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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 12

Rozeslána dne 29. ledna 2021

Cena Kč 44,–

O B S A H:
24. N a ř í z e n í v l á d y o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení
evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
25. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
26. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. ledna 2021
o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I
a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence

Vláda nařizuje k provedení § 14a odst. 6 zákona
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 13/2021 Sb.:

vodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I držitelem
zbraně kategorie C-I stanoví příloha k tomuto nařízení.

§1

§3

Předmět úpravy

Vedení evidence zbraní kategorie C-I držitelem
zbrojní licence v centrálním registru zbraní

Tímto nařízením se stanoví
a) způsob a rozsah ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I,
b) vedení evidence zbraní kategorie C-I, které jsou
předmětem podnikatelské činnosti podnikatele,
jde-li o podnikatele v oboru zbraní a střeliva, a
c) vzor formuláře ohlášení nabytí nebo převodu
vlastnictví ke zbrani kategorie C-I.
§2
Ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví
ke zbrani kategorie C-I
(1) V ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví
ke zbrani kategorie C-I se uvedou:
a) u osoby nabývající vlastnictví osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) u osoby převádějící vlastnictví osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu,
c) údaje o zbrani,
d) datum nabytí nebo převodu a
e) sdělení ohlašovatele, který podává ohlášení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
nebo elektronicky se zaručenou identitou, zda
požaduje zaslání kontrolního výpisu zbraní kategorie C-I, které jsou vedeny k jeho osobě
v centrálním registru zbraní po zohlednění dotčeného ohlášení, a to do jeho datové schránky
nebo na jeho e-mailovou adresu, kterou poskytl
správci centrálního registru zbraní.
(2) Vzor formuláře ohlášení nabytí nebo pře-

(1) Předepsané elektronické formuláře, kterými
držitelé zbrojních licencí a jimi pověřené osoby zaznamenávají v centrálním registru zbraní každou
změnu stavu zbraně kategorie C-I, tvoří sady webových formulářů pro ruční vkládání záznamů a jejich
editaci. Sady webových formulářů jsou součástí evidenční knihy zbraní.
(2) Individualizovanými přístupovými údaji,
kterými se držitel zbrojní licence nebo pověřená
osoba přihlašuje do centrálního registru zbraní, jsou
certifikát vydaný kvalifikovaným poskytovatelem
služeb vytvářejících důvěru, uživatelské jméno
a heslo. Součástí individualizovaných přístupových
údajů je bezpečnostní kód (PUK), který pověřená
osoba použije při prokazování totožnosti v případě
zapomenutého hesla. Správce centrálního registru
zbraní může přístup do centrálního registru zbraní
umožnit také prostřednictvím přístupu se zaručenou
identitou s využitím občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
nebo popřípadě jiného prostředku pro elektronickou
identifikaci.
(3) Evidenční kniha zbraní umožňuje vyhledávání zbraně kategorie C-I podle zadaných kritérií,
předání zbraně kategorie C-I z evidenční knihy
zbraní, převzetí zbraně kategorie C-I na evidenční
knihu zbraní, vložení údajů o vyrobené zbrani kategorie C-I a zbrani dovezené na území České republiky, údajů o úpravě a opravě zbraně kategorie C-I, znehodnocení zbraně kategorie C-I nebo
výrobě řezu zbraně kategorie C-I. Evidenční kniha umožňuje také editaci záznamu zbraně kategorie C-I.
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§4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. ledna
2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. ledna 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku,
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů
a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 304/
/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů
a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění
nařízení vlády č. 434/2017 Sb. a nařízení vlády
č. 184/2019 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu § 18 se doplňují slova „s tex-

tovou vrstvou nebo ve formátu Extensible Hypertext
Markup Language (přípona XHTML)“.
2. Na konci § 18 se doplňují věty „Podpis osoby, která listinu podepsala, lze na listině podané
v elektronické podobě nahradit slovy „vlastní rukou“
nebo zkratkou „v. r.“, které se uvedou u příjmení
této osoby. V případě úředně ověřeného podpisu se
dále uvede označení úřadu, pořadové číslo úředně
ověřeného podpisu, datum úředního ověření a jméno
osoby, která úřední ověření provedla.“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února
2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. ledna 2021
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně
a dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, uzavřená dne 8. 12. 2020 mezi těmito smluvními
stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice
a
Veolia – Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, uzavřená dne 7. 10. 2020
mezi těmito smluvními stranami
Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky
a
Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu.
3. Dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, uzavřený
dne 7. 9. 2020 mezi těmito smluvními stranami
Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky
a
Unií zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb.
4. Dodatek č. 3 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, uzavřený
dne 26. 11. 2020 mezi těmito smluvními stranami
Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky
a
Unií zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb.
5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, uzavřená dne 17. 12. 2020 mezi těmito smluvními
stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
– Sekcí silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství.
6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2021 – 2024, uzavřená dne 17. 12. 2020 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
– Sekcí MHD + VSD
a
Svazem dopravy České republiky – Sekcí MHD.
7. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021 (pro a.s. a s.r.o.), uzavřená dne 17. 12. 2020 mezi těmito
smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
– Sekcí silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Strana 272

Sbírka zákonů 2021

Částka 12

21

8 591449 012010
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2021 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead
Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky –
knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice:
ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční podmínky
předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace:
informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

