
II. 

N á v r h 

VYHLÁŠKY 

ze dne ……………2021, 
  

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o 
ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 148/2010 
Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 8a odst. 4, § 10 odst. 1 písm. 
c), § 11a odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 
odst. 3 písm. a), § 19 odst. 3 a 6, § 19a odst. 3 a § 20 odst. 1: 
 
 

Čl. I 
Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování 
střelných zbraní a střeliva, ve znění vyhlášky č. 267/2010 Sb., vyhlášky č. 398/2010 Sb., 
vyhlášky č. 95/2014 Sb. a vyhlášky č. 144/2016 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 1 se za slovo „vyhláška“ vkládají slova „zapracovává příslušný předpis Evropské 
 unie9) a zároveň“. 
 

Poznámka pod čarou č. 9 zní:  
„9) Prováděcí směrnice Komise (EU) ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické 
specifikace pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí podle směrnice Rady 
91/477/EHS o kontrole nabývání a držení palných zbraní.“.  

 
 
2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a v případě palných zbraní, 

které byly převedeny podle zákona o zbraních, i označením identifikující převádějící 
subjekt10)“. 

 
 Poznámka pod čarou č. 10 zní: 
 „10) § 42a zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), 
ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
 
3. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:  
 „(2) Hlavní část stanovené střelné zbraně, kterou s ohledem na její velikost nelze označit 
podle odstavce 1, se označí pouze výrobním číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním 
kódem. 
 
 (3) Označení podle odstavce 1 a 2 musí být provedeno v souladu s technickými 
požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí uvedených v příloze č. 2.“. 
 

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 4 až 12. 
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4. V § 2 odst. 4 na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g) které 

zní: 
„g) shodu označení podle odstavce 1 a 2 s technickými požadavky pro označování 

palných zbraní a jejich hlavních částí uvedených v příloze č. 2.“. 
 
 
5. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a v případě palných zbraní, 

které byly převedeny podle zákona o zbraních, i označením identifikujícím převádějící 
subjekt10)“. 
 

6. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Hlavní část stanovené střelné zbraně, kterou s ohledem na její velikost nelze označit 

podle odstavce 1, se označí pouze výrobním číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním 
kódem.“. 
 

Dosavadní odstavce 2 až 14 se označují jako odstavce 3 až 15. 
 
7. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Označení podle odstavců 1 a 2 musí být provedeno v souladu s technickými 
požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí uvedených v příloze č. 2.“. 

 
Dosavadní odstavce 4 až 15 se označují jako odstavce 5 až 16. 
 

CELEX 32019l0068 
 
8. V § 3 odst. 8 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo toto označení není ve 

shodě s technickými požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí 
uvedených v příloze č. 2“. 

 

9. V § 6 odstavec 4 zní:  
 „(4) Při kontrole označení stanovených střelných zbraní a stanovených doplňků 
identifikačními údaji úřad kontroluje, zda je předložená stanovená střelná zbraň nebo 
stanovený doplněk označen  

a) ve shodě s technickými požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních 
částí uvedených v příloze č. 2 a 

b)  rokem výroby, výrobcem nebo státem původu a výrobním číslem a  
v případě palných zbraní, které byly převedeny podle zákona o zbraních, i označení 
identifikující převádějící subjekt10) nebo 

c) výrobním číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním kódem, nebyla-li hlavní část 
stanovené střelné zbraně označena s ohledem na její velikost podle písmene b).“. 

 
CELEX 32019l0068 
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10. Příloha č. 2 zní: 
 

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 335/2004 Sb. 
 

Technické požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí 
 

1. Označení musí být jasné, trvalé a jedinečné. Musí být uváděno alfanumericky a musí 
sestávat z písmen latinky, cyrilice nebo řecké abecedy a číslic arabských nebo 
římských. 

2. Rozměr číslic a písmen musí splňovat podmínku minimální velikosti 1, 6 mm. 

3. V případě těla, rámu nebo pouzdra závěru vyrobených z nekovových materiálů je 
možné v zájmu trvalého, jasného a jedinečného značení tyto hlavní části osadit 
kovovým štítkem, který musí splňovat: 

a) podmínku nesnadného či rychlého odstranění, tzn. dostatečně velký štítek s 
malou viditelnou plochou, štítek je zapuštěný do stěny hlavní části, 
b) podmínku poškození těla, rámu nebo pouzdra závěru při jeho odstranění, 
c) materiál štítku může být nemagnetická slitina nebo ocel, 
d) pokud to materiál, který má být označen umožňuje, je možné využít ke značení 
i jiných technik např. hluboké laserové gravírování, které zajistí trvalé a zřetelné 
značení. 

 
4. U příliš malé hlavní části stanovené střelné zbraně, která je označena pouze výrobním 
číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním kódem, musí rozměr písmen, číslic nebo 
digitálního nebo alfanumerického kódu splňovat podmínku minimální velikosti 1 mm.“. 

 
 

 
Čl. II 

Přechodná ustanovení 
 
 

1. U stanovených střelných zbraní, u nichž bylo zahájeno ověřování postupem podle § 2 
nebo 3 podle vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, a nebylo ukončeno do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se toto ověřování 
dokončí podle postupů uvedených ve vyhlášce č. 335/2004 Sb. ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.  
 
2. U stanovených střelných zbraní, u nichž byla zahájena kontrola označení kontrolovaných 
výrobků identifikačními údaji postupem podle § 6 ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky, a nebyla ukončena do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se kontrola 
označení dokončí podle postupů uvedených ve vyhlášce č. 335/2004 Sb. ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.  
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Čl. III 

Účinnost 
 
 Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2021. 
 
 
 
 

Ministr: 
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