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§ 2 odst. 3 
(Čl. I bod 3 
navrhované 
vyhlášky) 

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 
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Čl. 2 Technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich 
hlavních částí 
 
Členské státy zajistí, aby označení požadované podle článku 4 
směrnice 91/477/EHS splňovalo technické specifikace 
stanovené v příloze této směrnice. 

§ 3 odst. 4 
(Čl. I bod 7 
navrhované 
vyhlášky) 

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 
 

32019L0068 Čl. 2 Technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich 
hlavních částí 
 
Členské státy zajistí, aby označení požadované podle článku 4 
směrnice 91/477/EHS splňovalo technické specifikace 
stanovené v příloze této směrnice. 

§ 6 odst. 4 
(Čl. I bod 9 
navrhované 
vyhlášky) 

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 
 

32019L0068 Čl. 2 Technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich 
hlavních částí 
 
Členské státy zajistí, aby označení požadované podle článku 4 
směrnice 91/477/EHS splňovalo technické specifikace 
stanovené v příloze této směrnice. 
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Stránka 2 (celkem 3) 

Příloha č. 2 
(Čl. I bod 10 
navrhované 
vyhlášky) 

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: 
- podmínku nesnadného či rychlého odstranění, 
tzn. dostatečně velký štítek s malou viditelnou 
plochou, štítek je zapuštěný do stěny hlavní části, 
- podmínku poškození těla, rámu nebo pouzdra 
závěru při jeho odstranění, 
- materiál štítku může být nemagnetická slitina 
nebo ocel, 
- 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. 
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Příloha      Technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich 
hlavních částí 
 
1. Velikost písma, jež má být použita v označení, stanoví 
členský stát. Velikost či minimální velikost, kterou členské 
státy stanoví, musí činit alespoň 1,6 mm. V případě potřeby lze 
k označení hlavních částí, které jsou příliš malé, aby mohly být 
označeny v souladu s článkem 4 směrnice 91/477/EHS, použít 
menší velikost písma. 
2. U rámů a pouzder závěru z nekovového materiálu, jehož druh 
upřesní členský stát, se označení provede na kovovém štítku, 
který se trvale zapustí do materiálu, z něhož jsou rám či pouzdro 
závěru vyrobeny, takovým způsobem, aby: 
a) štítek nemohl být snadno či rychle odstraněn a 
 
b) odstranění štítku mělo za následek poškození části rámu nebo 
pouzdra závěru. 
 
Členské státy rovněž mohou pro označení takových rámů nebo 
pouzder závěru povolit použití jiných technik, pokud tyto 
techniky zajistí rovnocennou míru zřetelnosti a trvalosti 
označení. 
 
Při určení, na které nekovové materiály by se tato specifikace 
měla vztahovat, vezmou členské státy v úvahu, do jaké míry 
může daný materiál nepříznivě ovlivnit zřetelnost a trvalost 
označení. 
 
3. Typ abecedy, jenž má být použit v označení, stanoví členský 
stát. Povolenými typy abecedy, které členské státy mohou 
stanovit, jsou latinka, cyrilice nebo řecká abeceda. 
 
4. Typ číslic, jenž má být použit v označení, stanoví členský 
stát. Povolenými typy číslic, které členské státy mohou stanovit, 
jsou arabské nebo římské číslice.      
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Stránka 3 (celkem 3) 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32019L0068      Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/68 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 zbraní 
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