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Myšlenka centrálního registru se prý zrodila někdy v roce 2009 v hlavě Rudolfa Fulína, 
tehdejšího předsedy Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva. Jeho práci na tomto 
nápadu bohužel po dvou letech přerušila tragická nehoda. Myšlenka však nezapadla; 
nápadu se ujali pracovníci Policejního prezidia, Ministerstva vnitra, jeho spolupracovníci 
a další. Na semináři pořádaném Ministerstvem vnitra zpracovatelé představili odborné 
veřejnosti pracovní verzi projektu. 

Centrální  
   registr zbraní

62

Vzhledem k tomu, že Česká republika 
má podle Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady EU o kontrole 

držení a nabývání zbraní povinnost za-
vést počítačový systém evidence zbraní, 
začaly Policejní prezidium, Ministerstvo 
vnitra, Český úřad pro zkoušení zbraní 
a střeliva a Asociace výrobců a prodejců 
zbraní a střeliva pracovat na projektu, který 
by tyto podmínky splňoval. Významným 
impulzem k rozjetí celého projektu bylo za-
pojení mezinárodní spolupráce. Centrální 
registr zbraní je jedním z projektů, na které 
Policie České republiky v rámci česko-
-švýcarské spolupráce získala dotaci od 
švýcarského fondu pro rozvoj a spolupráci.

Netýká se držitelů ZP 
Registr je určen pouze pro ty podni-

katelské subjekty, které obchodují se 
zbraněmi, například výrobce, opravce, 

prodejce a dovozce, živnostenské zne-
hodnocovatele zbraní aj. Netýká se tedy 
sportovních klubů, provozovatelů střel-
nic, bezpečnostních agentur, městských 
policií a podobně, které dále povedou 
svou evidenci – pokud jim ji zákon ukládá 
– dosavadním způsobem. Registr se ne-
týká ani držitelů zbrojních průkazů. Další 
subjekty, které budou mít do registru 
přístup, budou Policie České republiky, 
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 
a po doložení zákonných důvodů i soudy, 
soudní exekutoři a jiné oprávněné osoby.

Jeden ze základních principů registru je 
tzv. životní cyklus zbraně. Vychází z toho, 
že zbraň se od svého „zrodu“, tj. vyrobení 
či dovezení na území České republiky, až 
po „zánik“, tj. zničení či vyvezení, prakticky 
nemění. Proto je systém nastaven tak, že 
po vložení informací výrobcem či dovoz-
cem se zbraň v systému „uzamkne“ a úda-
je může dále měnit jen oprávněný subjekt. 
Jedním z takových subjektů je Český úřad 
pro zkoušení zbraní a střeliva, který má 
oprávnění měnit údaje ze zákonných dů-
vodů, například pokud by se následkem 
fyzických úprav nebo legislativním před-
pisem změnila kategorie zbraně. 

Jedna z myšlenek, které celým návr-
hem prostupují, je, že změny pro uživa-
tele by měly být co nejmenší, proto se 
nemění rozsah ukládaných dat, pouze 
způsob jejich uložení, případně doplnění. 
Podnikatel bude do registru on-line vklá-
dat stejné informace, které nyní zapisuje 
do své evidenční knihy, kterou mu registr 
nahradí. I přístup k datům je definován 
stejným způsobem. Prodejce například 
bude moci v centrálním registru do-
hledat, komu před několika lety prodal 
konkrétní zbraň; může zjistit jeho bydliště 
v té době (které je na povolení k nabytí 
zbraně a v současnosti se zapisuje do 
podnikatelovy evidence); systém mu však 

nesdělí informaci o současném bydlišti 
kupce nebo dalšího majitele zbraně. 

sNaha o miNimálNí Náklady 
Dále je snaha o minimální nákladovost 

ze strany uživatele, proto veškeré soft-
warové vybavení, ochrana a zálohování 
dat a další potřebné úpravy zůstávají 
v působnosti Policie České republiky. 
Jediný software, který si firmy (možná) 
budou muset koupit, je bezpečnostní 
certifikát pro přihlašování. Zatím není 
určeno, jaký certifikát se bude používat: 
může to být klíč, který prodává Česká 
pošta a který je bohužel placený, může 
to být i certifikát k datové schránce, který 
je zdarma, jsou ale pochybnosti o jeho 
zabezpečení na straně uživatele. 

Přihlašování do systému bude probíhat 
přes stránky ministerstva vnitra pomocí 
IČO a bezpečnostního certifikátu, podob-
ně jako je tomu u internetového přístupu 
k bankovnímu účtu. Samotné informace 
však nebudou uloženy na internetu, ale na 
policejním intranetu s přesně definovaným 

Odbor koncepce a rozvoje 
informatiky (OKRI) Policejního 
prezídia je hlavním nositelem projektové 
a realizační části projektu CRZ, která se 
skládá z dokumentace základní analýzy, 
návrhů datového modelu s návazností 
na všechny funkcionality, podkladů 
pro globální analýzu s návrhem všech 
procesních logik systému včetně 
definicí bezpečnostních standardů, a to 
jak definicí bezpečnostních přístupů 
k systému, tak ochrany dat uložených 
v datovém centru. V současné době se 
tvoří podklady pro přípravu vyhlášení 
výběrového řízení na dodávku technologií 
a serverů. 

Mgr. Milena Bačkovská, 
odbor bezpečnostní politiky 
Ministerstva vnitra ČR
„Při tvorbě Centrálního registru zbraní 
je úkolem Ministerstva vnitra připra-
vit a prosadit nutnou změnu zákona 
č. 119/2002 Sb., o zbraních. Legislativní 
proces je již v současné době v plném 
proudu. Do konce září 
2012 chceme novelu 
předložit vládě. Do 
té doby budou mít 
zástupci odborné 
veřejnosti mož-
nost se k návrhu 
novely vyjádřit 
a mít k němu své 
připomínky.“ 
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