Novela zákona o zbraních účinná od 30. ledna 2021
- hlavní novinky pro podnikatele v oboru zbraní a střeliva 30. 1. 2021
Níže jsou popsány hlavní změny v zákoně o zbraních po 30. lednu 2021, kdy nabývá účinnosti novela,
kterou je do českého práva implementována směrnice EU (revize směrnice o zbraních z roku 2017)
a jejich dopad na informační systém centrální registr zbraní (systém CRZ).
Tento dokument zahrnuje pouze stěžejní změny zákona o zbraních. Novela (zákon č. 13/2021 Sb.)
však přinesla i řadu dalších dílčích změn. Lze proto doporučit seznámení se s celým textem
novelizovaného zákona o zbraních.

1. Nová kategorie A-I
Nově se zavádí kategorie A-I, do které budou spadat:
1.1. samonabíjecí krátké zbraně pro střelivo se středovým zápalem se zásobníkem na více než
20 nábojů
- tzv. nadlimitní zásobník musí být v takovém případě ke zbrani přiložen, pouhá možnost
použití nadlimitního zásobníku nezpůsobuje automaticky její zařazení do kategorie A-I
1.2. samonabíjecí dlouhé zbraně pro střelivo se středovým zápalem se zásobníkem na více než
10 nábojů
- tzv. nadlimitní zásobník musí být v takovém případě ke zbrani přiložen, pouhá možnost
použití nadlimitního zásobníku nezpůsobuje automaticky její zařazení do kategorie A-I
1.3. samonabíjecí zbraně vzniklé úpravou samočinné zbraně
- stejný postup se uplatní v případě zhotovení samonabíjecí zbraně z hlavních částí zbraně,
která byla zbraní samočinnou
1.4. samonabíjecí dlouhé zbraně, které lze sklopením (zasunutím, odejmutím) pažby či opěry
bez použití nástrojů zkrátit na délku menší než 60 cm
1.5. expanzní zbraně vzniklé úpravou zbraně kategorie A
- jedná se o tzv. akustické a salutní zbraně
1.6. expanzní (poplašné nebo signalizační) a plynové zbraně, které neodpovídají dovolenému
výrobnímu provedení dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
- dovolené výrobní provedení poplašné a signalizační zbraně se nově stanovuje dle
prováděcí směrnice Komise č. 2019/69
- dovolené výrobní provedení se nepoužije na akustické a salutní zbraně upravené
z původně ostrých zbraní
1.7. střelivo pro krátké kulové palné zbraně se šokovou střelou nebo střelou určenou ke zvýšení
ranivého účinku (zejména střely s řízenou deformací)

Strana 1/10

Nabývání, držení a nošení zbraně kategorie A-I nebo střeliva zařazeného do kategorie A-I je
v případě držitelů zbrojních průkazů nebo držitelů zbrojních licencí, kteří nevedou evidenci
v systému CRZ, podmíněno vydáním příslušné výjimky pro zbraně kategorie A-I. Pro zbraň
kategorie A-I a pro střelivo zařazené do kategorie A-I musejí být vydány samostatné výjimky.
Držitel zbrojní licence může zbraň, která je nově považována za zbraň kategorie A-I prodat nebo
vyvézt teprve v okamžiku, kdy byla v systému CRZ u příslušné zbraně uvedena správná kategorie.
Převod lze uskutečnit pouze na osobu, která je oprávněna nabývat a držet zbraň kategorie A-I.

Zbraně kategorie A-I v systému CRZ
Zbraně, které byly před účinností novely v systému CRZ evidovány jako zbraně kategorie B, a které
jsou po novele zařazeny do kategorie A-I, je třeba v systému CRZ ručně přeevidovat.
Zbraně, které si držitel zbrojní licence vyrobil nebo si je dovezl nebo převzal ze sféry „mimo zákon“,
a které dosud neměly v CRZ žádný pohyb, si držitel zbrojní licence přeeviduje sám:
Detail záznamu zbraně/HČZ → Editovat záznam → vybere kategorii „A-I Zakázané“…

U zbraní, které systém CRZ držiteli zbrojní licence již opravit neumožní (zbraně už měly v systému
CRZ pohyb), požádá držitel zbrojní licence o změnu jejich kategorie e-mailem pracoviště HelpDESK
(crz.verifikace@pcr.cz).
O změnu kategorie nemusí držitel zbrojní licence žádat ihned po nabytí účinnosti novely zákona
o zbraních. Musí tak ale učinit vždy před prvním předáním takové zbraně ze své EKZ. Všechny
zbraně pak musí přeevidovat nejpozději do 3 let (viz Čl. II novely - Přechodné ustanovení – bod 3).
Při předání zbraně kategorie A-I spotřebiteli (držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence)
postupuje držitel zbrojní licence jako při předání zbraně kategorie B obdobně.
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Systém CRZ umožní převod zbraně kategorie A-I pouze na spotřebitele, který má v systému CRZ
vloženou výjimku k nabytí vlastnictví zbraně kategorie A-I. Po vyhledání osoby, vybere číslo jednací
udělené výjimky a klikne na „Zapsat do CRZ“.
Poznámka: výjimka na zbraň kategorie A-I může být udělena pouze obecná (prázdná), tj. bez údajů
o zbrani, na které bude využita.

2. Nadlimitní zásobníky
Zavádí se nová skupina regulovaných předmětů, kterými jsou nadlimitní zásobníky. Nadlimitním
zásobníkem je dle svého určení:
-

zásobník s kapacitou více než 20 nábojů určený pro krátkou palnou zbraň pro střelivo se
středovým zápalem,
zásobník s kapacitou více než 10 nábojů určený pro dlouhou palnou zbraň pro střelivo se
středovým zápalem.

Vždy se zohledňuje praktická (využitelná) kapacita daného zásobníku. Zásobníky nejsou považovány
samy o sobě za zbraň nebo hlavní část zbraně a neevidují se v CRZ.

Nabývání, držení a nošení nadlimitních zásobníků je v případě držitelů zbrojních průkazů nebo
držitelů zbrojních licencí, kteří nevedou evidenci v CRZ (nemají skupinu zbrojní licence A-E), podle
zákona o zbraních možné, pokud jde o držitele
-

-

výjimky pro nadlimitní zásobníky dle § 11b zákona o zbraních (výjimka je uvedena v CRZ nebo
ji lze předložit v podobě listinného originálu)
odpovídající zbraně kategorie A nebo A-I (prokazuje se průkazem takové zbraně, ve kterém
musí být uvedena kategorie A nebo A-I)
odpovídající samonabíjecí zbraně kategorie B, zaregistrované přede dnem nabytí účinnosti
novely zákona (prokazuje se průkazem takové zbraně, ve kterém musí být uvedeno
odpovídající datum vydání průkazu zbraně)
jiné než samonabíjecí zbraně (kategorie B nebo C) určené pro dané zásobníky (prokazuje se
průkazem takové zbraně)
zbrojního průvodního listu vydaného pro odpovídající zbraň kategorie A nebo A-I nebo jinou
než samonabíjecí zbraň určenou pro dané zásobníky
evropského zbrojního pasu, ve kterém je zapsána odpovídající zbraň kategorie A nebo A-I
nebo jiná než samonabíjecí zbraň určená pro dané zásobníky

Nadlimitní zásobníky v systému CRZ
Nadlimitní zásobníky se v systému CRZ neevidují.
Podnikatel před prodejem nadlimitního zásobníku v systému CRZ ověří, zda kupující, který je držitelem
zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, má v systému CRZ zapsanou „Výjimku k nabývání, držení a
nošení nadlimitního zásobníku“ anebo si ověří, podle přeloženého průkazu zbraně, zda je kupující
držitelem odpovídající zbraně.
Udělení výjimky zkontroluje v systému CRZ dotazem: Evidenční kniha zbraní → Ověření výjimky na
nadlimitní zásobník
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Po vyplnění údajů a vyhledání osoby se zobrazí údaj o udělené výjimce:

Poznámka: výjimka na nadlimitní zásobník v systému CRZ se nespotřebovává, může být použita
opakovaně.

3. Úpravy zbraní
V případě úpravy zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I na
-

zbraň určenou pro střelivo typu Flobert,
expanzní zbraň nebo expanzní přístroj,
plynovou zbraň,
perkusní zbraň nebo jinou „předovku“

zůstává upravená zbraň (nebo i jen jednotlivá hlavní část zbraně) ve své původní kategorii.
Výjimkou z tohoto pravidla jsou zbraně upravené ze zbraní kategorie A na expanzní zbraně; takto
upravené zbraně se považují za zbraně kategorie A-I.
Uvedené pravidlo platí pro upravené zbraně uvedené na trh po datu nabytí účinnosti novely zákona.
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Úpravy (přestavby) zbraní v systému CRZ
Pro úpravy zbraní je v systému CRZ určen proces Přestavba.
Proces Přestavba byl doplněn o některé kontroly, které neumožní u vybraných druhů zbraní procesem
Přestavba změnit jejich kategorii na C-I.

4. Nová kategorie C-I
Zavádí se nová kategorie C-I, do které jsou zařazeny:
4.1 ruční palné zbraně znehodnocené podle nařízení EU
- platí pro zbraně znehodnocené nebo dovezené po nabytí účinnosti novely zákona
4.2 expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení
- platí pro zbraně uvedené na trh po nabytí účinnosti novely zákona
4.3 jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo
- jedná se zejména o „předovky“ moderních konstrukcí tedy takové, které nejsou z hlediska
svých hlavních částí a zámkových mechanismů (tj. bicího a spoušťového mechanismu)
založeny na konstrukcích existujících před rokem 1891
4.4 zbraně určené pro náboje typu Flobert nebo náboje ráže 4 mm M20
- platí pro zbraně uvedené na trh po nabytí účinnosti novely zákona
- nově pro tyto zbraně zahrnuté do kategorie C-I neplatí omezení úsťové energie střely
4.5 plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm (současně však s úsťovou energií střely maximálně 16 J)
- platí pro zbraně uvedené na trh po nabytí účinnosti novely zákona
- nespadají sem paintballové zbraně, které jsou nadále bez ohledu na ráži nebo úsťovou
energii střely považovány za zbraně kategorie D
4.6 palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J
- např. zbraně pro střelivo typu FX Simunition
- do kategorie C-I spadá pouze zbraň, resp. její hlavní části (konverzní sada), které jsou
speciálně určeny pro použití pouze uvedeného střeliva; pokud je ve zbrani použita hlavní
část zbraně vyšší kategorie, jde i nadále o hlavní část zbraně dané vyšší kategorie
4.7 signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm
4.8 elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser)
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Nabývat, držet a případně nosit zbraň kategorie C-I je oprávněna fyzická osoba, která
- má místo pobytu na území ČR,
- je plně svéprávná a
- je jí alespoň 18 let.
Podmínkou nakládání se zbraní kategorie C-I v případě fyzické osoby ale není zbrojní průkaz.
Nabývat a držet zbraň kategorie C-I je oprávněna rovněž právnická osoba se sídlem na území ČR.
Podnikatel, který hodlá vyrábět, upravovat, opravovat, prodávat apod. zbraň kategorie C-I, musí
být držitelem zbrojní licence a vést evidenci v CRZ.
Oprávnění nakládat se zbraní kategorie C-I současně zahrnuje též oprávnění nakládat se
střelivem pro takovou zbraň.
Nabytí a převod zbraně kategorie C-I se hlásí příslušnému útvaru policie obdobně jako nabytí a
převod zbraně podléhající registraci. Podnikatel v oboru zbraní a střeliva hlásí tyto pohyby
prostřednictvím CRZ, ostatní subjekty na předepsaném formuláři.

Zbraně kategorie C-I v systému CRZ
Zbraně, které byly před účinností novely v systému CRZ již evidovány, a které jsou po novele
zařazeny do kategorie C-I je třeba v systému CRZ postupně přeevidovat.
V systému CRZ budou automaticky změněny kategorie zbraní na C-I v případech, kdy druh zbraně je
FLOBERTKA, PISTOLE FLOBERT, REVOLVER FLOBERT, kromě případů, kdy je zbraň z doby před
účinností novely ve stavu „Přestavba na D dosud neschválena“.
Při předání zbraně kategorie C-I spotřebiteli postupuje držitel zbrojní licence jako při předání zbraně
jiné kategorie obdobně. Rozdíl je pouze v tom, že pro vyhledání osoby neuvádí číslo zbrojního
dokladu ale
-

druh (občanský průkaz nebo povolení k pobytu) a číslo identifikačního dokladu u fyzické osoby:

nebo
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-

IČO a název (alespoň jeho část) u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby:

5. Tlumiče hluku výstřelu
Tlumiče hluku výstřelu určené pro použití s palnou zbraní jsou nově zařazeny mezi zbraně kategorie C.
Tlumič hluku výstřelu je zbraní kategorie C i v případě, že má být použit s palnou zbraní kategorie C-I
nebo D.
Zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu (tedy i zbraň s integrovaným
tlumičem) nesmí být nošena. Zejména nemohou být zbraně vybavené tlumiči nošeny skrytě pro účely
ochrany života zdraví nebo majetku. Jiný právní předpis může nošení tlumičů umožnit např. pro oblast
myslivosti nebo veterinární péče.
Tlumič musí být označen identifikačními údaji umožňujícími jeho standardní jednoznačnou identifikaci
a evidenci. Ověřování tlumičů je upraveno zákonem o ověřování střelných zbraní a střeliva.

Tlumiče v systému CRZ
Tlumiče byly před účinností novely v systému CRZ evidovány jako zbraně kategorie A a je proto
třeba je v systému CRZ přeevidovat na zbraně kategorie C.
V systému CRZ bude automaticky změněna kategorie u všech tlumičů na kategorii C.

6. Noktovizory
Noktovizory (zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizoru) byla před účinností novely
v systému CRZ evidovány jako zbraně kategorie A. Nově, podle novely zákona o zbraních, již nepatří
mezi doplňky zbraní podléhající režimu zákona o zbraních.

Noktovizory v systému CRZ
Noktovizory budou ze systému CRZ vymazány.
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7. Historické zbraně
Historické zbraně jsou nadále považovány za zbraně kategorie D. Kromě střelných zbraní vyrobených
do 31. prosince 1890 se za historické zbraně nově považují rovněž
- jednoranové nebo dvouranové palné zbraně, které byly zkonstruovány do 31. prosince 1890
a jejich konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo
perkusních zámkových systémů
- jehlovky, které byly zkonstruovány do 31. prosince 1880

Historické zbraně v systému CRZ
Pokud držitel zbrojní licence eviduje v systému CRZ (na evidenční knize zbraní) historickou zbraň, na
kterou se po novele už zákon zbraních nevztahuje (stala se z ní zbraň kategorie D), požádá o její
přeevidování na zbraň kategorie D (tedy o její výmaz ze systému CRZ) e-mailem pracoviště HelpDESK
(crz.verifikace@pcr.cz).
O změnu kategorie na D (tedy o výmaz zbraně) nemusí držitel zbrojní licence žádat ihned po nabytí
účinnosti novely zákona o zbraních, doporučuje se ale, aby tak učinil co nejdříve.

8. Hlavní části zbraně
Za hlavní části zbraně se nově považují vždy také:
nosič závorníku a závorník
-

hlavní částí zbraně není ovšem závora

horní a dolní část děleného pouzdra závěru
-

jde o části nazývané jinak též „lower“ a „upper“ receiver

tlumič hluku výstřelu
-

definice tlumiče hluku výstřelu coby hlavní části zbraně (a nikoli tedy samostatné zbraně
kategorie C) se uplatní v případě zbraní s integrovanými tlumiči hluku výstřelu
samotný tlumič je však vždy zařazen kategorie C

Nové hlavní části zbraní v systému CRZ
Nové hlavní části zbraní byly do systému CRZ zavedeny v nových položkách popisy rámů a závěrů.
Současně bylo v systému CRZ nastaveno, kterých druhů zbraní se změna týká, tedy u kterých druhů
zbraní bude systém CRZ vyplnění údajů o nových HČZ nově vyžadovat.
Přehled druhů zbraní s novými hlavním částmi je v následující tabulce (P=povinná, N=nepovinná):
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DRUH ZBRANĚ
BOJOVÉ OBRNĚNÉ
VOZIDLO
BROKOVNICE
SAMONABÍJECÍ
EXPANZNÍ ZBRAŇ
KULOMET
KULOVNICE OPAKOVACÍ
KULOVNICE
SAMONABÍJECÍ
MALORÁŽKA
SAMOČINNÁ
MALORÁŽKA
SAMONABÍJECÍ
PALNÁ ZBRAŇ DOMÁCÍ
VÝROBY
PISTOLE SAMOČINNÁ
PISTOLE SAMONABÍJECÍ
PLYNOVÁ / EXPANZNÍ
ZBRAŇ DOMÁCÍ VÝROBY
PUŠKA OPAKOVACÍ
PUŠKA SAMOČINNÁ
PUŠKA SAMONABÍJECÍ
SAMOPAL

Hlaveň

Rám

Rám 2

Válec

Závěr

Závěr 2

Min.poče
t částí

P

P

N

-

N

N

2 částí

P

P

N

-

P

N

-

N
P

N
P

N
N

N
-

N
P

N
N

-

P

N

N

N

P

N

2 částí

P

P

N

-

P

N

-

P

P

N

-

P

-

-

P

P

N

-

P

-

-

P

N

N

N

N

N

P

P

N

-

P

-

Nelze
skládat
-

P

P

N

-

P

N

-

N

N

N

N

N

N

Nelze
skládat

P
P
P
P

N
P
P
P

N
N
N
N

N
-

N
P
P
P

N
N
N
N

2 částí
-

Každá zbraň může být dále evidována jako zbraň s integrovaným tlumičem nebo bez integrovaného
tlumiče.
Poznámka: v systému CRZ budou automaticky nastaveny u všech zbraní na evidenčních knihách
zbraní, které podle číselníků mohou mít pouze RÁM 1 a pouze ZÁVĚR 1 (tedy nemohou mít RÁM 2 a
ZÁVĚR 2) popisy zbraní následovně: RÁM 1 → RÁM a ZÁVĚR 1 → ZÁVĚR.

9. Ničení zbraní
Ničit zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I je nově možné pouze formou tzv. úředního zničení zbraně.
Zbraň se k úřednímu zničení předává prostřednictvím příslušného útvaru policie. Úřední zničení
provádí stát.
Zbraň předaná k úřednímu zničení se stává majetkem státu. Zbraň se k úřednímu zničení předává a je
přijímána bezplatně.
K úřednímu zničení lze předat rovněž střelivo. Naopak postup úředního zničení se bez dalšího
nepoužije v případě munice.
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Příslušný útvar policie může výjimečně povolit zničení zbraně držiteli zbrojní licence zejména pro účely
technických zkoušek nebo výzkumné účely. Postup zničení zbraně musí být v tomto případě
dokumentován a následně doložen policii.

Ničení zbraní v systému CRZ
Ničení zbraní bude prováděno cestou příslušných útvarů policie. Držitel zbrojní licence bude moci
zničit zbraň pouze na základě výjimečného povolení.
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