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Daňová exekuce prodejem movitých věcí, jejímž předmětem jsou střelné zbraně a střelivo,
se v důsledku svého předmětu stává velice specifickým způsobem mobiliární exekuce.
Povaha těchto movitých věcí má za následek mnohá omezení při procesním postupu, vnáší
do celé problematiky značná specifika a vyžaduje od daňových exekutorů velmi obezřetný
přístup, kdy je nutno respektovat i podmínky stanovené zákonem č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), v účinném znění (dále jen „zákon o
zbraních“).
S ohledem na to byl v úzké spolupráci s Ředitelstvím služby pro zbraně a bezpečnostní
materiál Policejního prezídia ČR vypracován doporučený postup při daňové exekuci
prodejem movitých věcí, jejímž předmětem jsou zbraně a střelivo.
1. Posouzení charakteru zbraně z hlediska legálnosti držení
Při soupisu zbraní se daňoví exekutoři mohou setkat se dvěma typy střelných zbraní
z hlediska legálnosti jejich držení, z čehož se následně odvíjí další postup při soupisu.
a) Nelegálně držená zbraň
Nelegálně drženou zbraň nelze exekučně postihnout; v případě takového zjištění je nutné
neodkladně přivolat PČR, pokud není shodou okolností přítomna na místě (společná akce),
která provede zajištění nelegálně držené zbraně a další úkony (trestní řízení).
b) Legálně držená zbraň
Legálně drženou zbraň lze exekučně postihnout a pojmout do soupisu. Pro správné
pochopení navrhovaného postupu je nezbytné ozřejmit členění střelných zbraní, zbrojních
průkazů a zbrojních licencí.
Legálnost vlastnictví zbraně kategorie A, B a C (rozdělení zbraní do kategorií viz část 2)
prokazuje její vlastník zbrojním průkazem (zbrojní licencí) a průkazem zbraně. Všechny
zbraně kategorií A, B a C musí být zaregistrovány. Registraci zbraně provádí příslušný útvar
policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně. Fyzická nebo
právnická osoba, která nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou nemá
vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise
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příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně
předložit zbraň1.
Dokladem o registraci je průkaz zbraně, který je veřejnou listinou2. V případě, kdy běží 10
denní lhůta k registraci po jejím nákupu (nabytí), je dokladem o legálnosti vlastnictví vedle
zbrojního průkazu nebo zbrojní licence nabývací titul (kupní smlouva, usnesení o dědictví,
apod.). Nabytí vlastnictví lze mimo to v případě nákupu zbraně u obchodníka se zbraněmi
rovněž ověřit dotazem do „Centrálního registru zbraní“ (prozatím prostřednictvím Policie ČR,
odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál; v průběhu roku 2016 bude zřízen pro FS
přímý přístup prostřednictvím základních registrů), neboť prodejci prodej zbraně do registru
zaznamenávají on-line přístupem bezprostředně po prodeji.
2. Kategorie zbraní a střeliva
Dle zákona o zbraních se zbraně a střelivo dělí do kategorií:
a) Zakázané zbraně, zakázané střelivo, zakázané doplňky zbraní – zbraně a střelivo
kategorie A
Zbraně a střelivo této kategorie může nabýt do vlastnictví jen ten držitel zbrojního
průkazu nebo zbrojní licence, kterému Policie ČR za zákonem stanovených podmínek
předem udělí výjimku k jejich nabytí a držení – obecně nelze tyto zbraně do vlastnictví
nabývat. Povinnost předchozího udělení výjimky neplatí pro držitele zbrojní licence
skupiny A, B nebo C za předpokladu, že předmětem jejich podnikatelské činnosti jsou
zbraně kategorie A (kategorie zbraní jsou uvedeny na zbrojní licenci).
Jedná se např. o vojenské, samočinné či zákeřné zbraně, zbraně, které nelze
identifikovat pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, zbraně s pevně vestavěnými
tlumiči, střelivo průbojné, zápalné, expanzní, laserové zaměřovače.
b) Zbraně podléhající povolení – zbraně kategorie B
Zbraně této kategorie může nabýt do vlastnictví ten držitel zbrojního průkazu nebo
zbrojní licence, kterému Policie ČR předem vydá povolení. Povinnost předchozího
vydání povolení neplatí pro držitele zbrojní licence skupiny A, B nebo C za předpokladu,
že předmětem jejich podnikatelské činnosti jsou zbraně kategorie B (kategorie zbraní
jsou uvedeny na zbrojní licenci).
Jedná se např. o krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně (hlaveň < 300 mm a
celková délka < 600 mm), krátké zbraně pro střelivo se středovým zápalem, zbraně pro
střelivo s okrajovým zápalem s délkou < 280 mm, dlouhé samonabíjecí se zásobníkem
na více než 3 náboje s odnímatelným podávacím ústrojím, opakovací nebo
samonabíjecí brokovnice s hlavní dlouhou do 600 mm, zbraně se vzhledem
samočinných, signální s ráží > 16 mm.
c) Zbraně podléhající ohlášení – zbraně kategorie C
Zbraně podléhající ohlášení může nabýt do vlastnictví ten, kdo je držitelem zbrojního
průkazu nebo zbrojní licence příslušné skupiny.
Jedná se např. o jednoranové a víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem
s délkou 280 mm a více, dlouhé jednoranové, víceranové a opakovací zbraně
s výjimkou opakovacích brokovnic s hlavní < 600 mm, samonabíjecí dlouhé zbraně
s pevným zásobníkem do max. 3 nábojů s výjimkou samonabíjecích brokovnic s hlavní <
600 mm a zbraní majících vzhled samonabíjecích, plynové s kinetickou energií střely
1
2
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vyšší než 16 J s výjimkou paintballových, více než dvouranové nebo opakovací perkusní
zbraně.
d) Ostatní zbraně – zbraně kategorie D
U zbraní nespadajících pod režim povolování ani ohlášení, je nabývání do vlastnictví
omezeno pouze věkem 18 let a způsobilostí k právnímu jednání nabývat do
vlastnictví je může rovněž právnická osoba.
Jedná se např. o historické zbraně, jedno a dvouranové zbraně na principu perkusních,
doutnákových, kolečkových a křesadlových zámkových systémů, zbraně pro střelbu
náboji typu „flobert“ s energií do 7,5 J, plynové na vzduchovou kartuš, plynové
s kinetickou energií střely do 16 J, mechanické zbraně s napínací silou nad 150 N,
znehodnocené zbraně.
e) Střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané (dále jen "střelivo").
V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie rozhoduje Český úřad
pro zkoušení zbraní a střeliva3.
3. Zbrojní průkazy a oprávnění k nabývání zbraní a střeliva
Zbrojní průkazy se dělí do skupin, přičemž každá skupina zakládá jiné oprávnění k držení
a nošení zbraně, a promítá se i do oprávnění zbraň nabývat:
A – ke sběratelským účelům (držitel může nabývat do vlastnictví zbraň kategorie A, na kterou
mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo
zbraň kategorie C; střelivo max. 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení
nebo 1 menší spotřebitelské balení),
B – ke sportovním účelům (držitel může nabývat do vlastnictví sportovní zbraň kategorie B,
na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní zbraň kategorie C a střelivo do
těchto zbraní),
C – k loveckým účelům (držitel může nabývat do vlastnictví sportovní zbraň kategorie B, na
kterou mu bylo vydáno povolení, nebo loveckou zbraň kategorie C a střelivo do těchto
zbraní),
D – k výkonu zaměstnání nebo povolání – neopravňuje k nabývání zbraní do vlastnictví,
E – k ochraně života, zdraví nebo majetku (držitel může nabývat do vlastnictví a nosit zbraň
kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nabývat do
vlastnictví střelivo nebo jednotlivé díly nábojů pouze do zbraně, kterou je oprávněn
držet, a to po předložení průkazu zbraně; toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit,
a nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní),
F – k provádění pyrotechnického průzkumu – neopravňuje k nabývání zbraní do
vlastnictví.
4. Zbrojní licence
Zbrojní licence je veřejná listina, která právnickou nebo fyzickou osobu opravňuje k
nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených
pro jednotlivé skupiny zbrojní licence nebo k provozování pyrotechnického průzkumu podle
oprávnění stanoveného pro zbrojní licenci skupiny K. Zbrojní licence se rozlišují podle
důvodů užívání zbraní nebo střeliva a rozsahu oprávnění do skupin A až K:
A – vývoj, výroba zbraní nebo střeliva (držitel může nabývat do vlastnictví a držet zbraň,
zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci),
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B – opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva (držitel může nabývat do
vlastnictví a držet zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo v rozsahu kategorie
uvedené ve zbrojní licenci),
C – nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva (držitel může nabývat do vlastnictví a
držet zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo v rozsahu kategorie uvedené ve
zbrojní licenci),
D – půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva (držitel může nabývat do vlastnictví
a držet zbraň nebo střelivo kategorie C, přijímat do úschovy a uschovávat zbraň nebo
střelivo kategorie uvedené ve zbrojní licenci),
E – ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva (držitel může nabývat do vlastnictví a
držet zbraň nebo střelivo v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci pouze za
účelem jejich zničení nebo znehodnocení),
F – výuka nebo výcvik ve střelbě (držitel může nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie
A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno
povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet),
G – zajišťování ostrahy majetku a osob (držitel může nabývat do vlastnictví a držet zbraň
kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo
vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn
držet),
H – uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti (držitel může nabývat do
vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie
B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní,
které je oprávněn držet),
I – provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti (držitel může nabývat do vlastnictví a
držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na
kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které
je oprávněn držet),
J – zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu (držitel může nabývat do
vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie
B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní,
které je oprávněn držet, je-li soudním znalcem, držet zbraň kategorie A, B anebo C a
střelivo do této zbraně za účelem vypracování znaleckého posudku),
K – provozování pyrotechnického průzkumu – neopravňuje k nabývání zbraní do
vlastnictví.
5. Postup při provádění soupisu zbraní a střeliva
Se zbraní kategorií A, B a C nemůže manipulovat nikdo, kdo k tomu nemá příslušné
oprávnění dle zákona o zbraních. Daňový exekutor může zákonem stanoveným způsobem
omezit vlastnická práva ke zbrani, avšak manipulovat s vlastní zbraní může pouze, je-li
držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny (dle konkrétní zbraně). Proto je nezbytné,
pokud nevlastní oprávnění (zbrojní průkaz) přímo daňový exekutor, k exekuci přizvat subjekt,
který oprávnění se zbraní manipulovat má.
V praxi tímto subjektem zpravidla bude podnikatel v oboru zbraní a střeliva (prodejci –
obchodníci se zbraněmi). Tyto osoby pak mohou být přímo jako třetí osoba u prováděné
exekuce a mohou sepsanou zbraň fyzicky odebrat a převést do skladu. Kromě toho mohou
poskytnout i odborné rady a případně poradit se stanovením předběžné ceny. Jejich aktuální
seznam lze získat na PČR – odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál příslušného
kraje, případně na příslušném kontaktním pracovišti odboru podle okresu bydliště dlužníka.
PČR obecně službu asistence při exekuci neposkytuje.
Na doplnění lze uvést, že pokud bude mít exekutor zbrojní průkaz příslušné skupiny, může
zbraň odebrat i sám. Komplikovanější situace je u zbraní zakázaných (kategorie A) a u
zbraní kategorie B, k jejichž držení je nutná výjimka, resp. povolení – tuto může odebrat
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pouze osoba, která má takovou výjimku udělenu, resp. držitel povolení. Naproti tomu u
zbraní kategorie D je situace nejjednodušší, neboť jejich držení je dle zákona o zbraních
povoleno všem k právnímu jednání plně způsobilým osobám starším 18 let.
Poté, co bude zbraň sepsána, je nezbytné tuto skutečnost neprodleně oznámit místně
příslušnému útvaru PČR – odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (dle
místa pobytu/sídla dlužníka), který v centrální evidenci zbraní zaznamená tuto
skutečnost do poznámky.
6. Uskladnění sepsaných zbraní
Dle vyjádření Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál PČR nejsou policejní
sklady uzpůsobeny na ukládání exekučně zabavených zbraní (ani kapacitně) a kromě toho
pro to nemá PČR ani žádnou zákonnou oporu. Zákon o zbraních ani jiný zákon nedává PČR
oprávnění přebírat do úschovy exekučně zabavené zbraně. Dle současné praxe PČR
doporučuje obdobný postup jako při exekuci (zabavení), tzn. řešit otázku uskladnění
prostřednictvím subjektů majících oprávnění k úschově a skladování zbraní – právnické nebo
fyzické osoby mající koncesní listinu a zbrojní licenci na úschovu zbraní, vydanou dle zákona
o zbraních (zbrojní licence skupiny „D“ – vzor uveden ve vyhlášce č. 115/2014 Sb., o
provedení některých ustanovení zákona o zbraních). Jedná se rovněž o podnikatele v oboru
zbraní (prodejci – obchodníci se zbraněmi). Přehled (aktuální) lze získat opět na PČR –
odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál příslušného kraje, případně na příslušném
kontaktním pracovišti odboru v okrese (seznam oprávněných subjektů se neustále mění, a
proto je vždy vhodné aktuální stav ověřit na tomto pracovišti, kde mají nejlepší přehled o
tom, kdo skutečně úschovu zbraní poskytuje, protože skutečnost, že subjekt má vydánu
licenci, ještě nemusí nutně znamenat, že tuto činnost fakticky vykonává – může mít licenci
vydánu, ale provoz skladu ještě nezahájil nebo naopak již ukončil). Jedná se tedy o komerční
záležitost – za úplatu. Smlouva o skladování zabavených zbraní bude uzavírána vždy ad hoc
na návrh příslušného finančního úřadu cestou Odboru hospodářské správy, přičemž návrh
smlouvy podléhá schválení Sekcí ekonomiky GFŘ.
7. Zpeněžení sepsaných zbraní
Nabývat do vlastnictví zbraně může pouze osoba, která je držitelem zbrojního průkazu nebo
zbrojní licence příslušné skupiny, pokud není zákonem o zbraních stanoveno jinak, čímž se
rozumí např. udělení výjimky k nabytí zbraně kategorie A (povinnost předchozího udělení
výjimky neplatí pro držitele zbrojní licence skupiny A, B nebo C za předpokladu, že
předmětem jejich podnikatelské činnosti jsou zbraně kategorie A), udělení povolení k nabytí
zbraně kategorie B (neplatí pro držitele zbrojní licence skupiny A, B nebo C za předpokladu,
že předmětem jejich podnikatelské činnosti jsou zbraně kategorie B) nebo nákup zbraní
kategorie D, ke kterému není potřeba držení ani zbrojního průkazu ani zbrojní licence (je
omezeno jen věkem a způsobilostí k právnímu jednání). Výjimku zákon o zbraních připouští
v případě dědictví, kdy dědic může získat oprávnění k držení zbraně až následně – zbrojní
průkaz + případně další oprávnění jako výjimku nebo povolení.
Zabavené zbraně je proto nutno pro účely zpeněžení rozdělit z hlediska ustanovení
§ 212 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v účinném znění (dále jen „DŘ“), jež stanoví
odlišný postup pro zpeněžení věcí, jejichž prodej je zakázán, nebo nejsou bez povolení
obchodovatelné. Z tohoto pohledu pak:
a) zbraně kategorií A a B – tj. zbraně, k jejichž nákupu je třeba výjimka, resp. povolení –
správce daně prodá mimo dražbu, a to osobě, která je podle zákona o zbraních
oprávněna k jejich nákupu, nebo prostřednictvím osoby, která je oprávněna s nimi
obchodovat (tj. prostřednictvím držitele licence skupiny C) a to nejméně za polovinu
zjištěné ceny (je-li více zájemců, prodá správce daně věci tomu, kdo učiní nejvyšší
nabídku); protože DŘ v ustanovení § 212 formální postup prodeje přímo neřeší, bude
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správce daně postupovat analogicky s ustanovením § 213 odst. 2 DŘ, resp. 214 odst. 3
DŘ, tzn. prodej zaprotokoluje a stejnopis protokolu předá nabyvateli4;
b) zbraně kategorií C a D – tj. zbraně, k jejichž nákupu není potřeba povolení (nabytí
podléhá ohlášení, resp. je omezeno jen věkem a způsobilostí k právním úkonům) –
správce daně prodá v dražbě. V dražební vyhlášce je nutno upozornit na omezení
okruhu dražitelů s ohledem na konkrétní kategorii v dražbě nabízené zbraně.
8. Vydání zbraně vydražiteli:
Podmínky vydání zbraně vydražiteli z úschovy se doporučuje výslovně stanovit ve smlouvě o
úschově (uskladnění) zbraní, tak že uschovatel vydá zbraň z úschovy vydražiteli na základě
pravomocného rozhodnutí o nabytí zbraně (rozhodnutí o příklepu) nebo protokolu o prodeji
movité věci4. Pro kontrolu je vhodné uschovatele předem písemně vyrozumět o tom, kdo
nabyl zbraň do vlastnictví (zaslat mu předem kopii nabývacího titulu – rozhodnutí o udělení
příklepu, protokolu o prodeji movité věci.), aby bylo zajištěno, že nedojde ke zfalšování
nabývacího titulu; uschovatel poté vydá zbraň z úschovy na základě předložení rozhodnutí o
příklepu opatřeného doložkou právní moci nebo protokolu o prodeji zbraně mimo dražbu,
ověření totožnosti a prověření oprávnění k držení příslušné zbraně – za to, že zbraň nebude
vydána vydražiteli, který nesplňuje zákonné podmínky pro držení zbraně, ručí uschovatel5.
Po vydání rozhodnutí o příklepu je rovněž nezbytně nutné bezodkladně zaslat
informaci o prodeji zbraně v dražbě (průvodní dopis s kopií rozhodnutí o příklepu)
místně příslušnému útvaru PČR – odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
(stejnému, kterému bylo hlášeno zabavení zbraně – nutno brát v úvahu při změně místa
pobytu/sídla dlužníka), který v centrální evidenci zbraní zneplatní poznámku o tom, že
zbraň je předmětem exekuce.

JUDr. Eva Kostolanská
ředitel sekce
v zastoupení:
Ing. Mgr. Radim Patočka
ředitel odboru

Na vědomí
Odvolací finanční ředitelství
Generální ředitelství cel
Ministerstvo financí – Odbor 32, Odbor 39

4

modifikovaný vzor protokolu k § 213 odst. 2 DŘ – viz vzor v Tiskopisech dle DŘ s platností od
1. 1. 2011
5
§ 76d zákona o zbraních
Elektronicky podepsáno
03.03.2016
Ing. Mgr. Radim Patočka v z.
ředitel odboru

