Známe to všichni, machrujeme s tím, ale známe to správně?

Krátký úvod do zbrojního zákona. Zvědavější zájemce odkazuji na zákon o zbraních. Pečlivěji vybrány pouze kategorie zbraní a
zbrojních průkazů…
výňatky ze

ZÁKON o zbraních 119/2002 Sb. ve znění novely platné k 1. 1. 2009
vybral Pavel Horáček, plné znění ke stažení na www.mvcr.cz. Doslovné citace zákona budou uvedeny kurzívou, v některých
místech použiji tučnou kurzívu, abych některá místa zdůraznil…

O čem to je?
Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní (dále jen „zbraně“) a střeliva, podmínky pro nabývání, vlastnictví, držení, nošení a
používání zbraní nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo
střeliva…
tedy: vlastnit x držet x nosit
?
vlastnit znamená mít… co víc dodat:P Např. držitel zbrojního průkazu skupiny D není a
pokud nemá jiný průkaz ani nesmí být vlastníkem zbraně…o tom po tom…Nebo třeba
poděděním se stávám vlastníkem zbraně (nabytí zbraně) ale jejím držitelem být
nemohu...”vlastnit” je stav věci, „držet” je právo dle zbrojního zákona...
?
držet znamená zbraň nebo střelivo mít
o uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených
nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo
nemovitostí,
o zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně
nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za
účelem jejího přemístění z místa na místo,
?
nosit znamená mít zbraň nebo střelivo u sebe (tedy „nabito a odjištěno šéfe!“)

Jaké jsou tedy zbraně?
kategorie A – zakázané zbraně, střelivo a doplňky
tedy zbraně:
?
vojenské, včetně odpalovacích zařízení, s výjimkou pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití
?
samočinné (kadence tatatata a rychleji na jedno stisknutí spouště). Neplést s automatické – zákonem nedefinována, jedná
se o zbraň, u níž dochází k opětovnému nabití vlivem předchozího výstřelu. Není však již definováno, jestli konstrukce
umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí.
?
vyrobené, nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel.
?
palné nevyrobené z kovů
?
plynové a expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení
?
střelná nástrahová zařízení
?
s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu, nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači
střelivo
?
průbojné, výbušné, zápalné, šokové, se zvýšeným ranivým účinkem, nedovolená výrobní provedení, munice (neplést se
střelivem. Střelivo je souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní. Munice je souhrnné označení pro
ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek, tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, miny,
…. )
doplňky
?
tlumiče hluku výstřelu, zaměřovače na bázi noktovizoru, laserové zaměřovače

kategorie B – zbraně podléhající povolení
?
krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně
?
krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,
?
jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem jejichž celková
délka je menší než 280mm
?
dlouhé samonabíjecí zbraně jejichž zásobník nebo nábojová schránka, nebo nábojová
komora mohou dohromady pojmout více jak 3 náboje
?
dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně,
?
samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní,
?
signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16mm
kategorie C – zbraně podléhající ohlášení
?
jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná, nebo je větší
než 280 mm
?
jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně nezařazené do kategorie B
?
plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní
?
více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů

kategorie D – ostatní
?
historické zbraně (střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části
byly vyrobeny do 31. prosince 1890)
?
zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo
perkusních zámkových systémů,
?
palné zbraně určené pro střelbu nábojů typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5J,
?
plynové zbraně na vzduchovou kartuš
?
plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16J,
?
mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150N,
?
…
?
Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě, nebo odcizení.
?
držitel zbraně kategorie D nesmí:

o
o
o

zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,
zbraň nosit, nebo s ní na veřejnosti jakkoli manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím
alkoholických nápojů, návykových látek, léků, nebo v důsledku nemoci,
přechovávat větší množství bezdýmého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí
být uloženy odděleně v samostatné schránce.

shrnutí
A – vojenské (takže nic…)
B – na povolení (takže zbroják příslušného typu a povolení…stačí napsat, že se fakt bojíte o život, protože máte agresivní
sousedku… tedy... potřebuji: „k ochraně zdraví osob a majetku“) – konkrétní povolení na konkrétní kanón se zaznamenává do
zbrojního průkazu (jako výrobní číslo, ráže, výrobce, …)
C – na ohlášení (takže zbroják příslušného typu a napsat na policii „toto je můj novej kanón, máme se rádi a budeme spolu
bydlet“…)
D – ostatní (silnější kuše, muškety, flobertky,…)

ost

av
zajím

Policie ČR může držiteli zbrojního průkazu skupiny A nebo držiteli zbrojní licence skupiny
A, F, G, H, I, J udělit výjimku na zbraň kategorie A pokud provádí:
?
sběratelskou činnost, přepravu a střežení mimořádně nebezpečných nebo cenných
zásilek…, výrobní nebo obdobnou činnost, výuku a výcvik střelby ze zbraní kategorie
A, filmovou nebo divadelní činnost; v takovém případě musí být zbraň nevratně
upravena tak, aby při střelbě z ní mohly být použity pouze cvičné náboje nebo nábojky.

Zbrojní průkazy
doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let
A – ke sběratelským účelům
věk:21
kategorie zbraní: A na výjimku, B na povolení, C a střelivo do
nich (nejvýše však 3 ks od stejné ráže, typu, …nebo 1 nejmenší
spotřebitelské balení).
povolení: nabývat a držet.

C – k loveckým účelům
věk:18, nutno doložit ještě platný lovecký lístek, 16 pokud je
studentem střední školy s předmětem Myslivost
kategorie zbraní: nabývat a držet B a C (na povolení a oznámení).
povolení: nabývat a držet, nosit pouze na střelnici nebo v honitbě.

B – ke sportovním účelům
věk: 18, 15 let, pokud je členem OS zabývající se sportovní
střelbou podle národních nebo mezinárodních pravidel a jen
s písemným souhlasem právního zástupce a doporučení toho
OS a používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která
je držitelem B nebo C alespoň 3 roky.
kategorie zbraní: sportovní B na povolení, sportovní C
povolení: nabývat a držet, nosit pouze na střelnici

D – k výkonu zaměstnání nebo povolání
věk:21, 18 pokud je žák střední školy nebo učiliště s předmětem
puškařství nebo střelivo.
kategorie zbraní: A, B, C.
povolení: nosit, ale pouze při výkonu povolání a max. 2 kusy
(sapika a bóchačku…třeba), nesmí držet, nosit nesmí viditelně,
pokud není strážník městské policie nebo zaměstnanec ČNB.

E – k ochraně života, zdraví nebo majetku
věk:21
kategorie zbraní: B, C.
povolení: nabývat, držet, nosit ne viditelně a max. 2ks (držet
může víc, ale nosit max. 2), střílet pouze na místech k tomu
vyhrazených (střelnice, honitba, …), pokud se nejedná o ochranu
zdraví, života nebo majetku, pak hlásit.
F – k provádění pyrotechnického průzkumu (dále rozpitvávat
nebudu, zkoušky na F se dělají ve spolupráci s ministerstvem
průmyslu a vnitra a báňským úřadem… do zákona se to
dostalo asi jenom proto, že to bouchá… )

Jak to teda celý funguje?
mrknu se kolik je mi let a na jaký zbrojní průkaz mám nárok, mrknu se které zbraně bych chtěl vlastnit, držet, nosit, … spojím
si své požadavky na papíře tužkou a podívám se, které zbrojáky bych potřeboval…

tranzit zbraní
co když chceme já a bóchačka cestovat, nebo když se seznámíme v zahraničí a rozhodneme se žít u mě?
?
evropský zbrojní pas – zvláštní listina, ve které je napsána konkrétní zbraň a zaznačena nutná

povolení jednotlivých členských států EU kam, nebo přes které cestujeme.
o platnost 5 let (pro „pouze zbraně kategorie D“ je možné až na 10 let)
?
zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit
?
klídek, týká se pouze zbraní kategorie A, B, C, na Dčko (muškety, arkebuzy atp.) se vztahuje pouze
evropský zbrojní pas.

