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203/2021 Sb.  
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY  
 

ze dne 17. května 2021  
 

o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se 
stanovenými technickými specifikacemi  

 
 Vláda nařizuje k provedení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 
119/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 217/2013 Sb., zákona č. 
64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 
13/2021 Sb.:  
 

§ 1  
 

Předmět úpravy  
 
 Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie

1)
 a určuje národní kontaktní místo pro výměnu informací 

o souladu poplašných a signalizačních zbraní podle zákona o zbraních s technickými specifikacemi pro dovolené výrobní 
provedení expanzní zbraně stanovenými jiným právním předpisem

 2)
.  

  
§ 2  

 
Národní kontaktní místo  

 
 (1) Národním kontaktním místem pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní s technickými 
specifikacemi pro dovolené výrobní provedení expanzní zbraně je Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "úřad").  
  
 (2) Úřad poskytne národnímu kontaktnímu místu členského státu Evropské unie na požádání informace, které se 
týkají souladu poplašných a signalizačních zbraní s technickými specifikacemi pro dovolené výrobní provedení expanzní zbraně 
a které jsou výsledkem jím prováděných ověřování nebo kontrol.  
  

§ 3  
 

Účinnost 
 
  

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.  
 

Předseda vlády:  
 

Ing. Babiš v. r.  
 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:  
 

Hamáček v. r.  
 
____________________ 
 
  
1) Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/69 ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné a signalizační zbraně 
podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.  
  
2) Vyhláška č. 162/2021 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a technických požadavcích na plynové nábojky 
pro expanzní zbraně. 
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