uznávaného kódu barev, 

 

i) třídy obrazových prvků ochranné známky22), 

 

j) údaje o totožnosti přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky, 

 

k) druh ochranné známky, 

 

l) výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, seřazené v pořadí tříd 

mezinárodního třídění9) spolu s příslušným číslem třídy, 

 

m) omezení rozsahu ochrany, 

 

n) převody nebo přechody ochranné známky nebo přihlášky, včetně údajů o totožnosti 

nabyvatele, 

 

o) jiná práva k ochranné známce nebo přihlášce a údaje o totožnosti oprávněného, 

 

p) licence k ochranné známce nebo přihlášce a údaje o totožnosti nabyvatele licence, 

 

q) data obnov zápisu ochranné známky, 

 

r) údaje o totožnosti členů či společníků právnické osoby oprávněných užívat kolektivní 

ochrannou známku, 

 

s) vymezení okruhu osob oprávněných užívat certifikační ochrannou známku a pravidla 

pro užívání certifikační ochranné známky a jejich změny, 

 

t) údaje o totožnosti zástupce přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky, 

 

u) zrušení ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo jiný zánik 

práv k ochranné známce, včetně vzdání se práva k ochranné známce, 

 

v) soupis ochranné známky v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce, 

 

wv) ostatní rozhodné údaje určené Úřadem. 
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(7) Úřad vydává Věstník, v němž zveřejňuje zejména přihlášky a zapsané ochranné známky a 

další údaje týkající se ochranných známek, popřípadě sdělení a informace obecné povahy 

vydané Úřadem, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy. 

 

 

Text dotčených ustanovení zákona o zbraních 

 

 

§ 71 

Informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích 

 

(1) Ministerstvo vede informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních 

komisařů. 

 

(2) Policie při plnění úkolů státní správy v oblasti zbraní a střeliva vede informační systémy 

obsahující údaje o 

 

a) vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích, 

 

b) vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích, 

 

c) vydaných průkazech zbraní, 

 

d) registrovaných zbraních kategorie A, B nebo C, hlavních částech zbraní, zakázaných 

doplňcích zbraní a střelivu do těchto zbraní, 

 

e) vyvezených nebo provezených zbraních, střelivu nebo zakázaných doplňcích zbraní, 

 

f) zbrojních průvodních listech pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo 

střeliva, 

 

g) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních přepravovat zbraně nebo 

střelivo, 

 

h) ztracených nebo odcizených zbraních, zbrojních průkazech, zbrojních licencích, 

evropských zbrojních pasech, průkazech zbraní a průkazech zkušebních komisařů, 

 

i) zajištěných, zadržených, odebraných, odevzdaných, propadlých nebo zabraných 

zbraních, zakázaných doplňcích zbraní a zbraních nebo zakázaných doplňcích zbraní 

určených ke zničení nebo znehodnocení, a 

 

j) zbraních, zakázaných doplňcích zbraní a střelivu sepsaných v rámci výkonu 

rozhodnutí či exekuce a 

 

kj) provozovaných střelnicích. 

 

(3) Policie při plnění úkolů státní správy na úseku munice vede informační systémy obsahující 

údaje o 

 

a) vydaných muničních průkazech a jejich držitelích, 
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b) vydaných muničních licencích a jejich držitelích, 

 

c) munici v držení držitelů muničních licencí, 

 

d) vyvezené nebo provezené munici, 

 

e) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních přepravovat munici, 

 

f) ztracené nebo odcizené munici, muničních průkazech a muničních licencích, 

 

g) zajištěné, zadržené, odebrané, odevzdané, propadlé nebo zabrané munici, 

 

h) munici sepsané v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce, 

 

ih) střelnicích pro munici, trhacích jámách pro ničení munice a zvláštních zařízeních 

pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a 

 

ji) nalezené munici, střelivu nebo výbušninách. 

 

(4) Zastupitelský úřad České republiky při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona vede 

informační systémy obsahující údaje o vydaných zbrojních průvodních listech a jejich 

držitelích. 

 

(5) Informační systémy vedené podle odstavců 2 a 3 obsahují osobní údaje v rozsahu údajů 

uváděných na žádosti nebo v rozsahu údajů uváděných na ostatních tiskopisech vyplňovaných 

podle tohoto zákona nebo údajů získaných v rámci činnosti podle tohoto zákona. 

 

(6) Ministerstvo je oprávněno nepřetržitě vstupovat do informačních systémů policie vedených 

podle odstavců 2 a 3 a využívat údaje v nich uvedené k plnění svých úkolů ve věcech zbraní, 

střeliva a munice. 

 

 

§ 73a 

Centrální registr zbraní 

 

(1) Centrální registr zbraní je neveřejný informační systém veřejné správy podle zvláštního 

právního předpisu28) sloužící k výkonu státní správy a k dalším úkonům v oblasti zbraní, 

střeliva a munice. 

 

(2) V centrálním registru zbraní jsou vedeny údaje v rozsahu údajů vedených v informačních 

systémech uvedených v § 71 odst. 2 písm. a) až ji) a v § 71 odst. 3 písm. a) až hg). 

 

(3) Správcem centrálního registru zbraní je policie. 

 

(4) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence provádí zápis, změnu, popřípadě 

výmaz záznamu v centrálním registru zbraní elektronicky dálkovým přístupem zadáním údajů 

prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové stránky aplikace 

centrálního registru zbraní. 
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(5) Správce centrálního registru zbraní zřídí přístup do centrálního registru zbraní držiteli 

zbrojní licence, který provádí některou z činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), nebo držiteli 

obecné muniční licence, a to do 2 pracovních dnů ode dne vydání zbrojní licence nebo obecné 

muniční licence; držiteli zbrojní licence, který vede evidenci podle § 39a odst. 1, zřídí správce 

centrálního registru zbraní přístup do centrálního registru zbraní na žádost. 

 

(6) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence se do centrálního registru zbraní 

přihlašuje prostřednictvím individualizovaných přístupových údajů. Držitel zbrojní licence 

nebo držitel obecné muniční licence může požádat správce centrálního registru zbraní o zřízení 

nebo zrušení přístupu do centrálního registru zbraní pro jím pověřené osoby. Správce 

centrálního registru zbraní doručí individualizované přístupové údaje držiteli zbrojní licence 

nebo držiteli obecné muniční licence a jím pověřené osobě do vlastních rukou bez zbytečného 

odkladu po zřízení přístupu do centrálního registru zbraní. Držitel zbrojní licence nebo držitel 

obecné muniční licence a jím pověřená osoba jsou povinni chránit přístupové údaje proti 

zneužití. 

 

(7) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní na předepsaném 

elektronickém formuláři každou změnu stavu zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, 

bezdýmného prachu a zápalek. Držitel obecné muniční licence je povinen zaznamenat v 

centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu 

munice. Změnu stavu je držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence povinen 

zaznamenat bez zbytečného odkladu po fyzickém převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého 

prachu, bezdýmného prachu, zápalek nebo munice nebo po jiné skutečnosti zakládající změnu 

stavu, nejpozději však do 2 dnů. 

 

(8) Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje 

 

a) držitel zbrojní licence, pokud jde o údaje týkající se zbraní kategorie A, B nebo 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, 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, 
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b) držitel obecné muniční licence v rozsahu 

 

1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice, 

 

2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice, 

 

3. údaje o munici, včetně způsobu uložení munice a uvedení místa jejího uložení, včetně údajů 

identifikujících konkrétní objekt, ve kterém je munice uložena, nepostačuje-li k jeho 

jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny, 

 

4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byla munice 

nabyta, a 

 

5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo 

vlastnictví k munici převedeno nebo jíž byla munice přenechána, včetně oprávnění, 

 

c) policie a 

 

d) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. 

 

(9) Policie umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti, zejména pro vedení řízení 

a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, nepřetržitý 

dálkový přístup k informacím z centrálního registru zbraní 

 

a) ministerstvu, 

 

b) Ministerstvu obrany, 

 

c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, 

 

d) zastupitelskému úřadu České republiky, 

 

e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a 

 

f) Českému báňskému úřadu a obvodnímu báňskému úřadu. 

 

(10) Prováděcí právní předpis stanoví 

 

a) vzor předepsaného elektronického formuláře podle odstavce 7, 

 

b) náležitosti vedení evidence zbraní kategorie A, 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 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. 
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