odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
Č. j.: MV-46674-2/OBP-2019
Praha 27. března 2019
Stanovisko k účasti osob mladších 18 let na paintballové hře
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (dále jen „OBP“) coby věcný gestor
právní úpravy na úseku zbraní a střeliva [§ 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 2/1969 Sb.]
sděluje k Vašemu dotazu ze dne 26. listopadu 2018 k možnosti účasti nezletilých
osob na paintballové hře organizované v rámci podnikatelské činnosti Vašeho klienta
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s ohledem na zákon č. 119/2002 Sb., o
střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,
následující:
1. V rámci zapůjčení zbraně je třeba rozlišovat 2 možné situace – jednak tzv.
přenechání, kterým je poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem
fakticky nakládat [§ 2 odst. 2 písm. e) zákona o zbraních], a jednak tzv. svěření za
dohledu, které je pouze částečně upraveno v § 59 zákona o zbraních a kterým je
třeba rozumět umožnění jiné osobě manipulovat se zbraní či z ní střílet za přímého
dohledu oprávněné osoby. Obecně lze říci, že přenechat zbraň lze pouze osobě,
která je podle zákona o zbraních takovou zbraň držet a případně nosit, a naopak
svěřit za dohledu lze i takovou zbraň, kterou by osoba, jíž je zbraň svěřována,
nemohla oprávněně držet či nosit; osoba, která takové osobě zbraň svěřila a zajišťuje
nad ní dohled, nese současně odpovědnost za bezpečnost nakládání se zbraní.
V případě některých zbraní pak zákon o zbraních možnost jejich svěření dále
podmiňuje dalšími podmínkami.
2. Paintballová zbraň je zbraní kategorií D ve smyslu § 7 písm. d), resp. k) zákona o
zbraních. Takovouto zbraň lze přenechat fyzické osobě starší 18 let, jejíž
svéprávnost nebyla omezena. Naopak svěřit lze takovou zbraň i osobě, která
uvedené podmínky nesplňuje.
3. Institut svěření zákon o zbraních upravuje pouze ve vztahu ke zbraním kategorie B
a C (§ 59 zákona o zbraních). Toto omezení z hlediska kategorií zbraní není
v ustanovení § 59 odst. 4 zákona o zbraních, které upravuje svěření zbraně osobě
mladší 18 let (avšak starší 10 let) výslovně zmíněno, nicméně je třeba jej
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v uvedeném smyslu vykládat. V opačném případě, pokud by byl pojem „zbraň“ v § 59
odst. 4 zákona o zbraních vykládán tak, že zahrnuje všechny kategorie zbraní (nikoli
jen kategorii B a C, již se ovšem celý § 59 systematicky týká), vedlo by to ke zcela
nesmyslnému závěru, že osobě mladší 18 let lze na rozdíl od osoby starší 18 let
svěřit i zbraň kategorie A. Tento závěr vyplývající jak z logického, tak i
systematického výkladu je ovšem nutné interpretovat tak, že § 59 odst. 4 zákona o
zbraních se týká pouze svěřování zbraní kategorie B a C, ale nikoli zbraní
kategorie A nebo D.
4. Svěření zbraně kategorie D včetně paintballové zbraně je podle zákona o
zbraních přípustné, přitom se neuplatní ani věkové omezení uvedené v § 59
odst. 4 zákona o zbraních. Osoba, která takovou zbraň svěřuje, resp. osoba, která
nad svěřením zbraně kategorie D vykonává dohled (instruktor) je povinna ovšem
s ohledem na obecnou zásadu předběžné opatrnosti (§ 2900 a násl. občanského
zákoníku) zajistit přiměřená opatření k zamezení vzniku újmy na životě, zdraví či
škodě na majetku. Takováto opatření by měla spočívat především v tom, že zbraň
kategorie D bude svěřena pouze
- osobě, která s ohledem na svůj věk, duševní a fyzický stav je s to
danou zbraň bezpečně ovládat a dbát nezbytné opatrnosti (přitom
adekvátní přístup se bude v tomto ohledu lišit i podle jednotlivých druhů, resp.
podle technické povahy různých zbraní kategorie D – nepochybně je rozdíl
mezi svěřením plynové zbraně s úsťovou energií střely nejvýše 16 Joule a
svěřením historické zbraně určené pro ostrou střelbu výkonným střelivem),
- bude-li osobě, které je zbraň kategorie D svěřována, zabezpečena
v odpovídajícím rozsahu pomoc a dohled, jakož i odpovídající ochranné
pomůcky a prostředky,
- pokud dohled nad svěřením zbraně bude zajišťovat osoba, která je
podle zákona o zbraních (§ 15 odst. 1) oprávněna s takovou zbraní
nakládat, tedy půjde o osobu starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena,
- pokud svěření zbraně bude adekvátní místním podmínkám, např.
z hlediska zajištění bezpečného směru a prostoru pro bezpečnou manipulaci
s danou zbraní kategorie D.
5. Při dodržení podmínek uvedených v bodě 3. lze svěřit zbraň (zbraně) kategorie D i
více osobám současně, a vyloučeno není ani zajištění dohledu menším počtem osob
(instruktorů), než je počet osob, jimž jsou zbraně svěřovány, nebo než je počet
svěřovaných zbraní kategorie D, nebo i pouze jedním instruktorem. Vyloučeno také
není svěření takovýchto zbraní v dynamicky probíhající situaci, např. paintballových
či air-softových zbraní v rámci organizování příslušných her, kdy instruktor dohlíží na
osoby, jimž byly zbraně svěřeny, v celkovém rámci provádění určité činnosti
v definované herní situaci. Opět je nezbytné nutnost a způsob zajištění dohledu
instruktora a počtu instruktorů vykládat s ohledem na přiměřenost dané situaci
– tedy např. zkušenosti osob, kterým jsou zbraně svěřovány, povahu těchto zbraní,
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místní podmínky apod. Vždy je třeba, aby dohled instruktora plnil svůj účel a
byla zajištěna bezpečnost nakládání s danými zbraněmi a střelivem (viz též bod
3. výše).
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