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III. 

Návrh 

ZÁKON 

ze dne ………2020 

o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek 

nebo bezpečnost České republiky 

 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Tento zákon stanoví 

a) zákaz ozbrojených skupin a 

b) opatření, která může stanovit vláda ve vztahu k podmínkám nakládání se zbraněmi 

v případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. 

(2) Není-li dále stanoveno jinak, rozumí se pro účely tohoto zákona zbraněmi  

a) střelné zbraně a střelivo podle zákona o zbraních (dále jen „střelné zbraně“), 

b) munice podle zákona o munici, 

c) výbušniny podle zákona upravujícího nakládání s výbušninami a 

d) pyrotechnické výrobky podle zákona o pyrotechnice. 

 

ČÁST DRUHÁ 

ZÁKAZ VYTVÁŘENÍ OZBROJENÝCH SKUPIN  

 

§ 2 

(1) Zakazují se ozbrojené skupiny, které mají povahu domobrany, milice nebo jiné 

ozbrojené složky1 a které jsou určeny k ozbrojenému prosazování politických, náboženských 

nebo obdobných společenských cílů. 

(2) Skupina uvedená v odstavci 1 se považuje za ozbrojenou, pokud s cílem působit 

jako ozbrojená skupina  

a) nakládá se zbraněmi, 

b) usiluje o získání přístupu ke zbraním, nebo 

c) organizuje osoby, které jsou jinak oprávněny se zbraněmi nakládat. 

 

1 Např. § 5 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.   
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ČÁST TŘETÍ 

OPATŘENÍ VLÁDY VE VZTAHU K PODMÍNKÁM NAKLÁDÁNÍ SE 

ZBRANĚMI  V PŘÍPADECH OVLIVŇUJÍCÍCH VNITŘNÍ POŘÁDEK NEBO BEZPEČNOST 

ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Hlava I 

Nakládání se střelnými zbraněmi v systému střelecké přípravy 

 

§ 3 

Systém střelecké přípravy 

(1) Zřizuje se systém střelecké přípravy, jehož účelem je zlepšování znalostí, 

schopností a dovedností osob oprávněných k nakládání se střelnými zbraněmi pro potřeby 

ochrany vnitřního pořádku nebo zajišťování bezpečnosti České republiky. 

(2) Systém střelecké přípravy se skládá z programů střelecké přípravy, jejichž 

organizaci a obsah stanoví vláda nařízením a které zahrnují školení, výcvik a obdobnou 

přípravu v oblasti nakládání se střelnými zbraněmi. Vláda může pro příslušný program 

střelecké přípravy nařízením stanovit vymezení kurzů zahrnující školení, výcvik a hodnocené 

střelby (dále jen „kurzy“). 

 

§ 4 

Program střelecké přípravy 

(1) Organizaci programu střelecké přípravy pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti 

zajišťuje Ministerstvo vnitra a pro oblast zajišťování obrany České republiky Ministerstvo 

obrany. 

(2) Vláda může nařízením stanovit, že program střelecké přípravy může být zajišťován 

akreditovanou osobou, pokud jsou pro takový program střelecké přípravy stanoveny kurzy. 

(3) Účast na programu střelecké přípravy je dobrovolná a, nestanoví-li jiný právní 

předpis jinak, nemá osoba účastnící se programu střelecké přípravy nárok na náhradu 

nákladů své účasti na něm. 

(4) Vláda může nařízením vymezit podmínky účasti na programu střelecké přípravy, 

pokud jde o 

a) návaznost programu střelecké přípravy na systém přípravy obyvatelstva podle jiného 

právního předpisu, 

b) držení oprávnění nakládat se střelnými zbraněmi účastníkem programu střelecké přípravy, 

c) občanství osoby účastnící se programu střelecké přípravy,  

d) minimální věk, fyzické a psychické předpoklady a občanskou a trestní zachovalost 

účastníka programu střelecké přípravy, 
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e) povinnost splnit další kvalifikační podmínky vzniku a trvání účasti na programu střelecké 

přípravy; další kvalifikační podmínky mohou zahrnovat zejména pravidelné hodnocené 

střelby nebo účast na povinném školení a výcviku. 

 (5) Podmínky podle odstavce 4 prokazuje uchazeč o účast na programu střelecké 

přípravy nebo účastník programu střelecké přípravy způsobem stanoveným nařízením vlády 

u orgánu veřejné moci, který zajišťuje organizaci příslušného programu střelecké přípravy, 

nebo u akreditované osoby, a to předložením příslušných dokladů nebo osvědčení, anebo, 

nelze-li splnění takové podmínky doložit jinak, předložením čestného prohlášení. 

 

§ 5 

Oprávnění nakládat se střelnými zbraněmi v systému střelecké přípravy 

Osoba účastnící se programu střelecké přípravy je oprávněna nakládat se střelnými 

zbraněmi, které 

a) drží podle jiného právního předpisu, 

b) drží na základě aprobace v systému střelecké přípravy, nebo 

c) jí byly přenechány v rámci programu střelecké přípravy. 

 

§ 6 

Aprobace v systému střelecké přípravy 

(1) Aprobace v systému střelecké přípravy je povolením pro nakládání s určitým 

druhem střelné zbraně v rámci příslušného programu střelecké přípravy, pokud nařízení 

vlády získání aprobace v systému střelecké přípravy pro takový druh střelné zbraně 

umožňuje.  

(2) Podmínky pro získání aprobace v systému střelecké přípravy splní držitel zbrojního 

oprávnění podle zákona o zbraních, který prokázal úroveň odbornosti, dovedností a případně 

výkonnosti v nakládání se střelnou zbraní podle odstavce 1. Podmínky pro získání aprobace 

v systému střelecké přípravy a způsob jejich prokázání stanoví vláda nařízením..  

(3) Pokud osoba účastnící se programu střelecké přípravy splní podmínky pro získání 

aprobace v systému střelecké přípravy, orgán veřejné moci, který zajišťuje organizaci 

příslušného programu střelecké přípravy, nebo akreditovaná osoba zapíše tuto skutečnost 

do centrálního registru zbraní. 

(4) Policie České republiky vydá aprobaci na žádost osobě, o které je v centrálním 

registru zbraní zapsána skutečnost podle  odstavce 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí 

se na aprobaci v systému střelecké přípravy ustanovení zákona o zbraních o povolení 

kategorie R2, S2 nebo povolení pro nadlimitní zásobníky. 

(5) Střelná zbraň, s níž osoba účastnící se programu střelecké přípravy nakládá na 

základě aprobace v systému střelecké přípravy, která je zbraní podléhající registraci podle 

zákona o zbraních, musí být zaregistrována; ustanovení zákona o zbraních o registraci 

zbraně podléhající registraci se na registraci takové zbraně použijí obdobně. 
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(6) Vláda může nařízením stanovit podmínky a způsob převodu střelné zbraně 

uvedené v odstavci 1 a dalšího souvisejícího materiálu z vlastnictví státu do vlastnictví 

držitele aprobace v systému střelecké přípravy.  

 

§ 7 

Přenechání střelné zbraně v rámci systému střelecké přípravy 

(1) Přenechat střelnou zbraň osobě účastnící se programu střelecké přípravy lze 

a) za podmínek, které stanoví vláda nařízením, přenechává-li se střelná zbraň, se kterou je 

příslušný nakládat orgán zajišťující organizaci programu střelecké přípravy nebo 

akreditovaná osoba, nebo 

b) osobě, která získala příslušnou aprobaci v systému střelecké přípravy. 

(2) Orgán veřejné moci, který zajišťuje organizaci programu střelecké přípravy, nebo 

akreditovaná osoba, zajistí evidenci výdeje a příjmu střelných zbraní, které jsou 

přenechávány osobě účastnící se programu střelecké přípravy. 

(3) Pokud jsou střelné zbraně podle odstavce 1 přenechány držiteli aprobace 

v systému střelecké přípravy také na dobu mimo školení a výcvik organizované v rámci 

programu střelecké přípravy, musí být přenechání takové střelné zbraně zaznamenáno do 

centrálního registru zbraní nejpozději k okamžiku jejich přenechání.  

 

Akreditovaná osoba 

§ 8 

 (1) Akreditovanou osobou je osoba, které byla udělena akreditace pro zajišťování 

kurzu v rámci programu střelecké přípravy. 

 (2) Akreditaci udělí orgán, který zajišťuje organizaci příslušného programu střelecké 

přípravy, žadateli, který 

a) je držitelem zbrojní licence podle zákona o zbraních, 

b) prokáže svou způsobilost zajišťovat kurzy v rozsahu stanoveném nařízením vlády, 

c) předloží projekt kurzu, ve kterém vymezí organizaci, obsah a rozsah teoretické a praktické 

přípravy a organizaci a obsah hodnocených střeleb, včetně nejvyššího počtu účastníků 

v jednotlivých kurzech,  

d) předloží návrh vnitřního předpisu, který vymezí zásady činnosti akreditované osoby a 

způsob ověřování kvalifikace odborných instruktorů akreditovanou osobou, a 

e) doloží, že disponuje prostorami a vybavením nezbytným pro zajištění kurzu, a to včetně 

vlastnictví nebo smluvního zajištění odpovídající střelnice. 

 (3) Akreditovaná osoba je povinna 

a) v návaznosti na požadavky na kurzy stanovené nařízením vlády aktualizovat projekt podle 

odstavce 2 písm. c) a vnitřní předpis podle odstavce 2 písm. d) a zajistit jejich dodržování 

při poskytování kurzů, 
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b) zajistit ověření kvalifikace odborného instruktora vždy před zahájením činnosti odborného 

instruktora a následně vždy před uplynutím 3 let ode dne ověření jeho kvalifikace, 

c) zajistit provádění kurzu za přímé účasti odborných instruktorů kvalifikovaných pro 

příslušný program střelecké přípravy,  

d) po celou dobu kurzu disponovat nezbytnými prostory a vybavením, a to včetně 

odpovídající střelnice, 

e) vést seznam účastníků kurzu, včetně záznamu o jejich účasti, 

f) nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kurzu zapsat do centrálního registru zbraní 

seznam účastníků kurzu, místo a čas zahájení kurzu, 

g) oznámit orgánu, který akreditaci udělil, změny údajů rozhodných pro její udělení a 

předložit o nich doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k nim došlo; pokud mají 

změny těchto údajů vliv na pořádání kurzu, který již byl zahájen nebo bude zahájen ve 

lhůtě kratší než 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, je akreditovaná osoba 

povinna oznámit tyto změny neprodleně, 

h) zapsat do 10 pracovních dnů po skončení kurzu do centrálního registru zbraní informace o 

absolvování kurzu jeho účastníkem, a to včetně hodnocení úspěšnosti takového 

účastníka u hodnocených střeleb, a 

i) potvrdit v centrálním registru zbraní splnění podmínek pro získání aprobace v systému 

střelecké přípravy pouze osobě, která splní stanovené podmínky pro získání aprobace 

v rámci kurzu zajišťovaného akreditovanou osobou. 

 

§ 9 

 Orgán, který akreditaci udělil, prověří nejméně jednou za 5 let, že akreditovaná osoba 

splňuje podmínky uvedené v § 8 odst. 2; za tím účelem je orgán, který akreditaci udělil 

oprávněn vyzvat akreditovanou osobu k prokázání příslušných skutečností. 

 

§ 10 

 (1) Akreditace zaniká, pokud 

a) akreditované osobě zanikla platnost zbrojní licence podle zákona o zbraních, nebo 

b) byla akreditované osobě akreditace odňata.  

 (2) Orgán, který akreditaci udělil, ji odejme, jestliže akreditovaná osoba 

a) opakovaně nebo hrubým způsobem porušila povinnosti stanovené tímto zákonem nebo 

zákonem o zbraních,  

b) opakovaně nezajistila, aby kurz dosáhl svého účelu, nebo dosažení jeho účelu opakovaně 

závažným způsobem ohrozila,  

c) nejméně po dobu 3 let nezajišťuje konání kurzu, nebo 

d) přestane splňovat některou z podmínek uvedených v § 8 odst. 2 

 (3) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí akreditace nemá odkladný účinek. 
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 (4) O udělení akreditace může držitel zbrojní licence, kterému byla akreditace odňata 

z důvodů uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo b), znovu požádat nejdříve po uplynutí 3 let 

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí akreditace. 

 

§ 11 

Odborný instruktor 

 (1) Činnost odborného instruktora může pro akreditovanou osobu vykonávat fyzická 

osoba, která  

a) je nepřetržitě alespoň po 3 roky držitelem rozšířeného zbrojního oprávnění podle zákona 

o zbraních, 

b) má minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 

c) byla akreditovanou osobou zapsána do centrálního registru zbraní s uvedením informace 

o způsobu ověření kvalifikace odborného instruktora; ověření kvalifikace odborného 

instruktora musí být akreditovanou osobou zajištěno a informace o něm musí být zapsána 

do centrálního registru zbraní vždy před zahájením jeho činnosti a následně vždy nejpozději 

ke dni uplynutí 3 let ode dne předchozího zápisu o ověření kvalifikace odborného instruktora 

do centrálního registru zbraní. 

 (2) Orgán, který organizuje příslušný program střelecké přípravy, zruší zápis 

odborného instruktora do centrálního registru zbraní, pokud  

a) odborný instruktor opakovaně nebo hrubým způsobem při zajišťování kurzu  

1. porušil povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zákonem o zbraních, nebo 

2. ohrozil dosažení účelu kurzu, 

b) mu bylo pozastaveno zbrojní oprávnění nebo zanikla jeho platnost, nebo 

c) akreditovaná osoba nedoložila ověření jeho kvalifikace.  

 (3) Zrušení zápisu odborného instruktora podle odstavce 2 se oznamuje akreditované 

osobě, která jej do centrálního registru zbraní zapsala. Odvolání proti rozhodnutí o zrušení 

zápisu odborného instruktora nemá odkladný účinek. 

 (4) Odborný instruktor, jehož zápis do centrálního registru zbraní byl zrušen podle 

odstavce 2 písm. a), může být akreditovanou osobou do centrálního registru zbraní zapsán 

jako odborný instruktor nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o zrušení jeho předchozího zápisu. 

 

 

§ 12 

Kontrola 

(1) Kontrolu nad dodržováním povinností podle této části zákona vykonává orgán, 

který zajišťuje organizaci programu střelecké přípravy, a Policie České republiky. 

(2) Na kontrolu vykonávanou Policií České republiky podle odstavce 1 se použije 

kontrolní řád. 
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Hlava II 

Další opatření při nakládání se zbraněmi v případech ovlivňujících vnitřní pořádek 

nebo bezpečnost České republiky 

 

§ 13 

Nakládání se zbraněmi osobami s povinností zakročit v době mimo službu 

nebo  v mimopracovní době 

(1) Povinností zakročit v době mimo službu nebo v mimopracovní době se pro účely 

tohoto zákona rozumí povinnost stanovená jiným právním předpisem  provést zákrok, úkon 

nebo jiné opatření i v době mimo výkon služby nebo práce 

a) příslušníkovi ozbrojeného bezpečnostního sboru, 

b) příslušníkovi Vojenské policie, nebo 

c) strážníkovi obecní policie. 

(2) Osoba, která má povinnost zakročit v době mimo službu nebo v mimopracovní 

době, je oprávněna nosit služební zbraň přenechanou na dobu mimo službu nebo na 

mimopracovní dobu, pokud 

a) taková zbraň odpovídá služební přípravě a výcviku takové osoby,  

b) taková služební zbraň je této osobě přidělena a 

c) ozbrojený bezpečnostní sbor, Vojenská policie nebo obec vymezí podmínky nakládání 

se  služebními zbraněmi přenechanými na dobu mimo službu nebo na mimopracovní 

dobu ve vnitřním předpise. 

(3) Osoba, která má povinnost zakročit v době mimo službu nebo v mimopracovní 

době, je oprávněna v mimopracovní době za podmínek stanovených pro použití služební 

zbraně použít služební zbraň přenechanou podle odstavce 2 nebo namísto služební zbraně 

též zbraň, jejímž oprávněným držitelem taková osoba je podle tohoto zákona nebo podle 

jiného právního předpisu. 

(4) Stanoví-li tak vláda nařízením, jsou bezpečnostní sbor, Vojenská policie nebo 

obec oprávněny vydat osobě, která má povinnost zakročit v době mimo službu nebo v 

mimopracovní době a která je držitelem zbrojního oprávnění podle zákona o zbraních, 

potvrzení, že taková osoba splňuje podmínky pro získání aprobace v systému střelecké 

přípravy, a to pro nakládání s určitým druhem střelné zbraně, který 

a) odpovídá střelné zbrani podle § 6 odst. 1 a 

b) byl zahrnut do její služební přípravy a výcviku. 
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 § 14 

Nakládání se zbraněmi za krizového stavu 

 

Je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci krizového stavu, kterým se rozumí stav 

nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav, může vláda pro dobu krizového 

stavu nařízením 

a) stanovit nejdéle na 3 měsíce podmínky nakládání se zbraněmi nad rámec právních 

předpisů uvedených v § 23, 

b) nařídit zvýšenou kontrolu zabezpečení uložených a skladovaných zbraní a 

c) nařídit provedení zvláštních opatření k ochraně, utajení nebo zabránění zneužití informací 

o zbraních a držitelích příslušných oprávnění. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

PŘESTUPKY 

 

§ 15 

Přestupky fyzických osob 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím že 

a) se úmyslně účastní činnosti ozbrojené skupiny podle § 2, takovou skupinu úmyslně vytváří 

nebo se za účelem účasti na činnosti ozbrojené skupiny nebo jejího vytvoření anebo 

ozbrojení takové skupiny sama úmyslně ozbrojuje, 

b) nakládá se střelnými zbraněmi nebo střelivem v rámci systému střelecké přípravy 

v rozporu s § 5, 6 nebo 7, nebo 

c) poruší podmínky nakládání se zbraněmi stanovené nařízením vlády podle § 14 nebo 

neprovede nařízená zvláštní opatření k ochraně, utajení nebo zabránění zneužití 

informací o zbraních a držitelích příslušných oprávnění. 

 

§ 16 

Přestupky podnikajících fyzických a právnických osob 

Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba se dopustí přestupku, tím že 

a) se účastní činnosti ozbrojené skupiny podle § 2, takovou skupinu vytváří nebo se 

za účelem účasti na činnosti ozbrojené skupiny nebo jejího vytvoření anebo ozbrojení 

takové skupiny sama ozbrojuje, 

b) jako akreditovaná osoba poruší některou z povinností uvedenou v § 8 odst. 3, nebo 
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c) poruší podmínky nakládání se zbraněmi stanovené nařízením vlády podle § 14 nebo 

neprovede nařízená zvláštní opatření k ochraně, utajení nebo zabránění zneužití 

informací o zbraních a držitelích příslušných oprávnění. 

 

Správní tresty 

§ 17 

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 

a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek spáchaný porušením zákazu stanoveného v § 2, nebo byl-li 

přestupek spáchán v rámci podnikatelské činnosti pachatele přestupku, nebo 

b) 100 000 Kč v ostatních případech. 

 

§ 18 

(1) Zákaz činnosti může být uložen, je-li za přestupek současně ukládána pokuta a 

vyžaduje-li to ochrana vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky. 

(2) Zákaz činnosti lze za přestupek spáchaný porušením zákazu stanoveného v § 2 

uložit až na dobu 10 let.  

(3) Zákaz činnosti podle odstavce 1 nebo 2 může být uložen pro 

a) nakládání se zbraněmi podle tohoto zákona,  

b) účast na systému střelecké přípravy, 

c) činnost akreditované osoby, nebo 

d) nakládání se zbraněmi podle zákona uvedeného v § 23. 

 

 

 

 

§ 19 

Společná ustanovení k přestupkům 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává 

a) Ministerstvo vnitra, jde-li o přestupek spáchaný porušením zákazu podle § 2, 

b) obecní úřad obce s rozšířenou působností v ostatních případech. 

(2) Přestupky podle tohoto zákona se zapisují do evidence přestupků vedené 

Rejstříkem trestů. 
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ČÁST PÁTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

§ 20 

Centrální registr zbraní 

(1) V centrálním registru zbraní se pro potřeby tohoto zákona vedou údaje o 

a)  osobách účastnících se systému střelecké přípravy, a to v rozsahu 

1. údaje identifikující fyzickou osobu, 

2. kurzech, které taková osoba absolvovala a do nichž se přihlásila, a 

3. získaných aprobacích v systému střelecké přípravy, 

b) zbraních přenechaných v rámci systému střelecké přípravy, 

c) akreditovaných osobách v rozsahu 

1. datum, platnost a rozsah udělení akreditace, 

2. zajišťované kurzy a 

3. údaje identifikující držitele zbrojní licence a 

d) odborných instruktorech v rozsahu 

1. datum zápisu odborného instruktora a datum zrušení zápisu odborného instruktora, 

2. údaje identifikující fyzickou osobu a 

3. údaje o kurzech, které je odborný instruktor podle ověření své kvalifikace pro 

akreditovanou osobu oprávněn zajišťovat, a to včetně způsobu a data ověření 

jeho způsobilosti akreditovanou osobou. 

(2) V centrálním registru zbraní mohou být podle odstavce 1 vedeny tyto údaje 
identifikující fyzickou osobu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení,  

b) datum narození,  

c) pohlaví,  

d) místo a okres narození a u osoby, která se narodila v cizině, místo a stát narození,  

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství nebo státní příslušnost,  

f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,  

g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,  

h) v případě cizince druh a adresa místa pobytu na území České republiky, počátek pobytu, 
popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky, 

i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, 
nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se 
narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,  

j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo 
a stát, na jehož území k úmrtí došlo, a 



11 
 

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který nepřežil. 

  (3) Údaje podle tohoto zákona se v centrálním registru zbraní uchovávají po dobu 30 

let ode dne, kdy zanikla povinnost vést tyto údaje v centrálním registru zbraní; po uplynutí 

této lhůty zajistí správce centrálního registru zbraní jejich odstranění, pokud netrvá 

povinnost tyto údaje vést podle zákona o zbraních. 

 

§ 21 

(1) Správce centrálního registru zbraní umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich 
působnosti, zejména pro vedení řízení a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona, 
nepřetržitý dálkový přístup k informacím z centrálního registru zbraní Ministerstvu 
vnitra, Ministerstvu obrany a orgánům činným v trestním řízení. 

 (2) Zápis údajů do centrálního registru zbraní provádí v rámci výkonu své působnosti 
podle tohoto zákona Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany a Policie České republiky. 

(3) Akreditovaná osoba využívá údaje z centrálního registru zbraní a zapisuje do něj 
údaje v rozsahu její činnosti podle tohoto zákona. Na přístup akreditované osoby 
do centrálního registru zbraní se použijí ustanovení zákona o zbraních o přístupu držitele 
zbrojní licence do centrálního registru zbraní obdobně. 

(4) Poskytnutí nebo zápis údaje v centrálním registru zbraní se zaznamenává 
v databázi pro zajištění evidenční ochrany, kterou vede Ministerstvo vnitra. 

(5) Způsob zápisu a vedení údajů v centrálním registru zbraní stanoví vláda 

nařízením. 

(6) Vyžaduje-li nařízení vlády vydané k provedení § 4 odst. 2 prokázání trestní 

zachovalosti nad rámec prokázání bezúhonnosti nebo spolehlivosti podle zákona o zbraních, 

je orgán veřejné moci, který zajišťuje organizaci příslušného programu střelecké přípravy, 

oprávněn vyžádat si pro účely ověření podmínek účasti osoby na programu střelecké 

přípravy opis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem 

trestů. 

 

§ 22 

Podání se stanovenou formou 

(1) Podání podle tohoto zákona se provádí na předepsaném formuláři, jde-li o  

a) přihlášku k účasti na programu střelecké přípravy, 

b) žádost o vydání aprobace v systému střelecké přípravy, nebo 

c) žádost o udělení akreditace. 

 (2) Vzor předepsaných formulářů podle odstavce 1 stanoví vláda nařízením. 

(3) Podání podle tohoto zákona lze provést také elektronicky se zaručenou identitou. 
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§ 23 

Nestanoví-li tento zákon nebo nařízení vlády vydané k jeho provedení jinak, použije 

se pro účely části třetí na nakládání se 

a) střelnými zbraněmi zákon o zbraních, 

b) municí zákon o munici, 

c) výbušninami zákon upravující nakládání s výbušninami a 

d) pyrotechnickými výrobky zákon o pyrotechnice. 

 

§ 24 

Přechodné ustanovení 

 Rozšířeným zbrojním oprávněním podle zákona o zbraních se pro účely § 11 odst. 1 

písm. a) rozumí také zbrojní průkaz skupiny D nebo E podle zákona č. 119/2002 Sb., 

o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), platný ke dni předcházejícímu dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

§ 25 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.  


