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NAŘÍZENÍ VLÁDY 

 

ze dne 15. února 2021 

 

o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé 

civilní použití 

 

 

Vláda nařizuje k provedení § 42a odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 

a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 13/2021 Sb.: 

 

§ 1 

 

Předmět úpravy 

 

Toto nařízení vlády upravuje pravidla pro vytvoření jednoznačného označení 

identifikujícího subjekt převádějící palnou zbraň podle § 42a zákona o zbraních (dále jen 

„jednoznačné označení“). 

 

§ 2 

 

Podoba jednoznačného označení  

 

(1) Jednoznačné označení tvoří zkratka subjektu převádějícího palnou zbraň, po které 

bezprostředně bez mezery následuje rok uskutečnění takového převodu.  

 

(2) Zkratku subjektu převádějícího palnou zbraň 

 

a) představuje v případě obce text „CZ“, po kterém bezprostředně bez mezery následuje 

poštovní směrovací číslo adresy, odkud je palná zbraň převáděna, popřípadě obecního 

úřadu, 

b) představuje v případě ozbrojených sil nebo sboru jiného státu dvoumístný alfabetický kód 

země z číselníku zemí (ČZEM)1) Českého statistického úřadu, nebo 

c) stanoví v případě subjektů neuvedených v písmenech a) nebo b) příloha k tomuto nařízení. 

 

                                                 
1) Sdělení Českého statistického úřadu č. 489 ze dne 18. prosince 2003 o vydání číselníku zemí (ČZEM), 

publikované pod č. 489/2003 Sb., ve znění pozdějších sdělení. 
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§ 3 

 

Účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2021. 

 

 

 

Předseda vlády: 

 

Ing. Babiš v. r. 

 

 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra: 

 

Hamáček v. r. 
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                    Příloha k nařízení vlády č. …/2021 Sb. 

 

Subjekty převádějící palnou zbraň podle § 2 odst. 2 písm. c) a jejich zkratky 

Subjekt Zkratka 

Ministerstvo vnitra České republiky, včetně Policie České republiky, 

Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky 

a informace 

MVČR 

Ministerstvo obrany České republiky, včetně Armády České republiky, 

Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže, Vojenského 

zpravodajství a Vojenské policie    

MOČR 

Celní správa České republiky CSČR 

Vězeňská služba České republiky VSČR 

Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS 

Hlavní město Praha    Praha 

Jihočeský kraj JHČ 

Jihomoravský kraj JHM 

Karlovarský kraj KVK 

Kraj Vysočina VYS 

Královéhradecký kraj HKK 

Liberecký kraj LBK 

Moravskoslezský kraj MSK 

Olomoucký kraj OLK 

Pardubický kraj PAK 

Plzeňský kraj PLK 

Středočeský kraj STČ 

Ústecký kraj ULK 

Zlínský kraj ZLK 
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