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Návrh
ZÁKON
ze dne ………………. 2020,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 452/2001 Sb.
o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
529/1991 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2002 Sb. o
zbraních, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu

Čl. I
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb.,
č. 49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991
Sb., č. 263/1992 Sb., č. 24/1993 Sb., č. 171/1993 Sb., č. 117/1994 Sb., č. 152/1994 Sb., č.
216/1194 Sb., č. 84/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 160/1995 Sb., č. 238/1995 Sb., č. 247/1995
Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu
č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 91/1998 Sb., č.
165/1998 Sb., č. 326/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb.,
zákona č. 27/2000 Sb., č. 30/2000 Sb., č. 46/2000 Sb., č. 105/2000 Sb., č. 130/2000 Sb., č.
155/2000 Sb., č. 204/2000 Sb., č. 220/2000 Sb., č. 227/2000 Sb., č. 367/2000 Sb., č. 370/2000
Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 69/2000 Sb.), č. 120/2001 Sb., č. 137/2001 Sb., č. 231/2001
Sb., č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., č.
241/2001 Sb., č. 491/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., (ve znění nálezu Ústavního soudu č.
476/2002 Sb.), č. 151/2002 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 226/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 88/2003
Sb., č. 120/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., č.
257/2004 Sb., č. 340/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 554/2004 Sb., č. 555/2004
Sb., č. 628/2004 Sb., č. 59/2005 Sb., č. 170/2005 Sb., č. 205/2005 Sb., č. 216/205 Sb., č.
342/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 383/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 56/2006 Sb., č. 57/2006
Sb., č. 79/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 113/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 133/2006 Sb., č.
134/2006 Sb., č. 135/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., (ve znění zákona č. 585/2006 Sb.), č.
308/2006 Sb., č. 315/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 104/2008 Sb., č. 123/2008 Sb., č. 126/2008
Sb., č. 129/2008 Sb., č. 259/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 295/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č.
384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 198/2009 Sb., č. 218/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009
Sb., č. 285/2009 Sb., č. 286/2009 Sb., č. 420/2009 Sb. nálezu Ústavního soudu č. 48/2010 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., č. 409/2010 Sb., č. 69/2011 Sb., č. 139/2011 Sb., č. 186/2011 Sb., č.

218/2011 Sb., č. 355/2011 Sb., č. 364/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 470/2011 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., č. 202/2012 Sb., č. 334/2012 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 369/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., č.
401/2012 Sb., č. 404/2012 Sb., č. 45/2013 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 293/2013 Sb., č. 252/2014
Sb., č. 87/2015 Sb., č. 139/2015 Sb., č. 164/2015 Sb., č. 205/2015 Sb., č. 375/2015 Sb., č.
377/2015 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 222/2017 Sb., č. 258/2017 Sb., č. 291/2017 Sb., č. 296/2017
Sb., č. 291/2017 Sb., č. 365/2017 Sb., č. 307/2018 Sb., č. 287/2018 Sb. a č. 111/2019 Sb., se
mění takto:
1. V § 327a odst. 2 se ve druhé větě slova: „Je-li to možné, provede osoba nebo orgán“
nahrazují slovy „Osoba nebo orgán, který vede rejstřík, seznam či jinou evidenci
provede“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. I
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění zákona č. 307/1999 Sb., 478/2011 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 193/2003
Sb., č. 103/2004 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 411/2005 Sb., č. 226/2006 Sb., č.
342/2006 Sb., č. 311/2006 Sb., č. 226/2006 Sb., č. 170/2007 Sb., č. 137/2008 Sb., č. 124/2008
Sb., č. 383/2008 Sb., č. 347/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 297/2009 Sb., č. 30/2011 Sb., č.
152/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 169/2013 Sb., č. 239/2013
Sb., č. 243/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 63/2017 Sb., č. 183/2017 Sb. a č. 193/2018 Sb., se
mění takto:
1. V § 4 odst. 2 písm. m) se tečka nahrazuje čárkou.
2. V § 4 odst. 2 se za písm. m) vkládá nové písmeno, které zní:
„n) údaj o tom, že silniční vozidlo bylo sepsáno do soupisu v rámci výkonu
rozhodnutí či exekuce.“

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o užitných vzorech
Zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech ve znění zákona č. 116/2000 Sb., č. 501/2004 Sb.,
č. 221/2006 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 183/2017 Sb. a č. 196/2017 Sb., se mění takto:
Čl. I
1. V § 20 odst. 2 písm. r) se tečka nahrazuje čárkou.
2. V § 20 odst. 2 se za písm. r) vkládá nové písmeno, které zní:
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„s) soupis užitného vzoru v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce.“

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů
Zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o
vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 474/2004 Sb.,
č. 59/2005 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 221/2006 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 183/2017 Sb., č.
196/2017 Sb., se mění takto:
Čl. I
1. V § 39 odst. 2 písm. p) se tečka nahrazuje čárkou.
2. V § 39 odst. 2 se za písm. p) vkládá nové písmeno, které zní:
„r) soupis průmyslového vzoru v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce.“

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
Zákona č. 542/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně
zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 221/2006
Sb., č. 375/2007 Sb., č. 256/2011 Sb. a č. 196/2017 Sb., se mění takto:
Čl. I
1. V § 15 odst. 2 písm. h) se tečka nahrazuje středníkem.
2. V § 15 odst. 2 se za písm. h) vkládá nové písmeno, které zní:
„i) soupis označení původu a zeměpisného označení v rámci výkonu rozhodnutí či
exekuce.“

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č.
116/2000 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 221/2006 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 183/2017 Sb. a č.
196/2017 Sb., se mění takto:
Čl. I
1. V § 16 odst. 2 písm. l) se tečka nahrazuje středníkem.
2. V § 16 odst. 2 se za písm. l) vkládá nové písmeno, které zní:
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„m) soupis topografie v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce.“

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o ochranných známkách
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění
zákona č. 501/2004 Sb., č. 221/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 183/2007 Sb., č.
196/2017 Sb. a č. 286/2018 Sb., se mění takto:
Čl. I
1. V § 44 odst. 6 se za písm. u) vkládá nové písmeno, které zní:
„v) soupis ochranné známky v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce,“
2. V § 44 odst. 6 se písm. v) přejmenovává na písm. w).

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o zbraních
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č.
320/2002 Sb., č. 227/2003 Sb., č. 228/2003 Sb., č. 537/2004 Sb., č. 359/2005 Sb., č. 444/2005
Sb., č. 310/2006 Sb., č. 170/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.
484/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 148/2010 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 420/2011
Sb., č. 375/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 281/2013 Sb., č. 170/2013 Sb., č. 206/2015 Sb., č.
229/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 204/2015 Sb., č. 455/2016 Sb., č. 229/2016 Sb., č. 183/2017
Sb. a č. 222/2017 Sb., se mění takto:
Čl. I
1. V § 71 odst. 2 písm. i) poslední písmeno „a“ nahrazuje čárkou.
2. V § 71 odst. 2 se za písm. i) doplňuje nové písmeno, které zní:
„j) zbraních, zakázaných doplňcích zbraní a střelivu sepsaných v rámci výkonu
rozhodnutí či exekuce a“
3. V § 71 odst. 2 se písm. j) přejmenovává na písm. k).
4. V § 71 odst. 3 se za písm. g) doplňuje nové písmeno, které zní:
„h) munici sepsané v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce,“
5. V § 71 odst. 3 se písm. h) přejmenovává na písm. i).
6. V § 71 odst. 3 se písm. i) přejmenovává na písm. j).
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Čl. II
1. V § 73a odst. 2 se slova: „v § 71 odst. 2 písm. a) až i) a v § 71 odst. 3 písm. a) až
g).“ nahrazují slovy „v § 71 odst. 2 písm. a) až j) a v § 71 odst. 3 písm. a) až h).“.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. I
Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2022.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část

1. Zhodnocení platného právního stavu
Dle současné právní úpravy při soupisu věcí, jejichž údaje jsou obsaženy v rejstříku
(případně seznamu zřízeného ze zákona nebo jiné evidence vedené v souladu se zákonem)
v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce, se takové věci pojmou do soupisu zápisem do
protokolu. O uvedeném soupisu je následně vyrozuměna osoba nebo orgán, který uvedený
rejstřík, seznam či jinou evidenci, vede či spravuje.
Právní úprava však již neukládá takové osobě či orgánu žádnou povinnost, jak s touto
informací o soupisu věcí v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce naložit, pouze právní
úprava stanovuje, že je-li to možné, provede taková osoba či orgán do rejstříku (seznamu,
evidence) záznam o soupisu. Tj. provedení takového záznamu do rejstříku (seznam,
evidence) je pro příslušnou osobu nebo orgán pouze fakultativní, nikoliv obligatorní.
Konkrétně se pak jedná o zejména o centrální registr vozidel (obsahující informace o
silničních vozidlech), registr zbraní (obsahující informace o zbraních a munici) a dále také
příslušné registry vedené Úřadem průmyslového vlastnictví, které obsahují informace o
právech průmyslového vlastnictví (ochranné známky, užitné vzory apod.).
Dle názoru navrhovatelů je taková právní úprava nedostatečná, a to zejména v tom směru,
že zápis záznamu o soupisu věci evidované v rejstříku (seznamu, evidenci) v rámci výkonu
rozhodnutí či exekuce je mnohdy ponechán na uvážení osoby či orgánu, která uvedený
rejstřík (seznam, evidenci) vede.
Navrhovatelé pak mají za to, že s přihlédnutím ke všem okolnostem, zejména pak ke
skutečnosti, že veškeré uvedené rejstříky jsou vedeny již elektronicky, není jakkoliv
odůvodnitelné, aby nebyla osobám či orgánům, které uvedené rejstříky (seznamy,
evidence) vedou a spravují, stanovena povinnost záznam o provedení soupisu jimi
evidované věci do rejstříku (seznamu, evidence) vyznačit, zejména za situace, kdy to
současný stav již fakticky umožňuje.
Reálně pak dochází k situacím, kdy v určitém rejstříku (seznamu, evidenci) je pouze u
některých takto evidovaných věcí uvedeno, že byly sepsány do soupisu v rámci výkonu
rozhodnutí či exekuce.
Takový stav je dle navrhovatelů nežádoucí, neboť nepřináší občanům (ale ani státním
orgánům) žádnou jistotu, kdy i u věci vedené v příslušném registru, u které není žádný
záznam či poznámka o probíhajícím výkonu rozhodnutí či exekuci, není jisté, zda takto
zapsaný stav odpovídá stavu skutečnému.
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V praxi se pak rovněž stává, že osoby či úřady, které vedou příslušný rejstřík (seznam,
evidenci) odůvodňují nezapsání takových skutečností kapacitními možnostmi, případně
argumentují chybějící zákonnou povinností.

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Hlavním smyslem navrhované úpravy je zajistit, aby osoby či orgány, které vedou rejstříky
(případně seznamy zřízené ze zákona nebo jiné evidence vedené v souladu se zákonem), a
které obsahují informace o věcech, které jsou pojaty do soupisu zápisem do protokolu v
rámci výkonu rozhodnutí a exekuce, měli povinnost zapsat skutečnost o pojetí takové věci
do soupisu v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce do takového rejstříku (seznamu,
evidence).
Navrhovanou novelou občanského soudního řádu pak dochází k uložení této povinnosti,
kdy namísto současné právní úpravy, která stanovuje pouze podmínku „je-li to možné“,
navrhovaná novela upouští od tohoto fakultativního zápisu do rejstříku (seznamu,
evidence), ale obligatorně ukládá povinnost osobám či orgánům, které vedou příslušné
rejstříky (seznamy, evidence), aby údaj o provedení soupisu zápisem do protokolu v rámci
výkonu rozhodnutí či exekuce u uvedené věci do příslušného rejstříku (seznamu,
evidence), provedli.
Navrhované novely dalších zákonů (tj. zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, zákon č.
207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů, zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení
původu a zeměpisných označení, zákon č. 529/1991 Sb. o ochraně topografií
polovodičových výrobků, zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, zákon č.
119/2002 Sb. o zbraních) pak v příslušných ustanoveních uvedených zákonů upravují, že
do příslušných rejstříků (seznamů, evidencí) se mimo jiné uvádí i údaj o soupisu této věci
v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce.
Navrhovatelé mají za to, že uvedenou úpravou právních předpisů dojde zejména ke
sjednocení praxe příslušných osob či orgánů, které spravují dotčené rejstříky (seznamy,
evidence), a že uvedená úprava rovněž přinese větší právní jistotu, kdy se občané, ale i
státní orgány budou moci spolehnout na zapsané údaje, resp. na to, že pokud v příslušném
rejstříku (seznamu, evidenci) není žádný záznam o soupisu této věci v rámci výkonu
rozhodnutí či exekuce, že tato věc skutečně není jakkoliv zatížena (tak jako je tomu
například v katastru nemovitostí vedeném příslušnými katastrálními úřady).
Pro úplnost navrhovatelé uvádí, že dle dosavadních poznatků některé osoby, či orgány,
které rejstříky (seznamy, evidence) vedou a spravují již záznamy o pojetí evidovaných věcí
do soupisu v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce provádí (zejména pak rejstříky
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spravované Úřadem průmyslového vlastnictví), nicméně u jiných osob či orgánů tomu tak
není, ač je to nepochybně žádoucí (např. centrální registr vozidel).

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních dvorů orgánů Evropské unie nebo obecnými právními
zásadami práva Evropské unie
Návrh zákona je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních dvorů orgánů
Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie.

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána.
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty
Návrh zákona nebude mít žádný negativní hospodářský ani finanční dopad na státní nebo
jiný veřejný rozpočet.
Příslušné rejstříky (seznamy zřízené ze zákona nebo jiné evidence vedené v souladu se
zákonem) jsou již v dnešní době vedené elektronicky, a umožňují takové zápisy o soupisu
věci v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce provést (některé osoby či orgány, které
rejstříky, seznamy a evidence vedou a spravují tak již dokonce činí), tudíž dle názoru
navrhovatelů se uvedená změna nikterak nedotkne státního nebo jiného veřejného
rozpočtu.
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Zvláštní část
ČÁST PRVNÍ
K čl. I bodu 1
Úprava příslušného ustanovení občanského soudního řádu, která namísto fakultativního
provedení záznamu o soupisu věci v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce, upravuje
obligatorní zápis záznamu o uvedené skutečnosti pro příslušné osoby či orgány.

ČÁST DRUHÁ
K čl. I bodu 1
Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku přidání nového písmene.
K čl. I bodu 2
Přidání nového písmene rozšiřující okruh údajů, které se zapisují do příslušného rejstříku
(seznamu, evidence) o záznam o provedení soupisu věci v rámci výkonu rozhodnutí či
exekuce.

ČÁST TŘETÍ
K čl. I bodu 1
Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku přidání nového písmene.
K čl. I bodu 2
Přidání nového písmene rozšiřující okruh údajů, které se zapisují do příslušného rejstříku
(seznamu, evidence) o záznam o provedení soupisu věci v rámci výkonu rozhodnutí či
exekuce.

ČÁST ČTVRTÁ
K čl. I bodu 1
Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku přidání nového písmene.
K čl. I bodu 2
Přidání nového písmene rozšiřující okruh údajů, které se zapisují do příslušného rejstříku
(seznamu, evidence) o záznam o provedení soupisu věci v rámci výkonu rozhodnutí či
exekuce.
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ČÁST PÁTÁ
K čl. I bodu 1
Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku přidání nového písmene.
K čl. I bodu 2
Přidání nového písmene rozšiřující okruh údajů, které se zapisují do příslušného rejstříku
(seznamu, evidence) o záznam o provedení soupisu věci v rámci výkonu rozhodnutí či
exekuce.

ČÁST ŠESTÁ
K čl. I bodu 1
Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku přidání nového písmene.
K čl. I bodu 2
Přidání nového písmene rozšiřující okruh údajů, které se zapisují do příslušného rejstříku
(seznamu, evidence) o záznam o provedení soupisu věci v rámci výkonu rozhodnutí či
exekuce.

ČÁST SEDMÁ
K čl. I bodu 1
Přidání nového písmene rozšiřující okruh údajů, které se zapisují do příslušného rejstříku
(seznamu, evidence) o záznam o provedení soupisu věci v rámci výkonu rozhodnutí či
exekuce.
K čl. I bodu 2
Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku přidání nového písmene.

ČÁST OSMÁ
K čl. I bodu 1
Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku přidání nového písmene.
K čl. I bodu 2
Přidání nového písmene rozšiřující okruh údajů, které se zapisují do příslušného rejstříku
(seznamu, evidence) o záznam o provedení soupisu věci v rámci výkonu rozhodnutí či
exekuce.
K čl. I bodu 3
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Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku přidání nového písmene.
K čl. I bodu 4
Přidání nového písmene rozšiřující okruh údajů, které se zapisují do příslušného rejstříku
(seznamu, evidence) o záznam o provedení soupisu věci v rámci výkonu rozhodnutí či
exekuce.
K čl. I bodu 5
Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku přidání nového písmene.
K čl. I bodu 6
Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku přidání nového písmene.
K čl. II bodu 1
Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku rozšíření zapisovaných údajů.

ČÁST DEVÁTÁ
K čl. I
Úprava nabytí účinnosti zákona, a to tak, že zákon nabývá účinnosti jedním měsícem po jeho
vyhlášení ve Sbírce zákonů.

V Praze dne 29. ledna 2020
Mgr. Vít Rakušan v. r.
Ing. Věra Kovářová v. r.
Mgr. Jan Farský v. r.
Mgr. Petr Gazdík v. r.
Ing. Jana Krutáková v. r.
Ing. Petr Pávek v. r.
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Text dotčeného ustanovení zákona občanský soudní řád
§ 327a
(1) Je-li údaj o věci povinného znám z rejstříku, případně seznamu, zřízeného ze zákona nebo
jiné evidence vedené v souladu se zákonem, pojme se taková věc do soupisu zápisem do
protokolu.
(2) O provedení soupisu soud bezodkladně vyrozumí osobu či orgán, který vede rejstřík,
seznam či jinou evidenci. Osoba nebo orgán, který vede rejstřík, seznam či jinou evidenci
provede Je-li to možné, provede osoba nebo orgán do rejstříku (seznamu, evidence) záznam
o soupisu. Údaje o provedeném soupisu uchovává osoba nebo orgán po celou dobu trvání
výkonu rozhodnutí.
(3) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí se povinný vyzve, aby takto sepsané
věci odevzdal bezodkladně soudu.

Text dotčeného ustanovení zákona o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích
§4
Registr silničních vozidel
(1) Registr silničních vozidel je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního
zákona, jehož správcem je ministerstvo. Registr silničních vozidel obsahuje evidenci
a) silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel,
b) silničních vozidel členů diplomatické mise,
c) ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního
vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou státní poznávací
značkou (dále jen „registrační značka“),
d) přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených
a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou,
e) vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického
průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a
nevydaných tabulek registrační značky vozidla a
f) technických údajů schválených typů silničních vozidel.
(2) V registru silničních vozidel se u silničního vozidla uvádí
a) údaje o vlastníkovi a provozovateli, není-li totožný s vlastníkem, kterými jsou

1. jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu,
dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo
jiného povoleného pobytu a rodné číslo, pokud bylo přiděleno, popřípadě datum
narození,
2. obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující
dodatek, adresa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v
délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu, adresa sídla a
identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o podnikající
fyzickou osobu, a
3. obchodní firma nebo název, adresa sídla nebo umístění odštěpného závodu a
identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu
nebo její odštěpný závod,
b) registrační značka, datum přidělení registrační značky,
c) číslo technického průkazu silničního vozidla, datum a místo jeho vydání,
d) číslo osvědčení o registraci silničního vozidla,
e) datum první registrace silničního vozidla,
f) stát poslední registrace, číslo technického průkazu silničního vozidla vydaného ve
státě poslední registrace a registrační značka silničního vozidla, není-li státem poslední
registrace Česká republika,
g) údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu
silničního vozidla vydaného jiným členským státem,
h) údaje o vyřazení silničního vozidla z provozu a zániku silničního vozidla,
i) údaje o vyvezení silničního vozidla do jiného státu,
j) údaj o tom, zda záznam v registru byl proveden na základě žádosti podané v
zastoupení na základě plné moci,
k) údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen
„pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“) sdělené Českou kanceláří pojistitelů2),
l) údaj o tom, že silniční vozidlo je historicky původní,
m) datum převodu silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru
historických a sportovních vozidel.,
n) údaj o tom, že silniční vozidlo bylo sepsáno do soupisu v rámci výkonu
rozhodnutí či exekuce.
(3) V registru silničních vozidel se dále u silničního vozidla uvádí

a) účel, pro který je silniční vozidlo určeno,
b) druh a kategorie silničního vozidla,
c) značka silničního vozidla, obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla,
d) identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku
silničního vozidla,
e) údaje o výrobci silničního vozidla, podvozku, motoru a karoserie silničního vozidla,
f) typ, výkon a zdvihový objem motoru a palivo,
g) typ, výrobní číslo a barva karoserie, počet míst k sezení a stání, popřípadě lůžek,
rozměry ložné plochy, objem skříně nebo cisterny,
h) údaj o celkových rozměrech silničního vozidla,
i) největší technicky přípustná hmotnost, největší povolená hmotnost a provozní
hmotnost silničního motorového vozidla a největší technicky přípustná hmotnost na
nápravu a největší povolená hmotnost na nápravu,
j) druh spojovacího zařízení, největší technicky přípustná hmotnost naloženého
přípojného vozidla, největší povolená hmotnost přípojného vozidla, největší technicky
přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy a největší povolená hmotnost soupravy,
k) stupeň plnění emisní úrovně,
l) údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla,
m) údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla,
n) údaje o povolení přestavby silničního vozidla a hromadné přestavby typu silničního
vozidla.
(4) V registru silničních vozidel se u zvláštní registrační značky podle § 38a, 38b a 38d uvádí
a) údaje o osobě, které byla přidělena, v rozsahu podle odstavce 2 písm. a),
b) údaje o silničním vozidle v rozsahu podle odstavce 3 písm. b) až k) a m), jde-li o
zvláštní registrační značku podle § 38d, a
c) datum přidělení a odnětí zvláštní registrační značky.
(5) V registru silničních vozidel se u schváleného typu silničního vozidla uvádí technické údaje
v rozsahu uvedeném v prohlášení o shodě nebo v rozsahu uvedeném v § 30 odst. 2 písm. b).
(6) Pro účely tohoto zákona se u silničního vozidla ve svěřenském fondu za vlastníka považuje
svěřenský správce.

(7) Rozsah a obsah údajů podle odstavce 2 písm. g), h), i) a k) a podle odstavce 3 uváděných v
registru silničních vozidel stanoví prováděcí právní předpis.

Text dotčeného ustanovení zákona o užitných vzorech
§ 20
Rejstřík
(1) Úřad vede rejstřík, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách užitných vzorů a
o zapsaných užitných vzorech.
(2) Do rejstříku se u každého užitného vzoru zapisuje zejména:
a) číslo zápisu (osvědčení),
b) datum zápisu,
c) datum zveřejnění zápisu užitného vzoru ve Věstníku,
d) název užitného vzoru,
e) datum podání přihlášky, popřípadě právo přednosti, a spisová značka přihlášky,
f) přihlašovatel užitného vzoru (jméno nebo název), jeho bydliště (sídlo), popřípadě jeho
zástupce,
g) příjmení, jméno a bydliště původce užitného vzoru,
h) majitel užitného vzoru (jméno nebo název), bydliště (sídlo), popřípadě jeho zástupce,
i) právo předchozího uživatele,
j) zatřídění užitného vzoru podle mezinárodního patentového třídění,
k) převod užitného vzoru,
l) licence,
m) nucená licence,
n) prodloužení platnosti zápisu,
o) výmaz užitného vzoru,
p) odnětí ochrany, popřípadě její přepis,
r) zánik ochrany.,

s) soupis užitného vzoru v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce.
(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku2b) se může týkat jen záznamu v rejstříku,
jímž se vyznačuje nakládání s užitným vzorem jako předmětem vlastnictví.
(4) Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se užitných vzorů, jakož i úřední sdělení
a rozhodnutí zásadní povahy.

Text dotčeného ustanovení zákona o ochraně průmyslových vzorů
§ 39
Rejstřík a údaje o průmyslových vzorech zveřejňované ve Věstníku
(1) Úřad vede rejstřík průmyslových vzorů, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o zapsaných
průmyslových vzorech.
(2) Do rejstříku se u každého průmyslového vzoru zapisuje zejména
a) číslo zápisu (osvědčení),
b) datum zápisu,
c) datum zveřejnění průmyslového vzoru,
d) název průmyslového vzoru a v případě hromadné přihlášky průmyslových vzorů
jejich počet,
e) datum podání přihlášky a její spisová značka,
f) určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován,
včetně jeho zatřídění podle příslušných tříd mezinárodního třídění průmyslových vzorů,
a u průmyslového vzoru zapsaného na základě hromadné přihlášky průmyslových vzorů
jejich seznam,
g) přihlašovatel průmyslového vzoru (jméno a příjmení, obchodní firma nebo název),
jeho bydliště (sídlo), popřípadě jeho zástupce,
h) vlastník průmyslového vzoru (jméno a příjmení, obchodní firma nebo název),
bydliště (sídlo), popřípadě jeho zástupce,
i) původce průmyslového vzoru,
j) převod průmyslového vzoru,
k) licence,
l) výmaz průmyslového vzoru z rejstříku,

m) odnětí ochrany, popřípadě její přepis,
n) vznik a zánik zástavního práva k průmyslovému vzoru,
o) obnova doby ochrany průmyslového vzoru,
p) zánik ochrany,.
r) soupis průmyslového vzoru v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce.
(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku4a) se může týkat jen záznamu v rejstříku,
jímž se vyznačuje nakládání s průmyslovým vzorem jako předmětem vlastnictví.
(4) Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se zapsaných průmyslových vzorů a další
údaje týkající se ochrany průmyslových vzorů, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní
povahy.

Text dotčeného ustanovení zákona o ochraně označení původu a
zeměpisných označení
§ 15
Rejstřík a Věstník
(1) Rejstřík je veřejný a každý má právo do něj nahlížet.
(2) Do rejstříku Úřad zapisuje tyto rozhodné údaje o označení původu a zeměpisném označení:
a) číslo zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení a datum zápisu do
rejstříku;
b) znění označení původu, popřípadě znění zeměpisného označení;
c) datum podání žádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení;
d) zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba nebo zpracování anebo příprava
zboží;
e) název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého
pobytu žadatele, popřípadě i jeho zástupce;
f) adresu provozovny, která zboží opatřované označením původu, popřípadě
zeměpisným označením vyrábí nebo zpracovává anebo připravuje v místě, jehož
zeměpisný název tvoří označení původu nebo zeměpisné označení;
g) zboží, jehož se označení původu, popřípadě zeměpisné označení týká, včetně
vymezení kvality a znaků pro zboží charakteristických, a je-li zbožím zemědělský

výrobek nebo potravina uvedená ve vyhlášce podle § 26, její specifikace, včetně jejích
případných změn;
h) zrušení zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení,.
i) soupis označení původu a zeměpisného označení v rámci výkonu rozhodnutí či
exekuce.
(3) Do rejstříku lze zapsat i jiné údaje důležité pro označení původu a pro zeměpisné označení.
(4) Ve Věstníku Úřad oznamuje zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení do
rejstříku, jeho zrušení a jiné důležité skutečnosti, které se označení původu, popřípadě
zeměpisného označení týkají.
(5) Na žádost po provedeném ověření předložených údajů se do rejstříku zapíšou změny, ke
kterým došlo po zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení.
(6) Na žádost vydá Úřad výpis z rejstříku každému, kdo o to požádá. Výpis z rejstříku obsahuje
údaje platné ke dni vystavení výpisu z rejstříku.

Text dotčeného ustanovení zákona o ochraně topografií polovodičových
výrobků
§ 16
Rejstřík a údaje o topografiích zveřejňované ve Věstníku
(1) Úřad vede rejstřík topografií, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách
topografií a o zapsaných topografiích.
(2) Do rejstříku se u každé topografie zapisuje zejména:
a) číslo zápisu (osvědčení);
b) datum zápisu;
c) datum zveřejnění zápisu topografie ve Věstníku;
d) název topografie;
e) datum podání přihlášky a její spisová značka, popřípadě datum prvního veřejného
obchodního využití, je-li dřívější než datum podání přihlášky;
f) přihlašovatel topografie (jméno nebo název), jeho bydliště (sídlo), popřípadě jeho
zástupce;
g) majitel topografie (jméno nebo název), sídlo (bydliště), popřípadě jeho zástupce;
h) převod topografie;

i) licence;
j) výmaz topografie;
k) odnětí ochrany, popřípadě její přepis;
l) zánik ochrany;.
m) soupis topografie v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce.
(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku4) se může týkat jen záznamu v rejstříku,
jímž se vyznačuje nakládání se zapsanou topografií jako předmětem vlastnictví.
(4) Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se zapsaných topografií a další údaje
týkající se ochrany topografií, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.

Text dotčeného ustanovení zákona o ochranných známkách
§ 44
Rejstřík a Věstník
(1) Úřad vede rejstřík, který obsahuje rozhodné údaje o přihláškách a rozhodné údaje o
zapsaných ochranných známkách stanovené zákonem nebo určené Úřadem.
(2) Rejstřík je veřejný seznam a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy.
Na žádost vydá Úřad úředně ověřený úplný výpis nebo částečný výpis z rejstříku nebo opis
zápisu nebo potvrzení o určitém zápisu anebo potvrzení, že v rejstříku určitý údaj není. Úředním
ověřením se potvrzuje shoda výpisu nebo opisu se zápisem v rejstříku.
(3) Úřad bezodkladně po doručení zapíše do rejstříku změnu údajů o přihlášce či zapsané
ochranné známce vyplývající z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu. Úřad opraví bez
zbytečného odkladu zjištěné chyby v rejstříku; o provedených opravách informuje dotčenou
osobu.
(4) Rejstřík je veden v elektronické podobě a Úřad zveřejňuje informace uvedené v rejstříku na
svých internetových stránkách.
(5) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku15) se může týkat jen záznamu v rejstříku,
jímž se vyznačuje nakládání s ochrannou známkou jako předmětem vlastnictví.
(6) V rejstříku se uvádí tyto údaje:
a) číslo spisu přihlášky,
b) číslo zápisu ochranné známky,
c) den podání přihlášky,

d) den vzniku práva přednosti,
e) datum zveřejnění přihlášky ve Věstníku,
f) den zápisu ochranné známky do rejstříku, od něhož běží lhůta 5 let podle § 13 odst.
1,
g) znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky; obsahuje-li ochranná
známka údaje v jiném písmu než latince a uvedl-li tyto údaje přihlašovatel v přihlášce,
jejich přepis do latinky,
h) údaj, zda ochranná známka je tvořena výlučně jednou barvou nebo kombinací barev
včetně uvedení názvu nebo čísla barvy podle všeobecně uznávaného kódu barev,
i) třídy obrazových prvků ochranné známky22),
j) údaje o totožnosti přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky,
k) druh ochranné známky,
l) výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, seřazené v pořadí tříd
mezinárodního třídění9) spolu s příslušným číslem třídy,
m) omezení rozsahu ochrany,
n) převody nebo přechody ochranné známky nebo přihlášky, včetně údajů o totožnosti
nabyvatele,
o) jiná práva k ochranné známce nebo přihlášce a údaje o totožnosti oprávněného,
p) licence k ochranné známce nebo přihlášce a údaje o totožnosti nabyvatele licence,
q) data obnov zápisu ochranné známky,
r) údaje o totožnosti členů či společníků právnické osoby oprávněných užívat kolektivní
ochrannou známku,
s) vymezení okruhu osob oprávněných užívat certifikační ochrannou známku a pravidla
pro užívání certifikační ochranné známky a jejich změny,
t) údaje o totožnosti zástupce přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky,
u) zrušení ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo jiný zánik
práv k ochranné známce, včetně vzdání se práva k ochranné známce,
v) soupis ochranné známky v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce,
wv) ostatní rozhodné údaje určené Úřadem.

(7) Úřad vydává Věstník, v němž zveřejňuje zejména přihlášky a zapsané ochranné známky a
další údaje týkající se ochranných známek, popřípadě sdělení a informace obecné povahy
vydané Úřadem, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.

Text dotčených ustanovení zákona o zbraních
§ 71
Informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích
(1) Ministerstvo vede informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních
komisařů.
(2) Policie při plnění úkolů státní správy v oblasti zbraní a střeliva vede informační systémy
obsahující údaje o
a) vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích,
b) vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích,
c) vydaných průkazech zbraní,
d) registrovaných zbraních kategorie A, B nebo C, hlavních částech zbraní, zakázaných
doplňcích zbraní a střelivu do těchto zbraní,
e) vyvezených nebo provezených zbraních, střelivu nebo zakázaných doplňcích zbraní,
f) zbrojních průvodních listech pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo
střeliva,
g) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních přepravovat zbraně nebo
střelivo,
h) ztracených nebo odcizených zbraních, zbrojních průkazech, zbrojních licencích,
evropských zbrojních pasech, průkazech zbraní a průkazech zkušebních komisařů,
i) zajištěných, zadržených, odebraných, odevzdaných, propadlých nebo zabraných
zbraních, zakázaných doplňcích zbraní a zbraních nebo zakázaných doplňcích zbraní
určených ke zničení nebo znehodnocení, a
j) zbraních, zakázaných doplňcích zbraní a střelivu sepsaných v rámci výkonu
rozhodnutí či exekuce a
kj) provozovaných střelnicích.
(3) Policie při plnění úkolů státní správy na úseku munice vede informační systémy obsahující
údaje o
a) vydaných muničních průkazech a jejich držitelích,

b) vydaných muničních licencích a jejich držitelích,
c) munici v držení držitelů muničních licencí,
d) vyvezené nebo provezené munici,
e) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních přepravovat munici,
f) ztracené nebo odcizené munici, muničních průkazech a muničních licencích,
g) zajištěné, zadržené, odebrané, odevzdané, propadlé nebo zabrané munici,
h) munici sepsané v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce,
ih) střelnicích pro munici, trhacích jámách pro ničení munice a zvláštních zařízeních
pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a
ji) nalezené munici, střelivu nebo výbušninách.
(4) Zastupitelský úřad České republiky při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona vede
informační systémy obsahující údaje o vydaných zbrojních průvodních listech a jejich
držitelích.
(5) Informační systémy vedené podle odstavců 2 a 3 obsahují osobní údaje v rozsahu údajů
uváděných na žádosti nebo v rozsahu údajů uváděných na ostatních tiskopisech vyplňovaných
podle tohoto zákona nebo údajů získaných v rámci činnosti podle tohoto zákona.
(6) Ministerstvo je oprávněno nepřetržitě vstupovat do informačních systémů policie vedených
podle odstavců 2 a 3 a využívat údaje v nich uvedené k plnění svých úkolů ve věcech zbraní,
střeliva a munice.
§ 73a
Centrální registr zbraní
(1) Centrální registr zbraní je neveřejný informační systém veřejné správy podle zvláštního
právního předpisu28) sloužící k výkonu státní správy a k dalším úkonům v oblasti zbraní,
střeliva a munice.
(2) V centrálním registru zbraní jsou vedeny údaje v rozsahu údajů vedených v informačních
systémech uvedených v § 71 odst. 2 písm. a) až ji) a v § 71 odst. 3 písm. a) až hg).
(3) Správcem centrálního registru zbraní je policie.
(4) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence provádí zápis, změnu, popřípadě
výmaz záznamu v centrálním registru zbraní elektronicky dálkovým přístupem zadáním údajů
prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové stránky aplikace
centrálního registru zbraní.

(5) Správce centrálního registru zbraní zřídí přístup do centrálního registru zbraní držiteli
zbrojní licence, který provádí některou z činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), nebo držiteli
obecné muniční licence, a to do 2 pracovních dnů ode dne vydání zbrojní licence nebo obecné
muniční licence; držiteli zbrojní licence, který vede evidenci podle § 39a odst. 1, zřídí správce
centrálního registru zbraní přístup do centrálního registru zbraní na žádost.
(6) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence se do centrálního registru zbraní
přihlašuje prostřednictvím individualizovaných přístupových údajů. Držitel zbrojní licence
nebo držitel obecné muniční licence může požádat správce centrálního registru zbraní o zřízení
nebo zrušení přístupu do centrálního registru zbraní pro jím pověřené osoby. Správce
centrálního registru zbraní doručí individualizované přístupové údaje držiteli zbrojní licence
nebo držiteli obecné muniční licence a jím pověřené osobě do vlastních rukou bez zbytečného
odkladu po zřízení přístupu do centrálního registru zbraní. Držitel zbrojní licence nebo držitel
obecné muniční licence a jím pověřená osoba jsou povinni chránit přístupové údaje proti
zneužití.
(7) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní na předepsaném
elektronickém formuláři každou změnu stavu zbraně, střeliva, černého loveckého prachu,
bezdýmného prachu a zápalek. Držitel obecné muniční licence je povinen zaznamenat v
centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu
munice. Změnu stavu je držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence povinen
zaznamenat bez zbytečného odkladu po fyzickém převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého
prachu, bezdýmného prachu, zápalek nebo munice nebo po jiné skutečnosti zakládající změnu
stavu, nejpozději však do 2 dnů.
(8) Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje
a) držitel zbrojní licence, pokud jde o údaje týkající se zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva
do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černého loveckého prachu, bezdýmného
prachu a zápalek v rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého
prachu, bezdýmného prachu a zápalek,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého
prachu, bezdýmného prachu a zápalek,
3. údaje o zbrani, střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách, včetně
kategorie zbraně a uvedení místa jejich uložení včetně údajů identifikujících konkrétní objekt,
ve kterém jsou zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy,
nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byly zbraň,
střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky nabyty, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo
vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu a zápalkám
převedeno nebo jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky
přenechány, včetně oprávnění,

b) držitel obecné muniční licence v rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,
3. údaje o munici, včetně způsobu uložení munice a uvedení místa jejího uložení, včetně údajů
identifikujících konkrétní objekt, ve kterém je munice uložena, nepostačuje-li k jeho
jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byla munice
nabyta, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo
vlastnictví k munici převedeno nebo jíž byla munice přenechána, včetně oprávnění,
c) policie a
d) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
(9) Policie umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti, zejména pro vedení řízení
a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, nepřetržitý
dálkový přístup k informacím z centrálního registru zbraní
a) ministerstvu,
b) Ministerstvu obrany,
c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
d) zastupitelskému úřadu České republiky,
e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a
f) Českému báňskému úřadu a obvodnímu báňskému úřadu.
(10) Prováděcí právní předpis stanoví
a) vzor předepsaného elektronického formuláře podle odstavce 7,
b) náležitosti vedení evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které
jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a černého loveckého prachu,
bezdýmného prachu a zápalek v centrálním registru zbraní,
c) náležitosti vedení samostatné evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto
zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a které nejsou předmětem činností uvedených v § 2
odst. 2 písm. d), s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní podle § 39a odst.
1a
d) náležitosti vedení evidence munice v centrálním registru zbraní.

