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119
Â K ON
ZA
ze dne 8. brÏezna 2002
o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 156/2000 Sb., o oveÏrÏovaÂnõÂ strÏelnyÂch zbranõÂ,
strÏeliva a pyrotechnickyÂch prÏedmeÏtuÊ a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu
(zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 13/1998 Sb., a zaÂkona cÏ. 368/1992 Sb.,
o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb.,
o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon),
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon o zbranõÂch)
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Ï ELIVO
ZBRANEÏ A STR
H L AVA I
Â VODNIÂ USTANOVENIÂ
U
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) Tento zaÂkon upravuje kategorie strÏelnyÂch
zbranõÂ (daÂle jen ¹zbraneÏª) a strÏeliva, podmõÂnky pro
nabyÂvaÂnõÂ vlastnictvõÂ, drzÏenõÂ, nosÏenõÂ a pouzÏõÂvaÂnõÂ zbraneÏ
nebo strÏeliva, praÂva a povinnosti drzÏiteluÊ zbranõÂ nebo
strÏeliva, podmõÂnky pro vyÂvoz, dovoz nebo tranzit
zbranõÂ nebo strÏeliva a pro provozovaÂnõÂ strÏelnic, provozovaÂnõÂ informacÏnõÂch systeÂmuÊ v oblasti zbranõÂ a strÏeliva, sankce a vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy v oblasti zbranõÂ
a strÏeliva.
(2) ZaÂkon se nevztahuje na
a) zbraneÏ, strÏelivo a vojenskou munici, ktereÂ jsou
nabyÂvaÂny a drzÏeny ve vyÂzbroji ozbrojenyÂch sil
CÏeskeÂ republiky,1) ozbrojenyÂch bezpecÏnostnõÂch
sboruÊ, ozbrojenyÂch slozÏek celnõÂ spraÂvy, zpravodajskyÂch sluzÏeb CÏeskeÂ republiky a ozbrojenyÂch
sil nebo sboruÊ jinyÂch staÂtuÊ prÏi jejich pobytu na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, prÏekracÏovaÂnõÂ staÂtnõÂch hranic CÏeskeÂ republiky a pruÊjezdu prÏes uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky nebo prÏeletu nad uÂzemõÂm CÏeskeÂ republiky podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2) nebo
mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏeskaÂ republika
vaÂzaÂna,
b) zbraneÏ, strÏelivo a vojenskou munici ve vlastnictvõÂ

staÂtu, ktereÂ jsou urcÏeny ke sbõÂrkovyÂm, vyÂzkumneÏ
vyÂvojovyÂm nebo muzejnõÂm uÂcÏeluÊm subjekty uvedenyÂmi v põÂsmenu a), Ministerstvem vnitra (daÂle
jen ¹ministerstvoª) a Ministerstvem obrany,
c) zbraneÏ, strÏelivo a vojenskou munici, ktereÂ jsou
urcÏeny k oveÏrÏovaÂnõÂ CÏeskyÂm uÂrÏadem pro zkousÏenõÂ
zbranõÂ a strÏeliva,3)
d) zbraneÏ, strÏelivo a vojenskou munici, ktereÂ jsou
kulturnõÂmi pamaÂtkami, soucÏaÂstõÂ souboru prohlaÂsÏeneÂho za kulturnõÂ pamaÂtku nebo sbõÂrkovyÂmi
prÏedmeÏty, ktereÂ jsou ve vlastnictvõÂ staÂtu, krajuÊ
nebo obcõÂ, a
e) zrÏizovaÂnõÂ a provozovaÂnõÂ strÏelnic subjekty uvedenyÂmi v põÂsmenech a) azÏ c) pouze pro jejich potrÏebu.
§2
VymezenõÂ neÏkteryÂch pojmuÊ
(1) Druhy zbranõÂ a strÏeliva jsou vymezeny v prÏõÂloze.
(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) drzÏenõÂm zbraneÏ nebo strÏeliva mõÂt
1. zbranÏ nebo strÏelivo uvnitrÏ bytovyÂch nebo provoznõÂch prostor nebo uvnitrÏ zrÏetelneÏ ohranicÏenyÂch nemovitostõÂ se souhlasem vlastnõÂka nebo
naÂjemce uvedenyÂch prostor nebo nemovitostõÂ,
2. zbranÏ nenabitou naÂboji v zaÂsobnõÂku, naÂbojoveÂ
schraÂnce, naÂbojoveÂ komorÏe hlavneÏ nebo naÂbojovyÂch komoraÂch vaÂlce revolveru a ulozÏenou
v uzavrÏeneÂm obalu za uÂcÏelem jejõÂho prÏemõÂsteÏnõÂ
z mõÂsta na mõÂsto,
b) nosÏenõÂm zbraneÏ nebo strÏeliva mõÂt zbranÏ nebo strÏe-

) ZaÂkon cÏ. 219/1999 Sb., o ozbrojenyÂch silaÂch CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 352/2001 Sb.
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojenyÂch sil jinyÂch staÂtuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.

1
2
3

) ZaÂkon cÏ. 156/2000 Sb., o oveÏrÏovaÂnõÂ strÏelnyÂch zbranõÂ, strÏeliva a pyrotechnickyÂch prÏedmeÏtuÊ a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 288/1995
Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 13/1998 Sb., a zaÂkona cÏ. 368/1992 Sb.,
o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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livo u sebe, s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch v põÂsmenu a),
c) mõÂstem pobytu adresa trvaleÂho pobytu obcÏana
CÏeskeÂ republiky,4) anebo adresa trvaleÂho nebo
prÏechodneÂho pobytu5) cizince,6)
d) podnikatelem v oboru zbranõÂ a strÏeliva fyzickaÂ
nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ7) zbraneÏ nebo strÏelivo
1. vyvõÂjõÂ, vyraÂbõÂ, upravuje, opravuje, znehodnocuje nebo nicÏõÂ,
2. uschovaÂvaÂ, skladuje, puÊjcÏuje, prÏepravuje, nakupuje, prodaÂvaÂ nebo k tomu prÏijõÂmaÂ objednaÂvky,
nebo
3. prÏenechaÂvaÂ jinyÂm nebo jejich nabytõÂ, prodej
nebo prÏenechaÂvaÂnõÂ zprostrÏedkovaÂvaÂ,
e) prÏenechaÂnõÂm zbraneÏ nebo strÏeliva poskytnutõÂ
mozÏnosti jineÂ osobeÏ se zbranõÂ nebo strÏelivem fakticky naklaÂdat.
HLAVA I I
Ï ELIVA
KATEGORIE ZBRANIÂ A STR
§3
RozdeÏlenõÂ zbranõÂ a strÏeliva
(1) ZbraneÏ a strÏelivo se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
rozdeÏlujõÂ na
a) zakaÂzaneÂ zbraneÏ, zakaÂzaneÂ strÏelivo nebo zakaÂzaneÂ
doplnÏky zbranõÂ ± kategorie A (daÂle jen ¹zbraneÏ
kategorie Aª),
b) zbraneÏ podleÂhajõÂcõÂ povolenõÂ ± kategorie B (daÂle jen
¹zbraneÏ kategorie Bª),
c) zbraneÏ podleÂhajõÂcõÂ ohlaÂsÏenõÂ ± kategorie C (daÂle jen
¹zbraneÏ kategorie Cª) a
d) ostatnõÂ zbraneÏ ± kategorie D (daÂle jen ¹zbraneÏ
kategorie Dª),
e) strÏelivo do zbranõÂ kategoriõÂ A azÏ D, ktereÂ nenõÂ
zakaÂzaneÂ (daÂle jen ¹strÏelivoª).
(2) ZbraneÏmi zarÏazenyÂmi do kategoriõÂ A azÏ D se
rozumõÂ teÂzÏ hlavnõÂ cÏaÂsti zbranõÂ, kteryÂch jsou nebo majõÂ
byÂt jejich soucÏaÂstõÂ.
(3) V pochybnostech o zarÏazenõÂ typu zbraneÏ nebo
strÏeliva do kategorie podle odstavce 1 rozhoduje CÏeskyÂ
uÂrÏad pro zkousÏenõÂ zbranõÂ a strÏeliva (§ 74 odst. 7).8)
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Postup CÏeskeÂho uÂrÏadu pro zkousÏenõÂ zbranõÂ a strÏeliva
prÏi zarÏazovaÂnõÂ typu zbraneÏ nebo strÏeliva do kategorie
podle odstavce 1 stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§4
ZbraneÏ kategorie A
ZbraneÏmi kategorie A jsou
a) zbraneÏ
1. vojenskeÂ, s vyÂjimkou pusÏek, samonabõÂjecõÂch
a opakovacõÂch pusÏek, pistolõÂ a revolveruÊ, oveÏrÏenyÂch pro civilnõÂ pouzÏitõÂ, pokud podleÂhajõÂ
oveÏrÏovaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,
2. samocÏinneÂ,
3. vyrobeneÂ nebo upraveneÂ tak, zÏe lze utajit jejich
uÂcÏel, nebo u kteryÂch byly puÊvodnõÂ charakter
a podoba zmeÏneÏny tak, aby se jejich pouzÏitõÂm
mohly zpuÊsobit teÏzÏsÏõÂ naÂsledky, anebo zbraneÏ
maskovaneÂ jako jineÂ prÏedmeÏty (zaÂkerÏneÂ
zbraneÏ),
4. palneÂ nevyrobeneÂ z kovuÊ, pokud nejsou identifikovatelneÂ jako zbraneÏ prÏi kontrolaÂch osob
a zavazadel pomocõÂ detekcÏnõÂch a rentgenovyÂch
prÏõÂstrojuÊ,
5. plynoveÂ nebo expanznõÂ, nejde-li o dovoleneÂ vyÂrobnõÂ provedenõÂ,
6. strÏelnaÂ naÂstrahovaÂ zarÏõÂzenõÂ a
7. s pevneÏ vestaveÏnyÂmi tlumicÏi hluku vyÂstrÏelu
nebo s pevneÏ vestaveÏnyÂmi laserovyÂmi zameÏrÏovacÏi;
b) strÏelivo
1. se strÏelou pruÊbojnou, vyÂbusÏnou nebo zaÂpalnou,
2. pro kraÂtkeÂ kuloveÂ zbraneÏ se strÏelou sÏokovou
nebo strÏelou urcÏenou ke zvyÂsÏenõÂ raniveÂho
uÂcÏinku,
3. ktereÂ neodpovõÂdaÂ dovoleneÂmu vyÂrobnõÂmu provedenõÂ, a
4. vojenskaÂ munice;
c) doplnÏky zbranõÂ
1. tlumicÏe hluku vyÂstrÏelu,
2. zameÏrÏovacÏe zbranõÂ konstruovaneÂ na principu
noktovizoruÊ a
3. laseroveÂ zameÏrÏovacÏe.

4

) § 10 odst. 1 zaÂkona cÏ. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodnyÂch cÏõÂslech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o evidenci
obyvatel).
5
) § 30 azÏ 34, § 49 a § 65 azÏ 87 zaÂkona cÏ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 140/2001 Sb.
6
) § 1 odst. 2 zaÂkona cÏ. 326/1999 Sb.
7

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

8

) § 17 zaÂkona cÏ. 156/2000 Sb.

§5
ZbraneÏ kategorie B
ZbraneÏmi kategorie B jsou
a) kraÂtkeÂ opakovacõÂ nebo samonabõÂjecõÂ zbraneÏ,
b) kraÂtkeÂ jednoranoveÂ nebo võÂceranoveÂ zbraneÏ pro
strÏelivo se strÏedovyÂm zaÂpalem,
c) jednoranoveÂ nebo võÂceranoveÂ zbraneÏ pro strÏelivo
s okrajovyÂm zaÂpalem, jejichzÏ celkovaÂ deÂlka je
mensÏõÂ nezÏ 280 mm,
d) dlouheÂ samonabõÂjecõÂ zbraneÏ, jejichzÏ zaÂsobnõÂk
nebo naÂbojovaÂ schraÂnka a naÂbojovaÂ komora mohou dohromady pojmout võÂce nezÏ 3 naÂboje,
e) dlouheÂ samonabõÂjecõÂ zbraneÏ, jejichzÏ zaÂsobnõÂk
nebo naÂbojovaÂ schraÂnka a naÂbojovaÂ komora nemohou dohromady pojmout võÂce nezÏ 3 naÂboje
a u nichzÏ je podaÂvacõÂ uÂstrojõÂ odnõÂmatelneÂ, anebo
u nichzÏ nenõÂ zarucÏeno, zÏe nemohou byÂt prÏemeÏneÏny beÏzÏneÏ dostupnyÂmi naÂstroji na zbraneÏ, jejichzÏ
zaÂsobnõÂk nebo naÂbojovaÂ schraÂnka a naÂbojovaÂ komora mohou dohromady pojmout võÂce nezÏ 3 naÂboje,
f) dlouheÂ opakovacõÂ zbraneÏ, jejichzÏ deÂlka hlavneÏ je
mensÏõÂ nebo je rovnaÂ 600 mm, a dlouheÂ samonabõÂjecõÂ zbraneÏ s hladkyÂm vyÂvrtem hlavneÏ, jejichzÏ
deÂlka hlavneÏ je mensÏõÂ nebo je rovnaÂ 600 mm,
g) samonabõÂjecõÂ zbraneÏ, pokud majõÂ vzhled samocÏinnyÂch zbranõÂ, a
h) signaÂlnõÂ zbraneÏ pro pouzÏitõÂ signaÂlnõÂch naÂbojuÊ raÂzÏe
veÏtsÏõÂ nezÏ 19 mm.
§6
ZbraneÏ kategorie C
ZbraneÏmi kategorie C jsou
a) jednoranoveÂ nebo võÂceranoveÂ zbraneÏ pro strÏelivo
s okrajovyÂm zaÂpalem, jejichzÏ celkovaÂ deÂlka se
rovnaÂ nebo je veÏtsÏõÂ nezÏ 280 mm,
b) jednoranoveÂ nebo võÂceranoveÂ, opakovacõÂ nebo
samonabõÂjecõÂ dlouheÂ zbraneÏ neuvedeneÂ v § 5
põÂsm. d) azÏ f),
c) plynoveÂ zbraneÏ, u nichzÏ kinetickaÂ energie strÏely
na uÂstõÂ hlavneÏ je vysÏsÏõÂ nezÏ 16 J, s vyÂjimkou paintbalovyÂch zbranõÂ, a
d) võÂce nezÏ dvouranoveÂ zbraneÏ zkonstruovaneÂ na
principu perkusnõÂch zaÂmkovyÂch systeÂmuÊ.

9
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§7
ZbraneÏ kategorie D
ZbraneÏmi kategorie D jsou
a) historickeÂ zbraneÏ,
b) zbraneÏ jednoranoveÂ a dvouranoveÂ zkonstruovaneÂ
na principech doutnaÂkovyÂch, kolecÏkovyÂch, krÏesadlovyÂch nebo perkusnõÂch zaÂmkovyÂch systeÂmuÊ,
c) palneÂ zbraneÏ urcÏeneÂ pro strÏelbu naÂboji typu flobert s energiõÂ strÏely na uÂstõÂ hlavneÏ do 7,5 J,
d) plynoveÂ zbraneÏ na vzduchovou kartusÏ,
e) plynoveÂ zbraneÏ, u nichzÏ kinetickaÂ energie strÏely
na uÂstõÂ hlavneÏ dosahuje nejvõÂce 16 J,
f) expanznõÂ zbraneÏ a expanznõÂ prÏõÂstroje,
g) mechanickeÂ zbraneÏ, u nichzÏ je napõÂnacõÂ sõÂla veÏtsÏõÂ
nezÏ 150 N,
h) znehodnoceneÂ zbraneÏ, na kteryÂch byly provedeny
takoveÂ nevratneÂ uÂpravy, ktereÂ znemozÏnÏujõÂ jejich
pouzÏitõÂ ke strÏelbeÏ,
i) zbraneÏ, na kteryÂch byly rÏezem provedeny takoveÂ
uÂpravy, ktereÂ odkryÂvajõÂ alesponÏ cÏaÂstecÏneÏ vnitrÏnõÂ
konstrukci zbraneÏ, a
j) zbraneÏ neuvedeneÂ v kategoriõÂch A azÏ C.
H L AVA I I I
Â
Â
Â
NABYVANI VLASTNICTVIÂ, DRZÏENIÂ A NOSÏENIÂ
Ï ELIVA
ZBRANEÏ A STR
§8
NabyÂvat do vlastnictvõÂ, s vyÂjimkou deÏdeÏnõÂ (§ 66),
a drzÏet nebo nosit zbranÏ nebo strÏelivo muÊzÏe pouze ten,
kdo je drzÏitelem zbrojnõÂho pruÊkazu nebo zbrojnõÂ licence, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
§9
(1) ZbranÏ kategorie A je zakaÂzaÂno nabyÂvat do
vlastnictvõÂ, drzÏet nebo nosit, pokud nenõÂ daÂle stanoveno jinak. ZaÂkaz podle veÏty prvnõÂ se nevztahuje na
vyÂvoz nebo dovoz uskutecÏnÏovanyÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.9)
(2) Policie CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹policieª)
muÊzÏe udeÏlit vyÂjimku drzÏiteli zbrojnõÂho pruÊkazu nebo
zbrojnõÂ licence, kteryÂ provaÂdõÂ
a) sbeÏratelskou nebo muzejnõÂ cÏinnost,
b) prÏepravu, strÏezÏenõÂ mimorÏaÂdneÏ nebezpecÏnyÂch nebo
cennyÂch zaÂsilek nebo strÏezÏenõÂ objektuÊ mimorÏaÂdneÂ

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 38/1994 Sb., o zahranicÏnõÂm obchodu s vojenskyÂm materiaÂlem a o doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb.,
o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 42/1980 Sb., o hospodaÂrÏskyÂch stycõÂch se zahranicÏõÂm, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
a zaÂkon cÏ. 62/2000 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch prÏi vyÂvozu nebo dovozu vyÂrobkuÊ a o licencÏnõÂm rÏõÂzenõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ.
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duÊlezÏitosti, anebo objektuÊ duÊlezÏityÂch pro obranu
staÂtu,
c) vyÂrobnõÂ nebo obdobnou cÏinnost, prÏi ktereÂ ke
zkousÏenõÂ vyÂrobkuÊ nutneÏ potrÏebuje zbranÏ kategorie A,
d) vyÂuku a vyÂcvik ve strÏelbeÏ ze zbranõÂ kategorie
A, nebo
e) filmovou nebo divadelnõÂ cÏinnost; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ musõÂ byÂt zbranÏ nevratneÏ upravena tak, aby
prÏi strÏelbeÏ z nõÂ mohly byÂt pouzÏity pouze cvicÏneÂ
naÂboje a naÂbojky.
VyÂjimku lze udeÏlit, pokud to neodporuje verÏejneÂmu
porÏaÂdku a bezpecÏnosti, a lze ji cÏasoveÏ omezit, pokud
je udeÏlena podle põÂsmen b) azÏ e).
(3) Jde-li o udeÏlenõÂ vyÂjimky k nabytõÂ vlastnictvõÂ
nebo drzÏenõÂ zbraneÏ uvedeneÂ v § 4 põÂsm. a) bodeÏ 1,
kteraÂ podleÂhaÂ zvlaÂsÏtnõÂmu rezÏimu kontroly podle zaÂvazkuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou
je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a kteraÂ byla vyhlaÂsÏena ve
SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluv, musõÂ prÏedem vyslovit
souhlas Ministerstvo obrany.
(4) OpraÂvneÏnõÂ nosit zbranÏ kategorie A se zaznamenaÂvaÂ do zbrojnõÂho pruÊkazu.
§ 10
(1) O udeÏlenõÂ vyÂjimky podle § 9 odst. 2 zÏaÂdaÂ
drzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu nebo zbrojnõÂ licence na
prÏedepsaneÂm tiskopise, jehozÏ vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis. ZÏaÂdost musõÂ obsahovat
a) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ prÏõÂjmenõÂ, datum a mõÂsto
narozenõÂ a mõÂsto pobytu fyzickeÂ osoby (daÂle jen
¹osobnõÂ uÂdajeª), anebo naÂzev nebo obchodnõÂ
firmu, praÂvnõÂ formu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
praÂvnickeÂ osoby (daÂle jen ¹uÂdaje identifikujõÂcõÂ
praÂvnickou osobuª),
b) druh zbraneÏ, znacÏku vyÂrobce zbraneÏ, vzor (model), raÂzÏi a vyÂrobnõÂ cÏõÂslo zbraneÏ, pokud je zÏadateli
znaÂmo (daÂle jen ¹uÂdaje o zbraniª),
c) druh zakaÂzaneÂho strÏeliva, znacÏku vyÂrobce strÏeliva,
raÂzÏi strÏeliva a jeho pocÏet, jde-li o zÏaÂdost o udeÏlenõÂ
vyÂjimky k nabytõÂ vlastnictvõÂ a drzÏenõÂ nebo nosÏenõÂ
zakaÂzaneÂho strÏeliva,
d) druh zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ a jeho popis,
poprÏõÂpadeÏ vyÂrobnõÂ cÏõÂslo,
e) cÏõÂslo zbrojnõÂho pruÊkazu nebo zbrojnõÂ licence a
f) uÂcÏel a duÊvod pozÏadovaneÂ vyÂjimky.
(2) ZÏaÂdost se podaÂvaÂ u okresnõÂho (meÏstskeÂho, obvodnõÂho) rÏeditelstvõÂ policie, prÏõÂslusÏneÂho podle mõÂsta
pobytu fyzickeÂ osoby, nebo podle sõÂdla praÂvnickeÂ osoby (daÂle jen ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policieª).
(3) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu, kteryÂ maÂ mõÂsto
pobytu jesÏteÏ v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie, je
povinen teÂzÏ prÏedlozÏit prÏedchozõÂ souhlas tohoto cÏlen-
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skeÂho staÂtu s udeÏlenõÂm vyÂjimky podle odstavce 1 nebo
jeho prohlaÂsÏenõÂ o tom, zÏe prÏedchozõÂ souhlas nenõÂ nezbytnyÂ, s prÏekladem do jazyka cÏeskeÂho, vyhotovenyÂm
tlumocÏnõÂkem zapsanyÂm v seznamu znalcuÊ a tlumocÏnõÂkuÊ.
§ 11
(1) Platnost vyÂjimky udeÏleneÂ podle § 9 odst. 2 zanikaÂ, jestlizÏe
a) uplynula doba, na kterou byla udeÏlena, nebo
b) zanikla platnost zbrojnõÂho pruÊkazu nebo zbrojnõÂ
licence toho, komu byla vyÂjimka udeÏlena.
(2) VyÂjimka bude odnÏata, pominul-li duÊvod, pro
kteryÂ byla udeÏlena.
(3) V prÏõÂpadeÏ zaÂniku platnosti vyÂjimky podle odstavce 1 nebo jejõÂho odejmutõÂ podle odstavce 2, je vlastnõÂk zbraneÏ kategorie A povinen postupovat podle tohoto zaÂkona (§ 64).
§ 12
(1) ZbranÏ kategorie B lze nabyÂvat do vlastnictvõÂ
a drzÏet nebo nosit jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ, pokud
tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(2) StrÏelivo do zbraneÏ kategorie B muÊzÏe nabyÂvat
do vlastnictvõÂ, drzÏet a nosit pouze drzÏitel zbrojnõÂho
pruÊkazu nebo zbrojnõÂ licence v rozsahu opraÂvneÏnõÂ stanovenyÂch pro jednotliveÂ skupiny.
(3) O povolenõÂ podle odstavce 1 zÏaÂdaÂ drzÏitel
zbrojnõÂho pruÊkazu nebo zbrojnõÂ licence na prÏedepsaneÂm tiskopise, jehozÏ vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis. Obsahem zÏaÂdosti musõÂ byÂt
a) osobnõÂ uÂdaje nebo uÂdaje identifikujõÂcõÂ praÂvnickou
osobu,
b) uÂdaje o zbrani, ktereÂ se povolenõÂ tyÂkaÂ,
c) cÏõÂslo zbrojnõÂho pruÊkazu nebo zbrojnõÂ licence a
d) duÊvod zÏaÂdosti.
(4) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu, kteryÂ maÂ mõÂsto
pobytu jesÏteÏ v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie, je
povinen teÂzÏ prÏedlozÏit prÏedchozõÂ souhlas tohoto cÏlenskeÂho staÂtu s udeÏlenõÂm povolenõÂ podle odstavce 1 nebo
jeho prohlaÂsÏenõÂ o tom, zÏe prÏedchozõÂ souhlas nenõÂ nezbytnyÂ, s prÏekladem do jazyka cÏeskeÂho, vyhotovenyÂm
tlumocÏnõÂkem zapsanyÂm v seznamu znalcuÊ a tlumocÏnõÂkuÊ.
(5) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie vydaÂ povolenõÂ vlastnit
nebo drzÏet zbranÏ kategorie B, pokud maÂ k tomu zÏadatel rÏaÂdnyÂ duÊvod. Za rÏaÂdnyÂ duÊvod se povazÏuje
a) provozovaÂnõÂ muzejnictvõÂ nebo sbeÏratelskeÂ cÏinnosti,
b) uskutecÏnÏovaÂnõÂ sportovnõÂ, loveckeÂ, kulturnõÂ nebo
jineÂ zaÂjmoveÂ cÏinnosti nebo prÏõÂprava na povolaÂnõÂ,
c) provozovaÂnõÂ koncesovanyÂch zÏivnostõÂ v oboru
zbranõÂ a strÏeliva,
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d) zajisÏt'ovaÂnõÂ ostrahy majetku a osob,
e) zabezpecÏovaÂnõÂ uÂkoluÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu,10) nebo
f) ochrana zÏivota, zdravõÂ nebo majetku.
(6) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie vydaÂ povolenõÂ k nosÏenõÂ
zbraneÏ kategorie B, uvaÂdõÂ-li zÏadatel duÊvod uvedenyÂ
v odstavci 5 põÂsm. b), c), d), e) nebo f).
(7) Na zÏaÂdost zÏadatele se povolenõÂ podle odstavcuÊ
5 a 6 vydaÂ jednõÂm rozhodnutõÂm. Tato povolenõÂ lze
rovneÏzÏ vydat soucÏasneÏ s rozhodnutõÂm o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu nebo zbrojnõÂ licence.
(8) OpraÂvneÏnõÂ nosit zbranÏ kategorie B se zaznamenaÂvaÂ do zbrojnõÂho pruÊkazu.
§ 13
(1) Platnost povolenõÂ vydaneÂho podle § 12 zanikaÂ,
jestlizÏe zanikla platnost zbrojnõÂho pruÊkazu nebo
zbrojnõÂ licence.
(2) PovolenõÂ vydaneÂ podle § 12 odejme prÏõÂslusÏnyÂ
uÂtvar policie, pominul-li rÏaÂdnyÂ duÊvod, pro kteryÂ bylo
vydaÂno; to neplatõÂ, bylo-li povolenõÂ vydaÂno podle § 12
odst. 5 põÂsm. f).
(3) V prÏõÂpadeÏ zaÂniku platnosti povolenõÂ podle odstavce 1 nebo jeho odejmutõÂ podle odstavce 2, je vlastnõÂk zbraneÏ kategorie B povinen postupovat podle tohoto zaÂkona (§ 64).
§ 14
ZbranÏ kategorie C nebo strÏelivo do teÂto zbraneÏ
muÊzÏe nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet pouze drzÏitel
zbrojnõÂho pruÊkazu prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo zbrojnõÂ licence prÏõÂslusÏneÂ skupiny, kteryÂ je povinen nabytõÂ vlastnictvõÂ teÂto zbraneÏ ohlaÂsit prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie.
Tuto zbranÏ muÊzÏe drzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu nosit pouze v rozsahu opraÂvneÏnõÂ stanovenyÂch pro jednotliveÂ
skupiny zbrojnõÂch pruÊkazuÊ azÏ po jejõÂ registraci (§ 41).
§ 15
(1) ZbranÏ kategorie D nebo strÏelivo do teÂto
zbraneÏ muÊzÏe nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet nebo nosit
fyzickaÂ osoba starsÏõÂ 18 let zpuÊsobilaÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm. ZbranÏ kategorie D nebo strÏelivo do teÂto zbraneÏ
muÊzÏe nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet teÂzÏ praÂvnickaÂ
osoba.
(2) Ze zbraneÏ uvedeneÂ v § 7 põÂsm. a) nebo b) lze
strÏõÂlet jen na strÏelnici, s vyÂjimkou divadelnõÂch prÏedstavenõÂ, rekonstrukcõÂ historickyÂch bitev a jinyÂch kulturnõÂch akcõÂ; tato zbranÏ musõÂ byÂt oznacÏena platnou zkusÏebnõÂ znacÏkou podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.3)

(3) StrÏelba ze zbraneÏ uvedeneÂ v § 7 põÂsm. c) azÏ g)
nebo ze zbraneÏ uvedeneÂ v § 7 põÂsm. j) je zakaÂzaÂna na
mõÂsteÏ, kde by mohl byÂt ohrozÏen zÏivot nebo zdravõÂ
osoby nebo zpuÊsobena sÏkoda na majetku, pokud se
nejednaÂ o pouzÏitõÂ zbraneÏ k ochraneÏ zÏivota, zdravõÂ nebo
majetku.
(4) DrzÏitel zbraneÏ kategorie D je povinen zbranÏ
a strÏelivo do nõÂ zabezpecÏit proti zneuzÏitõÂ, ztraÂteÏ nebo
odcizenõÂ.
(5) DrzÏitel zbraneÏ kategorie D nesmõÂ
a) zbranÏ nosit viditelneÏ v mõÂstech, kam maÂ verÏejnost
volnyÂ prÏõÂstup,
b) zbranÏ nosit nebo s nõÂ jakkoliv manipulovat, pokud
je jeho schopnost k teÂto cÏinnosti snõÂzÏena pozÏitõÂm
alkoholickyÂch naÂpojuÊ, naÂvykovyÂch laÂtek,11) leÂkuÊ
nebo v duÊsledku nemoci,
c) prÏechovaÂvat veÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ bezdyÂmneÂho nebo
cÏerneÂho loveckeÂho prachu nezÏ 3 kilogramy a võÂce
nezÏ 1 000 zaÂpalek; zaÂpalky musõÂ byÂt ulozÏeny oddeÏleneÏ v samostatneÂ schraÂnce.
H L AVA I V
Ê KAZ
ZBROJNIÂ PRU
§ 16
ZbrojnõÂ pruÊkazy a jejich skupiny
(1) ZbrojnõÂ pruÊkaz je verÏejnaÂ listina, kteraÂ fyzickou osobu opravnÏuje k nabyÂvaÂnõÂ vlastnictvõÂ a drzÏenõÂ
zbraneÏ nebo strÏeliva do teÏchto zbranõÂ v rozsahu opraÂvneÏnõÂ stanovenyÂch pro jednotliveÂ skupiny zbrojnõÂho
pruÊkazu a v rozsahu teÏchto opraÂvneÏnõÂ k jejich nosÏenõÂ.
Doba platnosti zbrojnõÂho pruÊkazu je 5 let. ZbrojnõÂ pruÊkaz lze vydat podle posudku o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti
s dobou platnosti kratsÏõÂ nezÏ 5 let.
(2) ZbrojnõÂ pruÊkaz se rozlisÏuje podle uÂcÏelu uzÏõÂvaÂnõÂ zbraneÏ nebo strÏeliva a podle rozsahu opraÂvneÏnõÂ
do skupin
a) A ± ke sbeÏratelskyÂm uÂcÏeluÊm,
b) B ± ke sportovnõÂm uÂcÏeluÊm,
c) C ± k loveckyÂm uÂcÏeluÊm,
d) D ± k vyÂkonu zameÏstnaÂnõÂ nebo povolaÂnõÂ, nebo
e) E ± k ochraneÏ zÏivota, zdravõÂ nebo majetku.
VydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu
§ 17
(1) ZbrojnõÂ pruÊkaz vydaÂvaÂ prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie
na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti podaneÂ fyzickou osobou na prÏede-

10

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 553/1991 Sb., o obecnõÂ policii, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

11

) § 2 põÂsm. a) zaÂkona cÏ. 167/1998 Sb., o naÂvykovyÂch laÂtkaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.
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psaneÂm tiskopise, jehozÏ vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis. Obsahem zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu
musõÂ byÂt
a) osobnõÂ uÂdaje a
b) uÂdaj, o kterou skupinu zbrojnõÂho pruÊkazu zÏaÂdaÂ.
(2) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu je zÏadatel povinen prÏipojit
a) posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti drzÏet nebo nosit
zbranÏ a strÏelivo (daÂle jen ¹zdravotnõÂ zpuÊsobilostª),
b) doklad o odborneÂ zpuÊsobilosti drzÏet nebo nosit
zbranÏ a strÏelivo (daÂle jen ¹odbornaÂ zpuÊsobilostª),
c) 2 fotografie o rozmeÏru 35 x 45 mm, odpovõÂdajõÂcõÂ
soucÏasneÂ podobeÏ zÏadatele, zobrazujõÂcõÂ zÏadatele
v cÏelneÂm pohledu s vyÂsÏkou oblicÏejoveÂ cÏaÂsti hlavy
od ocÏõÂ k bradeÏ minimaÂlneÏ 13 mm, v obcÏanskeÂm
odeÏvu, bez bryÂlõÂ s tmavyÂmi skly a bez pokryÂvky
hlavy, nenõÂ-li jejõÂ pouzÏitõÂ oduÊvodneÏno duÊvody naÂbozÏenskyÂmi nebo zdravotnõÂmi; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ
nesmõÂ pokryÂvka hlavy zakryÂt oblicÏejovou cÏaÂst
zpuÊsobem znemozÏnÏujõÂcõÂm identifikaci zÏadatele,
a splnÏujõÂcõÂ pozÏadavky technickeÂho provedenõÂ stanoveneÂho provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem (daÂle
jen ¹fotografieª) a
d) jde-li o zÏaÂdost o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny C, teÂzÏ oveÏrÏenou kopii platneÂho loveckeÂho
lõÂstku; oveÏrÏenõÂ muÊzÏe proveÂst i prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie prÏi prÏedlozÏenõÂ zÏaÂdosti.
(3) Pokud se zÏadatel o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu
v poslednõÂch 10 letech prÏed podaÂnõÂm zÏaÂdosti neprÏetrzÏiteÏ zdrzÏoval võÂce nezÏ 6 meÏsõÂcuÊ mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, je povinen prÏedlozÏit teÂzÏ doklad obdobnyÂ
opisu z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ ze staÂtu, ve ktereÂm
se zdrzÏoval, s prÏekladem do jazyka cÏeskeÂho, vyhotovenyÂm tlumocÏnõÂkem zapsanyÂm v seznamu znalcuÊ a tlumocÏnõÂkuÊ; nemuÊzÏe-li takovyÂ doklad prÏedlozÏit, protozÏe
mu jej tento staÂt nevydaÂ, prÏedlozÏõÂ cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ, ve
ktereÂm uvede, zÏe v cizineÏ nebyl uznaÂn vinnyÂm pro
trestnyÂ cÏin, pro kteryÂ nemuÊzÏe byÂt povazÏovaÂn za bezuÂhonneÂho (§ 22), nebo uznaÂn vinnyÂm z prÏestupku, pro
kteryÂ nemuÊzÏe byÂt povazÏovaÂn za spolehliveÂho (§ 23).
(4) ZÏadatel o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu, kteryÂ maÂ
mõÂsto pobytu jesÏteÏ v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ
unie, je povinen prÏedlozÏit teÂzÏ prÏedchozõÂ souhlas tohoto
cÏlenskeÂho staÂtu s vydaÂnõÂm zbrojnõÂho pruÊkazu nebo
jeho prohlaÂsÏenõÂ o tom, zÏe prÏedchozõÂ souhlas nenõÂ nezbytnyÂ, s prÏekladem do jazyka cÏeskeÂho, vyhotovenyÂm
tlumocÏnõÂkem zapsanyÂm v seznam znalcuÊ a tlumocÏnõÂkuÊ.
(5) Posudek podle odstavce 2 põÂsm. a) nesmõÂ byÂt
starsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce, doklad podle odstavce 2 põÂsm. b)
nesmõÂ byÂt starsÏõÂ nezÏ 1 rok a doklad podle odstavcuÊ 3 a 4
nesmõÂ byÂt starsÏõÂ nezÏ 6 meÏsõÂcuÊ ke dni podaÂnõÂ zÏaÂdosti.
(6) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie prÏerusÏõÂ rÏõÂzenõÂ o vydaÂnõÂ
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zbrojnõÂho pruÊkazu v prÏõÂpadeÏ, zÏe proti zÏadateli o vydaÂnõÂ
tohoto dokladu bylo zahaÂjeno trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ pro
trestnyÂ cÏin uvedenyÂ v § 22.
§ 18
(1) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie vydaÂ zbrojnõÂ pruÊkaz
fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ splnÏuje tyto podmõÂnky:
a) maÂ mõÂsto pobytu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
b) dosaÂhla prÏedepsaneÂho veÏku (§ 19),
c) je zpuÊsobilaÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
d) je zdravotneÏ zpuÊsobilaÂ (§ 20),
e) je odborneÏ zpuÊsobilaÂ (§ 21),
f) je bezuÂhonnaÂ (§ 22),
g) je spolehlivaÂ (§ 23) a
h) je drzÏitelem platneÂho loveckeÂho lõÂstku, jde-li
o zbrojnõÂ pruÊkaz skupiny C.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie zÏaÂdost o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu zamõÂtne, jestlizÏe zÏadatel nesplnÏuje neÏkterou z podmõÂnek uvedenyÂch v odstavci 1.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie muÊzÏe zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ
zbrojnõÂho pruÊkazu nevyhoveÏt, jestlizÏe je zÏadatelem cizinec,6) kteryÂ nenõÂ obcÏanem cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie nebo cÏlenskeÂho staÂtu Organizace SeveroatlantickeÂ
smlouvy, i kdyzÏ splnõÂ vsÏechny podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 1. Na rÏõÂzenõÂ podle tohoto ustanovenõÂ se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.22)
§ 19
VeÏkovaÂ hranice pro vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu
(1) ZbrojnõÂ pruÊkaz skupiny A, D nebo E lze vydat jen osobeÏ starsÏõÂ 21 let.
(2) ZbrojnõÂ pruÊkaz skupiny B nebo C lze vydat
jen osobeÏ starsÏõÂ 18 let, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ
jinak.
(3) ZbrojnõÂ pruÊkaz skupiny B lze vydat osobeÏ
starsÏõÂ 15 let, kteraÂ je cÏlenem obcÏanskeÂho sdruzÏenõÂ zabyÂvajõÂcõÂho se sportovnõÂ cÏinnostõÂ podle naÂrodnõÂch nebo
mezinaÂrodnõÂch pravidel a rÏaÂduÊ a soucÏaÂstõÂ teÂto cÏinnosti
je strÏelba, jsou-li splneÏny ostatnõÂ podmõÂnky pro jeho
vydaÂnõÂ.
(4) ZbrojnõÂ pruÊkaz skupiny C lze vydat zÏaÂku
strÏednõÂ sÏkoly nebo strÏednõÂho odborneÂho ucÏilisÏteÏ starsÏõÂmu 16 let, pokud v osnovaÂch sÏkoly cÏi ucÏilisÏteÏ je zahrnuta vyÂuka myslivosti a jsou-li splneÏny ostatnõÂ podmõÂnky pro jeho vydaÂnõÂ.
(5) V prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavcõÂch 3 a 4 je
nutnyÂ põÂsemnyÂ souhlas zaÂkonneÂho zaÂstupce a doporucÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho obcÏanskeÂho sdruzÏenõÂ, sÏkoly nebo ucÏilisÏteÏ. Osoba mladsÏõÂ 18 let smõÂ zbranÏ nebo strÏelivo pro
sportovnõÂ nebo loveckeÂ uÂcÏely pouzÏõÂvat pouze za prÏõÂtomnosti osoby starsÏõÂ 21 let, kteraÂ je drzÏitelem zbroj-
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nõÂho pruÊkazu skupiny B nebo C nejmeÂneÏ 3 roky a kteraÂ
zajistõÂ bezpecÏnou manipulaci se zbranõÂ nebo strÏelivem.
§ 20
ZdravotnõÂ zpuÊsobilost pro vydaÂnõÂ zbrojnõÂho
pruÊkazu
(1) ZdravotnõÂ zpuÊsobilost zÏadatele o vydaÂnõÂ
zbrojnõÂho pruÊkazu zjisÏt'uje a posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti vydaÂvaÂ posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ na zaÂkladeÏ vyÂsledku
leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky, poprÏõÂpadeÏ psychologickeÂho vysÏetrÏenõÂ a dalsÏõÂch potrÏebnyÂch vysÏetrÏenõÂ. PosuzujõÂcõÂm leÂkarÏem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ praktickyÂ leÂkarÏ, u ktereÂho je zÏadatel o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu
nebo drzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu registrovaÂn k leÂcÏebneÂ
peÂcÏi; v prÏõÂpadeÏ zÏadatele o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu
skupiny D je posuzujõÂcõÂm leÂkarÏem leÂkarÏ zarÏõÂzenõÂ poskytujõÂcõÂho zameÏstnavateli zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏi.
(2) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny D je povinen se podrobit leÂkarÏskeÂ prohlõÂdce u posuzujõÂcõÂho leÂkarÏe do 1 meÏsõÂce po uplynutõÂ 30 meÏsõÂcuÊ od vydaÂnõÂ
zbrojnõÂho pruÊkazu.
(3) ZjistõÂ-li posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ u drzÏitele zbrojnõÂho
pruÊkazu zmeÏnu zdravotnõÂho stavu, kteraÂ maÂ za naÂsledek ztraÂtu jeho zdravotnõÂ zpuÊsobilosti, je povinen vydat novyÂ posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti a zaslat jej
bez zbytecÏneÂho odkladu prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie;
u drzÏitele zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny D je povinen
teÂzÏ informovat bez zbytecÏneÂho odkladu zameÏstnavatele.
(4) KazÏdyÂ leÂkarÏ, kteryÂ zjistõÂ nebo nabyde duÊvodneÂ podezrÏenõÂ, zÏe drzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu trpõÂ nemocõÂ, vadou nebo stavem, kteryÂ vylucÏuje nebo omezuje drzÏenõÂ nebo nosÏenõÂ zbraneÏ, poucÏõÂ jej o teÂto skutecÏnosti a oznaÂmõÂ ji bez zbytecÏneÂho odkladu posuzujõÂcõÂmu leÂkarÏi. PosuzujõÂcõÂ leÂkarÏ pak postupuje podle
odstavce 3.
(5) V prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavci 3 je drzÏitel
zbrojnõÂho pruÊkazu povinen dostavit se na vyzvaÂnõÂ posuzujõÂcõÂho leÂkarÏe v urcÏeneÂm termõÂnu k tomuto leÂkarÏi
a podrobit se prÏed vydaÂnõÂm noveÂho posudku o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti potrÏebneÂmu vysÏetrÏenõÂ. NemuÊzÏe-li se
drzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu k vysÏetrÏenõÂ dostavit ze zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ, musõÂ tak ucÏinit nejpozdeÏji do 1 meÏsõÂce od termõÂnu urcÏeneÂho posuzujõÂcõÂm leÂkarÏem. Pokud
se drzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu k vysÏetrÏenõÂ nedostavõÂ, posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ tuto skutecÏnost oznaÂmõÂ bez zbytecÏneÂho
odkladu prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie.
(6) PozÏadavky na zdravotnõÂ zpuÊsobilost podle
odstavce 1, druhy prohlõÂdek, jejich obsah, obsah leÂkarÏskeÂho posudku a dobu jeho platnosti, daÂle urcÏenõÂ nemocõÂ, vad a stavuÊ, kdy nelze vydat kladnyÂ posudek
nebo kdy jej lze vydat pouze za prÏedpokladu odborneÂho vysÏetrÏenõÂ specialistou, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.

CÏaÂstka 52

§ 21
OdbornaÂ zpuÊsobilost pro vydaÂnõÂ zbrojnõÂho
pruÊkazu
(1) ZÏadatel o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu prokazuje odbornou zpuÊsobilost zkousÏkou vykonanou prÏed
zkusÏebnõÂm komisarÏem. Ten po uÂspeÏsÏneÂm vykonaÂnõÂ
zkousÏky vydaÂ zÏadateli doklad o odborneÂ zpuÊsobilosti.
(2) ZkusÏebnõÂho komisarÏe urcÏuje prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar
policie.
(3) ZkousÏka odborneÂ zpuÊsobilosti zÏadatele o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu se sklaÂdaÂ z teoretickeÂ a praktickeÂ cÏaÂsti. ObsahovaÂ naÂplnÏ zkousÏky se musõÂ lisÏit podle
skupin zbrojnõÂho pruÊkazu (§ 16 odst. 2).
(4) TeoretickaÂ cÏaÂst zkousÏky se provaÂdõÂ formou
põÂsemneÂho testu a zÏadatel prÏi nõÂ osveÏdcÏuje znalost
a) tohoto zaÂkona a praÂvnõÂch prÏedpisuÊ vydanyÂch
k jeho provedenõÂ,
b) zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch opraÂvneÏneÂ pouzÏitõÂ zbraneÏ,
c) nauky o zbranõÂch a strÏelivu a
d) zdravotnickeÂho minima.
(5) PraktickaÂ cÏaÂst zkousÏky se sklaÂdaÂ ze
a) zjisÏteÏnõÂ znalostõÂ bezpecÏneÂ manipulace se zbraneÏmi
a strÏelivem a
b) strÏelby na pevnyÂ cõÂl.
(6) Ke zkousÏce odborneÂ zpuÊsobilosti se zÏadatel
o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu prÏihlasÏuje na prÏedepsaneÂm
tiskopise, jehozÏ vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
PrÏihlaÂsÏka obsahuje uÂdaje uvedeneÂ v § 17 odst. 1 a podaÂvaÂ se u prÏõÂslusÏneÂho uÂtvaru policie, kteryÂ podaneÂ prÏihlaÂsÏky eviduje v seznamu zÏadateluÊ o vykonaÂnõÂ
zkousÏky odborneÂ zpuÊsobilosti podle data dorucÏenõÂ
a nejpozdeÏji do 1 meÏsõÂce od podaÂnõÂ prÏihlaÂsÏky oznaÂmõÂ
zÏadateli termõÂn a mõÂsto konaÂnõÂ zkousÏky. OznaÂmenõÂ
o konaÂnõÂ zkousÏky musõÂ byÂt zÏadateli dorucÏeno nejpozdeÏji 10 dnuÊ prÏede dnem konaÂnõÂ zkousÏky.
(7) Pokud zÏadatel prÏi zkousÏce odborneÂ zpuÊsobilosti neuspeÏl, muÊzÏe se znovu prÏihlaÂsit ke zkousÏce podle
odstavce 6 nejdrÏõÂve po uplynutõÂ 3 meÏsõÂcuÊ ode dne neuÂspeÏsÏneÂho vykonaÂnõÂ zkousÏky. PozÏaÂdaÂ-li o urcÏenõÂ jineÂho zkusÏebnõÂho komisarÏe, prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie jeho
zÏaÂdosti vyhovõÂ.
(8) NaÂklady spojeneÂ s provedenõÂm zkousÏky odborneÂ zpuÊsobilosti zÏadatele o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu hradõÂ zÏadatel; muÊzÏe je hradit i drzÏitel zbrojnõÂ
licence.
(9) Obsahovou naÂplnÏ teoretickeÂ a praktickeÂ cÏaÂsti
zkousÏky a celkoveÂ vyhodnocenõÂ zkousÏky odborneÂ
zpuÊsobilosti zÏadatele o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu
a vyÂsÏi odmeÏny zkusÏebnõÂho komisarÏe stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
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§ 22
BezuÂhonnost fyzickeÂ osoby
(1) Za bezuÂhonneÂho podle tohoto zaÂkona se nepovazÏuje ten, kdo byl pravomocneÏ uznaÂn vinnyÂm
trestnyÂm cÏinem
a) vlastizrady, rozvracenõÂ republiky, teroru, zaÂsÏkodnictvõÂ, sabotaÂzÏe, vyzveÏdacÏstvõÂ, vaÂlecÏneÂ zrady,
obecneÂho ohrozÏenõÂ, ohrozÏenõÂ bezpecÏnosti vzdusÏneÂho dopravnõÂho prostrÏedku a civilnõÂho plavidla,
zavlecÏenõÂ vzdusÏneÂho dopravnõÂho prostrÏedku do
ciziny, vrazÏdy nebo genocidia, za kteryÂ byl ulozÏen
vyÂjimecÏnyÂ trest nebo trest odneÏtõÂ svobody na võÂce
nezÏ 12 let; v prÏõÂpadeÏ mladistveÂho trest odneÏtõÂ svobody na 5 azÏ 10 let,
b) uvedenyÂm v põÂsmenu a), za kteryÂ byl ulozÏen trest
odneÏtõÂ svobody na 5 azÏ 12 let, nebo uÂmyslnyÂm
trestnyÂm cÏinem proti zÏivotu a zdravõÂ, proti svobodeÏ a lidskeÂ duÊstojnosti nebo jinyÂm uÂmyslnyÂm
trestnyÂm cÏinem spaÂchanyÂm se zbranõÂ, za kteryÂ byl
ulozÏen trest odneÏtõÂ svobody prÏevysÏujõÂcõÂ 5 let a od
praÂvnõÂ moci rozsudku nebo od ukoncÏenõÂ vyÂkonu
trestu odneÏtõÂ svobody v prÏõÂpadeÏ, zÏe tento trest byl
ulozÏen, neuplynulo alesponÏ 20 let,
c) uvedenyÂm v põÂsmenu a) nebo b) nebo jinyÂm
uÂmyslnyÂm trestnyÂm cÏinem, jestlizÏe od praÂvnõÂ
moci rozsudku nebo od ukoncÏenõÂ vyÂkonu trestu
odneÏtõÂ svobody v prÏõÂpadeÏ, zÏe tento trest byl ulozÏen, neuplynulo alesponÏ
1. 5 let, jestlizÏe byl ulozÏen trest odneÏtõÂ svobody
neprÏevysÏujõÂcõÂ 2 roky nebo jinyÂ trest nezÏ trest
odneÏtõÂ svobody, nebo
2. 10 let, jestlizÏe byl ulozÏen trest odneÏtõÂ svobody
prÏevysÏujõÂcõÂ 2 roky, nebo
d) spaÂchanyÂm z nedbalosti za porusÏenõÂ povinnostõÂ
v souvislosti s drzÏenõÂm, nosÏenõÂm nebo pouzÏõÂvaÂnõÂm
zbraneÏ nebo strÏeliva, pokud od praÂvnõÂ moci rozsudku neuplynuly alesponÏ 3 roky.
(2) Za bezuÂhonneÂho podle tohoto zaÂkona se takeÂ
nepovazÏuje ten, kdo byl v cizineÏ pravomocneÏ uznaÂn
vinnyÂm cÏinem, jehozÏ skutkovaÂ podstata odpovõÂdaÂ
skutkoveÂ podstateÏ neÏktereÂho z trestnyÂch cÏinuÊ uvedenyÂch v odstavci 1. Doba, po kterou nenõÂ osoba povazÏovaÂna za bezuÂhonnou, je obdobnaÂ jako v odstavci 1.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie pozÏaÂdaÂ za uÂcÏelem posouzenõÂ bezuÂhonnosti fyzickeÂ osoby o vydaÂnõÂ opisu
z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ.12) PrÏi posuzovaÂnõÂ bezuÂhonnosti fyzickeÂ osoby se neprÏihlõÂzÏõÂ k zahlazenõÂ odsouzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.13)
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§ 23
Spolehlivost fyzickeÂ osoby
Za spolehliveÂho podle tohoto zaÂkona se nepovazÏuje ten,
a) jehozÏ trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ pro uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin bylo
pravomocneÏ podmõÂneÏneÏ zastaveno, a dosud neuplynula zkusÏebnõÂ doba nebo lhuÊta, v nõÂzÏ maÂ byÂt
rozhodnuto, zda se osveÏdcÏil,
b) kdo byl v poslednõÂch 3 letech opakovaneÏ pravomocneÏ uznaÂn vinnyÂm z prÏestupku na uÂseku zbranõÂ
a strÏeliva nebo na uÂseku pouzÏõÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin,
c) kdo prokazatelneÏ nadmeÏrneÏ pozÏõÂvaÂ alkoholickeÂ
naÂpoje nebo prokazatelneÏ pozÏõÂvaÂ naÂvykoveÂ
laÂtky,11) nebo
d) kdo prÏedstavuje nebezpecÏõÂ pro vnitrÏnõÂ porÏaÂdek
a bezpecÏnost svyÂm jednaÂnõÂm, za ktereÂ byl v poslednõÂch 3 letech opakovaneÏ pravomocneÏ uznaÂn
vinnyÂm z prÏestupku
1. na uÂseku ochrany prÏed alkoholismem a jinyÂmi
toxikomaniemi,
2. na uÂseku obrany CÏeskeÂ republiky,
3. proti verÏejneÂmu porÏaÂdku,
4. proti obcÏanskeÂmu souzÏitõÂ,
5. proti majetku, nebo
6. na uÂseku zemeÏdeÏlstvõÂ, myslivosti a rybaÂrÏstvõÂ
tõÂm, zÏe uÂmyslneÏ neopraÂvneÏneÏ zasaÂhl do vyÂkonu
praÂva myslivosti nebo do vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho
praÂva anebo uÂmyslneÏ lovil zveÏrÏ nebo chytal
ryby v dobeÏ haÂjenõÂ.
§ 24
VydaÂnõÂ noveÂho zbrojnõÂho pruÊkazu
(1) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie vydaÂ drzÏiteli zbrojnõÂho
pruÊkazu po uplynutõÂ doby jeho platnosti novyÂ zbrojnõÂ
pruÊkaz na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti podaneÂ na prÏedepsaneÂm tiskopise podle § 17 odst. 1, 2 põÂsm. a), c) a d) a odst. 4.
ZÏadatel o vydaÂnõÂ noveÂho zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny C
je povinen prÏedlozÏit doklad o pojisÏteÏnõÂ.14)
(2) ZÏadatel o vydaÂnõÂ noveÂho zbrojnõÂho pruÊkazu,
kteryÂ se v dobeÏ od vydaÂnõÂ dosavadnõÂho zbrojnõÂho pruÊkazu võÂce nezÏ 6 meÏsõÂcuÊ neprÏetrzÏiteÏ zdrzÏoval mimo
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, je povinen prÏedlozÏit doklad
obdobnyÂ opisu z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ ze staÂtu,
ve ktereÂm se zdrzÏoval, s prÏekladem do jazyka cÏeskeÂho,
vyhotovenyÂm tlumocÏnõÂkem zapsanyÂm v seznamu
znalcuÊ a tlumocÏnõÂkuÊ; nemuÊzÏe-li takovyÂ doklad prÏedlozÏit, protozÏe mu jej tento staÂt nevydaÂ, prÏedlozÏõÂ cÏestneÂ
prohlaÂsÏenõÂ, ve ktereÂm uvede, zÏe v cizineÏ nebyl uznaÂn

12

) § 10 odst. 2 zaÂkona cÏ. 269/1994 Sb., o RejstrÏõÂku trestuÊ.

13

) ZaÂkon cÏ. 141/1961 Sb., o trestnõÂm rÏõÂzenõÂ soudnõÂm (trestnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

14

) § 48 zaÂkona cÏ. 449/2001 Sb., o myslivosti.
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vinnyÂm pro trestnyÂ cÏin, pro kteryÂ nemuÊzÏe byÂt povazÏovaÂn za bezuÂhonneÂho podle § 22 nebo uznaÂn vinnyÂm
z prÏestupku, pro kteryÂ nemuÊzÏe byÂt povazÏovaÂn za spolehliveÂho podle § 23.
(3) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ noveÂho zbrojnõÂho pruÊkazu
prÏedklaÂdaÂ drzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu prÏõÂslusÏneÂmu
uÂtvaru policie nejmeÂneÏ 2 meÏsõÂce prÏed uplynutõÂm doby
platnosti dosavadnõÂho zbrojnõÂho pruÊkazu.
(4) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o vydaÂnõÂ noveÂho zbrojnõÂho
pruÊkazu posuzuje prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie takeÂ bezuÂhonnost a spolehlivost zÏadatele o vydaÂnõÂ noveÂho
zbrojnõÂho pruÊkazu podle § 22 a 23.
(5) VyhovõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ noveÂho zbrojnõÂho pruÊkazu, vydaÂ novyÂ zbrojnõÂ
pruÊkaz vyÂmeÏnou za pruÊkaz dosavadnõÂ s dobou platnosti uvedenou v § 16 odst. 1 navazujõÂcõÂ na dobu platnosti staÂvajõÂcõÂho platneÂho zbrojnõÂho pruÊkazu.
(6) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie zÏaÂdost o vydaÂnõÂ noveÂho zbrojnõÂho pruÊkazu zamõÂtne, nebudou-li splneÏny
podmõÂnky zdravotnõÂ zpuÊsobilosti, bezuÂhonnosti nebo
spolehlivosti stanoveneÂ pro vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu
nebo v prÏõÂpadeÏ zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny C zÏadatel
o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu nebude drzÏitelem platneÂho loveckeÂho lõÂstku.
§ 25
RozsÏõÂrÏenõÂ skupin zbrojnõÂho pruÊkazu
(1) O rozsÏõÂrÏenõÂ skupin zbrojnõÂho pruÊkazu zÏaÂdaÂ
drzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie formou zÏaÂdosti na prÏedepsaneÂm tiskopise, jehozÏ vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, obsahujõÂcõÂ uÂdaje podle
§ 17 odst. 1.
(2) K zÏaÂdosti o rozsÏõÂrÏenõÂ skupin zbrojnõÂho pruÊkazu je zÏadatel povinen prÏipojit
a) doklad o odborneÂ zpuÊsobilosti pro pozÏadovanou
skupinu, kteryÂ nesmõÂ byÂt starsÏõÂ 1 roku,
b) posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti, kteryÂ nesmõÂ byÂt
starsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce, a
c) 2 fotografie.
(3) VyhovõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie zÏaÂdosti o rozsÏõÂrÏenõÂ skupin zbrojnõÂho pruÊkazu, vydaÂ novyÂ zbrojnõÂ
pruÊkaz vyÂmeÏnou za pruÊkaz dosavadnõÂ s dobou platnosti puÊvodnõÂho zbrojnõÂho pruÊkazu.
(4) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie zÏaÂdost o rozsÏõÂrÏenõÂ skupin zbrojnõÂho pruÊkazu zamõÂtne, jestlizÏe zÏadatel nesplnÏuje podmõÂnky pro vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny, jõÂzÏ se zÏaÂdost tyÂkaÂ.
§ 26
ZaÂnik platnosti zbrojnõÂho pruÊkazu
(1) Platnost zbrojnõÂho pruÊkazu zanikaÂ, jestlizÏe
a) uplyne doba jeho platnosti,

b) je ohlaÂsÏena jeho ztraÂta nebo odcizenõÂ,
c) nabylo praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu (§ 27),
d) je posÏkozen tak, zÏe zaÂpisy v neÏm uvedeneÂ jsou
necÏitelneÂ nebo je porusÏena jeho celistvost,
e) obsahuje neopraÂvneÏneÏ provedeneÂ zmeÏny,
f) obsahuje nespraÂvneÂ uÂdaje,
g) jeho drzÏitel ukoncÏil pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo
h) jeho drzÏitel zemrÏel nebo byl prohlaÂsÏen za
mrtveÂho.
(2) O zaÂniku platnosti zbrojnõÂho pruÊkazu podle
odstavce 1 põÂsm. d), e), f) nebo g) rozhodne prÏõÂslusÏnyÂ
uÂtvar policie. SouhlasõÂ-li drzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu
s rozhodnutõÂm, provede se zaÂznam do protokolu.
V opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ se vydaÂ rozhodnutõÂ.
(3) Zanikla-li platnost zbrojnõÂho pruÊkazu podle
odstavce 1 põÂsm. b), d) nebo f), vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar
policie po prÏedlozÏenõÂ 2 fotografiõÂ bez zÏaÂdosti novyÂ
zbrojnõÂ pruÊkaz s dobou platnosti puÊvodnõÂho zbrojnõÂho
pruÊkazu. Z noveÏ vydaneÂho zbrojnõÂho pruÊkazu musõÂ
byÂt patrneÂ, zÏe nahrazuje zbrojnõÂ pruÊkaz odcizenyÂ nebo
ztracenyÂ (duplikaÂt).
§ 27
OdneÏtõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu
(1) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie rozhodne o odneÏtõÂ
zbrojnõÂho pruÊkazu, jestlizÏe drzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu
a) pozbyl zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
b) pozbyl zdravotnõÂ zpuÊsobilost,
c) prÏestal splnÏovat podmõÂnky bezuÂhonnosti podle
§ 22 nebo spolehlivosti podle § 23, nebo
d) skupiny B nebo C mladsÏõÂ 18 let prÏestal splnÏovat
podmõÂnky pro vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu uvedeneÂ
v § 19 odst. 3, 4 nebo 5.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie rozhodne o odneÏtõÂ
zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny C, prÏestal-li jeho drzÏitel
byÂt drzÏitelem platneÂho loveckeÂho lõÂstku.
(3) OkresnõÂ uÂrÏad neprodleneÏ oznaÂmõÂ prÏõÂslusÏneÂmu
uÂtvaru policie odebraÂnõÂ loveckeÂho lõÂstku nebo ukoncÏenõÂ jeho platnosti. StrÏednõÂ sÏkola nebo strÏednõÂ odborneÂ
ucÏilisÏteÏ, v jejichzÏ osnovaÂch je zahrnuta vyÂuka myslivosti, neprodleneÏ oznaÂmõÂ prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie
ukoncÏenõÂ studia drzÏitele zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny
C mladsÏõÂho 18 let. ObcÏanskeÂ sdruzÏenõÂ (§ 19 odst. 3),
ktereÂ doporucÏilo vydat zbrojnõÂ pruÊkaz skupiny B cÏlenovi mladsÏõÂmu 18 let, neprodleneÏ oznaÂmõÂ prÏõÂslusÏneÂmu
uÂtvaru policie ukoncÏenõÂ jeho cÏlenstvõÂ ve sdruzÏenõÂ, pokud je mladsÏõÂ 18 let.
(4) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ zbrojnõÂho
pruÊkazu podle odstavce 1 nebo 2 nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek a drzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu je povinen tento pruÊkaz neprodleneÏ odevzdat prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie.
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§ 28
OpraÂvneÏnõÂ drzÏiteluÊ zbrojnõÂch pruÊkazuÊ
(1) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny A je
opraÂvneÏn nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet pro sbeÏratelskeÂ
uÂcÏely
a) zbranÏ kategorie A, na kterou mu byla udeÏlena vyÂjimka, zbranÏ kategorie B, na kterou mu bylo vydaÂno povolenõÂ, nebo zbranÏ kategorie C, nebo
b) strÏelivo do zbraneÏ kategorie B nebo C, nejvõÂce
vsÏak 3 kusy teÂhozÏ druhu, raÂzÏe, znacÏky a vyÂrobnõÂho
provedenõÂ, anebo 1 nejmensÏõÂ spotrÏebitelskeÂ balenõÂ.
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rou je opraÂvneÏn drzÏet, strÏõÂlet pouze v mõÂstech, kde je
k tomu opraÂvneÏn podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,14) nebo na strÏelnici, pokud se nejednaÂ o pouzÏitõÂ
zbraneÏ k ochraneÏ zÏivota, zdravõÂ nebo majetku.
§ 29
Povinnosti drzÏitele zbrojnõÂho pruÊkazu

(4) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny E je
opraÂvneÏn
a) nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet, poprÏõÂpadeÏ nosit
zbranÏ kategorie A, na kterou mu byla udeÏlena vyÂjimka, zbranÏ kategorie B, na kterou mu bylo vydaÂno povolenõÂ, nebo zbranÏ kategorie C,
b) nabyÂvat do vlastnictvõÂ strÏelivo nebo jednotliveÂ dõÂly
naÂbojuÊ pouze do zbraneÏ, kterou je opraÂvneÏn
drzÏet, a to po prÏedlozÏenõÂ pruÊkazu zbraneÏ, a
c) nosit nejvyÂsÏe 2 zbraneÏ, ktereÂ nesmõÂ nosit viditelneÏ.

(1) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu je povinen
a) dbaÂt zvyÂsÏeneÂ opatrnosti prÏi zachaÂzenõÂ se zbranõÂ,
strÏelivem, strÏelnyÂm prachem a zaÂpalkami,
b) zabezpecÏit zbranÏ kategorie A, B nebo C a strÏelivo
do teÂto zbraneÏ (§ 58),
c) zabezpecÏit zbrojnõÂ pruÊkaz a pruÊkaz zbraneÏ proti
zneuzÏitõÂ, ztraÂteÏ nebo odcizenõÂ,
d) dodrzÏovat podmõÂnky prÏechovaÂvaÂnõÂ a skladovaÂnõÂ
strÏeliva, strÏelneÂho prachu a zaÂpalek,
e) prÏedlozÏit na vyÂzvu prÏõÂslusÏneÂho uÂtvaru policie
zbrojnõÂ pruÊkaz, zbranÏ kategorie A, B nebo C, strÏelivo do teÂto zbraneÏ a prÏõÂslusÏneÂ doklady ke kontrole,
f) neprodleneÏ ohlaÂsit ktereÂmukoliv uÂtvaru policie
ztraÂtu nebo odcizenõÂ zbraneÏ kategorie A, B
nebo C, strÏeliva do teÂto zbraneÏ, zbrojnõÂho pruÊkazu nebo pruÊkazu zbraneÏ,
g) proveÂst u prÏõÂslusÏneÂho uÂtvaru policie vyÂmeÏnu
zbrojnõÂho pruÊkazu nebo pruÊkazu zbraneÏ za novyÂ,
pokud dosÏlo ke zmeÏneÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ nebo mõÂsta
pobytu drzÏitele zbrojnõÂho pruÊkazu nebo pruÊkazu
zbraneÏ; musõÂ tak ucÏinit do 10 pracovnõÂch dnuÊ ode
dne, kdy zmeÏna nastala, a zaÂrovenÏ odevzdat doklady puÊvodnõÂ,
h) mõÂt u sebe zbrojnõÂ pruÊkaz a pruÊkaz zbraneÏ, jestlizÏe
maÂ u sebe zbranÏ kategorie A, B nebo C nebo
strÏelivo do teÂto zbraneÏ,
i) odevzdat zbrojnõÂ pruÊkaz do 10 pracovnõÂch dnuÊ
ode dne zaÂniku jeho platnosti podle § 26 põÂsm. a),
c) nebo g) prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie; je-li drzÏitelem zbraneÏ, strÏeliva nebo zakaÂzaneÂho doplnÏku
zbraneÏ, odevzdaÂ teÂzÏ zbranÏ, strÏelivo nebo zakaÂzanyÂ
doplneÏk zbraneÏ a pruÊkaz zbraneÏ,
j) ohlaÂsit do 10 pracovnõÂch dnuÊ prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru
policie zmeÏnu raÂzÏe zbraneÏ nebo opravu zbraneÏ
majõÂcõÂ za naÂsledek zmeÏnu kategorie zbraneÏ,
k) podrobit se prÏi nosÏenõÂ zbraneÏ na vyÂzvu prÏõÂslusÏnõÂka
policie orientacÏnõÂ zkousÏce, poprÏõÂpadeÏ leÂkarÏskeÂmu
vysÏetrÏenõÂ ke zjisÏteÏnõÂ, zda nenõÂ pod vlivem alkoholu nebo jineÂ naÂvykoveÂ laÂtky,11)
l) neprodleneÏ ohlaÂsit prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie
kazÏdeÂ pouzÏitõÂ zbraneÏ pro uÂcÏely krajnõÂ nouze nebo
nutneÂ obrany a
m) umozÏnit prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie vstup do
obydlõÂ za uÂcÏelem kontroly zabezpecÏenõÂ zbranõÂ,
je-li drzÏitelem zbraneÏ kategorie A.

(5) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu smõÂ ze zbraneÏ, kte-

(2) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny D je daÂle

(2) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny B nebo C
je opraÂvneÏn
a) podle uÂcÏelu uzÏõÂvaÂnõÂ nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet,
poprÏõÂpadeÏ nosit sportovnõÂ nebo loveckou zbranÏ
kategorie B, na kterou mu bylo vydaÂno povolenõÂ,
nebo sportovnõÂ nebo loveckou zbranÏ kategorie C;
tuto zbranÏ muÊzÏe nosit pouze na strÏelnici nebo
v mõÂstech, kde je k tomu opraÂvneÏn podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,14)
b) prÏebõÂjet pouze pro vlastnõÂ potrÏebu sportovnõÂ naÂboje nebo loveckeÂ naÂboje se strÏedovyÂm zaÂpalem
podle technologickyÂch postupuÊ, ktereÂ udaÂvajõÂ vyÂrobci jednotlivyÂch dõÂluÊ naÂbojuÊ, nebo
c) nabyÂvat do vlastnictvõÂ strÏelivo nebo jednotliveÂ
cÏaÂsti naÂbojuÊ do zbranõÂ kategorie B nebo C.
PrÏebõÂjet naÂboje nebo nabyÂvat do vlastnictvõÂ jednotliveÂ
dõÂly naÂbojuÊ smõÂ jen osoba starsÏõÂ 18 let.
(3) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny D je
opraÂvneÏn prÏi vyÂkonu zameÏstnaÂnõÂ nebo povolaÂnõÂ
a) nosit nebo drzÏet zbranÏ kategorie A, B nebo C, na
kterou maÂ jeho zameÏstnavatel vydaÂn pruÊkaz
zbraneÏ k uÂcÏeluÊm, pro ktereÂ byla vydaÂna zbrojnõÂ
licence, a
b) nosit nejvõÂce 2 zbraneÏ uvedeneÂ v põÂsmenu a) v mõÂstech, kam maÂ verÏejnost volnyÂ prÏõÂstup; kraÂtkou
zbranÏ nesmõÂ nosit viditelneÏ.
ZameÏstnanec obce zarÏazenyÂ do obecnõÂ policie nebo zameÏstnanec CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky zajisÏt'ujõÂcõÂ fyzickou
ochranu objektuÊ banky muÊzÏe kraÂtkou zbranÏ nosit viditelneÏ jen v souvislosti s plneÏnõÂm svyÂch pracovnõÂch
povinnostõÂ.
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povinen do 2 meÏsõÂcuÊ po uplynutõÂ 30 meÏsõÂcuÊ od vydaÂnõÂ
zbrojnõÂho pruÊkazu odevzdat doklad o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie.
(3) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu nesmõÂ
a) prÏeveÂst vlastnictvõÂ ke zbrani, strÏelivu nebo zakaÂzaneÂmu doplnÏku zbraneÏ na osobu, kteraÂ k jejich
drzÏenõÂ nenõÂ opraÂvneÏna, nebo je prÏenechat takoveÂ
osobeÏ,
b) nosit zbranÏ nebo s nõÂ jakkoliv manipulovat, pokud
je jeho schopnost k teÂto cÏinnosti snõÂzÏena pozÏitõÂm
alkoholickyÂch naÂpojuÊ nebo jinyÂch naÂvykovyÂch laÂtek,11) leÂkuÊ nebo v duÊsledku nemoci, nebo
c) nosit zbranÏ kategorie A, B nebo C, na kterou nebyl vydaÂn pruÊkaz zbraneÏ.
(4) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny B nebo C
nesmõÂ prÏechovaÂvat veÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ bezdyÂmneÂho prachu
nezÏ 1 kilogram a võÂce nezÏ 1 000 zaÂpalek; zaÂpalky musõÂ
byÂt ulozÏeny oddeÏleneÏ v samostatneÂ schraÂnce.
(5) DrzÏitel zbraneÏ zkonstruovaneÂ pro strÏelbu
s pouzÏitõÂm cÏerneÂho loveckeÂho prachu nesmõÂ prÏechovaÂvat veÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ tohoto prachu nezÏ 3 kilogramy a võÂce
nezÏ 1 000 zaÂpalek; zaÂpalky musõÂ byÂt ulozÏeny oddeÏleneÏ
v samostatneÂ schraÂnce.
(6) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny C je povinen prÏepravovat drzÏeneÂ zbraneÏ na mõÂsta, kde je opraÂvneÏn je nosit, pouze ve stavu vylucÏujõÂcõÂm jejich okamzÏiteÂ pouzÏitõÂ. DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny B
je povinen prÏepravovat drzÏeneÂ zbraneÏ na mõÂsta, kde
je opraÂvneÏn je nosit, pouze ve stavu vylucÏujõÂcõÂm jejich
okamzÏiteÂ pouzÏitõÂ a v uzavrÏeneÂm obalu.
§ 30
ZkusÏebnõÂ komisarÏ
(1) ZkusÏebnõÂho komisarÏe jmenuje na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti fyzickeÂ osoby na dobu 5 let ministerstvo. Dokladem o jmenovaÂnõÂ zkusÏebnõÂm komisarÏem je pruÊkaz
zkusÏebnõÂho komisarÏe, kteryÂ vydaÂvaÂ ministerstvo.
(2) ZkusÏebnõÂm komisarÏem muÊzÏe byÂt jmenovaÂna
pouze fyzickaÂ osoba, kteraÂ splnÏuje tyto podmõÂnky:
a) dosaÂhla veÏku 30 let,
b) maÂ minimaÂlneÏ uÂplneÂ strÏednõÂ vzdeÏlaÂnõÂ nebo uÂplneÂ
strÏednõÂ odborneÂ vzdeÏlaÂnõÂ,
c) prokaÂzala zkousÏkou odbornou zpuÊsobilost prÏed
zkusÏebnõÂ komisõÂ jmenovanou ministrem vnitra,
d) je drzÏitelem zbrojnõÂho pruÊkazu a
e) nenõÂ podnikatelem v oboru zbranõÂ a strÏeliva.
(3) ZÏaÂdost o jmenovaÂnõÂ zkusÏebnõÂm komisarÏem
podaÂvaÂ fyzickaÂ osoba na prÏedepsaneÂm tiskopise, jehozÏ
vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. Ministerstvo
podaneÂ zÏaÂdosti eviduje v seznamu zÏadateluÊ o jmenovaÂnõÂ
zkusÏebnõÂm komisarÏem podle data dorucÏenõÂ a zÏadateli
oznaÂmõÂ termõÂn a mõÂsto konaÂnõÂ zkousÏky. OznaÂmenõÂ
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o konaÂnõÂ zkousÏky musõÂ byÂt zÏadateli dorucÏeno nejpozdeÏji 10 dnuÊ prÏede dnem konaÂnõÂ zkousÏky.
(4) Obsahem zÏaÂdosti o jmenovaÂnõÂ zkusÏebnõÂm komisarÏem musõÂ byÂt
a) osobnõÂ uÂdaje a
b) cÏõÂslo zbrojnõÂho pruÊkazu.
(5) K zÏaÂdosti o jmenovaÂnõÂ zkusÏebnõÂm komisarÏem
je zÏadatel povinen prÏipojit doklady prokazujõÂcõÂ splneÏnõÂ
podmõÂnek pro jmenovaÂnõÂ zkusÏebnõÂm komisarÏem uvedenyÂch v odstavci 2 põÂsm. a), b) a d), cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ
o tom, zÏe nenõÂ podnikatelem v oboru zbranõÂ a strÏeliva,
a 2 fotografie.
(6) ZkousÏka odborneÂ zpuÊsobilosti zkusÏebnõÂho
komisarÏe se sklaÂdaÂ z teoretickeÂ a praktickeÂ cÏaÂsti.
(7) TeoretickaÂ cÏaÂst zkousÏky se provaÂdõÂ formou
põÂsemneÂho testu a uÂstnõÂho pohovoru. ZÏadatel prÏi nõÂ
osveÏdcÏuje znalost
a) tohoto zaÂkona a praÂvnõÂch prÏedpisuÊ vydanyÂch
k jeho provedenõÂ,
b) zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch
1. oveÏrÏovaÂnõÂ strÏelnyÂch zbranõÂ, strÏeliva, pyrotechnickyÂch prÏedmeÏtuÊ a
2. opraÂvneÏneÂ pouzÏitõÂ zbraneÏ,
c) nauky o zbranõÂch a strÏelivu a
d) zdravotnickeÂho minima.
(8) PraktickaÂ cÏaÂst zkousÏky se sklaÂdaÂ
a) ze zjisÏteÏnõÂ znalostõÂ bezpecÏneÂ manipulace se zbraneÏmi a strÏelivem,
b) ze zjisÏteÏnõÂ znalostõÂ postupu prÏi rÏõÂzenõÂ strÏelby a
c) ze strÏelby na pevnyÂ cõÂl.
(9) Ministerstvo odvolaÂ zkusÏebnõÂho komisarÏe
prÏed uplynutõÂm doby, na kterou byl jmenovaÂn, jestlizÏe
a) prÏestal splnÏovat podmõÂnky podle odstavce 2
põÂsm. d) nebo e); tuto skutecÏnost je zkusÏebnõÂ komisarÏ povinen bezprostrÏedneÏ oznaÂmit ministerstvu,
b) zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem nebo opakovaneÏ porusÏil
praÂvnõÂ prÏedpisy upravujõÂcõÂ zkousÏku odborneÂ zpuÊsobilosti zÏadatele o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu,
nebo
c) pozÏaÂdal o odvolaÂnõÂ.
(10) Ministerstvo pozastavõÂ cÏinnost zkusÏebnõÂho
komisarÏe prÏed uplynutõÂm doby, na kterou byl jmenovaÂn, jestlizÏe
a) mu byl zajisÏteÏn zbrojnõÂ pruÊkaz (§ 57); tuto skutecÏnost je zkusÏebnõÂ komisarÏ povinen bezprostrÏedneÏ oznaÂmit ministerstvu, nebo
b) je duÊvodneÏ podezrÏelyÂ, zÏe zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem
nebo opakovaneÏ porusÏil praÂvnõÂ prÏedpisy upravujõÂcõÂ zkousÏku odborneÂ zpuÊsobilosti zÏadatele o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu.
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Ministerstvo obnovõÂ cÏinnost zkusÏebnõÂho komisarÏe, pokud duÊvody pozastavenõÂ pominou.
(11) Obsahovou naÂplnÏ teoretickeÂ cÏaÂsti zkousÏky,
zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ praktickeÂ cÏaÂsti zkousÏky, celkoveÂ vyhodnocenõÂ zkousÏky odborneÂ zpuÊsobilosti zkusÏebnõÂho
komisarÏe a zpuÊsob vydaÂnõÂ pruÊkazu zkusÏebnõÂho komisarÏe stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
H L AVA V
ZBROJNIÂ LICENCE
§ 31
ZbrojnõÂ licence a jejich skupiny
ZbrojnõÂ licence je verÏejnaÂ listina, kteraÂ praÂvnickou
osobu nebo fyzickou osobu opravnÏuje k nabyÂvaÂnõÂ
vlastnictvõÂ a prÏechovaÂvaÂnõÂ zbranõÂ nebo strÏeliva v rozsahu opraÂvneÏnõÂ stanovenyÂch pro jednotliveÂ skupiny
zbrojnõÂ licence. ZbrojnõÂ licence se rozlisÏujõÂ podle duÊvoduÊ uzÏõÂvaÂnõÂ zbranõÂ nebo strÏeliva a rozsahu opraÂvneÏnõÂ
do skupin
a) A ± vyÂvoj, vyÂroba zbranõÂ nebo strÏeliva,
b) B ± opravy, uÂpravy nebo znehodnocovaÂnõÂ zbranõÂ
nebo strÏeliva,
c) C ± naÂkup, prodej nebo prÏeprava zbranõÂ nebo strÏeliva,
d) D ± puÊjcÏovaÂnõÂ zbranõÂ nebo uÂschova zbranõÂ nebo
strÏeliva,
e) E ± nicÏenõÂ nebo znehodnocovaÂnõÂ zbranõÂ nebo strÏeliva,
f) F ± vyÂuka nebo vyÂcvik ve strÏelbeÏ,
g) G ± zajisÏt'ovaÂnõÂ ostrahy majetku a osob,
h) H ± uskutecÏnÏovaÂnõÂ sportovnõÂ, kulturnõÂ nebo zaÂjmoveÂ cÏinnosti,
i) I ± provozovaÂnõÂ muzejnictvõÂ nebo sbõÂrkoveÂ cÏinnosti a
j) J ± zabezpecÏovaÂnõÂ uÂkoluÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.10)
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a) osobnõÂ uÂdaje nebo uÂdaje identifikujõÂcõÂ praÂvnickou
osobu,
b) duÊvod, pro kteryÂ fyzickaÂ osoba nebo praÂvnickaÂ
osoba zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ zbrojnõÂ licence,
c) adresa mõÂsta vyÂroby, prÏechovaÂvaÂnõÂ, skladovaÂnõÂ,
pouzÏõÂvaÂnõÂ nebo nicÏenõÂ zbraneÏ nebo strÏeliva, zpuÊsob jejich zabezpecÏenõÂ a v prÏõÂpadeÏ zÏaÂdosti
o zbrojnõÂ licenci skupiny E postup pouzÏõÂvanyÂ
pro nicÏenõÂ zbraneÏ nebo strÏeliva a odstranÏovaÂnõÂ
znicÏeneÂ zbraneÏ nebo strÏeliva, pokud nejsou tyto
cÏinnosti upraveny zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
nebo mezinaÂrodnõÂ smlouvou, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna,15)
d) osobnõÂ uÂdaje osoby, kteraÂ v raÂmci sveÂho pracovnõÂho zarÏazenõÂ zabezpecÏuje plneÏnõÂ povinnostõÂ prÏi
prÏechovaÂvaÂnõÂ, skladovaÂnõÂ nebo pouzÏõÂvaÂnõÂ zbranõÂ
nebo strÏeliva, a kteraÂ je drzÏitelem zbrojnõÂho pruÊkazu prÏõÂslusÏneÂ skupiny (daÂle jen ¹zbrojõÂrÏª) vcÏetneÏ
cÏõÂsla jejõÂho zbrojnõÂho pruÊkazu,
e) osobnõÂ uÂdaje odpoveÏdneÂho zaÂstupce nebo cÏlena
statutaÂrnõÂho orgaÂnu praÂvnickeÂ osoby, anebo
osobnõÂ data odpoveÏdneÂho zaÂstupce fyzickeÂ osoby,
pokud byl ustanoven, a
f) uÂdaj, o kterou skupinu zbrojnõÂ licence zÏaÂdaÂ.
(2) V zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ zbrojnõÂ licence zÏadatel rovneÏzÏ uvede, ktereÂ kategorie zbranõÂ nebo strÏeliva budou
prÏedmeÏtem jeho podnikatelskeÂ nebo jineÂ cÏinnosti.
ZÏaÂdaÂ-li o opraÂvneÏnõÂ nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet
zbranÏ kategorie A nebo kategorie B, zÏaÂdost oduÊvodnõÂ.
(3) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ zbrojnõÂ licence je zÏadatel
povinen prÏipojit oveÏrÏenou kopii zÏivnostenskeÂho listu
nebo koncesnõÂ listiny, licence nebo dokladu osveÏdcÏujõÂcõÂho odbornou zpuÊsobilost nebo kvalifikaci v oblasti
vyÂbusÏnin, anebo jineÂho dokladu opravnÏujõÂcõÂho zÏadatele k podnikatelskeÂ cÏinnosti, pokud je duÊvodem uvaÂdeÏnyÂm v zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ zbrojnõÂ licence podnikatelskaÂ cÏinnost v oboru zbranõÂ a strÏeliva, nebo dokladu
o povolenõÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ na sÏkolaÂch v oboru, ve ktereÂm
je nutneÂ zachaÂzet se zbraneÏmi a strÏelivem podle tohoto
zaÂkona.

§ 32
NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ zbrojnõÂ licence

§ 33
VydaÂnõÂ zbrojnõÂ licence

(1) ZbrojnõÂ licenci vydaÂvaÂ prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie
na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti podaneÂ fyzickou osobou nebo praÂvnickou osobou na prÏedepsaneÂm tiskopise, jehozÏ vzor
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. Obsahem zÏaÂdosti
musõÂ byÂt

(1) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie vydaÂ zbrojnõÂ licenci fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osobeÏ, jezÏ maÂ mõÂsto pobytu nebo
sõÂdlo na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a
a) je drzÏitelem koncesnõÂ listiny v oboru zbranõÂ a strÏeliva, zÏaÂdaÂ-li o vydaÂnõÂ zbrojnõÂ licence skupiny A, B,

15

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 19/1997 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch souvisejõÂcõÂch se zaÂkazem chemickyÂch zbranõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkona
cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb.,
trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 305/1999 Sb., o zaÂkazu pouzÏitõÂ, skladovaÂnõÂ, vyÂroby a prÏevodu
protipeÏchotnõÂch min a o jejich znicÏenõÂ a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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C, D, E nebo F; zÏadatel o vydaÂnõÂ zbrojnõÂ licence
skupiny A, B nebo E musõÂ navõÂc splnÏovat odbornou zpuÊsobilost a kvalifikaci v oblasti vyÂbusÏnin a
b) prokaÂzÏe, zÏe je opraÂvneÏna provaÂdeÏt cÏinnosti, pro
ktereÂ zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ zbrojnõÂ licence, jednaÂ-li se
o zbrojnõÂ licenci skupiny G, H, I nebo J, a k teÂto
cÏinnosti potrÏebuje zbranÏ, strÏelivo nebo zakaÂzanyÂ
doplneÏk zbraneÏ.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie vydaÂ zbrojnõÂ licenci jen
v prÏõÂpadeÏ, kdy fyzickaÂ osoba nebo jejõÂ odpoveÏdnyÂ zaÂstupce, je-li ustanoven, nebo odpoveÏdnyÂ zaÂstupce nebo
cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu praÂvnickeÂ osoby splnÏujõÂ podmõÂnku bezuÂhonnosti podle § 22 a spolehlivosti podle
§ 23.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie prÏerusÏõÂ rÏõÂzenõÂ o vydaÂnõÂ
zbrojnõÂ licence v prÏõÂpadeÏ, zÏe proti osobaÂm uvedenyÂm
v odstavci 2 bylo zahaÂjeno trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ pro trestnyÂ
cÏin uvedenyÂ v § 22.
§ 34
ProveÏrÏovaÂnõÂ bezuÂhonnosti a spolehlivosti
PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie proveÏrÏõÂ bezuÂhonnost a spolehlivost osob uvedenyÂch v § 33 odst. 2 po 5 letech od
vydaÂnõÂ zbrojnõÂ licence a naÂsledneÏ vzÏdy po uplynutõÂ
kazÏdyÂch 5 let nebo prÏi jejich zmeÏneÏ.
§ 35
RozsÏõÂrÏenõÂ skupin zbrojnõÂ licence
(1) O rozsÏõÂrÏenõÂ skupin zbrojnõÂ licence zÏaÂdaÂ drzÏitel
zbrojnõÂ licence prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie na prÏedepsaneÂm
tiskopise, jehozÏ vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(2) VyhovõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie zÏaÂdosti o rozsÏõÂrÏenõÂ skupin zbrojnõÂ licence, vydaÂ novou zbrojnõÂ licenci.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie zÏaÂdost o rozsÏõÂrÏenõÂ skupin zbrojnõÂ licence zamõÂtne, jestlizÏe zÏadatel nesplnÏuje
podmõÂnky pro vydaÂnõÂ zbrojnõÂ licence skupiny, jõÂzÏ se
zÏaÂdost tyÂkaÂ.
§ 36
OdneÏtõÂ zbrojnõÂ licence
(1) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie rozhodne o odneÏtõÂ
zbrojnõÂ licence, jestlizÏe
a) pominul duÊvod, pro kteryÂ byla vydaÂna,
b) jejõÂ drzÏitel zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem nebo opakovaneÏ
porusÏuje ustanovenõÂ tohoto zaÂkona, nebo
c) odpoveÏdnyÂ zaÂstupce nebo cÏlen statutaÂrnõÂho
orgaÂnu praÂvnickeÂ osoby, anebo odpoveÏdnyÂ zaÂstupce fyzickeÂ osoby, prÏestal splnÏovat podmõÂnku
bezuÂhonnosti podle § 22 nebo spolehlivosti podle
§ 23.
(2) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ zbrojnõÂ
licence podle odstavce 1 nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek a drzÏi-
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tel zbrojnõÂ licence je povinen tuto licenci neprodleneÏ
odevzdat prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie.
§ 37
ZaÂnik platnosti zbrojnõÂ licence
(1) Platnost zbrojnõÂ licence zanikaÂ, jestlizÏe
a) nabylo praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ zbrojnõÂ
licence (§ 36),
b) je ohlaÂsÏena jejõÂ ztraÂta nebo odcizenõÂ,
c) je posÏkozena tak, zÏe zaÂpisy v nõÂ uvedeneÂ jsou necÏitelneÂ nebo je porusÏena jejõÂ celistvost,
d) obsahuje neopraÂvneÏneÏ provedeneÂ zmeÏny,
e) obsahuje nespraÂvneÂ uÂdaje,
f) praÂvnickaÂ osoba zanikla, vstoupila do likvidace
nebo na jejõÂ majetek byl prohlaÂsÏen konkurs,
g) fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba ukoncÏila cÏinnost,
pro kterou jõÂ byla vydaÂna zbrojnõÂ licence, nebo
h) drzÏitel zbrojnõÂ licence zemrÏel nebo byl prohlaÂsÏen
za mrtveÂho.
(2) O zaÂniku platnosti zbrojnõÂ licence podle odstavce 1 põÂsm. c), d) nebo e) rozhodne prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar
policie. SouhlasõÂ-li drzÏitel zbrojnõÂ licence s rozhodnutõÂm, provede se zaÂznam do protokolu. V opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ se vydaÂ rozhodnutõÂ.
(3) ZbrojnõÂ licenci neplatnou podle odstavce 1
põÂsm. a) je povinen jejõÂ drzÏitel odevzdat do 10 pracovnõÂch dnuÊ ode dne zaÂniku platnosti prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru
policie.
(4) ZbrojnõÂ licenci neplatnou podle odstavce 1
põÂsm. f) je povinen odevzdat neprodleneÏ ktereÂmukoliv
uÂtvaru policie jejõÂ drzÏitel a podle odstavce 1 põÂsm. g)
ten, kdo s nõÂ prÏisÏel do styku.
(5) Zanikla-li platnost zbrojnõÂ licence podle odstavce 1 põÂsm. b) nebo podle odstavce 2, vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ
uÂtvar policie novou zbrojnõÂ licenci bez zÏaÂdosti, s dobou
platnosti puÊvodnõÂ zbrojnõÂ licence. V prÏõÂpadeÏ ztraÂty
nebo odcizenõÂ zbrojnõÂ licence musõÂ byÂt v noveÏ vydaneÂ
zbrojnõÂ licenci vyznacÏeno, zÏe jde o duplikaÂt.
§ 38
OpraÂvneÏnõÂ drzÏitele zbrojnõÂ licence
(1) DrzÏitel zbrojnõÂ licence skupiny A, B nebo C je
opraÂvneÏn
a) nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet zbranÏ, zakaÂzanyÂ doplneÏk zbraneÏ nebo strÏelivo v rozsahu kategorie
uvedeneÂ ve zbrojnõÂ licenci, nebo
b) prÏenechaÂvat zbranÏ, kterou je opraÂvneÏn drzÏet
k plneÏnõÂ uÂkoluÊ stanovenyÂch ve zbrojnõÂ licenci,
drzÏiteli zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny D, kteryÂ je
k drzÏiteli zbrojnõÂ licence v pracovnõÂm, cÏlenskeÂm
nebo obdobneÂm pomeÏru.
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(2) DrzÏitel zbrojnõÂ licence skupiny D je opraÂvneÏn
a) nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet zbranÏ nebo strÏelivo
kategorie C,
b) prÏenechaÂvat zbranÏ, kterou je opraÂvneÏn drzÏet
k plneÏnõÂ uÂkoluÊ stanovenyÂch ve zbrojnõÂ licenci,
drzÏiteli zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny D, kteryÂ je
k drzÏiteli zbrojnõÂ licence v pracovnõÂm, cÏlenskeÂm
nebo obdobneÂm pomeÏru,
c) puÊjcÏovat zbranÏ kategorie C osobaÂm, ktereÂ jsou
k jejich drzÏenõÂ, poprÏõÂpadeÏ nosÏenõÂ opraÂvneÏny, nebo
d) prÏijõÂmat do uÂschovy a uschovaÂvat zbranÏ nebo strÏelivo kategorie uvedeneÂ ve zbrojnõÂ licenci.
(3) DrzÏitel zbrojnõÂ licence skupiny E je opraÂvneÏn
nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet zbranÏ nebo strÏelivo v rozsahu kategorie uvedeneÂ ve zbrojnõÂ licenci za uÂcÏelem
jejich znicÏenõÂ nebo znehodnocenõÂ.
(4) DrzÏitel zbrojnõÂ licence skupiny F je opraÂvneÏn
a) nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet zbranÏ kategorie A,
na kterou mu byla udeÏlena vyÂjimka, zbranÏ kategorie B, na kterou mu bylo vydaÂno povolenõÂ, nebo
zbranÏ kategorie C,
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opraÂvneÏn drzÏet, za uÂcÏelem uskutecÏnÏovaÂnõÂ sportovnõÂ, kulturnõÂ nebo zaÂjmoveÂ cÏinnosti.
(7) DrzÏitel zbrojnõÂ licence skupiny I je opraÂvneÏn
nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet zbranÏ kategorie A, na
kterou mu byla udeÏlena vyÂjimka, zbranÏ kategorie B,
na kterou mu bylo vydaÂno povolenõÂ, nebo zbranÏ kategorie C.
(8) DrzÏitel zbrojnõÂ licence skupiny J je opraÂvneÏn
a) nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet zbranÏ kategorie A,
na kterou mu byla udeÏlena vyÂjimka, zbranÏ kategorie B, na kterou mu bylo vydaÂno povolenõÂ, nebo
zbranÏ kategorie C, nebo
b) prÏenechaÂvat zbranÏ, kterou je opraÂvneÏn drzÏet
k plneÏnõÂ uÂkoluÊ stanovenyÂch ve zbrojnõÂ licenci,
drzÏiteli zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny D, kteryÂ je
k drzÏiteli zbrojnõÂ licence v pracovnõÂm nebo obdobneÂm pomeÏru.
§ 39
Povinnosti drzÏitele zbrojnõÂ licence
(1) DrzÏitel zbrojnõÂ licence je povinen

b) prÏenechaÂvat zbranÏ, kterou je opraÂvneÏn drzÏet
k plneÏnõÂ uÂkoluÊ stanovenyÂch ve zbrojnõÂ licenci,
drzÏiteli zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny D, kteryÂ je
k drzÏiteli zbrojnõÂ licence v pracovnõÂm, cÏlenskeÂm
nebo obdobneÂm pomeÏru, nebo

a) ustanovit zbrojõÂrÏe, kteryÂ je k drzÏiteli zbrojnõÂ licence v pracovnõÂm, cÏlenskeÂm nebo obdobneÂm pomeÏru, a to pro kazÏdou provozovnu nebo mõÂsto
ulozÏenõÂ zbraneÏ, zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ nebo
strÏeliva,

c) za uÂcÏelem vyÂuky nebo vyÂcviku sveÏrÏit za dohledu
opraÂvneÏneÂ osoby zbranÏ, strÏelivo nebo zakaÂzanyÂ
doplneÏk zbraneÏ, kterou je opraÂvneÏn drzÏet.

b) kontrolovat, zda zbranÏ nebo strÏelivo nejsou pouzÏõÂvaÂny k jinyÂm uÂcÏeluÊm, nezÏ ktereÂ jsou uvedeny
ve zbrojnõÂ licenci, nebo zda nejsou pouzÏõÂvaÂny osobami bez zbrojnõÂho pruÊkazu prÏõÂslusÏneÂ skupiny,

(5) DrzÏitel zbrojnõÂ licence skupiny G je opraÂvneÏn
a) nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet zbranÏ kategorie A,
na kterou mu byla udeÏlena vyÂjimka, zbranÏ kategorie B, na kterou mu bylo vydaÂno povolenõÂ, nebo
zbranÏ kategorie C, nebo
b) prÏenechaÂvat zbranÏ, kterou je opraÂvneÏn drzÏet
k plneÏnõÂ uÂkoluÊ stanovenyÂch ve zbrojnõÂ licenci,
drzÏiteli zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny D, kteryÂ je
k drzÏiteli zbrojnõÂ licence v pracovnõÂm, cÏlenskeÂm
nebo obdobneÂm pomeÏru.
(6) DrzÏitel zbrojnõÂ licence skupiny H je opraÂvneÏn
a) nabyÂvat do vlastnictvõÂ a drzÏet zbranÏ kategorie A,
na kterou mu byla udeÏlena vyÂjimka, zbranÏ kategorie B, na kterou mu bylo vydaÂno povolenõÂ, nebo
zbranÏ kategorie C,
b) prÏenechaÂvat zbranÏ, kterou je opraÂvneÏn drzÏet
k plneÏnõÂ uÂkoluÊ stanovenyÂch ve zbrojnõÂ licenci,
drzÏiteli zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny B nebo D,
kteryÂ je k drzÏiteli zbrojnõÂ licence v pracovnõÂm,
cÏlenskeÂm nebo obdobneÂm pomeÏru, nebo
c) sveÏrÏovat za dohledu opraÂvneÏneÂ osoby zbranÏ, zakaÂzanyÂ doplneÏk zbraneÏ nebo strÏelivo, kterou je

c) zajistit, aby zbranÏ nebo strÏelivo drzÏela nebo nosila
fyzickaÂ osoba, kteraÂ je k drzÏiteli zbrojnõÂ licence
v pracovnõÂm, cÏlenskeÂm nebo obdobneÂm pomeÏru
a maÂ zbrojnõÂ pruÊkaz prÏõÂslusÏneÂ skupiny,
d) vydat vnitrÏnõÂ prÏedpis, kteryÂ stanovõÂ zejmeÂna
1. pravidla pro pouzÏõÂvaÂnõÂ zbranõÂ a strÏeliva,
2. zpuÊsob evidence, ulozÏenõÂ, vyÂdej a prÏõÂjem zbranõÂ
a strÏeliva a
3. zpuÊsob bezpecÏneÂho zachaÂzenõÂ se zbraneÏmi
a strÏelivem vcÏetneÏ postupu prÏi nabõÂjenõÂ a vybõÂjenõÂ zbraneÏ,
e) zabezpecÏit zbranÏ a strÏelivo proti zneuzÏitõÂ, ztraÂteÏ
nebo odcizenõÂ (§ 58),
f) neprodleneÏ ohlaÂsit ktereÂmukoliv uÂtvaru policie
ztraÂtu nebo odcizenõÂ zbraneÏ, strÏeliva, zbrojnõÂ licence nebo pruÊkazu zbraneÏ,
g) dodrzÏovat podmõÂnky prÏechovaÂvaÂnõÂ nebo skladovaÂnõÂ strÏeliva, strÏelneÂho prachu a zaÂpalek,
h) na vyÂzvu prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie prÏedlozÏit
zbrojnõÂ licenci a zbranÏ, poprÏõÂpadeÏ strÏelivo, vcÏetneÏ
prÏõÂslusÏnyÂch dokladuÊ ke kontrole,
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i) ustanovit zbrojõÂrÏe do 30 dnuÊ od ukoncÏenõÂ cÏinnosti
staÂvajõÂcõÂho zbrojõÂrÏe a oznaÂmit tuto zmeÏnu do
10 pracovnõÂch dnuÊ prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie,
j) pozÏaÂdat prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie o vydaÂnõÂ noveÂ
zbrojnõÂ licence nebo pruÊkazu zbraneÏ v prÏõÂpadech,
kdy dosÏlo ke zmeÏneÏ naÂzvu nebo sõÂdla praÂvnickeÂ
osoby, jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ nebo mõÂsta pobytu fyzickeÂ
osoby, mõÂsta ulozÏenõÂ zbraneÏ nebo zmeÏny provozovny; zÏaÂdost musõÂ byÂt podaÂna do 10 pracovnõÂch
dnuÊ ode dne, kdy zmeÏna nastala, a puÊvodnõÂ doklad
musõÂ byÂt prÏipojen,
k) veÂst evidenci
1. zbranõÂ a strÏeliva, ktereÂ vlastnõÂ, vydanyÂch a prÏijatyÂch zbranõÂ, cÏerneÂho prachu, bezdyÂmneÂho
prachu a zaÂpalek, ktereÂ maÂ u sebe, vcÏetneÏ prÏehledu o vydaneÂm a prÏijateÂm mnozÏstvõÂ, a tuto
evidenci uchovaÂvat po dobu 5 let i po ukoncÏenõÂ
cÏinnosti,
2. souvisejõÂcõÂ s podnikaÂnõÂm v oblasti zbranõÂ a strÏeliva podle § 2 odst. 2 põÂsm. d) a tuto evidenci
uchovaÂvat po dobu 30 let;
prÏi uklaÂdaÂnõÂ archivaÂliõÂ postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu,16)
l) zajistit nejmeÂneÏ jednou rocÏneÏ provedenõÂ cvicÏneÂ
strÏelby u osoby, kteraÂ bude zbranÏ nosit prÏi vyÂkonu
zameÏstnaÂnõÂ nebo povolaÂnõÂ; o provedenyÂch cvicÏnyÂch strÏelbaÂch veÂst evidenci,
m) oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie zmeÏnu odpoveÏdneÂho zaÂstupce nebo cÏlena statutaÂrnõÂho orgaÂnu
praÂvnickeÂ osoby a jejich osobnõÂ uÂdaje nebo zmeÏnu
odpoveÏdneÂho zaÂstupce fyzickeÂ osoby, pokud byl
ustanoven, nebo pokud bude ustanoven novyÂ odpoveÏdnyÂ zaÂstupce, a jeho osobnõÂ data; oznaÂmenõÂ
musõÂ podat do 10 pracovnõÂch dnuÊ ode dne, kdy
zmeÏna nastala,
n) odevzdat do 10 pracovnõÂch dnuÊ ode dne zaÂniku
platnosti zbrojnõÂ licence zbranÏ nebo strÏelivo a pruÊkaz zbraneÏ prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie, je-li jejich
drzÏitelem,
o) ohlaÂsit do 10 pracovnõÂch dnuÊ prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru
policie zmeÏnu raÂzÏe zbraneÏ nebo opravu zbraneÏ
majõÂcõÂ za naÂsledek zmeÏnu kategorie zbraneÏ.
(2) DrzÏitel zbrojnõÂ licence skupiny B nebo E je
daÂle povinen
a) prÏi znehodnocovaÂnõÂ zbraneÏ kategorie A, B nebo C
nebo strÏeliva nebo vyÂrobeÏ jejich rÏezuÊ dodrzÏovat
postup stanovenyÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
nebo schvaÂlenyÂ CÏeskyÂm uÂrÏadem pro zkousÏenõÂ
zbranõÂ a strÏeliva, nelze-li postupovat podle postupu stanoveneÂho provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
b) oznacÏit znehodnocenou zbranÏ kontrolnõÂ znehod-

16
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nocovacõÂ znacÏkou prÏideÏlenou za podmõÂnek stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem CÏeskyÂm
uÂrÏadem pro zkousÏenõÂ zbranõÂ a strÏeliva, prÏicÏemzÏ
musõÂ zuÊstat zachovaÂno puÊvodnõÂ vyÂrobnõÂ cÏõÂslo
zbraneÏ, a
c) vydat vlastnõÂku zbraneÏ potvrzenõÂ o znehodnocenõÂ
zbraneÏ nebo strÏeliva anebo o provedenõÂ rÏezu
zbraneÏ nebo strÏeliva.
(3) DrzÏitel zbrojnõÂ licence skupiny E je daÂle povinen
a) prÏi nicÏenõÂ zbraneÏ nebo strÏeliva dodrzÏovat postup
stanovenyÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a
b) vydat vlastnõÂku zbraneÏ potvrzenõÂ o znicÏenõÂ zbraneÏ
nebo strÏeliva.
(4) DrzÏitel zbrojnõÂ licence nesmõÂ prÏeveÂst vlastnictvõÂ ke zbrani nebo strÏelivu na osobu, kteraÂ k nabytõÂ
vlastnictvõÂ ke zbrani nebo strÏelivu nenõÂ opraÂvneÏna.
(5) ZpuÊsob vedenõÂ evidencõÂ podle odstavce 1
põÂsm. k) a l) stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(6) Pokud drzÏitel zbrojnõÂ licence vykonaÂvaÂ cÏinnost samostatneÏ, neplnõÂ povinnosti uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), c), i) a l). Je vsÏak povinen plnit povinnosti
zbrojõÂrÏe stanoveneÂ v § 40 odst. 1 põÂsm. b) a e).
§ 40
Povinnosti zbrojõÂrÏe
a)

b)
c)
d)
e)

(1) ZbrojõÂrÏ je povinen
vydat zbranÏ nebo strÏelivo pouze fyzickeÂ osobeÏ,
kteraÂ je u drzÏitele zbrojnõÂ licence v pracovnõÂm,
cÏlenskeÂm nebo obdobneÂm pomeÏru, a to pouze
za prÏedpokladu, zÏe tato fyzickaÂ osoba je drzÏitelem
zbrojnõÂho pruÊkazu prÏõÂslusÏneÂ skupiny a zbranÏ nebo
strÏelivo pouzÏõÂvaÂ pouze k uÂcÏelu, kteryÂ je uveden ve
zbrojnõÂm pruÊkazu,
zabezpecÏit zbrojnõÂ licenci, pruÊkaz zbraneÏ nebo
dalsÏõÂ doklady vydaneÂ podle tohoto zaÂkona proti
zneuzÏitõÂ, ztraÂteÏ nebo odcizenõÂ,
zabezpecÏit zbranÏ nebo strÏelivo proti zneuzÏitõÂ,
ztraÂteÏ nebo odcizenõÂ,
dodrzÏovat podmõÂnky prÏechovaÂvaÂnõÂ nebo skladovaÂnõÂ strÏeliva, strÏelneÂho prachu nebo zaÂpalek stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a
plnit uÂkoly stanoveneÂ vnitrÏnõÂm prÏedpisem vydanyÂm podle § 39 odst. 1 põÂsm. d).

(2) V dobeÏ, kdy zbrojõÂrÏ nemuÊzÏe vykonaÂvat svou
funkci, prÏebõÂraÂ jeho povinnosti uvedeneÂ v odstavci 1
odpoveÏdnyÂ zaÂstupce fyzickeÂ osoby, byl-li ustanoven,
anebo odpoveÏdnyÂ zaÂstupce nebo cÏlen statutaÂrnõÂho
orgaÂnu praÂvnickeÂ osoby.

) ZaÂkon cÏ. 97/1974 Sb., o archivnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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HLAVA VI
Ê KAZ ZBRANEÏ
REGISTRACE ZBRANIÂ A PRU
§ 41
(1) KazÏdaÂ zbranÏ kategorie A, B nebo C musõÂ byÂt
zaregistrovaÂna; tato povinnost se nevztahuje na zakaÂzaneÂ strÏelivo.
(2) Registraci zbraneÏ uvedeneÂ v odstavci 1 provaÂdõÂ prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie na zaÂkladeÏ oznaÂmenõÂ o nabytõÂ vlastnictvõÂ ke zbrani a prÏedlozÏenõÂ zbraneÏ. Dokladem o registraci je pruÊkaz zbraneÏ, kteryÂ je verÏejnou
listinou.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie pruÊkaz zbraneÏ nevydaÂ,
pokud jde o zbranÏ
a) podleÂhajõÂcõÂ oveÏrÏovaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu,3) pokud nenõÂ oznacÏena zkusÏebnõÂ znacÏkou, nebo
b) kategorie A, B nebo C, kterou osoba uvedenaÂ
v § 42 odst. 1 nenõÂ opraÂvneÏna podle tohoto zaÂkona
vlastnit, drzÏet nebo nosit.
(4) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie vyzve vlastnõÂka zbraneÏ,
aby prÏedlozÏil zbranÏ k oveÏrÏenõÂ CÏeskeÂmu uÂrÏadu pro
zkousÏenõÂ zbranõÂ a strÏeliva podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu,3) jestlizÏe prÏi jejõÂ registraci vzniklo duÊvodneÂ
podezrÏenõÂ na sÏpatnyÂ technickyÂ stav zbraneÏ, kteryÂ by
mohl veÂst k jejõÂ destrukci.
§ 42
(1) FyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ nabyde
vlastnictvõÂ ke zbrani kategorie A, B nebo C, je povinna
tuto skutecÏnost oznaÂmit na prÏedepsaneÂm tiskopise, jehozÏ vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie do 10 pracovnõÂch dnuÊ ode dne
nabytõÂ vlastnictvõÂ a soucÏasneÏ prÏedlozÏit zbranÏ. V prÏõÂpadeÏ
nabytõÂ vlastnictvõÂ zbraneÏ deÏdeÏnõÂm (§ 66) pocÏõÂnaÂ beÏh
lhuÊty k ohlaÂsÏenõÂ dnem, kdy rozhodnutõÂ soudu o deÏdictvõÂ nabylo praÂvnõÂ moci.
(2) FyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ prÏevede
vlastnictvõÂ ke zbrani kategorie A, B nebo C na jinou
osobu, je povinna tento prÏevod oznaÂmit do 10 pracovnõÂch dnuÊ ode dne prÏevedenõÂ zbraneÏ, nenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie na prÏedepsaneÂm
tiskopise, jehozÏ vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis,
a soucÏasneÏ odevzdat pruÊkaz zbraneÏ.
(3) FyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ v raÂmci
sveÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti prÏevede vlastnictvõÂ ke
zbrani kategorie A, B nebo C na jinou osobu, je povinna tento prÏevod oznaÂmit uÂtvaru policie prÏõÂslusÏneÂmu
podle mõÂsta provozovny,17) v nõÂzÏ se prÏevod uskutecÏnil,
a to do 1 meÏsõÂce za vsÏechny prÏevody v daneÂm meÏsõÂci;

17

) § 17 odst. 1 a 2 zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb.
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je-li zbranÏ kategorie A, B nebo C urcÏena k trvaleÂmu
vyÂvozu mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, je povinna tento
prÏevod oznaÂmit neprodleneÏ, nejpozdeÏji vsÏak do 10 pracovnõÂch dnuÊ ode dne uskutecÏneÏnõÂ prÏevodu.
(4) FyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba v oznaÂmenõÂ
o nabytõÂ vlastnictvõÂ nebo o prÏevodu vlastnictvõÂ ke
zbrani kategorie A, B nebo C uvede
a) osobnõÂ uÂdaje nebo uÂdaje identifikujõÂcõÂ praÂvnickeÂ
osoby, mezi nimizÏ dosÏlo k prÏevodu vlastnictvõÂ,
b) uÂdaje o zbrani kategorie A, B nebo C, ktereÂ se
oznaÂmenõÂ tyÂkaÂ, vcÏetneÏ uÂdaje o oveÏrÏenõÂ zbraneÏ, a
c) zpuÊsob prÏevodu vlastnictvõÂ.
§ 43
Povinnost registrace zbraneÏ podle § 41 se netyÂkaÂ
zbranõÂ, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem podnikaÂnõÂ v oblasti
zbranõÂ a strÏeliva. V ostatnõÂch prÏõÂpadech tuto povinnost
nemaÂ fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ nabyla
zbranÏ na zaÂkladeÏ zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ
vyÂvoz zbraneÏ nebo strÏeliva (§ 44 odst. 2), nebo kteraÂ
dovezla zbranÏ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky na zaÂkladeÏ
zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro tranzit zbraneÏ nebo
strÏeliva (§ 46 odst. 2) s tõÂm, zÏe ji opeÏt vyveze mimo
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, anebo ji provaÂzÏõÂ prÏes uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky.
H L AVA V II
Â
VYVOZ, DOVOZ A TRANZIT ZBRANIÂ
Ï ELIVA
A STR
§ 44
TrvalyÂ vyÂvoz zbranõÂ a strÏeliva
(1) ZbranÏ kategorie A, B nebo C nebo strÏelivo do
teÂto zbraneÏ lze trvale vyveÂzt mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pouze na zaÂkladeÏ povolenõÂ k vyÂvozu a se souhlasem staÂtu, do ktereÂho maÂ byÂt zbranÏ, nebo strÏelivo
do teÂto zbraneÏ, vyvezena; tõÂm nejsou dotcÏeny postupy
podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.9)
(2) PovolenõÂm podle odstavce 1 je zbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ vyÂvoz zbraneÏ nebo strÏeliva. Ten
opravnÏuje fyzickou osobu ± drzÏitele zbrojnõÂho pruÊkazu, praÂvnickou nebo fyzickou osobu ± drzÏitele
zbrojnõÂ licence nebo cizince6) k nabytõÂ vlastnictvõÂ
a drzÏenõÂ zbraneÏ kategorie A, B nebo C, nebo strÏeliva
do teÂto zbraneÏ, za uÂcÏelem jejõÂho trvaleÂho vyÂvozu
a k trvaleÂmu vyÂvozu mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(3) ZbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ vyÂvoz zbraneÏ
nebo strÏeliva vydaÂvaÂ prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie. Pro cizince, kterÏõÂ nemajõÂ mõÂsto pobytu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, uÂtvar policie prÏõÂslusÏnyÂ podle sõÂdla provozovny
podnikatele v oboru zbranõÂ a strÏeliva, u ktereÂho zbranÏ
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kategorie A, B nebo C, nebo strÏelivo do teÂto zbraneÏ,
bude zakoupena, nebo mõÂsta pobytu nebo sõÂdla praÂvnickeÂ osoby, kteraÂ je dosavadnõÂm vlastnõÂkem zbraneÏ
kategorie A, B nebo C nebo strÏeliva do teÂto zbraneÏ.

opravnÏuje fyzickou osobu ± drzÏitele zbrojnõÂho pruÊkazu, praÂvnickou osobu ± drzÏitele zbrojnõÂ licence nebo
cizince6) k drzÏenõÂ zbraneÏ kategorie A, B nebo C nebo
strÏeliva do teÂto zbraneÏ, za uÂcÏelem jejõÂho trvaleÂho dovozu a k trvaleÂmu dovozu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.

(4) ZbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ vyÂvoz zbraneÏ
nebo strÏeliva se vydaÂvaÂ na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti
podaneÂ na prÏedepsaneÂm tiskopise, jehozÏ vzor stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. Obsahem zÏaÂdosti musõÂ byÂt
a) osobnõÂ uÂdaje a cÏõÂslo cestovnõÂho dokladu osoby,
kteraÂ bude zbranÏ kategorie A, B nebo C, nebo
strÏelivo do teÂto zbraneÏ, prÏepravovat,
b) osobnõÂ uÂdaje nebo uÂdaje identifikujõÂcõÂ praÂvnickou
osobu, pro kterou je zbranÏ kategorie A, B nebo C,
nebo strÏelivo do teÂto zbraneÏ, urcÏena,
c) mõÂsto, kam maÂ byÂt zbranÏ kategorie A, B nebo C,
nebo strÏelivo do teÂto zbraneÏ, prÏepravena, pokud
nenõÂ shodneÂ s mõÂstem pobytu fyzickeÂ osoby nebo
sõÂdla praÂvnickeÂ osoby,
d) uÂdaje o zbrani kategorie A, B nebo C,
e) uÂdaje identifikujõÂcõÂ strÏelivo (druh, znacÏka vyÂrobce,
raÂzÏe a mnozÏstvõÂ),
f) uÂdaje o druhu a mnozÏstvõÂ bezdyÂmneÂho nebo cÏerneÂho prachu,
g) uÂdaje o oznacÏenõÂ zbraneÏ nebo strÏeliva uznaÂvanou
zkusÏebnõÂ znacÏkou,3)
h) naÂzev hranicÏnõÂho prÏechodu, kteryÂm zbranÏ kategorie A, B nebo C nebo strÏelivo do teÂto zbraneÏ
opustõÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
i) prÏepravnõÂ prostrÏedek a
j) datum odeslaÂnõÂ a prÏedpoklaÂdaneÂho prÏevzetõÂ
zbraneÏ kategorie A, B nebo C nebo strÏeliva.

(5) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ
dovoz zbraneÏ nebo strÏeliva je povinen nejpozdeÏji
do 10 dnuÊ ode dne prÏekrocÏenõÂ staÂtnõÂch hranic CÏeskeÂ
republiky oznaÂmit dovoz zbraneÏ kategorie A, B
nebo C nebo strÏeliva do teÂto zbraneÏ prÏõÂslusÏneÂmu
uÂtvaru policie a prÏedlozÏit ji ke kontrole.

(5) K zÏaÂdosti o trvalyÂ vyÂvoz zbraneÏ kategorie A, B
nebo C nebo strÏeliva do teÂto zbraneÏ je zÏadatel povinen
dolozÏit souhlas prÏõÂslusÏnyÂch staÂtnõÂch orgaÂnuÊ zemeÏ, do
ktereÂ se trvalyÂ vyÂvoz uskutecÏnÏuje, s prÏekladem do jazyka cÏeskeÂho, vyhotovenyÂm tlumocÏnõÂkem zapsanyÂm
v seznamu znalcuÊ a tlumocÏnõÂkuÊ.

(2) PovolenõÂm podle odstavce 1 je zbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro tranzit zbraneÏ nebo strÏeliva, pokud tento
zaÂkon nestanovõÂ jinak.

(6) KazÏdyÂ, kdo nabyde vlastnictvõÂ ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo strÏelivu do teÂto zbraneÏ na
zaÂkladeÏ zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz
zbraneÏ nebo strÏeliva, je povinen nejpozdeÏji do 5 dnuÊ po
nabytõÂ vlastnictvõÂ ke zbrani kategorie A, B nebo C
nebo strÏelivu do teÂto zbraneÏ je trvale vyveÂzt mimo
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
§ 45
TrvalyÂ dovoz zbranõÂ a strÏeliva

(3) ZbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ dovoz zbraneÏ
nebo strÏeliva drzÏiteluÊm zbrojnõÂho pruÊkazu nebo
zbrojnõÂ licence vydaÂvaÂ prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie, v zahranicÏõÂ zastupitelskyÂ uÂrÏad CÏeskeÂ republiky.
(4) ZbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ dovoz zbraneÏ
nebo strÏeliva se vydaÂvaÂ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti podaneÂ podle § 44 odst. 4 põÂsm. a) azÏ g), i) a j). Obsahem zÏaÂdosti
musõÂ byÂt takeÂ naÂzev hranicÏnõÂho prÏechodu, kteryÂm
zbranÏ kategorie A, B nebo C nebo strÏelivo do teÂto
zbraneÏ bude dovezena na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.

(6) ZbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ dovoz zbraneÏ
nebo strÏeliva je soucÏasneÏ souhlasem k nabytõÂ vlastnictvõÂ
ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo strÏeliva do teÂto
zbraneÏ mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
§ 46
Tranzit zbranõÂ a strÏeliva
(1) DocÏasneÏ doveÂzt, drzÏet nebo nosit na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky nebo proveÂzt uÂzemõÂm CÏeskeÂ republiky zbranÏ kategorie A, B nebo C nebo strÏelivo do
teÂto zbraneÏ lze pouze na zaÂkladeÏ povolenõÂ; tõÂm nejsou
dotcÏeny postupy podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.9)

(3) ZbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro tranzit zbraneÏ nebo
strÏeliva muÊzÏe na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti podaneÂ podle § 44
odst. 4 fyzickyÂm nebo praÂvnickyÂm osobaÂm vydat zastupitelskyÂ uÂrÏad CÏeskeÂ republiky; fyzickyÂm nebo
praÂvnickyÂm osobaÂm navsÏteÏvujõÂcõÂm CÏeskou republiku
za uÂcÏelem vyÂkonu praÂva myslivosti nebo uÂcÏasti na
sportovnõÂch strÏeleckyÂch souteÏzÏõÂch, a daÂle fyzickyÂm
osobaÂm, ktereÂ jsou drzÏiteli evropskeÂho zbrojnõÂho pasu,
pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, takeÂ uÂtvar policie
na hranicÏnõÂm prÏechodu.

(1) ZbranÏ kategorie A, B nebo C nebo strÏelivo do
teÂto zbraneÏ lze trvale doveÂzt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
pouze na zaÂkladeÏ povolenõÂ k dovozu; tõÂm nejsou dotcÏeny postupy podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.9)

(4) K zÏaÂdosti podle odstavce 3 je zÏadatel povinen
prÏedlozÏit uÂrÏedneÏ oveÏrÏeneÂ pozvaÂnõÂ uzÏivatele honitby
nebo porÏadatele sportovnõÂ akce, pokud je uÂcÏelem tranzitu zbraneÏ nebo strÏeliva vyÂkon praÂva myslivosti nebo
uÂcÏast na strÏeleckyÂch souteÏzÏõÂch. V ostatnõÂch prÏõÂpadech je
povinen uveÂst uÂcÏel tranzitu zbranõÂ nebo strÏeliva.

(2) PovolenõÂm podle odstavce 1 je zbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ dovoz zbraneÏ nebo strÏeliva. Ten

(5) PovolenõÂ podle odstavce 2 nemusõÂ mõÂt lovec
z cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie pro loveckou zbranÏ
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a strÏelivo kategorie C nebo sportovnõÂ strÏelec pro sportovnõÂ zbranÏ kategorie B nebo C a strÏelivo do teÂto
zbraneÏ, pokud je drzÏitelem evropskeÂho zbrojnõÂho pasu,
ve ktereÂm maÂ prÏevaÂzÏenou zbranÏ uvedenou, a pokud
muÊzÏe uveÂst duÊvod sveÂ cesty, zejmeÂna prÏedlozÏenõÂm pozvaÂnõÂ podle odstavce 4.
(6) PovolenõÂ podle odstavce 2 nemusõÂ mõÂt teÂzÏ
ostatnõÂ drzÏiteleÂ evropskeÂho zbrojnõÂho pasu pro zbraneÏ
kategorie B nebo C a strÏelivo do teÂto zbraneÏ v prÏõÂpadeÏ
tranzitu, jestlizÏe je zbranÏ zapsaÂna v tomto pruÊkazu
a jestlizÏe prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie prÏedem vyslovil souhlas. Souhlas lze udeÏlit na dobu azÏ 1 roku. Tento souhlas se zaznamenaÂvaÂ do evropskeÂho zbrojnõÂho pasu
a lze jej prodlouzÏit, a to vzÏdy o 1 dalsÏõÂ rok.
(7) CestujõÂcõÂ z trÏetõÂ zemeÏ, kteryÂ cestuje do cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie, musõÂ prÏi kontrole na vneÏjsÏõÂ
hranici EvropskeÂ unie prÏedlozÏit povolenõÂ kazÏdeÂho
cÏlenskeÂho staÂtu, na jehozÏ nebo prÏes jehozÏ uÂzemõÂ hodlaÂ
se zbranõÂ nebo strÏelivem cestovat.
(8) Pro drzÏitele zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro
tranzit zbraneÏ nebo strÏeliva nebo pro drzÏitele evropskeÂho zbrojnõÂho pasu platõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona
o opraÂvneÏnõÂch a povinnostech drzÏitele zbrojnõÂho pruÊkazu prÏimeÏrÏeneÏ. ZbranÏ uvedenaÂ ve zbrojnõÂm pruÊvodnõÂm listu pro tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva nebo evropskeÂm zbrojnõÂm pasu nepodleÂhaÂ registraci podle § 41
odst. 1.
§ 47
ZaÂnik platnosti zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro
trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ dovoz nebo tranzit zbranõÂ
nebo strÏeliva
Pro zaÂnik platnosti zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu
pro trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ dovoz nebo tranzit zbranõÂ
nebo strÏeliva vydaneÂho podle § 44, 45 nebo § 46 platõÂ
ustanovenõÂ § 37 obdobneÏ.
§ 48
OdneÏtõÂ zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ
vyÂvoz, trvalyÂ dovoz nebo tranzit zbranõÂ
nebo strÏeliva
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§ 49
EvropskyÂ zbrojnõÂ pas
(1) EvropskyÂ zbrojnõÂ pas je verÏejnaÂ listina, kteraÂ
jeho drzÏitele opravnÏuje prÏi cestaÂch do jinyÂch cÏlenskyÂch
staÂtuÊ EvropskeÂ unie veÂzt s sebou zbranÏ v neÏm zapsanou a strÏelivo do teÂto zbraneÏ v mnozÏstvõÂ odpovõÂdajõÂcõÂm
uÂcÏelu pouzÏitõÂ, pokud cÏlenskyÂ staÂt EvropskeÂ unie, do
ktereÂho nebo prÏes kteryÂ cestuje, udeÏlil povolenõÂ k cesteÏ
s touto zbranõÂ. Vzor evropskeÂho zbrojnõÂho pasu stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(2) OdchylneÏ od odstavce 1 muÊzÏe lovec zbranÏ
uvedenou v § 6 põÂsm. a) a b), anebo sportovnõÂ strÏelec
zbranÏ uvedenou v § 5 põÂsm. a) azÏ f) nebo v § 6 põÂsm. a)
a b), veÂzt s sebou bez prÏedchozõÂho povolenõÂ 1 nebo
võÂce teÏchto zbranõÂ beÏhem cesty prÏes 2 nebo võÂce cÏlenskyÂch staÂtuÊ s cõÂlem vykonaÂvat loveckou nebo sportovnõÂ
cÏinnost, pokud je drzÏitelem evropskeÂho zbrojnõÂho
pasu, ve ktereÂm je takovaÂ zbranÏ nebo takoveÂ zbraneÏ
uvedeny, a pokud muÊzÏe prokaÂzat uÂcÏel sveÂ cesty, zejmeÂna prÏedlozÏenõÂm pozvaÂnõÂ. Tato vyÂjimka vsÏak neplatõÂ
prÏi cesteÏ do cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie, kteryÂ zakaÂzal nabyÂvaÂnõÂ a drzÏenõÂ dotycÏneÂ zbraneÏ nebo kteryÂ je
podminÏuje udeÏlenõÂm povolenõÂ. V tomto prÏõÂpadeÏ musõÂ
byÂt proveden zaÂznam v evropskeÂm zbrojnõÂm pase.
(3) EvropskyÂ zbrojnõÂ pas vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ maÂ mõÂsto pobytu na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky a je opraÂvneÏnyÂm vlastnõÂkem a drzÏitelem zbraneÏ. ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ tohoto pasu se podaÂvaÂ na
prÏedepsaneÂm tiskopise, jehozÏ vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis, a musõÂ obsahovat osobnõÂ uÂdaje zÏadatele; k zÏaÂdosti zÏadatel prÏipojõÂ 2 fotografie.
(4) Doba platnosti evropskeÂho zbrojnõÂho pasu je
5 let a muÊzÏe byÂt prÏõÂslusÏnyÂm uÂtvarem policie prodlouzÏena; pokud jsou v tomto pasu zapsaÂny pouze zbraneÏ
kategorie D, je doba platnosti nejvyÂsÏe 10 let.
(5) Platnost evropskeÂho zbrojnõÂho pasu zanikaÂ,
jestlizÏe
a) uplyne doba jeho platnosti,
b) je ohlaÂsÏena jeho ztraÂta nebo odcizenõÂ,
c) zanikla jeho drzÏiteli platnost zbrojnõÂho pruÊkazu
nebo nabylo praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ
zbrojnõÂho pruÊkazu (§ 27),
d) je posÏkozen tak, zÏe zaÂpisy v neÏm uvedeneÂ jsou
necÏitelneÂ nebo je porusÏena jeho celistvost,
e) obsahuje neopraÂvneÏneÏ provedeneÂ zmeÏny,
f) obsahuje nespraÂvneÂ uÂdaje.

(1) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie rozhodne o odneÏtõÂ
zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ
dovoz nebo tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva vydaneÂho podle § 44, 45 nebo § 46, jestlizÏe jeho drzÏitel
a) pozbyl zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
b) pozbyl zdravotnõÂ zpuÊsobilost, nebo
c) zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem nebo opakovaneÏ porusÏuje
ustanovenõÂ tohoto zaÂkona.

(6) O zaÂniku platnosti evropskeÂho zbrojnõÂho pasu
podle odstavce 5 põÂsm. d), e) nebo f) rozhodne prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie.

(2) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ zbrojnõÂho
pruÊvodnõÂho listu pro vyÂvoz, dovoz, tranzit nebo prÏepravu zbranõÂ nebo strÏeliva podle odstavce 1 nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.

(7) DrzÏitel evropskeÂho zbrojnõÂho pasu, jehozÏ
platnost zanikla podle odstavce 5 nebo 6, je povinen
jej odevzdat prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie do 10 pracovnõÂch dnuÊ ode dne zaÂniku jeho platnosti. V prÏõÂpadeÏ

uÂmrtõÂ drzÏitele evropskeÂho zbrojnõÂho pasu se postupuje
jako prÏi uÂmrtõÂ drzÏitele zbraneÏ nebo strÏeliva (§ 65).
(8) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie evropskyÂ zbrojnõÂ pas
zadrzÏõÂ, pokud jeho drzÏiteli zadrzÏõÂ nebo odejme zbrojnõÂ
pruÊkaz.
§ 50
PrÏeprava zbranõÂ a strÏeliva podnikatelem v oboru
zbranõÂ a strÏeliva
(1) Podnikateli se zbraneÏmi kategorie A, B
nebo C nebo strÏelivem do teÏchto zbranõÂ povoluje prÏepravu teÏchto zbranõÂ, nebo strÏeliva, urcÏenyÂch k vyÂvozu,
dovozu nebo tranzitu prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti podaneÂ na prÏedepsaneÂm tiskopise, jehozÏ
vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, po prÏedlozÏenõÂ
povolenõÂ a licence Ministerstva pruÊmyslu a obchodu
k jejich vyÂvozu nebo dovozu;9) zÏaÂdost se podaÂvaÂ i v prÏõÂpadeÏ prÏepravy 1 zbraneÏ.
(2) Obsahem zÏaÂdosti podle odstavce 1 musõÂ byÂt
a) osobnõÂ uÂdaje nebo uÂdaje identifikujõÂcõÂ praÂvnickou
osobu, kteraÂ uskutecÏnÏuje prodej,
b) osobnõÂ uÂdaje nebo uÂdaje identifikujõÂcõÂ praÂvnickou
osobu kupujõÂcõÂ, nabyÂvajõÂcõÂ nebo vlastnõÂcõÂ zbranÏ
nebo strÏelivo,
c) adresa mõÂsta, na ktereÂ bude zbranÏ nebo strÏelivo
zaslaÂno nebo dopraveno,
d) pocÏet zbranõÂ kategorie A, B nebo C nebo strÏeliva
do teÏchto zbranõÂ, ktereÂ budou prÏepravovaÂny,
e) uÂdaje umozÏnÏujõÂcõÂ identifikaci kazÏdeÂ zbraneÏ kategorie A, B nebo C nebo strÏeliva do teÏchto zbranõÂ
a oznaÂmenõÂ o tom, zÏe tyto zbraneÏ nebo strÏelivo
byly prÏedmeÏtem kontroly,
f) druh dopravy, dopravnõÂ prostrÏedek a uÂdaje o dopravci; to neplatõÂ, pokud jde o prÏepravu zbraneÏ
kategorie A, B nebo C nebo strÏeliva do teÏchto
zbranõÂ mezi podnikateli v oboru zbranõÂ a strÏeliva,
a
g) datum odeslaÂnõÂ a prÏedpoklaÂdaneÂho prÏevzetõÂ; to
neplatõÂ, pokud jde o prÏepravu zbraneÏ kategorie A,
B nebo C nebo strÏeliva do teÏchto zbranõÂ mezi
podnikateli v oboru zbranõÂ a strÏeliva.
(3) Po prÏezkoumaÂnõÂ bezpecÏnosti prÏepravy zbranõÂ
nebo strÏeliva vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie jednoraÂzovyÂ
doklad o povolenõÂ prÏepravy obsahujõÂcõÂ uÂdaje uvedeneÂ
v odstavci 2. Tento doklad musõÂ doprovaÂzet zbraneÏ
kategorie A, B nebo C nebo strÏelivo do teÏchto zbranõÂ
azÏ do mõÂsta jejich urcÏenõÂ a musõÂ byÂt prÏedlozÏen na pozÏaÂdaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm.
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(4) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie muÊzÏe podnikateli
v oboru zbranõÂ a strÏeliva se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky vydat povolenõÂ prÏepravovat zbraneÏ nebo
strÏelivo podnikateli v oboru zbranõÂ a strÏeliva se sõÂdlem
mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. Toto povolenõÂ muÊzÏe byÂt
vydaÂno na dobu azÏ 3 let. V zÏaÂdosti o jeho vydaÂnõÂ podnikatel v oboru zbranõÂ a strÏeliva uvede uÂdaje podle
odstavce 2 põÂsm. a), b) a c). Platnost povolenõÂ muÊzÏe
byÂt rozhodnutõÂm pozastavena nebo zrusÏena.
(5) PovolenõÂ podle odstavce 4 nebo jeho kopie,
oveÏrÏenaÂ prÏõÂslusÏnyÂm uÂtvarem policie, musõÂ doprovaÂzet
zbraneÏ nebo strÏelivo azÏ do mõÂsta urcÏenõÂ a musõÂ byÂt
prÏedlozÏeno na pozÏaÂdaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm.
(6) Ten, komu bylo vydaÂno povolenõÂ k prÏepraveÏ
zbranõÂ nebo strÏeliva podle odstavce 3 nebo 4, je povinen nejmeÂneÏ 5 pracovnõÂch dnuÊ prÏed zahaÂjenõÂm prÏepravy zbranõÂ nebo strÏeliva sdeÏlit prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru
policie uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 2.
(7) PrÏepravce zbranõÂ kategorie A, B nebo C nebo
strÏeliva do teÏchto zbranõÂ je povinen je zabezpecÏit proti
zneuzÏitõÂ, ztraÂteÏ nebo odcizenõÂ.
(8) UstanovenõÂmi prÏedchozõÂch odstavcuÊ nenõÂ dotcÏena prÏeprava zbranõÂ nebo strÏeliva jako nebezpecÏneÂho
naÂkladu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.18)
(9) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie poskytne tomu, komu
bylo vydaÂno povolenõÂ podle odstavce 4, seznam zbranõÂ
nebo strÏeliva do teÏchto zbranõÂ, ktereÂ mohou byÂt dovezeny na uÂzemõÂ jednotlivyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie bez jejich prÏedchozõÂho souhlasu.
§ 51
UstanovenõÂ spolecÏnaÂ pro trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ dovoz
a tranzit zbranõÂ a strÏeliva
(1) ZbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ
dovoz nebo tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva je verÏejnaÂ listina.
(2) KazÏdyÂ, kdo vyvaÂzÏõÂ, dovaÂzÏõÂ nebo provaÂzÏõÂ zbranÏ
kategorie A, B nebo C nebo strÏelivo do teÏchto zbranõÂ
prÏes staÂtnõÂ hranice CÏeskeÂ republiky, je tuto skutecÏnost
povinen oznaÂmit policii a celnõÂmu uÂrÏadu na hranicÏnõÂm
prÏechodu CÏeskeÂ republiky; to neplatõÂ, je-li vyÂvoz nebo
dovoz uskutecÏnÏovaÂn v zaÂsilkaÂch. ZaÂrovenÏ je povinen
prÏedlozÏit povolenõÂ podle § 44, 45 nebo § 46 a 50, poprÏõÂpadeÏ evropskyÂ zbrojnõÂ pas. PovolenõÂ nebo evropskyÂ
zbrojnõÂ pas musõÂ mõÂt vzÏdy u sebe, pokud maÂ u sebe
zbranÏ kategorie A, B nebo C nebo strÏelivo do teÏchto
zbranõÂ, a prÏedlozÏit jej prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ke kontrole.
(3) KazÏdyÂ, kdo vyvaÂzÏõÂ a zpeÏtneÏ dovaÂzÏõÂ zbranÏ ka-

) NaprÏõÂklad § 22 a 23 zaÂkona cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 304/1997 Sb. a zaÂkona cÏ. 150/2000 Sb.
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tegorie A, B nebo C nebo strÏelivo do teÏchto zbranõÂ, je
povinen nejmeÂneÏ 5 pracovnõÂch dnuÊ prÏed datem jejich
prÏedpoklaÂdaneÂho vyÂvozu oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru
policie
a) osobnõÂ uÂdaje a cÏõÂslo cestovnõÂho dokladu osoby,
kteraÂ prÏepravu uskutecÏnõÂ,
b) adresu mõÂsta, na ktereÂ budou zbranÏ kategorie A, B
nebo C nebo strÏelivo do teÏchto zbranõÂ dopraveny,
c) uÂdaje o zbrani kategorie A, B nebo C nebo strÏelivo do teÏchto zbranõÂ,
d) dopravnõÂ prostrÏedek,
e) datum prÏedpoklaÂdaneÂho vyÂvozu a zpeÏtneÂho dovozu a
f) hranicÏnõÂ prÏechod, prÏes kteryÂ se vyÂvoz nebo zpeÏtnyÂ
dovoz uskutecÏnõÂ.
(4) UstanovenõÂ § 44 azÏ 46 a § 49 se nevztahujõÂ na
vyÂvoz, dovoz nebo tranzit zbraneÏ, zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ nebo strÏeliva, realizovanyÂ fyzickou nebo
praÂvnickou osobou v raÂmci jejõÂ obchodnõÂ cÏinnosti
uskutecÏnÏovaneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.9)
UstanovenõÂ § 46 se nevztahuje takeÂ na docÏasnyÂ tranzit
zbranõÂ nebo strÏeliva ozbrojeneÂho doprovodu obcÏanuÊ
cizõÂch staÂtuÊ (chraÂneÏnyÂch osob), kteryÂm je ozbrojenaÂ
ochrana poskytovaÂna se souhlasem jejich staÂtu, a to
za prÏedpokladu zÏaÂdosti cizõÂho staÂtu o docÏasnyÂ tranzit
zbranõÂ nebo strÏeliva.
(5) ZbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ
dovoz nebo tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva se vydaÂvaÂ na
dobu, po kterou se zbranÏ, zakaÂzanyÂ doplneÏk zbraneÏ
nebo strÏelivo bude nachaÂzet na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
nejdeÂle vsÏak na dobu 3 meÏsõÂcuÊ. OrgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu prÏezkoumaÂ podmõÂnky, za nichzÏ dojde k vyÂvozu, dovozu nebo tranzitu
zbraneÏ nebo strÏeliva, a to zejmeÂna s ohledem na zabezpecÏenõÂ bezpecÏnosti.
(6) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ
vyÂvoz, trvalyÂ dovoz nebo tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva,
jehozÏ platnost zanikla, je povinen do 10 pracovnõÂch
dnuÊ ode dne zaÂniku jeho platnosti zbrojnõÂ pruÊvodnõÂ
list odevzdat ktereÂmukoliv uÂtvaru policie vcÏetneÏ
zbraneÏ, zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ nebo strÏeliva, je-li jejich drzÏitelem na zaÂkladeÏ tohoto dokladu.
(7) VlaÂda stanovõÂ narÏõÂzenõÂm, ktereÂ zbraneÏ nebo
strÏelivo je mozÏneÂ z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie prÏepravit na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky bez prÏedchozõÂho souhlasu prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky.
(8) Seznam zbranõÂ a strÏeliva, ktereÂ lze doveÂzt na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky bez prÏedchozõÂho souhlasu prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky, prÏedaÂvaÂ ministerstvo
ostatnõÂm cÏlenskyÂm staÂtuÊm EvropskeÂ unie.
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HLAVA VIII
Ï ELNICE
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§ 52
ProvozovaÂnõÂ strÏelnic
(1) StrÏelnice pro strÏelbu ze zbraneÏ kategorie A, B,
C nebo D uvedeneÂ v § 7 põÂsm. a) nebo b) je komplex
zarÏõÂzenõÂ a prostoruÊ urcÏenyÂch pro bezpecÏnou strÏelbu.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie vydaÂ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti podaneÂ na prÏedepsaneÂm tiskopise, jehozÏ vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
strÏelnice pouze tehdy, je-li zde zajisÏteÏno bezpecÏneÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ zbranõÂ a strÏeliva.
(3) Obsahem zÏaÂdosti o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
strÏelnice musõÂ byÂt
a) osobnõÂ uÂdaje nebo uÂdaje identifikujõÂcõÂ praÂvnickou
osobu zÏadatele,
b) mõÂsto, kde maÂ byÂt strÏelnice provozovaÂna, a
c) osobnõÂ uÂdaje fyzickeÂ osoby navrzÏeneÂ k ustanovenõÂ
spraÂvcem strÏelnice.
(4) K zÏaÂdosti o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ strÏelnice
je zÏadatel povinen prÏipojit
a) kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏneÂho stavebnõÂho
uÂrÏadu nebo jineÂho uÂrÏadu, je-li potrÏebneÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,19)
b) provoznõÂ rÏaÂd strÏelnice, obsahujõÂcõÂ zejmeÂna situacÏnõÂ
naÂkres strÏelnice s vyznacÏenõÂm prostrÏedkuÊ k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti prÏi strÏelbeÏ, oveÏrÏenyÂ znalcem
v oboru balistiky, a vzor oznacÏenõÂ spraÂvce strÏelnice s uvedenõÂm funkce, jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ,
c) oveÏrÏenou kopii koncesnõÂ listiny provozovatele
strÏelnice, pokud strÏelnice maÂ byÂt pouzÏõÂvaÂna k podnikatelskyÂm uÂcÏeluÊm,
d) vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku, je-li zÏadatel v neÏm
zapsaÂn.
§ 53
PozastavenõÂ provozovaÂnõÂ strÏelnice
(1) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie rozhodne o pozastavenõÂ
provozovaÂnõÂ strÏelnice, jestlizÏe
a) provozovaÂnõÂ strÏelnice prokazatelneÏ ohrozÏuje zÏivot
nebo zdravõÂ osob, zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ nebo majetek,
nebo
b) spraÂvce strÏelnice nevykonaÂvaÂ svou funkci a provozovatel strÏelnice neustanovõÂ noveÂho spraÂvce strÏelnice do 30 dnuÊ od ukoncÏenõÂ vyÂkonu funkce dosavadnõÂho spraÂvce strÏelnice.

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(2) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie muÊzÏe rozhodnout o pozastavenõÂ provozovaÂnõÂ strÏelnice, jestlizÏe se zmeÏnily
podmõÂnky, za nichzÏ bylo vydaÂno povolenõÂ k jejõÂmu
provozovaÂnõÂ.

H L AVA I X
Â
Ï
Â
ZVLASTNI USTANOVENIÂ O NAKLAÂDAÂNIÂ
Ï ELIVEM
SE ZBRANEÏMI A STR

(3) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie v rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ provozovaÂnõÂ strÏelnice stanovõÂ prÏimeÏrÏenou lhuÊtu
k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ; tuto lhuÊtu lze v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech prodlouzÏit.

§ 56
ZadrzÏenõÂ zbraneÏ, strÏeliva, zbrojnõÂho pruÊkazu,
pruÊkazu zbraneÏ a zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu
pro trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ dovoz nebo
tranzit zbranõÂ a strÏeliva

(4) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ provozovaÂnõÂ strÏelnice podle odstavcuÊ 1 a 2 nemaÂ odkladnyÂ
uÂcÏinek.
(5) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
strÏelnice zrusÏõÂ, pokud nebudou ve stanoveneÂ lhuÊteÏ odstraneÏny nedostatky, pro neÏzÏ bylo provozovaÂnõÂ strÏelnice pozastaveno.
§ 54
Povinnosti provozovatele strÏelnice
(1) Provozovatel strÏelnice je povinen oznaÂmit do
10 pracovnõÂch dnuÊ prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie, kteryÂ
vydal povolenõÂ k provozovaÂnõÂ strÏelnice,
a) zmeÏnu provoznõÂho rÏaÂdu strÏelnice,
b) zmeÏnu spraÂvce strÏelnice,
c) zmeÏny, ktereÂ mohou mõÂt vliv na bezpecÏnost provozu strÏelnice, nebo
d) ukoncÏenõÂ provozovaÂnõÂ nebo zrusÏenõÂ strÏelnice.
(2) Provozovatel strÏelnice je daÂle povinen vybavit
strÏelnici leÂkaÂrnicÏkou prvnõÂ pomoci, jejõÂzÏ obsah stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 55
SpraÂvce strÏelnice
(1) SpraÂvcem strÏelnice je osoba odpoveÏdnaÂ za
bezpecÏnyÂ provoz strÏelnice a muÊzÏe jõÂm byÂt jen fyzickaÂ
osoba starsÏõÂ 21 let, kteraÂ je nejmeÂneÏ 3 roky drzÏitelem
zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny B, C, D nebo E.
(2) SpraÂvce strÏelnice je povinen
a) prÏi vyÂkonu funkce nosit viditelneÏ oznacÏenõÂ
spraÂvce strÏelnice stanoveneÂ provoznõÂm rÏaÂdem
strÏelnice,
b) zajistit prÏõÂstupnost provoznõÂho rÏaÂdu strÏelnice,
c) zajistit ostrahu strÏelnice v souladu s provoznõÂm
rÏaÂdem,

PrÏõÂslusÏnõÂk policie je opraÂvneÏn zadrzÏet zbranÏ kategorie A, B, C nebo D, strÏelivo, zbrojnõÂ pruÊkaz, pruÊkaz
zbraneÏ nebo zbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ vyÂvoz,
trvalyÂ dovoz nebo tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva, aby
jejich drzÏiteli zabraÂnil v jednaÂnõÂ, kteryÂm porusÏuje povinnost nebo nedodrzÏuje zaÂkaz stanovenyÂ tõÂmto zaÂkonem. PrÏõÂslusÏnõÂk policie, kteryÂ zadrzÏel veÏc uvedenou ve
veÏteÏ prvnõÂ, vydaÂ jejõÂmu drzÏiteli na mõÂsteÏ potvrzenõÂ
o prÏevzetõÂ zadrzÏeneÂ veÏci a neprodleneÏ ji odevzdaÂ s uvedenõÂm duÊvodu zadrzÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie,
kteryÂ rozhodne o jejõÂm zajisÏteÏnõÂ (§ 57), o odneÏtõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu podle § 27 nebo o odneÏtõÂ zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ dovoz nebo
tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva podle § 48.
§ 57
ZajisÏteÏnõÂ zbraneÏ, strÏeliva, zakaÂzaneÂho doplnÏku
zbraneÏ, zbrojnõÂho pruÊkazu, pruÊkazu zbraneÏ
a zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz,
trvalyÂ dovoz nebo tranzit zbranõÂ a strÏeliva
(1) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie muÊzÏe rozhodnout o zajisÏteÏnõÂ zbraneÏ, strÏeliva, zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ,
zbrojnõÂho pruÊkazu, pruÊkazu zbraneÏ nebo zbrojnõÂho
pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ dovoz nebo
tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva, jestlizÏe proti drzÏiteli zbrojnõÂho pruÊkazu nebo zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu bylo
zahaÂjeno trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ pro trestnyÂ cÏin uvedenyÂ v § 22
odst. 1.
(2) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ podle odstavce 1
nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(3) Kdo prÏechovaÂvaÂ zbranÏ, strÏelivo, zakaÂzanyÂ doplneÏk zbraneÏ, zbrojnõÂ pruÊkaz, pruÊkaz zbraneÏ nebo
zbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ dovoz
nebo tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva, o jejichzÏ zajisÏteÏnõÂ
bylo rozhodnuto podle odstavce 1, je povinen uvedeneÂ
veÏci odevzdat bezodkladneÏ do uÂschovy uÂtvaru policie,
kteryÂ o jejich zajisÏteÏnõÂ rozhodl. Ten o prÏevzetõÂ zajisÏteÏnyÂch veÏcõÂ vydaÂ potvrzenõÂ.

e) zastavit strÏelbu na strÏelnici v prÏõÂpadeÏ ohrozÏenõÂ zÏivota, zdravõÂ a majetku a

(4) NenõÂ-li povinnost uvedenaÂ v odstavci 3 splneÏna dobrovolneÏ, muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie zbranÏ,
strÏelivo, zakaÂzanyÂ doplneÏk zbraneÏ, zbrojnõÂ pruÊkaz,
pruÊkaz zbraneÏ nebo zbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ
vyÂvoz, trvalyÂ dovoz nebo tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva
odejmout za uÂcÏelem zajisÏteÏnõÂ.

f) oznaÂmit bez zbytecÏneÂho odkladu prÏõÂslusÏneÂmu
uÂtvaru policie zraneÏnõÂ nebo usmrcenõÂ osoby prÏi
provozovaÂnõÂ strÏelnice.

(5) Pominou-li duÊvody, ktereÂ vedly k zajisÏteÏnõÂ
zbraneÏ, strÏeliva, zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ, zbrojnõÂho pruÊkazu nebo pruÊkazu zbraneÏ, zbrojnõÂho pruÊvod-

d) zajistit, aby strÏelbu na strÏelnici provaÂdeÏla jen
osoba, kteraÂ je k tomu opraÂvneÏna,
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nõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz nebo trvalyÂ dovoz, tranzit
zbranõÂ nebo strÏeliva, musõÂ byÂt tyto veÏci uÂtvarem policie, u neÏhozÏ jsou v uÂschoveÏ, bez zbytecÏneÂho odkladu
vraÂceny po prÏedlozÏenõÂ vydaneÂho potvrzenõÂ tomu,
komu byly zajisÏteÏny. Pokud nenõÂ ten, komu byly veÏci
zajisÏteÏny, totozÏnyÂ s jejich vlastnõÂkem, musõÂ byÂt vraÂceny
jejich vlastnõÂkovi.
§ 58
ZabezpecÏenõÂ zbranõÂ a strÏeliva
(1) NosÏeneÂ nebo prÏepravovaneÂ drzÏeneÂ zbraneÏ
vsÏech kategoriõÂ, vcÏetneÏ jejich hlavnõÂch cÏaÂstõÂ a zakaÂzanyÂch doplnÏkuÊ nebo strÏelivo do nich, musõÂ byÂt pod neustaÂlou kontrolou drzÏitele zbrojnõÂho pruÊkazu nebo
drzÏitele zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz,
dovoz nebo tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva, kteryÂ prÏepravu realizuje.
(2) DrzÏeneÂ zbraneÏ kategorie A, B nebo C uschovaneÂ, ulozÏeneÂ nebo uskladneÏneÂ (daÂle jen ¹prÏechovaÂvaneÂ zbraneÏª) v pocÏtu do 10 kusuÊ nebo strÏelivo v pocÏtu
do 10 000 naÂbojuÊ se zabezpecÏujõÂ ulozÏenõÂm do uzamykatelneÂ oceloveÂ schraÂnky nebo uzamykatelneÂ oceloveÂ
skrÏõÂneÏ nebo zvlaÂsÏtnõÂho uzamcÏeneÂho zarÏõÂzenõÂ, pokud
tato schraÂnka, skrÏõÂnÏ nebo toto zarÏõÂzenõÂ splnÏujõÂ technickeÂ pozÏadavky stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. UstanovenõÂ tohoto odstavce se nevztahuje na
prÏechovaÂvaneÂ zbraneÏ kategorie B nebo C v pocÏtu do
2 kusuÊ nebo strÏelivo v pocÏtu do 500 naÂbojuÊ, ktereÂ je
vsÏak drzÏitel teÏchto zbranõÂ a strÏeliva povinen vhodneÏ
zabezpecÏit proti zneuzÏitõÂ, ztraÂteÏ a odcizenõÂ.
(3) VõÂce nezÏ 10 prÏechovaÂvanyÂch zbranõÂ nebo võÂce
nezÏ 10 000 naÂbojuÊ se zabezpecÏuje v
a) uzamykatelneÂm skrÏõÂnÏoveÂm trezoru, pokud splnÏuje technickeÂ pozÏadavky stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem, nebo
b) uzamcÏeneÂ mõÂstnosti nebo samostatneÂm objektu,
pokud splnÏujõÂ technickeÂ pozÏadavky stanoveneÂ
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(4) VõÂce nezÏ 20 prÏechovaÂvanyÂch zbranõÂ kategorie A, B nebo C nebo võÂce nezÏ 20 000 kusuÊ strÏeliva se
zabezpecÏuje v uzamcÏeneÂ mõÂstnosti, samostatneÂm objektu nebo komoroveÂm trezoru, pokud jsou chraÂneÏny
elektronickyÂm zabezpecÏovacõÂm zarÏõÂzenõÂm a pokud splnÏujõÂ technickeÂ pozÏadavky stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(5) PrÏechovaÂvaneÂ zbraneÏ nebo strÏelivo ve vyÂlohaÂch musõÂ byÂt v provoznõÂ dobeÏ zabezpecÏeny uzamykatelnou otevõÂratelnou steÏnou vyÂloh. VyÂlohy, skla vyÂloh, vitrõÂn nebo pultuÊ musõÂ splnÏovat technickeÂ pozÏadavky stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
Mimo provoznõÂ dobu se tato zbranÏ nebo strÏelivo prÏechovaÂvaÂ podle odstavcuÊ 2 azÏ 4.
(6) PrÏechovaÂvanaÂ zbranÏ musõÂ byÂt v nenabiteÂm
stavu, to znamenaÂ, zÏe zbranÏ nenõÂ nabita naÂboji v zaÂsobnõÂku, naÂbojoveÂ schraÂnce, naÂbojoveÂ komorÏe hlavneÏ
nebo v naÂbojovyÂch komoraÂch vaÂlce revolveru.
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(7) Pokud rozmeÏry zbraneÏ kategorie A neumozÏnÏujõÂ jejõÂ prÏechovaÂvaÂnõÂ podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ,
muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie jejõÂmu drzÏiteli povolit jinyÂ
zpuÊsob jejõÂho zabezpecÏenõÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe bude rÏaÂdneÏ
zabezpecÏena proti zneuzÏitõÂ, ztraÂteÏ nebo odcizenõÂ.
(8) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie je opraÂvneÏn u drzÏiteluÊ
zbrojnõÂch pruÊkazuÊ proveÂst kontrolu zabezpecÏenõÂ
zbranõÂ kategorie A; prÏi teÂto kontrole je opraÂvneÏn vstupovat do jejich obydlõÂ.
§ 59
SveÏrÏenõÂ zbraneÏ
(1) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu nebo zbrojnõÂ licence muÊzÏe sveÏrÏit zbranÏ kategorie B nebo C nebo strÏelivo do teÂto zbraneÏ jineÂ fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ nenõÂ drzÏitelem zbrojnõÂho pruÊkazu prÏõÂslusÏneÂ skupiny, pouze
v raÂmci
a) podnikaÂnõÂ zameÏrÏeneÂho na vyÂcvik a vyÂuku ve
strÏelbeÏ,
b) sportovnõÂ prÏõÂpravy nebo sportovnõÂch souteÏzÏõÂ, jejichzÏ soucÏaÂstõÂ je strÏelba,
c) vyÂuky k loveckyÂm uÂcÏeluÊm,
d) prÏõÂpravy na budoucõÂ povolaÂnõÂ souvisejõÂcõÂ s drzÏenõÂm
nebo nosÏenõÂm zbraneÏ,
e) filmoveÂ nebo divadelnõÂ cÏinnosti, jde-li o zbranÏ
upravenou pro strÏelbu naÂbojkami nebo cvicÏnyÂmi
naÂboji, nebo
f) vyÂuky branneÂ prÏõÂpravy nebo vyÂuky v oboru, jehozÏ obsahem je i vyÂroba, opravy a zkousÏky zbranõÂ
a strÏeliva.
(2) SveÏrÏõÂ-li drzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu nebo
zbrojnõÂ licence zbranÏ nebo strÏelivo do pouzÏõÂvaÂnõÂ fyzickeÂ osobeÏ podle odstavce 1, je povinen
a) poucÏit tuto osobu o bezpecÏneÂm zachaÂzenõÂ se
zbranõÂ a strÏelivem,
b) dbaÂt nutneÂ opatrnosti a
c) zajistit prÏõÂtomnost odpoveÏdneÂ osoby (instruktora), kteraÂ je drzÏitelem zbrojnõÂho pruÊkazu prÏõÂslusÏneÂ skupiny a zajistõÂ bezpecÏnou manipulaci se
zbranõÂ a strÏelivem.
(3) ZbranÏ nebo strÏelivo do teÂto zbraneÏ lze sveÏrÏit
fyzickeÂ osobeÏ podle odstavce 1 jen na dobu nezbytneÏ
nutnou, a to pouze
a) k provedenõÂ strÏelby na strÏelnici, pokud nejde
o strÏelbu ze zbraneÏ uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. e),
nebo
b) k jineÂ manipulaci se zbranõÂ nebo strÏelivem v prostoru, kteryÂ urcÏõÂ odpoveÏdnaÂ osoba provaÂdeÏjõÂcõÂ dohled podle odstavce 2 põÂsm. c).
(4) PrÏi vyÂuce, prÏõÂpraveÏ nebo souteÏzÏõÂch, jejichzÏ
soucÏaÂstõÂ je strÏelba, muÊzÏe osoba mladsÏõÂ 18 let, nejmeÂneÏ
ve veÏku 10 let, pouzÏõÂvat zbranÏ, avsÏak pouze za prÏõÂtomnosti osoby starsÏõÂ 21 let, kteraÂ je drzÏitelem zbrojnõÂho
pruÊkazu skupiny B, poprÏõÂpadeÏ skupiny C nejmeÂneÏ
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3 roky a zajistõÂ bezpecÏnou manipulaci se zbranõÂ a strÏelivem.
§ 60
DrzÏenõÂ a nosÏenõÂ zbranõÂ prÏi zvlaÂsÏtnõÂch prÏõÂlezÏitostech
Osoba, kteraÂ se uÂcÏastnõÂ verÏejnyÂch shromaÂzÏdeÏnõÂ,
slavnostõÂ, sportovnõÂch podnikuÊ nebo lidovyÂch zaÂbav,
muÊzÏe na teÏchto akcõÂch nosit zbranÏ, pouze
a) drzÏõÂ-li zbranÏ k provozovaÂnõÂ zaÂbavneÂ strÏelby v komercÏnõÂch nebo obdobnyÂch strÏelnicõÂch,
b) podõÂlõÂ-li se se souhlasem porÏadatele na zabezpecÏenõÂ akce, jejõÂzÏ soucÏaÂstõÂ je strÏelba,
c) zabezpecÏuje-li uÂkoly podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu,10) nebo
d) pokud je to nezbytneÂ k ochraneÏ zÏivota, zdravõÂ
nebo majetku, a nosÏenõÂ zbraneÏ povolõÂ uÂtvar policie
prÏõÂslusÏnyÂ podle mõÂsta konaÂnõÂ akce.
§ 61
VerÏejneÂ vystavovaÂnõÂ zbranõÂ a strÏeliva
(1) ZbranÏ kategorie A, B nebo C nebo strÏelivo do
teÂto zbraneÏ muÊzÏe byÂt verÏejneÏ vystavovaÂna jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ vydaneÂho uÂtvarem policie prÏõÂslusÏnyÂm
podle mõÂsta konaÂnõÂ akce.
(2) PovolenõÂ k verÏejneÂmu vystavovanõÂ zbranõÂ
nebo strÏeliva se vydaÂvaÂ na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti
porÏadatele vyÂstavy, ve ktereÂ uvede
a) naÂzev a sõÂdlo porÏadatele vyÂstavy,
b) prÏesneÂ oznacÏenõÂ mõÂsta a dobu trvaÂnõÂ vyÂstavy,
c) uÂdaje o zbrani nebo hlavnõÂ cÏaÂsti zbraneÏ, uÂdaje
identifikujõÂcõÂ zakaÂzanyÂ doplneÏk zbraneÏ nebo strÏelivo, ktereÂ majõÂ byÂt vystavovaÂny,
d) mnozÏstvõÂ vystavovanyÂch zbranõÂ, hlavnõÂch cÏaÂstõÂ
zbranõÂ, zakaÂzanyÂch doplnÏkuÊ zbranõÂ nebo strÏeliva
a jejich vlastnõÂky a
e) zpuÊsob vystavovaÂnõÂ a zabezpecÏenõÂ zbraneÏ, hlavnõÂ
cÏaÂsti zbraneÏ, zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ nebo
strÏeliva prÏed zneuzÏitõÂm, ztraÂtou nebo odcizenõÂm.
(3) UÂtvar policie uvedenyÂ v odstavci 1 prÏed vydaÂnõÂm povolenõÂ k verÏejneÂmu vystavovanõÂ zbranõÂ nebo
strÏeliva posoudõÂ zejmeÂna podmõÂnky zabezpecÏenõÂ
zbraneÏ, zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ, hlavnõÂ cÏaÂsti
zbraneÏ nebo strÏeliva proti jejich zneuzÏitõÂ, ztraÂteÏ nebo
odcizenõÂ. V rozhodnutõÂ o povolenõÂ k verÏejneÂmu vystavovanõÂ zbranõÂ nebo strÏeliva muÊzÏe stanovit dalsÏõÂ podmõÂnky pro jejich zabezpecÏenõÂ. Nebudou-li podmõÂnky
zabezpecÏenõÂ splneÏny, zÏaÂdost o povolenõÂ musõÂ byÂt zamõÂtnuta. OdvolaÂnõÂ proti zamõÂtaveÂmu rozhodnutõÂ nemaÂ
odkladnyÂ uÂcÏinek.
§ 62
Dojde-li v pruÊbeÏhu verÏejneÂho vystavovaÂnõÂ zbraneÏ
nebo strÏeliva k porusÏenõÂ podmõÂnek jejich zabezpecÏenõÂ,
vyzve uÂtvar policie, kteryÂ povolenõÂ vydal, drzÏitele povolenõÂ k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ. V prÏõÂpadeÏ neuposlechnutõÂ vyÂzvy nebo prÏi opakovaneÂm porusÏenõÂ podmõÂnek
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zabezpecÏenõÂ zbranõÂ a strÏeliva, uÂtvar policie, kteryÂ povolenõÂ vydal, toto zrusÏõÂ. O zrusÏenõÂ povolenõÂ okamzÏiteÏ
vyrozumõÂ vystavovatele. Proti rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ
povolenõÂ se nelze odvolat.
§ 63
ZnehodnocovaÂnõÂ a nicÏenõÂ zbranõÂ a strÏeliva
a vyÂroba rÏezuÊ zbranõÂ a strÏeliva
(1) Znehodnotit nebo znicÏit zbranÏ kategorie A, B
nebo C, zakaÂzanyÂ doplneÏk zbraneÏ nebo vyrobit jejich
rÏez lze jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho uÂtvaru policie, nejde-li o zhotovenõÂ rÏezu zbraneÏ prÏõÂmo vyÂrobcem
zbraneÏ. Jde-li o zbranÏ, kteraÂ je kulturnõÂ pamaÂtkou,
musõÂ byÂt teÂzÏ udeÏlen souhlas prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu staÂtnõÂ
pamaÂtkoveÂ peÂcÏe s jejõÂm znehodnocenõÂm nebo znicÏenõÂm
nebo s vyÂrobou jejõÂho rÏezu.
(2) VlastnõÂk zbraneÏ nebo zakaÂzaneÂho doplnÏku
zbraneÏ uvedenyÂch v odstavci 1 je povinen je prÏed jejich
znehodnocenõÂm nebo znicÏenõÂm nebo vyÂrobou jejich
rÏezu prÏedlozÏit prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie ke kriminalistickeÂ expertize s põÂsemnou zÏaÂdostõÂ podanou na
prÏedepsaneÂm tiskopise, jehozÏ vzor stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis; zÏaÂdost musõÂ obsahovat
a) osobnõÂ uÂdaje nebo uÂdaje identifikujõÂcõÂ praÂvnickou
osobu,
b) duÊvod znehodnocenõÂ nebo znicÏenõÂ zbraneÏ, hlavnõÂ
cÏaÂsti zbraneÏ nebo zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ
nebo vyÂroby jejõÂho rÏezu a
c) uÂdaje o zbrani nebo uÂdaje identifikujõÂcõÂ hlavnõÂ cÏaÂst
zbraneÏ nebo zakaÂzanyÂ doplneÏk zbraneÏ.
(3) K zÏaÂdosti podle odstavce 2 je zÏadatel povinen
prÏilozÏit
a) zbranÏ, hlavnõÂ cÏaÂst zbraneÏ nebo zakaÂzanyÂ doplneÏk
zbraneÏ; pokud rozmeÏry neumozÏnÏujõÂ jejich prÏilozÏenõÂ, sdeÏlõÂ mõÂsto jejich ulozÏenõÂ,
b) pruÊkaz zbraneÏ, jde-li o registrovanou zbranÏ nebo
hlavnõÂ cÏaÂst zbraneÏ, a
c) põÂsemnyÂ souhlas prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu staÂtnõÂ pamaÂtkoveÂ peÂcÏe, jde-li o zbranÏ, kteraÂ je kulturnõÂ pamaÂtkou,
o jejichzÏ prÏevzetõÂ vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie potvrzenõÂ.
(4) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie zÏaÂdost podle odstavce 2 zamõÂtne, pokud kriminalistickou expertizou bylo
zjisÏteÏno duÊvodneÂ podezrÏenõÂ, zÏe s touto zbranõÂ byl spaÂchaÂn trestnyÂ cÏin nebo prÏestupek.
(5) ZÏadatel, ktereÂmu bylo vydaÂno povolenõÂ podle
odstavce 1, smõÂ zbranÏ, hlavnõÂ cÏaÂst zbraneÏ nebo zakaÂzanyÂ doplneÏk zbraneÏ prÏedat ke znehodnocenõÂ nebo
znicÏenõÂ nebo vyÂrobeÏ jejõÂho rÏezu pouze osobeÏ, kteraÂ je
k teÂto cÏinnosti opraÂvneÏna. TeÂto osobeÏ prÏedaÂ i strÏelivo,
pokud ho zÏadatel chce nechat znehodnotit nebo znicÏit
nebo vyrobit jeho rÏez. O prÏevzetõÂ zbraneÏ, hlavnõÂ cÏaÂsti
zbraneÏ, zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ nebo strÏeliva je
povinna tato osoba vydat zÏadateli potvrzenõÂ.
(6) ZÏadatel, ktereÂmu bylo vydaÂno povolenõÂ podle
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odstavce 1, je povinen prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie,
kteryÂ povolenõÂ vydal, prÏedlozÏit do 10 pracovnõÂch dnuÊ
po znehodnocenõÂ nebo znicÏenõÂ zbraneÏ, hlavnõÂ cÏaÂsti
zbraneÏ nebo zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ nebo vyÂrobeÏ
jeho rÏezu potvrzenõÂ opraÂvneÏneÂ osoby o jejich znehodnocenõÂ, znicÏenõÂ nebo vyÂrobeÏ rÏezu.
(7) DrzÏitel znehodnoceneÂ zbraneÏ nesmõÂ v mõÂstech,
kam maÂ verÏejnost volnyÂ prÏõÂstup, nosit tuto zbranÏ viditelneÏ. PrÏi nosÏenõÂ znehodnoceneÂ zbraneÏ je povinen mõÂt
u sebe potvrzenõÂ o jejõÂm znehodnocenõÂ.
§ 64
Postup drzÏitele zbrojnõÂho pruÊkazu, zbrojnõÂ licence
nebo zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz
zbraneÏ nebo strÏeliva po zaÂniku jejich platnosti
(1) DrzÏitel zbrojnõÂho pruÊkazu, zbrojnõÂ licence
nebo zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz
zbraneÏ nebo strÏeliva je povinen do 2 meÏsõÂcuÊ ode dne
naÂsledujõÂcõÂho po dni zaÂniku jejich platnosti
a) prÏeveÂst vlastnictvõÂ ke zbrani kategorie A, B
nebo C nebo strÏeliva do teÂto zbraneÏ na jineÂho
opraÂvneÏneÂho drzÏitele,
b) pozÏaÂdat prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie o povolenõÂ ke znehodnocenõÂ, znicÏenõÂ nebo vyÂrobeÏ rÏezu zbraneÏ kategorie A, B nebo C nebo prÏedat ke znehodnocenõÂ, znicÏenõÂ nebo vyÂrobeÏ rÏezu strÏelivo osobeÏ,
kteraÂ je k teÂto cÏinnosti opraÂvneÏna, nebo
c) pozÏaÂdat prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie o prÏedaÂnõÂ zbraneÏ
kategorie A, B nebo C nebo strÏeliva do teÂto
zbraneÏ podnikateli v oboru zbranõÂ a strÏeliva za
uÂcÏelem jejõÂho prodeje nebo uÂschovy.
(2) JestlizÏe vlastnõÂk zbraneÏ kategorie A, B nebo C
nebo strÏeliva do teÏchto zbranõÂ ani po opakovaneÂ vyÂzveÏ
prÏõÂslusÏneÂho uÂtvaru policie nenalozÏõÂ se zbranõÂ nebo strÏelivem v souladu s odstavcem 1, rozhodne prÏõÂslusÏnyÂ
uÂtvar policie o tom, zÏe je nabõÂdne prostrÏednictvõÂm podnikatele v oboru zbranõÂ a strÏeliva k prodeji. VyÂteÏzÏek
zõÂskanyÂ prodejem naÂlezÏõÂ, po odecÏtenõÂ naÂkladuÊ prodeje,
jejich vlastnõÂku.
(3) Pokud se nepodarÏõÂ uskutecÏnit prodej zbraneÏ
kategorie A, B nebo C nebo strÏeliva do teÏchto zbranõÂ
podle odstavce 2 nejpozdeÏji do 2 let od opakovaneÂ
põÂsemneÂ vyÂzvy prÏõÂslusÏneÂho uÂtvaru policie, bude znicÏena.
(4) Zanikne-li praÂvnickaÂ osoba nebo fyzickaÂ
osoba ± podnikatel, kteraÂ byla drzÏitelem zbrojnõÂ licence nebo zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz zbranõÂ nebo strÏeliva, plnõÂ podle povahy veÏci povinnosti stanoveneÂ v odstavci 1 ten, kdo naklaÂdaÂ s majetkem zanikleÂ praÂvnickeÂ osoby nebo fyzickeÂ osoby ±
podnikatele.
§ 65
UÂmrtõÂ drzÏitele zbraneÏ nebo strÏeliva
(1) V prÏõÂpadeÏ smrti nebo prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho
osoby, kteraÂ drzÏela zbranÏ kategorie A, B nebo C nebo
strÏelivo do teÂto zbraneÏ, je ten, kdo zÏil s takovou oso-
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bou v dobeÏ jejõÂ smrti nebo prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho ve
spolecÏneÂ domaÂcnosti, povinen tuto skutecÏnost oznaÂmit
ktereÂmukoli uÂtvaru policie; to neplatõÂ, pokud mu tato
okolnost nebyla znaÂma. O oznaÂmenõÂ podle veÏty prvnõÂ
vydaÂ policie potvrzenõÂ.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie prÏedaÂvaÂ prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu, kteryÂ provaÂdõÂ rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ, informace o zemrÏeleÂm vlastnõÂku zbraneÏ a o jeho zbrani, hlavnõÂ cÏaÂsti
zbraneÏ, zakaÂzaneÂm doplnÏku zbraneÏ nebo strÏelivu.
§ 66
DeÏdeÏnõÂ zbraneÏ nebo strÏeliva
(1) FyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ nabyla
zbranÏ kategorie A, B nebo C nebo strÏelivo do teÂto
zbraneÏ do vlastnictvõÂ deÏdeÏnõÂm a nenõÂ drzÏitelem prÏõÂslusÏnyÂch opraÂvneÏnõÂ k jejich drzÏenõÂ, je opraÂvneÏna do 2 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy rozhodnutõÂ soudu o deÏdictvõÂ nabylo
praÂvnõÂ moci, pozÏaÂdat o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu,
zbrojnõÂ licence, poprÏõÂpadeÏ o udeÏlenõÂ vyÂjimky, vydaÂnõÂ
povolenõÂ nebo zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro vyÂvoz,
dovoz nebo tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva. V prÏõÂpadeÏ, zÏe
tak neucÏinõÂ nebo dojde k zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti, je povinna
postupovat podle § 64.
(2) Nabude-li vlastnictvõÂ ke zbrani uvedeneÂ v odstavci 1 deÏdeÏnõÂm fyzickaÂ osoba, kteraÂ maÂ zaÂkonneÂho
zaÂstupce, platõÂ pro tohoto zaÂstupce odstavec 1 obdobneÏ.
§ 67
OznaÂmenõÂ o propadnutõÂ nebo zabraÂnõÂ zbraneÏ,
hlavnõÂ cÏaÂsti zbraneÏ, zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ
nebo strÏeliva
OrgaÂn, kteryÂ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ nebo v rÏõÂzenõÂ o prÏestupku rozhodl o propadnutõÂ nebo zabraÂnõÂ zbraneÏ,
hlavnõÂ cÏaÂsti zbraneÏ, zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ nebo
strÏeliva, zasÏle opis tohoto rozhodnutõÂ opatrÏenyÂ dolozÏkou praÂvnõÂ moci prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie.
§ 68
NaÂlezy dokladuÊ, zbranõÂ nebo strÏeliva
(1) KazÏdyÂ, kdo nalezne zbrojnõÂ pruÊkaz, zbrojnõÂ
licenci, zbrojnõÂ pruÊvodnõÂ list pro trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ
dovoz nebo tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva, evropskyÂ
zbrojnõÂ pas nebo pruÊkaz zbraneÏ, je povinen odevzdat
neprodleneÏ tyto doklady prÏõÂslusÏnõÂkovi policie nebo
ktereÂmukoliv uÂtvaru policie, anebo orgaÂnu mõÂstnõÂ
samospraÂvy, kteryÂ je prÏedaÂ nejblizÏsÏõÂmu uÂtvaru policie.
O prÏevzetõÂ dokladuÊ bude naÂlezci vydaÂno potvrzenõÂ.
(2) KazÏdyÂ, kdo nalezne zbranÏ kategorie A, B, C
nebo D nebo strÏelivo do teÏchto zbranõÂ, je povinen neprodleneÏ oznaÂmit jejich naÂlez nejblizÏsÏõÂmu prÏõÂslusÏnõÂkovi policie nebo uÂtvaru policie, anebo orgaÂnu mõÂstnõÂ
samospraÂvy, kteryÂ toto oznaÂmenõÂ prÏedaÂ nejblizÏsÏõÂmu
uÂtvaru policie. O oznaÂmenõÂ vydaÂ ten, kdo jej prÏijal,
potvrzenõÂ.
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§ 69
ZaÂnik trestnosti nedovoleneÂho ozbrojovaÂnõÂ
(1) Trestnost nedovoleneÂho ozbrojovaÂnõÂ zanikaÂ
u osoby, kteraÂ bez povolenõÂ prÏechovaÂvaÂ zbranÏ kategorie A, B nebo C nebo hlavnõÂ cÏaÂst zbraneÏ teÂto kategorie,
pokud ve lhuÊteÏ 6 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona tuto zbranÏ nebo hlavnõÂ cÏaÂst zbraneÏ dobrovolneÏ prÏedaÂ do uÂschovy ktereÂmukoli uÂtvaru policie;
ten o prÏevzetõÂ vydaÂ potvrzenõÂ.
(2) Ten, kdo odevzdal zbranÏ nebo hlavnõÂ cÏaÂst
zbraneÏ, muÊzÏe ve lhuÊteÏ 2 meÏsõÂcuÊ ode dne jejõÂho odevzdaÂnõÂ do uÂschovy pozÏaÂdat o vydaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂch dokladuÊ opravnÏujõÂcõÂch jej k drzÏenõÂ teÂto zbraneÏ nebo
hlavnõÂ cÏaÂsti zbraneÏ. Pokud o vydaÂnõÂ uvedenyÂch dokladuÊ nepozÏaÂdaÂ, nebo nebudou-li mu vydaÂny, pouzÏije
se § 64 obdobneÏ.
§ 70
MimorÏaÂdnaÂ opatrÏenõÂ
(1) VlaÂda v dobeÏ trvaÂnõÂ stavu ohrozÏenõÂ staÂtu nebo
vaÂlecÏneÂho stavu je opraÂvneÏna ve verÏejneÂm zaÂjmu narÏõÂdit odevzdaÂnõÂ zbranõÂ na urcÏiteÂ mõÂsto do uÂschovy
anebo omezit nebo zakaÂzat jejich nosÏenõÂ.
(2) RozhodnutõÂ podle odstavce 1 se zverÏejnõÂ v hromadnyÂch sdeÏlovacõÂch prostrÏedcõÂch a vyhlaÂsõÂ se stejneÏ
jako zaÂkon; uÂcÏinnosti nabyÂvaÂ okamzÏikem, kteryÂ je
v neÏm stanoven.
H L AVA X
INFORMACÏNIÂ SYSTEÂMY O ZBRANIÂCH,
Ï ELIVU A PROVOZOVANYÂCH
STR
Ï ELNICIÂCH
STR
§ 71
InformacÏnõÂ systeÂmy
(1) Ministerstvo vede informacÏnõÂ systeÂm obsahujõÂcõÂ osobnõÂ uÂdaje a cÏõÂsla pruÊkazuÊ zkusÏebnõÂch komisarÏuÊ.
(2) Policie prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ staÂtnõÂ spraÂvy podle
tohoto zaÂkona vede informacÏnõÂ systeÂmy obsahujõÂcõÂ
uÂdaje o
a) vydanyÂch zbrojnõÂch pruÊkazech a jejich drzÏitelõÂch,
b) vydanyÂch zbrojnõÂch licencõÂch a jejich drzÏitelõÂch,
c) registrovanyÂch zbranõÂch, hlavnõÂch cÏaÂstech zbranõÂ,
zakaÂzanyÂch doplnÏcõÂch zbranõÂ a vydanyÂch pruÊkazech zbranõÂ,
d) vyvezenyÂch nebo provezenyÂch zbranõÂch, strÏelivu
nebo zakaÂzanyÂch doplnÏcõÂch zbranõÂ,
e) zbrojnõÂch pruÊvodnõÂch listech pro trvalyÂ vyÂvoz,
trvalyÂ dovoz nebo tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva,
f) jednoraÂzovyÂch dokladech o povolenõÂ prÏepravy
a povolenõÂch prÏepravovat zbraneÏ nebo strÏelivo,
g) ztracenyÂch nebo odcizenyÂch zbranõÂch, zbrojnõÂch

pruÊkazech, zbrojnõÂch licencõÂch, pruÊkazech zbranõÂ
a pruÊkazech zkusÏebnõÂch komisarÏuÊ,
h) zajisÏteÏnyÂch, zadrzÏenyÂch, odebranyÂch, odevzdanyÂch, propadlyÂch nebo zabranyÂch zbranõÂch, zakaÂzanyÂch doplnÏcõÂch zbranõÂ a zbranõÂch nebo zakaÂzanyÂch doplnÏcõÂch zbranõÂ urcÏenyÂch ke znicÏenõÂ nebo
znehodnocenõÂ a
i) provozovanyÂch strÏelnicõÂch.
(3) InformacÏnõÂ systeÂmy vedeneÂ podle odstavce 2
obsahujõÂ osobnõÂ uÂdaje v rozsahu uÂdajuÊ uvaÂdeÏnyÂch na
zÏaÂdosti nebo v rozsahu uÂdajuÊ uvaÂdeÏnyÂch na ostatnõÂch
tiskopisech vyplnÏovanyÂch podle tohoto zaÂkona nebo
uÂdajuÊ zõÂskanyÂch v rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona.
(4) Ministerstvo je opraÂvneÏno neprÏetrzÏiteÏ vstupovat do informacÏnõÂch systeÂmuÊ policie vedenyÂch podle
odstavce 2 a vyuzÏõÂvat uÂdaje v nich uvedeneÂ k plneÏnõÂ
svyÂch uÂkoluÊ ve veÏcech zbranõÂ a strÏeliva.
§ 72
UchovaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ a dokumentace
(1) UÂdaje v informacÏnõÂch systeÂmech provozovanyÂch podle § 71 mohou byÂt uchovaÂvaÂny v põÂsemneÂ
formeÏ, na technickyÂch nosicÏõÂch dat nebo zpuÊsobem
kombinujõÂcõÂm uvedeneÂ formy a ve stejneÂ formeÏ i prÏenaÂsÏeny.
(2) UÂdaje evidovaneÂ technickyÂmi nosicÏi dat se
uchovaÂvajõÂ po dobu 15 let od zaÂniku platnosti dokladuÊ,
z kteryÂch byly uÂdaje cÏerpaÂny.
(3) UÂdaje evidovaneÂ v põÂsemneÂ formeÏ se uchovaÂvajõÂ po dobu 5 let od zaÂniku platnosti dokladuÊ, z kteryÂch byly uÂdaje cÏerpaÂny.
(4) PrÏi uchovaÂvaÂnõÂ dokumentace souvisejõÂcõÂ s vedenõÂm informacÏnõÂho systeÂmu se postupuje podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.16)
§ 73
PoskytovaÂnõÂ uÂdajuÊ
(1) Ministerstvo nebo policie poskytuje uÂdaje z informacÏnõÂch systeÂmuÊ vedenyÂch podle tohoto zaÂkona,
pokud tak stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis nebo mezinaÂrodnõÂ smlouva, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna
a kteraÂ byla vyhlaÂsÏena ve SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluv.
(2) Ministerstvo poskytuje policii z informacÏnõÂho
systeÂmu zkusÏebnõÂch komisarÏuÊ uÂdaje nezbytneÂ pro
urcÏovaÂnõÂ zkusÏebnõÂch komisarÏuÊ k provaÂdeÏnõÂ zkousÏky
odborneÂ zpuÊsobilosti.
(3) Policie je opraÂvneÏna podnikateluÊm v oboru
zbranõÂ a strÏeliva, kterÏõÂ zbraneÏ nebo strÏelivo nakupujõÂ,
prodaÂvajõÂ, prÏijõÂmajõÂ nebo k tomu vyhledaÂvajõÂ objednaÂvky, prÏenechaÂvajõÂ zbraneÏ nebo strÏelivo jinyÂm, nebo
jejich nabytõÂ, prodej nebo prÏenechaÂvaÂnõÂ zprostrÏedkovaÂvajõÂ, poskytovat cÏõÂsla ztracenyÂch nebo odcizenyÂch
zbrojnõÂch pruÊkazuÊ nebo zbrojnõÂch licencõÂ.
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(4) PolicejnõÂ prezidium CÏeskeÂ republiky prÏedaÂvaÂ
potrÏebneÂ informace, ktereÂ maÂ k dispozici,
a) o prÏepraveÏ zbranõÂ nebo strÏeliva cÏlenskeÂmu staÂtu
EvropskeÂ unie, na jehozÏ uÂzemõÂ nebo prÏes jehozÏ
uÂzemõÂ budou prÏepraveny; o prÏepraveÏ zbranõÂ nebo
strÏeliva fyzickyÂmi nebo praÂvnickyÂmi osobami,
ktereÂ nemajõÂ mõÂsto pobytu nebo sõÂdlo v CÏeskeÂ republice, informujõÂ nejpozdeÏji beÏhem prÏepravy,
b) o vydaÂnõÂ povolenõÂ k nabytõÂ vlastnictvõÂ nebo drzÏenõÂ
zbraneÏ kategorie B prÏõÂslusÏneÂmu cÏlenskeÂmu staÂtu
EvropskeÂ unie, maÂ-li osoba, ktereÂ bylo toto povolenõÂ vydaÂno, mõÂsto pobytu i v tomto cÏlenskeÂm
staÂteÏ, a
c) o nabytõÂ vlastnictvõÂ zbraneÏ kategorie C prÏõÂslusÏneÂmu cÏlenskeÂmu staÂtu EvropskeÂ unie, maÂ-li
osoba, kteraÂ nabyla vlastnictvõÂ k teÂto zbrani, mõÂsto
pobytu i v tomto cÏlenskeÂm staÂteÏ.
H L AVA X I
VYÂKON STAÂTNIÂ SPRAÂVY
§ 74
(1) StaÂtnõÂ spraÂvu ve veÏcech zbranõÂ a strÏeliva vykonaÂvaÂ ministerstvo, policie a CÏeskyÂ uÂrÏad pro zkousÏenõÂ zbranõÂ a strÏeliva.
(2) V raÂmci policie vykonaÂvaÂ staÂtnõÂ spraÂvu ve veÏcech zbranõÂ a strÏeliva
a) PolicejnõÂ prezidium CÏeskeÂ republiky,
b) uÂtvary s uÂzemneÏ vymezenou puÊsobnostõÂ na uÂzemõÂ
kraje (daÂle jen ¹spraÂva policie v krajiª) a
c) prÏõÂslusÏneÂ uÂtvary policie.
(3) Ministerstvo
a) ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ plnõÂ uÂkoly nadrÏõÂzeneÂho spraÂvnõÂho orgaÂnu vuÊcÏi PolicejnõÂmu prezidiu CÏeskeÂ republiky,
b) vydaÂvaÂ soubory põÂsemnyÂch testuÊ ke zkousÏkaÂm
odborneÂ zpuÊsobilosti zÏadateluÊ o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho
pruÊkazu a zÏadateluÊ o jmenovaÂnõÂ zkusÏebnõÂm komisarÏem,
c) vede informacÏnõÂ systeÂm zkusÏebnõÂch komisarÏuÊ
a poskytuje z neÏj policii uÂdaje nezbytneÂ pro urcÏovaÂnõÂ zkusÏebnõÂch komisarÏuÊ k provaÂdeÏnõÂ zkousÏky
odborneÂ zpuÊsobilosti a
d) poskytuje uÂdaje z informacÏnõÂch systeÂmuÊ vedenyÂch
podle tohoto zaÂkona, pokud tak stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis nebo mezinaÂrodnõÂ smlouva, kterou
je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a kteraÂ byla vyhlaÂsÏena
ve SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluv.
(4) PolicejnõÂ prezidium CÏeskeÂ republiky
a) ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ plnõÂ uÂkoly nadrÏõÂzeneÂho spraÂvnõÂho orgaÂnu vuÊcÏi spraÂveÏ policie v kraji,
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b) vede informacÏnõÂ systeÂmy podle tohoto zaÂkona
a poskytuje z nich uÂdaje, pokud tak stanovõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis nebo mezinaÂrodnõÂ
smlouva, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a kteraÂ
byla vyhlaÂsÏena ve SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluv, a
c) vykonaÂvaÂ puÊsobnost prÏõÂslusÏneÂho uÂtvaru policie ve
vztahu k zastupitelskyÂm uÂrÏaduÊm.
(5) SpraÂva policie v kraji ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ plnõÂ
uÂkoly nadrÏõÂzeneÂho spraÂvnõÂho orgaÂnu vuÊcÏi prÏõÂslusÏneÂmu
uÂtvaru policie.
(6) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie plnõÂ uÂkoly prÏõÂslusÏneÂho
uÂtvaru policie podle tohoto zaÂkona.
(7) CÏeskyÂ uÂrÏad pro zkousÏenõÂ zbranõÂ a strÏeliva rozhoduje v pochybnostech o zarÏazenõÂ typu zbraneÏ nebo
strÏeliva do kategorie zbranõÂ A azÏ D.
§ 75
(1) Dozor nad dodrzÏovaÂnõÂm tohoto zaÂkona
a praÂvnõÂch prÏedpisuÊ vydanyÂch k jeho provedenõÂ u drzÏiteluÊ zbrojnõÂch opraÂvneÏnõÂ vykonaÂvaÂ
a) ministerstvo, ktereÂ kontroluje dozor provaÂdeÏnyÂ
PolicejnõÂm prezidiem CÏeskeÂ republiky, spraÂvou
policie v kraji nebo prÏõÂslusÏnyÂm uÂtvarem policie,
b) PolicejnõÂ prezidium CÏeskeÂ republiky, pokud cÏinnost drzÏitele zbrojnõÂ licence prÏesahuje uÂzemnõÂ puÊsobnost spraÂvy policie v kraji,
c) spraÂva policie v kraji, pokud cÏinnost drzÏitele
zbrojnõÂ licence prÏesahuje uÂzemnõÂ puÊsobnost prÏõÂslusÏneÂho uÂtvaru policie, a
d) prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie, pokud cÏinnost drzÏitele
zbrojnõÂ licence neprÏesahuje raÂmec jeho uÂzemnõÂ
puÊsobnosti.
(2) VyÂkon dozoru se rÏõÂdõÂ zaÂkladnõÂmi pravidly
kontrolnõÂ cÏinnosti podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.20) PrÏi vyÂkonu dozoru jsou orgaÂny dozoru uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b) azÏ d) opraÂvneÏny
a) pozÏadovat prÏedlozÏenõÂ zbraneÏ kategorie A, B, C
nebo D nebo strÏeliva do teÏchto zbranõÂ a prÏõÂslusÏnyÂch dokladuÊ ke kontrole,
b) provaÂdeÏt kontrolu bezpecÏneÂho pouzÏõÂvaÂnõÂ zbraneÏ
nebo strÏeliva uvedenyÂch v põÂsmenu a) a
c) v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech zajistit zbranÏ kategorie A, B, C nebo D nebo strÏelivo do teÂto zbraneÏ;
o prÏevzetõÂ vydaÂ kontrolovaneÂ osobeÏ potvrzenõÂ.
HLAVA XII
Ï ENIÂ
SANKCE A OCHRANNAÂ OPATR
§ 76
SpraÂvnõÂ delikty
(1) Za porusÏenõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona lze

) ZaÂkon cÏ. 552/1991 Sb., o staÂtnõÂ kontrole, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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ulozÏit drzÏiteli zbrojnõÂ licence nebo provozovateli strÏelnice pokutu azÏ do vyÂsÏe
a) 1 000 000 KcÏ, je-li porusÏen § 39 odst. 1 põÂsm. b),
c), e), g), k), n) nebo o), § 39 odst. 2 põÂsm. a) nebo
b), § 39 odst. 3 põÂsm. a), § 39 odst. 4, § 42 odst. 1,
2 nebo 3 nebo § 54 odst. 1 põÂsm. c),
b) 500 000 KcÏ, je-li porusÏen § 39 odst. 1 põÂsm. a), f),
i) nebo m) nebo § 54 odst. 1 põÂsm. a) nebo d),
c) 250 000 KcÏ, je-li porusÏen § 39 odst. 1 põÂsm. d), h)
nebo j) nebo § 54 odst. 1 põÂsm. b),
d) 100 000 KcÏ, je-li porusÏen § 39 odst. 1 põÂsm. l), § 39
odst. 2 põÂsm. c), § 39 odst. 3 põÂsm. b) nebo § 54
odst. 2.

je-li jejich hodnota v naÂpadneÂm nepomeÏru k povaze
protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ. VlastnõÂkem propadlyÂch a zabranyÂch zbranõÂ nebo strÏeliva se staÂvaÂ staÂt.

(2) SpraÂvnõÂ delikty projednaÂvaÂ orgaÂn dozoru uvedenyÂ v § 75 odst. 1, kteryÂ prÏi vyÂkonu dozoru protipraÂvnõÂ jednaÂnõÂ zjistil. Tento orgaÂn teÂzÏ vybõÂraÂ pokutu
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,21) pokud ji ulozÏil.
PrÏi uklaÂdaÂnõÂ pokut orgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k projednaÂnõÂ spraÂvnõÂho deliktu vychaÂzõÂ z povahy protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ,
charakteru a rozsahu jeho naÂsledkuÊ a prÏihleÂdne k prÏõÂpadneÂmu opakovaneÂmu porusÏenõÂ povinnostõÂ nebo
k tomu, zÏe bylo porusÏeno võÂce povinnostõÂ.
Ï õÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty lze zahaÂjit do 1 roku
(3) R
ode dne, kdy se orgaÂn opraÂvneÏnyÂ k ulozÏenõÂ pokuty
o porusÏenõÂ povinnosti doveÏdeÏl, nejpozdeÏji do 3 let
ode dne, kdy k porusÏenõÂ povinnosti dosÏlo.

§ 78
Vztah ke spraÂvnõÂmu rÏaÂdu

(4) Nedojde-li k dobrovolneÂmu zaplacenõÂ pokuty
ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v rozhodnutõÂ, prÏedaÂ spraÂvnõÂ orgaÂn
veÏc k vymaÂhaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu uÂrÏadu, kteryÂ
postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.21) VyÂnos pokuty je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
§ 77
OchrannaÂ opatrÏenõÂ
(1) OsobeÏ, kteraÂ bez prÏõÂslusÏneÂho opraÂvneÏnõÂ prÏechovaÂvaÂ zbranÏ kategorie A, B, C nebo D nebo strÏelivo,
muÊzÏe orgaÂn dozoru ulozÏit vedle pokuty teÂzÏ jejich propadnutõÂ nebo vyslovit jejich zabraÂnõÂ.
(2) PropadnutõÂ podle odstavce 1 lze ulozÏit, jestlizÏe
zbranÏ nebo strÏelivo naÂlezÏõÂ pachateli a byly
a) ke spaÂchaÂnõÂ protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ uzÏity nebo
urcÏeny, nebo
b) protipraÂvnõÂm jednaÂnõÂm zõÂskaÂny nebo nabyty za
veÏc protipraÂvnõÂm jednaÂnõÂm zõÂskanou.
(3) Nebylo-li ulozÏeno propadnutõÂ podle odstavce 2, lze rozhodnout, zÏe se zbranÏ nebo strÏelivo zabõÂraÂ,
jestlizÏe naÂlezÏõÂ pachateli, ktereÂho nelze za protipraÂvnõÂ
jednaÂnõÂ stõÂhat.
(4) PropadnutõÂ zbraneÏ kategorie A, B, C nebo D
nebo strÏeliva nelze ulozÏit nebo zabraÂnõÂ nelze vyslovit,

(5) UlozÏit propadnutõÂ nebo vyslovit zabraÂnõÂ
zbraneÏ kategorie A, B, C nebo D nebo strÏeliva lze
do 2 let ode dne, kdy se prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn dozoru o porusÏenõÂ praÂvnõÂ povinnosti dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do
3 let ode dne porusÏenõÂ praÂvnõÂ povinnosti.
H L AVA X I II
Â
USTANOVENIÂ SPOLECÏNA

(1) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, vztahuje
se na rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona spraÂvnõÂ rÏaÂd.22)
(2) V prÏõÂpadech, kdy se fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ
osobeÏ zÏaÂdajõÂcõÂ o udeÏlenõÂ vyÂjimky podle tohoto zaÂkona,
o vydaÂnõÂ povolenõÂ k nabytõÂ vlastnictvõÂ a drzÏenõÂ zbraneÏ
kategorie A nebo B nebo strÏeliva do teÏchto zbranõÂ,
zbrojnõÂho pruÊkazu, zbrojnõÂ licence, zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz, dovoz nebo tranzit zbranõÂ
nebo strÏeliva, dokladu nebo povolenõÂ k prÏepraveÏ nebo
o vydaÂnõÂ evropskeÂho zbrojnõÂho pasu v plneÂm rozsahu
vyhovõÂ, nevydaÂvaÂ se rozhodnutõÂ ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.
§ 79
ZmocnÏovacõÂ ustanovenõÂ
(1) VlaÂda stanovõÂ narÏõÂzenõÂm technickeÂ pozÏadavky
pro zabezpecÏenõÂ prÏechovaÂvanyÂch zbranõÂ nebo strÏeliva
k provedenõÂ § 58 odst. 2 azÏ 5 a podmõÂnky skladovaÂnõÂ,
prÏechovaÂvaÂnõÂ a zachaÂzenõÂ s cÏernyÂm loveckyÂm prachem,
bezdyÂmnyÂm prachem a zaÂpalkami.
(2) Ministerstvo vydaÂ vyhlaÂsÏku k provedenõÂ § 17
odst. 2 põÂsm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 11, § 39 odst. 5
a § 49 odst. 1.
(3) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
a) vzor zbrojnõÂho pruÊkazu, zbrojnõÂ licence, zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ dovoz nebo tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva, pruÊkazu
zbraneÏ, pruÊkazu zkusÏebnõÂho komisarÏe,
b) vzor zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ vyÂjimky, o povolenõÂ, o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu, o rozsÏõÂrÏenõÂ skupin zbrojnõÂho pruÊkazu, o vydaÂnõÂ zbrojnõÂ licence, o rozsÏõÂrÏenõÂ
skupin zbrojnõÂ licence, o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊvodnõÂho listu pro trvalyÂ vyÂvoz, trvalyÂ dovoz nebo
tranzit zbranõÂ nebo strÏeliva, o povolenõÂ prÏepravy,
o vydaÂnõÂ evropskeÂho zbrojnõÂho pasu, o jmenovaÂnõÂ
zkusÏebnõÂm komisarÏem, o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ

21

) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

22

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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strÏelnice a o znehodnocenõÂ, znicÏenõÂ nebo o vyÂrobu
rÏezu zbraneÏ nebo zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ,
c) vzor prÏihlaÂsÏky ke zkousÏce odborneÂ zpuÊsobilosti,
d) vzor dokladu o osveÏdcÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
zÏadatele o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu a
e) vzor oznaÂmenõÂ o nabytõÂ vlastnictvõÂ nebo prÏevodu
vlastnictvõÂ zbraneÏ a oznaÂmenõÂ o vyÂvozu a zpeÏtneÂm
dovozu zbraneÏ.
(4) Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu vydaÂ
vyhlaÂsÏku k provedenõÂ § 3 odst. 3, § 39 odst. 2 põÂsm. a)
a b) a § 39 odst. 3 põÂsm. a), stanovõÂ vzor potvrzenõÂ
o znehodnocenõÂ, znicÏenõÂ nebo vyÂrobeÏ rÏezu zbraneÏ,
hlavnõÂ cÏaÂsti zbraneÏ, zakaÂzaneÂho doplnÏku zbraneÏ nebo
strÏeliva a kontrolnõÂ znehodnocovacõÂ znacÏky a stanovõÂ
dovoleneÂ vyÂrobnõÂ provedenõÂ plynoveÂ zbraneÏ, expanznõÂ
zbraneÏ a strÏeliva.
(5) Ministerstvo zdravotnictvõÂ vydaÂ vyhlaÂsÏku
k provedenõÂ § 20 odst. 6 a § 54 odst. 2.

H L AVA XI V
Ï ECHODNAÂ
USTANOVENIÂ PR
§ 80
(1) VyÂjimka, tyÂkajõÂcõÂ se zbraneÏ kategorie A, udeÏlenaÂ podle dosavadnõÂ praÂvnõÂ uÂpravy, se povazÏuje za
vyÂjimku udeÏlenou podle tohoto zaÂkona. Tomu, kdo
je na zaÂkladeÏ teÂto vyÂjimky opraÂvneÏn zbranÏ nosit, vydaÂ
prÏõÂslusÏnyÂ uÂtvar policie do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona novyÂ zbrojnõÂ pruÊkaz, v neÏmzÏ
toto opraÂvneÏnõÂ zaznamenaÂ.
(2) KazÏdyÂ, kdo je ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
opraÂvneÏn drzÏet a nosit zbranÏ kategorie B, je opraÂvneÏn
ji vlastnit, drzÏet a nosit podle tohoto zaÂkona.
(3) KazÏdyÂ, kdo ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
prÏechovaÂvaÂ zbranÏ, k jejõÂmuzÏ drzÏenõÂ nebo nosÏenõÂ nebylo
podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ nutneÂ mõÂt zbrojnõÂ pruÊkaz,
zbrojnõÂ licenci nebo povolenõÂ a podle tohoto zaÂkona je
zbrojnõÂ pruÊkaz, zbrojnõÂ licence nebo povolenõÂ vyzÏadovaÂno, je povinen pozÏaÂdat o vydaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂho zbrojnõÂho pruÊkazu, zbrojnõÂ licence nebo povolenõÂ podle tohoto zaÂkona nejpozdeÏji do 4 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ
jeho uÂcÏinnosti. V prÏõÂpadeÏ zbranõÂ vyrobenyÂch do
31. prosince 1890 je trÏeba povinnost podle prvnõÂ veÏty
splnit nejpozdeÏji do 4 let ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona.
(4) KazÏdyÂ, kdo je ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona opraÂvneÏn provozovat strÏelnici, je povinen ustanovit spraÂvce strÏelnice a vybavit strÏelnici leÂkaÂrnicÏkou
prvnõÂ pomoci podle tohoto zaÂkona do 4 meÏsõÂcuÊ ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona; osobnõÂ uÂdaje ustanoveneÂho spraÂvce strÏelnice je povinen oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu uÂtvaru policie do 10 pracovnõÂch dnuÊ ode dne
jeho ustanovenõÂ.
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§ 81
(1) ZbrojnõÂ pruÊkaz vydanyÂ prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona platõÂ po dobu v neÏm uvedenou,
pokud nenõÂ daÂle stanoveno jinak, a skupiny zbrojnõÂch
pruÊkazuÊ se prÏevaÂdeÏjõÂ takto:
a) skupina A, B nebo C zuÊstaÂvaÂ zachovaÂna,
b) skupina D ± k vyÂkonu zameÏstnaÂnõÂ v mõÂstech, kam
nemaÂ verÏejnost volnyÂ prÏõÂstup, a skupina E ± k vyÂkonu zameÏstnaÂnõÂ v mõÂstech, kam maÂ verÏejnost
volnyÂ prÏõÂstup, na skupinu D ± k vyÂkonu zameÏstnaÂnõÂ nebo povolaÂnõÂ,
c) skupina F ± k ochraneÏ zdravõÂ, zÏivota a majetku
v mõÂstech, kam nemaÂ verÏejnost volnyÂ prÏõÂstup,
a skupina G ± k ochraneÏ zdravõÂ, zÏivota a majetku
v mõÂstech, kam maÂ verÏejnost volnyÂ prÏõÂstup, na
skupinu E ± k ochraneÏ zÏivota, zdravõÂ a majetku.
(2) Platnost zbrojnõÂho pruÊkazu skupiny H vydaneÂho podle dosavadnõÂ praÂvnõÂ uÂpravy zanikaÂ uplynutõÂm
lhuÊty 12 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(3) Na zbrojnõÂ pruÊkazy skupiny D nebo E vydaneÂ
podle dosavadnõÂ praÂvnõÂ uÂpravy nelze od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona nabyÂvat do vlastnictvõÂ zbraneÏ kategorie A, B nebo C.
(4) PrÏi rozsÏirÏovaÂnõÂ skupin zbrojnõÂch pruÊkazuÊ vydanyÂch prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se postupuje podle § 25.
(5) ZbrojnõÂ pruÊkaz vydanyÂ podle dosavadnõÂ
praÂvnõÂ uÂpravy cizinci,6) kteryÂ nenõÂ obcÏanem cÏlenskeÂho
staÂtu EvropskeÂ unie nebo cÏlenskeÂho staÂtu Organizace
SeveroatlantickeÂ smlouvy, pozbyÂvaÂ platnosti uplynutõÂm 24 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
PrÏi zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ noveÂho zbrojnõÂho pruÊkazu podle
§ 24 se postupuje podle § 18 odst. 3.
(6) ZbrojnõÂ opraÂvneÏnõÂ vydaneÂ prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se povazÏuje za zbrojnõÂ licenci a pozbyÂvaÂ platnosti uplynutõÂm 24 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(7) OstatnõÂ doklady vydaneÂ podle praÂvnõÂho prÏedpisu platneÂho prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona zuÊstaÂvajõÂ
v platnosti po dobu stanovenou praÂvnõÂmi prÏedpisy
platnyÂmi prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona.
§ 82
ÏRõÂzenõÂ o zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu nebo
zbrojnõÂ licence zahaÂjeneÂ prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
§ 83
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
ZrusÏujõÂ se:
1. ZaÂkon cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch).
2. ZaÂkon cÏ. 13/1998 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
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zaÂkon cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch).

/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 249/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 258/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 309/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 362/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 409/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 458/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 100/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 164/
Â S T D RU HA
Â
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 256/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 274/2001
CÏ A
Sb., zaÂkona cÏ. 477/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 478/2001 Sb.,
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 156/2000 Sb.
zaÂkona cÏ. 501/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 86/2002 Sb., se meÏnõÂ
takto:
§ 84
1. V prÏõÂloze cÏ. 3 KONCESOVANEÂ ZÏIVNOSTI
ZaÂkon cÏ. 156/2000 Sb., o oveÏrÏovaÂnõÂ strÏelnyÂch skupina 302 ¹VyÂroba strojuÊ a prÏõÂstrojuÊ vsÏeobecnaÂ a pro
zbranõÂ, strÏeliva a pyrotechnickyÂch prÏedmeÏtuÊ a o zmeÏneÏ urcÏitaÂ hospodaÂrÏskaÂ odveÏtvõÂª se u oboru zÏivnosti ¹VyÂzaÂkona cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu voj, vyÂroba, opravy, uÂpravy, prÏeprava, naÂkup, prodej,
(zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 13/ puÊjcÏovaÂnõÂ, uschovaÂvaÂnõÂ a znehodnocovaÂnõÂ zbranõÂ pod/1998 Sb., a zaÂkona cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch po- leÂhajõÂcõÂch registraci podle zaÂkonaª za slovem ¹uschoplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, se meÏnõÂ takto: vaÂvaÂnõÂª se spojka ¹aª nahrazuje cÏaÂrkou, za slovo ¹znehodnocovaÂnõÂª se vklaÂdajõÂ slova ¹a nicÏenõÂª, slova ¹pod1. V § 17 odst. 3 se v põÂsmenu d) na konci veÏty leÂhajõÂcõÂch registraci podle zaÂkonaª se zrusÏujõÂ a ve
tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno e), ktereÂ sloupci 5 se slova ¹§ 63 zaÂkona cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelvcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 19a) znõÂ:
nyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch),ª
¹e) rozhoduje v pochybnostech o zarÏazenõÂ typu zrusÏujõÂ.
zbraneÏ nebo strÏeliva do kategorie zbranõÂ A
2. V prÏõÂloze cÏ. 3 KONCESOVANEÂ ZÏIVNOSTI
azÏ D.19a)
skupina 302 ¹VyÂroba strojuÊ a prÏõÂstrojuÊ vsÏeobecnaÂ a pro
urcÏitaÂ hospodaÂrÏskaÂ odveÏtvõÂª u oboru zÏivnosti ¹VyÂvoj,
19a
) § 3 zaÂkona cÏ. 119/2002 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu vyÂroba, opravy, uÂpravy, naÂkup, prodej, puÊjcÏovaÂnõÂ,
a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 156/2000 Sb., o oveÏrÏovaÂnõÂ strÏelnyÂch uschovaÂvaÂnõÂ, prÏeprava a znehodnocovaÂnõÂ strÏeliva do
zbranõÂ, strÏeliva a pyrotechnickyÂch prÏedmeÏtuÊ a o zmeÏneÏ zaÂ- zbranõÂ podleÂhajõÂcõÂch registraci podle zaÂkonaª se za slokona cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon vem ¹prÏepravaª spojka ¹aª nahrazuje cÏaÂrkou, za slovo
o strÏelnyÂch zbranõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 13/1998 Sb., a zaÂ¹znehodnocovaÂnõÂª se vklaÂdajõÂ slova ¹a nicÏenõÂª, slova
kona cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ poz¹do zbranõÂ podleÂhajõÂcõÂch registraci podle zaÂkonaª
deÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm
podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏed- a slova ¹podleÂhajõÂcõÂch registraci, podle skupiny 302
prÏõÂlohy cÏ. 3 zÏivnostenskeÂho zaÂkonaª se zrusÏujõÂ a na
pisuÊ, (zaÂkon o zbranõÂch).ª.
konci textu se doplnÏujõÂ noveÂ odstavce, ktereÂ zneÏjõÂ:
2. CÏaÂst druhaÂ se zrusÏuje.
¹Pro vyÂrobu, opravy, uÂpravy, znehodnocovaÂnõÂ a nicÏenõÂ
strÏeliva pruÊkaz pyrotechnika a veÏk nejmeÂneÏ 21 let.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
Pro vyÂvoj strÏeliva vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ1) zõÂskaneÂ
ZmeÏna zÏivnostenskeÂho zaÂkona
§ 85
ZaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 231/
/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 591/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 600/
/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 273/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 303/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 38/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 42/1994
Sb., zaÂkona cÏ. 136/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 200/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 237/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 286/1995 Sb., zaÂkona
cÏ. 94/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 95/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 147/
/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 19/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb.,
zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 79/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 217/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 280/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 15/
/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 83/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 157/1998
Sb., zaÂkona cÏ. 167/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 159/1999 Sb.,
zaÂkona cÏ. 356/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 358/1999 Sb., zaÂkona
cÏ. 360/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 27/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 121/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 122/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 123/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 124/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 149/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 151/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 158/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 247/

studiem v bakalaÂrÏskeÂm, magisterskeÂm nebo doktorskeÂm studijnõÂm programu v oblasti technickyÂch veÏd
a technologiõÂ, studijnõÂ obor teorie a technologie vyÂbusÏninª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1) znõÂ:

¹1) § 44 a § 98 odst. 1 zaÂkona cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch
sÏkolaÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vysokyÂch sÏkolaÂch).ª.

Ve sloupci 5 se slova ¹§ 63 zaÂkona cÏ. 288/1995 Sb.,
o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch), pro vyÂvoj a vyÂrobu strÏeliva § 23 odst. 1 zaÂkona
CÏNR cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch
a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏNR cÏ. 542/
/1991 Sb.,ª nahrazujõÂ slovy ¹pro vyÂvoj a vyÂrobu strÏeliva § 23 odst. 1 a pro nicÏenõÂ a znesÏkodnÏovaÂnõÂ strÏeliva
§ 35 a 36 zaÂkona cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ cÏinnosti,
vyÂbusÏninaÂch a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,ª.
3. V prÏõÂloze cÏ. 3 KONCESOVANEÂ ZÏIVNOSTI
skupina 302 ¹VyÂroba strojuÊ a prÏõÂstrojuÊ vsÏeobecnaÂ a pro
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urcÏitaÂ hospodaÂrÏskaÂ odveÏtvõÂª se zrusÏuje obor zÏivnosti
¹VyÂvoj, vyÂroba, opravy, uÂpravy, prÏeprava, naÂkup, prodej, puÊjcÏovaÂnõÂ, uschovaÂvaÂnõÂ a znehodnocovaÂnõÂ vojenskyÂch zbranõÂª vcÏetneÏ textu ve sloupcõÂch 2, 4 a 5.
4. V prÏõÂloze cÏ. 3 KONCESOVANEÂ ZÏIVNOSTI
skupina 302 ¹VyÂroba strojuÊ a prÏõÂstrojuÊ vsÏeobecnaÂ a pro
urcÏitaÂ hospodaÂrÏskaÂ odveÏtvõÂª se zrusÏuje obor zÏivnosti
¹VyÂvoj, vyÂroba, opravy, uÂpravy, prÏeprava, naÂkup, prodej, puÊjcÏovaÂnõÂ, uschovaÂvaÂnõÂ a znehodnocovaÂnõÂ vojenskeÂho strÏelivaª vcÏetneÏ textu ve sloupcõÂch 2, 4 a 5.
5. V prÏõÂloze cÏ. 3 KONCESOVANEÂ ZÏIVNOSTI
skupina 302 ¹VyÂroba strojuÊ a prÏõÂstrojuÊ vsÏeobecnaÂ a pro
urcÏitaÂ hospodaÂrÏskaÂ odveÏtvõÂª se u oboru zÏivnosti ¹ProvozovaÂnõÂ strÏelnicª ve sloupci 5 zrusÏujõÂ slova ¹§ 63 zaÂkona cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu
(zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch),ª.
6. V prÏõÂloze cÏ. 3 KONCESOVANEÂ ZÏIVNOSTI
skupina 314 ¹OstatnõÂª se u oboru zÏivnosti ¹VyÂuka
a vyÂcvik ve strÏelbeÏ se zbranõÂª ve sloupci 5 zrusÏujõÂ slova
¹§ 63 zaÂkona cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch
a strÏelivu (zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch),ª.
§ 86
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) FyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osoby podnikajõÂcõÂ
v koncesovanyÂch zÏivnostech podle prÏõÂlohy cÏ. 3 skupiny
302 zÏivnostenskeÂho zaÂkona s prÏedmeÏtem podnikaÂnõÂ
¹VyÂvoj, vyÂroba, opravy, uÂpravy, naÂkup, prodej, puÊjcÏovaÂnõÂ, uschovaÂvaÂnõÂ, prÏeprava a znehodnocovaÂnõÂ strÏeliva
do zbranõÂ podleÂhajõÂcõÂch registraci podle zaÂkonaª nebo
¹VyÂvoj, vyÂroba, opravy, uÂpravy, prÏeprava, naÂkup, prodej, puÊjcÏovaÂnõÂ, uschovaÂvaÂnõÂ a znehodnocovaÂnõÂ vojenskeÂho strÏelivaª na zaÂkladeÏ zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ
zõÂskaneÂho prÏede dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, v rozsahu zahrnujõÂcõÂm vyÂvoj, vyÂrobu, opravy nebo uÂpravy
nebo znehodnocovaÂnõÂ strÏeliva, musõÂ nejpozdeÏji ve
lhuÊteÏ 12 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona prÏedlozÏit prÏõÂslusÏneÂmu zÏivnostenskeÂmu uÂrÏadu doklady prokazujõÂcõÂ odbornou zpuÊsobilost podle tohoto
zaÂkona. Nebudou-li doklady v teÂto lhuÊteÏ dolozÏeny,
prÏõÂslusÏnyÂ zÏivnostenskyÂ uÂrÏad zÏivnostenskeÂ opraÂvneÏnõÂ
zrusÏõÂ.
(2) PrÏedlozÏõÂ-li osoby uvedeneÂ v odstavci 1 zÏivnostenskeÂmu uÂrÏadu doklady prokazujõÂcõÂ odbornou zpuÊso-
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bilost podle tohoto zaÂkona, postupuje zÏivnostenskyÂ
uÂrÏad prÏi rozhodovaÂnõÂ o koncesi podle § 53 a 54. Stanovisko podle § 52 se nevyzÏaduje.
(3) ZÏivnostenskaÂ opraÂvneÏnõÂ v koncesovanyÂch zÏivnostech podle prÏõÂlohy cÏ. 3 skupiny 302 zÏivnostenskeÂho
zaÂkona s prÏedmeÏtem podnikaÂnõÂ ¹VyÂvoj, vyÂroba,
opravy, uÂpravy, prÏeprava, naÂkup, prodej, puÊjcÏovaÂnõÂ,
uschovaÂvaÂnõÂ a znehodnocovaÂnõÂ zbranõÂ podleÂhajõÂcõÂch
registraci podle zaÂkonaª, ¹VyÂvoj, vyÂroba, opravy,
uÂpravy, prÏeprava, naÂkup, prodej, puÊjcÏovaÂnõÂ, uschovaÂvaÂnõÂ a znehodnocovaÂnõÂ vojenskyÂch zbranõÂª a ¹VyÂvoj,
vyÂroba, opravy, uÂpravy, naÂkup, prodej, puÊjcÏovaÂnõÂ,
uschovaÂvaÂnõÂ, prÏeprava a znehodnocovaÂnõÂ strÏeliva do
zbranõÂ podleÂhajõÂcõÂch registraci podle zaÂkonaª v rozsahu
zahrnujõÂcõÂm naÂkup, prodej, puÊjcÏovaÂnõÂ, uschovaÂvaÂnõÂ
nebo prÏepravu strÏeliva do zbranõÂ podleÂhajõÂcõÂch registraci podle zaÂkona a v koncesovaneÂ zÏivnosti ¹VyÂvoj,
vyÂroba, opravy, uÂpravy, prÏeprava, naÂkup, prodej, puÊjcÏovaÂnõÂ, uschovaÂvaÂnõÂ a znehodnocovaÂnõÂ vojenskeÂho
strÏelivaª v rozsahu zahrnujõÂcõÂm naÂkup, prodej, puÊjcÏovaÂnõÂ, uschovaÂvaÂnõÂ nebo prÏepravu vojenskeÂho strÏeliva,
zõÂskanaÂ prÏede dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se povazÏujõÂ za zÏivnostenskaÂ opraÂvneÏnõÂ s prÏedmeÏtem podnikaÂnõÂ
podle noveÂ praÂvnõÂ uÂpravy. ZÏivnostenskyÂ uÂrÏad vydaÂ ve
lhuÊteÏ 12 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona odpovõÂdajõÂcõÂ koncesnõÂ listinu.
(4) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o zÏaÂdosti o koncesi, o ktereÂ
nebylo pravomocneÏ rozhodnuto prÏede dnem uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona, se postupuje podle noveÂ praÂvnõÂ uÂpravy,
vcÏetneÏ povinnosti vyzÏaÂdat si stanoviska podle § 52 a 53.
(5) UÂkony provedeneÂ podle odstavcuÊ 2 a 3 jsou
osvobozeny od spraÂvnõÂch poplatkuÊ.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
§ 87
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003,
s vyÂjimkou ustanovenõÂ § 10 odst. 3, § 12 odst. 4, § 17
odst. 4, § 46 odst. 5 azÏ 7, § 49, § 50 odst. 9, § 51 odst. 7
a 8 a § 73 odst. 4 zaÂkona o zbranõÂch, kteraÂ nabyÂvajõÂ
uÂcÏinnosti dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ
republiky do EvropskeÂ unie v platnost.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
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noveÂho prÏedplatneÂho jsou vyrÏizovaÂny do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho
zaÂlohy. CÏaÂstky vysÏleÂ v dobeÏ od zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou
provaÂdeÏny do 15 dnuÊ. Reklamace: informace na tel. cÏõÂsle 0627/305 168. V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ cÏõÂslo
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95
(fyzickaÂ osoba). PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p., OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R
ze dne 8. 11. 1995.

