Platné znění částí zákona č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o
střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,
střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a
střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s vyznačením
navrhovaných změn
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává
zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo střelivo, jestliže je dobrovolně ve lhůtě
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v době od 1. července 2014 do 31. prosince
2014 předá kterémukoli útvaru policie do úschovy nebo přenechá ve prospěch státu; útvar
policie vydá o převzetí potvrzení. Ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B, C anebo D, její
hlavní část nebo střelivo, může požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej
k jejich držení, jsou-li vyžadovány, nebyl-li s nimi podle odborného vyjádření, je-li možné jej
vydat, spáchán trestný čin. Odborné vyjádření zpracovává útvar policie, do jehož věcné
působnosti náleží kriminalistická balistika. Žádost lze podat do 6 měsíců ode dne oznámení
odborného vyjádření. Nepožádá-li ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B, C anebo D, její
hlavní část nebo střelivo, o vydání příslušných dokladů, nebo nebudou-li mu vydány, použije
se § 64 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
obdobně.
2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. června 2014 se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.
3. Centrální registr zbraní se vytvoří do 30. června 2015 naplněním údajů
z příslušných informačních systémů vedených policií a údajů z příslušných evidencí držitelů
zbrojních licencí.
4. Držitel zbrojní licence je povinen do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona ode dne nabytí účinnosti § 73a zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsat do centrálního registru údaje o všech zbraních
kategorie A, B nebo C, na které nemá vydán průkaz zbraně, střelivu do těchto zbraní, černém
loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách, které má ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona zapsány ve svých příslušných evidencích.
5. Platnost zbrojního průkazu vydaného podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v řízení zahájeném do 30. června 2014
skončí uplynutím doby platnosti uvedené na zbrojním průkazu.
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2014, s výjimkou ustanovení čl. I
bodů 70 až 75, 77 až 79, 84, 88 až 91, 105 až 107, 109, 135 až 145 a 147 a čl. III až V,
která nabývají účinnosti dnem 1. července 2015.

