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Praha 27. března 2019
Stanovisko k povaze akcí konaných na „nekomerčních“ střelnicích
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, zda mohou pobočné okresní spolky
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pořádat střelecké akce a soutěže na
nekomerčních střelnicích, s ohledem na zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, následující:
1. Zákon o zbraních zohledňuje skutečnost, zda je (má být) střelnice využívána ke
komerčním účelům, toliko v jediné rovině, a sice pokud jde o oprávněnost výkonu
činnosti, pro kterou žadatel žádá o vydání povolení k provozování střelnice [§ 52 odst.
3 písm. d) a odst. 5 a § 53 odst. 2 zákona o zbraních]. Jinými slovy, vzhledem k tomu,
že provozování střelnic je dle živnostenského řádu zařazeno mezi živnosti
koncesované, je nezbytné, aby tuto skutečnost při vydání povolení k provozování
střelnice příslušný útvar policie zohlednil a nedošlo k situaci, že by povolil provozování
střelnice, která by měla být provozována k podnikatelským účelům, aniž by ovšem její
provozovatel byl (v rozporu s právní úpravou živnostenského podnikání) držitelem
příslušné koncese. Na druhé straně, posouzení, zda je daný provoz střelnice
takovýmto podnikáním, není otázkou upravovanou zákonem o zbraních.
2. Pokud jde o konkrétní případ organizace střeleckých soutěží v rámci činnosti
spolku, resp. jeho pobočných spolků, tato činnost není živnostenským podnikáním,
pokud nesplňuje podmínky vymezené v § 2 živnostenského zákona („Živností je
soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto
zákonem.“). V daném případě půjde patrně zejména o absenci „účelu dosažení zisku“,
ale též o nedostatek „soustavnosti“. Skutečnost, že je vybíráno na závodech startovné
či zápisné, které je následně využito pro uhrazení nákladů uskutečnění závodu,
uhrazení cen pro vítěze, anebo je jeho zbylá část využita pro jinou podporu hlavní
činnosti spolku (která explicitně dle § 217 odst. 1 občanského zákoníku nesmí spočívat
v podnikání či vytváření zisku), v žádném ohledu nepředstavuje důvod pro posouzení
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dané střelnice jako komerční, resp. používané k podnikatelským účelům. Skutečnost,
že jde o střelnici „nekomerční“ nijak neimplikuje bezplatnost jejího užívání.
3. V případě pochybností je pak namístě, aby skutečnost, zda je určitá činnost
podnikáním spadajícím do působnosti živnostenského zákona, posoudil v prvé řadě
příslušný správní orgán, kterým je živnostenský úřad.
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