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odbor bezpečnostní politiky 
Nad Štolou 3 
Praha 7 
170 34 
 
Č. j. MV- 56989-4/OBP-2015 

Praha 11. května 2015 
Vážený pan 
Ladislav Janoušek 
tajemník 
Český střelecký svaz 
e-mail: shooting@shooting.cz 
 
Odpověď na dotaz stran vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu zbraně 
 
 
 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (dál jen „ministerstvo“) obdržel 
Váš dotaz stran povinnosti požádat o vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu 
zbraně v případě změny právní formy právnické osoby. K Vámi popsané 
problematice uvádíme následující: 
 
 Ustanovení § 39 odst. 1 písm. k) zákona o zbraních uvádí následující: 
 
 „Držitel zbrojní licence skupiny A až J je povinen (1) k) požádat příslušný útvar 
policie o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně v případech, kdy došlo ke 
změně názvu nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo místa pobytu fyzické 
osoby, místa uložení zbraně nebo změny provozovny; žádost musí být podána do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen.“ 
 
 Ze znění tohoto ustanovení dovozujeme, že právnická osoba-držitel zbrojní 
licence skupiny A až J je povinna požádat o vydání nové zbrojní licence, resp. 
průkazu zbraně, došlo-li mj. ke změně jejího názvu. 
 
 Váš dotaz, tj. jestli je se změnou právní formy právnické osoby nutno požádat 
o vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu zbraně byl konzultován i s Ministerstvem 
spravedlnosti, které je gestorem občanského zákoníku, který problematiku názvů 
právnických osob upravuje. 
 
 Dle názoru Ministerstva spravedlnosti je právní forma právnické osoby (tzv. 
dodatek) nedílnou součástí názvu právnické osoby. Jeho změnou tak dochází i ke 
změně názvu právnické osoby ve smyslu zákona o zbraních. Ustanovení § 39 
odst. 1 písm. k) se tak vztahuje i na změnu dodatku. 
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 Ač tedy dle názoru ministerstva plní název právnické osoby v režimu zákona 
o zbraních jinou roli, než je tomu v občanském zákoníku, je nutno přiklonit se 
k stanovisku Ministerstva spravedlnosti, že změna právní formy je současně 
změnou názvu právnické osoby. 
 
 V souladu s výše uvedeným je tedy nutné po změně právní formy právnické 
osoby požádat o vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu zbraně. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Karel Bačkovský 
pověřen řízením 

podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží – (rozdělovník): 
 

1. Ladislav Janoušek, Český střelecký svaz, e-mail: shooting@shoting.cz 
2. na vědomí: Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Policejní 

prezidium ČR, Praha, cestou: Kancelář policejního prezidenta, Policejní 
prezidium, Praha (DS) 

3. Spis 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: JUDr. Dušan Gal'o 
tel. č.: 974 832 817 
e-mail: dusan.galo@mvcr.cz 
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