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CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ

JAK PŘEDAT ZBRAŇ SPOTŘEBITELI
(uveřejněno 21. 7. 2021)
Vymezení pojmů
zbraň

střelná zbraň podle § 2 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., (zákon o zbraních)
nebo hlavní část zbraně (HČZ)

prodejce

držitel ZL skupiny C

spotřebitel zbraně kategorie A, A-I, B nebo C
držitel ZP nebo držitel ZL, který oznamuje nabytí vlastnictví zbraně nebo
hlavní části zbraně příslušnému útvaru policie na tiskopisu Oznámení o
nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně („ŠEDIVÁK“) - viz
příloha č. 14 vyhlášky MV č. 221/2017 Sb.
spotřebitel zbraně kategorie C-I
fyzická nebo právnická osoba, která ohlašuje nabytí vlastnictví této zbraně
nebo hlavní části zbraně příslušnému útvaru policie na tiskopisu Ohlášení
nabytí zbraně nebo převodu zbraně kategorie C-I („MODRÁK“) - viz příloha
nařízení vlády č. 24 /2021 Sb.
Postup prodejce při předání (prodeji) zbraně spotřebiteli
Evidenční kniha zbraní → Dotazy a editace → Vyhledat (zbraň)
Prodejce vždy nejprve u vyhledané zbraně klikne na údaje ve sloupci označeném jako
„Informace o zbrani: druh, výrobce, vzor, výrobní čísla“ a zkontroluje, zda údaje o zbrani
jsou v systému CRZ správné. Zjistí-li v záznamu zbraně jakékoliv nesrovnalosti, zbraň před
předáním spotřebiteli opraví (viz https://www.policie.cz/clanek/caste-dotazy-faq.aspx - Jak
opravit chybný záznam zbraně).
Po kontrole záznamu předávané zbraně klikne na údaje ve sloupci „Datum nabytí“ a dále
při
a) předání zbraně kategorie A, A-I, B nebo C
z možných akcí vybere „Převod na spotřebitele“ → formulář „Předání nebo prodej
zbraně spotřebiteli“.
Prodejce vyhledá nabývající osobu → Zapsat do CRZ.
System CRZ přitom kontroluje, zda má nabývající osoba v systému CRZ platný zbrojní
průkaz nebo platnou zbrojní licenci a dále
-

při předání zbraně kategorie A, zda má nabývající osoba udělenou výjimku na danou
zbraň (druh zbraně, výrobce, výrobní číslo),
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-

při předání zbraně kategorie A-I, zda má nabývající osoba udělenou výjimku na
zbraň kategorie A-I (má-li nabývající v systému CRZ více nespotřebovaných výjimek
A-I, prodejce musí vybrat správnou výjimku podle předloženého čísla jednacího),

-

při předání zbraně kategorie B, zda má nabývající osoba povolení na zbraň
kategorie B (má-li nabývající v systému CRZ více nespotřebovaných povolení B,
prodejce musí vybrat správné povolení podle předloženého čísla jednacího).

b) předání zbraně kategorie C-I
z možných akcí vybere „Převod na spotřebitele“ → formulář „Předání zbraně kategorie.
C-I spotřebiteli“.
Prodejce vyhledá nabývající osobu (zadá příjmení, jméno, druh a číslo identifikačního
dokladu nebo IČO a část názvu).
Po zobrazení hlášky „Lustrace v základních registrech proběhla úspěšně“ → Zapsat do
CRZ.
Poznámky:
-

Zbraň kategorie C lze předat spotřebiteli i na základě „plné moci“.

-

Zbraň kategorie C-I nelze předat spotřebiteli, který nemá vystaven elektronicky čitelný
doklad; v takovém případě systém CRZ umožní tuto osobu vyhledat podle údajů:
jméno, příjmení, datum narození a adresa místa pobytu; pokud systém CRZ ani tímto
způsobem nenajde, prodejce musí kontaktovat pracoviště HelpDESK CRZ.

-

Obdobně prodejce postupuje i při prodeji zbraně/HČZ spotřebiteli při neobchodním
vývozu zbraně (prodej na ZPL).
Policejní prezidium ČR
ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
oddělení centrálního registru zbraní

