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Stanovisko k zpoplatnění žádosti o vydání nových dokladů podle zákona o
zbraních při změně právní formy občanského sdružení na spolek
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra obdržel řadu
dotazů k řešení situace povinné změny právní formy dosavadních občanských
sdružení, která jsou držiteli zbrojní licence, na spolek podle nového občanského
zákoníku. Ministerstvo vnitra tuto problematiku konzultovalo s Ministerstvem
spravedlnosti. Následkem změny označení právní formy v názvu daného
občanského sdružení, resp. spolku došlo ke změně jeho názvu. Z hlediska § 39 odst.
1 písm. k) zákona o zbraních vznikla tudíž takovému spolku povinnost požádat
příslušný útvar policie o vydání nové zbrojní licence a případně též průkazu zbraně.
Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České
republiky v rámci této problematiky dále oslovilo Ministerstvo financí s žádostí o
stanovisko, zda je v těchto případech podání žádosti o vydání nové zbrojní licence,
resp. nového průkazu zbraně tato žádost spojena s povinností uhradit správní
poplatek. Ministerstvo financí coby věcný gestor zákona o správních poplatcích v této
věci ve svém stanovisku uvedlo:
Podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, jsou od poplatků osvobozeny úkony, které
jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci. Za rozhodnutí z úřední moci je
považována i povinnost zakotvená v zákoně, kterým se mění dosavadní
právní úprava. Subjekt je povinen podle změněného zákona do určité
lhůty provést změnu současně platného režimu. Ve Vašem případě jde o
zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů po nabytí účinnosti
nového občanského zákoníku.
Změny názvu občanského sdružení na „spolek“ nebo „zapsaný
spolek“ v důsledku legislativních změn výše uvedených, v daném
případě ve vydaných zbrojních licencích a průkazech zbraní budou
osvobozeny od správních poplatků podle výše citovaného
ustanovení.
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