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Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV
ke zbraním používaným k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi
a střelivem v rámci praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu

Odbornou způsobilost prokazuje žadatel o vydání zbrojního průkazu
zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem. Zkouška se skládá ze dvou částí teoretické části a praktické části, v rámci které žadatel o vydání zbrojního průkazu
předvede bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelivem a střelbu na pevný cíl (blíže
§ 21 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o zbraních“)). Obsahovou náplň
teoretické a praktické části zkoušky a způsob provedení stanoví prováděcí právní
předpis, kterým je vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 28/2021 Sb. (dále jen „vyhláška“).
V rámci praktické části zkoušky předvede žadatel o vydání zbrojního průkazu
nejprve činnosti vymezené v § 5 odst. 1 vyhlášky, které prokáží jeho znalosti
bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem. Zbraň nebo zbraně k předvedení
uvedených činností určí zkušební komisař. Zkušební komisař musí při určení
zbraně nebo zbraní postupovat v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky a
k předvedení činností určit zbraň nebo zbraně obvyklého typu odpovídající
skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce ke zkoušce.
„Typem“ zbraně se zde rozumí konkrétní konstrukční typ, technické řešení
popř. přímo určitý model zbraně daného druhu. Obvyklým typem potom takový,
který je pro širší veřejnost, nejen odbornou, relativně dobře dostupný a jehož tržní
podíl na trhu se zbraněmi není pouze zanedbatelný.
Formulaci „zbraň nebo zbraně odpovídající“ skupině zbrojního průkazu je
třeba chápat jako určení druhu zbraní ve smyslu přílohy 1 zákona o zbraních, tj.
zbraně dlouhé, krátké, kulové, brokové apod. Zkušební komisař musí sice při určení
konkrétního druhu zbraně přihlédnout ke skupině zbrojního průkazu uvedené
v přihlášce, při jeho výběru však není tolik omezen jako v případě určení zbraně pro
provedení střelby na pevný cíl, kde je jednoznačně určeno, jaký druh zbraně nebo
zbraní (určeno pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu alternativně nebo

kumulativně) žadatel o vydání zbrojního průkazu konkrétní skupiny použije (blíže viz
§ 6 odst. 1 vyhlášky). Z toho, že pro předvedení bezpečné manipulace se zbraněmi
toto jednoznačné určení chybí, lze dovodit, že zkušební komisař může
k předvedení bezpečné manipulace určit i jiný druh zbraně nebo zbraní, než který
stanoví vyhláška pro střelbu na pevný cíl. Může také určit, že k předvedení bezpečné
manipulace použije žadatel dvě zbraně, ačkoli střelbu na pevný cíl předvede pouze
s jednou zbraní.
S ohledem na výše uvedené lze k předvedení bezpečné manipulace se
zbraněmi žadatelem o vydání zbrojního průkazu konkrétní skupiny uvést pro
přehlednost následující:
Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A nebo D může bezpečnou
manipulaci předvést v zásadě bez omezení druhu zbraně (krátkou, dlouhou, kulovou
i brokovou), pokud tato odpovídá obvyklému typu.
Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny B může bezpečnou manipulaci
předvést v zásadě bez omezení druhu zbraně pouze s přihlédnutím k tomu, aby se
jednalo o sportovní zbraň ve smyslu přílohy 1 zákona o zbraních a tato odpovídala
obvyklému typu 1.
Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny C může bezpečnou manipulaci
předvést s loveckou dlouhou kulovou, brokovou a/nebo kombinovanou zbraní.
S ohledem na vymezení lovecké zbraně v zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů, a účel vydání zbrojního průkazu skupiny C není
předvedení bezpečné manipulace s krátkou zbraní důvodné, neprovádí se.
Požadavek na obvyklost typu zbraně zůstává.
Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny E může bezpečnou manipulaci
předvést s krátkou zbraní a/nebo dlouhou brokovou zbraní. S ohledem na účel
vydání zbrojního průkazu skupiny E by předvedení bezpečné manipulace s dlouhou
kulovou zbraní bylo jen obtížně odůvodnitelné, z toho důvodu se nedoporučuje. I zde
platí podmínka obvyklého typu zbraně.
V tom, že vyhláška hovoří v případě bezpečné manipulace se zbraní i střelby
na pevný cíl o „typu zbraně odpovídající skupině zbrojního průkazu“, ale bezpečnou
manipulaci neomezuje na rozdíl od střelby na konkrétní druh/druhy zbraně, lze
spatřovat úmysl zákonodárce umožnit předvedení bezpečné manipulace
s podstatně širším okruhem zbraní než střelbu na pevný cíl. Širší okruh zbraní
znamená současně možnost spolehlivějšího ověření zvládnutí bezpečné
manipulace se zbraní, kterému zákonodárce přikládá vysokou důležitost. Požadavek
na přesvědčivé provedení a následné spolehlivé ověření zvládnutí bezpečné
manipulace se zbraní je jistě odůvodněný a pro potřeby praxe nanejvýš žádoucí.

Lze však poukázat na to, že v současné době je vymezení sportovní zbraně coby zbraně určené
„pravidly sportovní střelby pro národní a mezinárodní disciplíny“ obsahově velmi široké, přičemž
existují zavedené disciplíny sportovní střelby, které jsou určeny pro použití např. zbraní obranného
typu (kupř. LOS či IDPA), zbraní vycházejících ze zbraní vojenských (kupř. 3-Gun, SSČ SVZ apod.)
nebo zbraní loveckých (kupř. střelecké přebory zaštítěné ČMMJ). A priori tedy lze pojem sportovní
zbraně interpretovat relativně extenzivně. Z tohoto přístupu lze vyjít i v situaci, kdy se žadatel uchází
vedle skupiny B též o další skupiny zbrojního průkazu. I v tomto případě lze u zbraní obvyklého typu
předpokládat, že se může v kontextu určitých sportovních disciplín jednat o zbraně sportovní (není-li
eventuálně prokázán opak).
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Lze tedy stručně shrnout, že požadavek na obvyklost typu zbraně/zbraní
určených pro předvedení bezpečné manipulace musí být splněn vždy, vymezení
druhu zbraní není v případě bezpečné manipulace stanoveno tak jednoznačně a
úzce jako u střelby na pevný cíl a určitá omezení druhu zbraní tak vyplývají pouze
z účelu, pro který se vydává zbrojní průkaz konkrétní skupiny. Určí-li proto
zkušební komisař namísto/vedle druhu zbraně určené pro střelbu na pevný cíl
k předvedení bezpečné manipulace jiný druh zbraň, nelze toto bez dalšího považovat
za chybný postup, který by byl v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o
zbraních a vyhlášky.
Pokud by k předvedení bezpečné manipulace byl určen pouze druh
zbraně/zbraní, které se použijí ke střelbě na pevný cíl, také tento postup by byl při
splnění ostatních podmínek v souladu se zákonem o zbraních i vyhláškou, praktická
část zkoušky by proběhla řádně. Je však otázkou, zda takové významné omezení
druhu používaných zbraní umožňuje dostatečně ověřit zvládnutí zásad bezpečné
manipulace a připravenost žadatele o vydání zbrojního průkazu nakládat se
zbraněmi bezpečně v běžné praxi.
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