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evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2021

o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I
a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence

Vláda nařizuje k provedení § 14a odst. 6 zákona
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zá-
kon o zbraních), ve znění zákona č. 13/2021 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanoví

a) způsob a rozsah ohlašování nabytí nebo pře-
vodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I,

b) vedení evidence zbraní kategorie C-I, které jsou
předmětem podnikatelské činnosti podnikatele,
jde-li o podnikatele v oboru zbraní a střeliva, a

c) vzor formuláře ohlášení nabytí nebo převodu
vlastnictví ke zbrani kategorie C-I.

§ 2

Ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví
ke zbrani kategorie C-I

(1) V ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví
ke zbrani kategorie C-I se uvedou:

a) u osoby nabývající vlastnictví osobní údaje fy-
zické osoby nebo údaje identifikující právnic-
kou osobu,

b) u osoby převádějící vlastnictví osobní údaje fy-
zické osoby nebo údaje identifikující právnic-
kou osobu,

c) údaje o zbrani,

d) datum nabytí nebo převodu a

e) sdělení ohlašovatele, který podává ohlášení pro-
střednictvím poskytovatele poštovních služeb
nebo elektronicky se zaručenou identitou, zda
požaduje zaslání kontrolního výpisu zbraní ka-
tegorie C-I, které jsou vedeny k jeho osobě
v centrálním registru zbraní po zohlednění do-
tčeného ohlášení, a to do jeho datové schránky
nebo na jeho e-mailovou adresu, kterou poskytl
správci centrálního registru zbraní.

(2) Vzor formuláře ohlášení nabytí nebo pře-

vodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I držitelem
zbraně kategorie C-I stanoví příloha k tomuto na-
řízení.

§ 3

Vedení evidence zbraní kategorie C-I držitelem
zbrojní licence v centrálním registru zbraní

(1) Předepsané elektronické formuláře, kterými
držitelé zbrojních licencí a jimi pověřené osoby za-
znamenávají v centrálním registru zbraní každou
změnu stavu zbraně kategorie C-I, tvoří sady webo-
vých formulářů pro ruční vkládání záznamů a jejich
editaci. Sady webových formulářů jsou součástí evi-
denční knihy zbraní.

(2) Individualizovanými přístupovými údaji,
kterými se držitel zbrojní licence nebo pověřená
osoba přihlašuje do centrálního registru zbraní, jsou
certifikát vydaný kvalifikovaným poskytovatelem
služeb vytvářejících důvěru, uživatelské jméno
a heslo. Součástí individualizovaných přístupových
údajů je bezpečnostní kód (PUK), který pověřená
osoba použije při prokazování totožnosti v případě
zapomenutého hesla. Správce centrálního registru
zbraní může přístup do centrálního registru zbraní
umožnit také prostřednictvím přístupu se zaručenou
identitou s využitím občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
nebo popřípadě jiného prostředku pro elektronickou
identifikaci.

(3) Evidenční kniha zbraní umožňuje vyhledá-
vání zbraně kategorie C-I podle zadaných kritérií,
předání zbraně kategorie C-I z evidenční knihy
zbraní, převzetí zbraně kategorie C-I na evidenční
knihu zbraní, vložení údajů o vyrobené zbrani ka-
tegorie C-I a zbrani dovezené na území České re-
publiky, údajů o úpravě a opravě zbraně katego-
rie C-I, znehodnocení zbraně kategorie C-I nebo
výrobě řezu zbraně kategorie C-I. Evidenční kni-
ha umožňuje také editaci záznamu zbraně katego-
rie C-I.

Sbírka zákonů č. 24 / 2021Strana 266 Částka 12



§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. ledna
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. 24/2021 Sb.

Vzor formuláře ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku,
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů

a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 304/
/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fy-
zických osob a o evidenci svěřenských fondů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se urču-
je výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplat-
něním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvi-
dačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnic-
kých a fyzických osob a evidence svěřenských fondů
a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění
nařízení vlády č. 434/2017 Sb. a nařízení vlády
č. 184/2019 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu § 18 se doplňují slova „s tex-

tovou vrstvou nebo ve formátu Extensible Hypertext
Markup Language (přípona XHTML)“.

2. Na konci § 18 se doplňují věty „Podpis oso-
by, která listinu podepsala, lze na listině podané
v elektronické podobě nahradit slovy „vlastní rukou“
nebo zkratkou „v. r.“, které se uvedou u příjmení
této osoby. V případě úředně ověřeného podpisu se
dále uvede označení úřadu, pořadové číslo úředně
ověřeného podpisu, datum úředního ověření a jméno
osoby, která úřední ověření provedla.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února
2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. ledna 2021

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně
a dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, uzavřená dne 8. 12. 2020 mezi těmito smluvními
stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice
a
Veolia – Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, uzavřená dne 7. 10. 2020
mezi těmito smluvními stranami
Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky
a
Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu.

3. Dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, uzavřený
dne 7. 9. 2020 mezi těmito smluvními stranami
Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky
a
Unií zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb.

4. Dodatek č. 3 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, uzavřený
dne 26. 11. 2020 mezi těmito smluvními stranami
Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky
a
Unií zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb.

5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, uzavřená dne 17. 12. 2020 mezi těmito smluvními
stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
– Sekcí silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství.

6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2021 – 2024, uzavřená dne 17. 12. 2020 mezi těmito smluv-
ními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
– Sekcí MHD + VSD
a
Svazem dopravy České republiky – Sekcí MHD.

7. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021 (pro a.s. a s.r.o.), uzavřená dne 17. 12. 2020 mezi těmito
smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
– Sekcí silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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