Informace pro žadatele o vydání akreditace podle zákona
č. 14/2021 Sb.
(Verze 1, právní stav k 1. 1. 2022)
Tato Informace je určena pro žadatele o vydání akreditace pro zajišťování kurzu v rámci
programu střelecké přípravy (dále též jen „akreditace“) podle:



zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících
vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (dále jen „nadstavbový zákon“) a
nařízení vlády č. 255/2021 Sb., o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v
některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
(dále jen „nařízení vlády“).

Upozornění: Tato Informace není závazným právním předpisem a nelze jí plně nahradit
nezbytnost seznámení se přímo s textem příslušných právních předpisů.
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Kontakt:
odbor bezpečnostní politiky
Ministerstvo vnitra
zbrane@mvcr.cz
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Bližší informace k problematice nadstavbového zákona a zákona o zbraních lze dále získat
na:
https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx
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1 Obecně k systému střelecké přípravy
Nadstavbový zákon zavádí systém střelecké přípravy, jehož účelem je zlepšování znalostí,
schopností a dovedností osob oprávněných k nakládání se střelnými zbraněmi pro potřeby
zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky.
Systém střelecké přípravy se skládá z jednotlivých programů střelecké přípravy. Část z těchto
programů (v současnosti jde o programy MV-101, MV-102, MV-201 a MV-301) je realizována
formou kurzů, které je oprávněn poskytovat pouze ten, komu je Ministerstvem vnitra udělena
akreditace (akreditovaná osoba)1. Programy střelecké přípravy, které nejsou zajišťovány ve
formě kurzů, jsou prováděny jiným způsobem. V současnosti je takový program stanoven
pouze jeden a je prováděn ve formě individuální střelecké přípravy (program MV-1-500). To,
které programy jsou zajišťovány ve formě kurzů a které nikoli, stanovuje nařízení vlády (§ 4
nařízení vlády).
Účast na systému střelecké přípravy je dobrovolná. Jak účastník programu střelecké přípravy,
tak i akreditovaná osoba nesou své náklady, které jim v této souvislosti vznikají. Přitom kurzy
mohou být zajišťovány jak na komerční bázi a za komerční ceny, tak i na nevýdělečné bázi
např. v rámci spolkové činnosti. Ze strany státu je poskytována pouze určitá motivační podpora
v případě, že tak stanoví nařízení vlády (§ 19 nařízení vlády).
V případech, které stanovuje nařízení vlády, je účast na programu střelecké přípravy
podmíněna též tím, že účastník vysloví souhlas se svým zařazením do tzv. stanovené zálohy
státu. To se v současné době týká programů střelecké přípravy MV-201, MV-301 a MV-1-500.
Souhlas musí být projeven bezvýhradně, a to formou slibu stanovené zálohy státu (§ 16
nařízení vlády).2
Kromě problematiky Systému střelecké přípravy nadstavbový zákon upravuje rovněž další
témata, kterým se tato Informace blíže nevěnuje. Jde konkrétně o:
- zákaz tzv. ozbrojených skupin (§ 3 nadstavbového zákona). Ozbrojené skupiny je
zakázáno zakládat, organizovat, vyzbrojovat a účastnit se jejich činnosti. Pokud by
činnost akreditované osoby naplnila znaky zakázané ozbrojené skupiny, jedná se o
přestupek, který je mimo jiné důvodem pro odnětí akreditace (v případě akreditovaných
osob) nebo též pro uložení zákazu činnosti spočívající v nakládání se zbraněmi na
dobu až 7 let (tento zákaz činnosti se může týkat jak držitelů zbrojních průkazů, tak i
držitelů zbrojních licencí),
- podmínky nakládání se zbraněmi v době mimo službu osobami s tzv. zakročovací
povinností (§ 15 nadstavbového zákona),

1

Seznam akreditovaných osob je uveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra, včetně uvedení kurzů,
pro které je osoba akreditována (Přehled držitelů akreditací udělených Ministerstvem vnitra pro zajišťování
kurzů v rámci programu střelecké přípravy pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky).
https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx
2
Týká se kurzů MV-201 a MV-301, kdy uchazeč účasti na kurzu na formuláři Přihlášky k účasti na kurzu pro
program střelecké přípravy zatrhne příslušné pole a uvede svůj podpis.
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- speciální ustanovení o zvláštních opatřeních pro nakládání se zbraněmi za krizového
stavu (§ 17 nadstavbového zákona).

2 Programy střelecké přípravy (§ 5 nadstavbového zákona, §
3 až 13 nařízení vlády)
Jednotlivé programy střelecké přípravy jsou vymezeny v nařízení vlády. V současné době jsou
stanoveny programy střelecké přípravy pouze pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti.3
Tzv. zastřešujícím orgánem těchto programů je Ministerstvo vnitra, které je rovněž
akreditačním orgánem.
Nařízení vlády vymezuje tuto strukturu programů střelecké přípravy:
- základní úroveň:




teoretický program střelecké přípravy MV-101 – zaměřený na teoretické
znalosti a bezpečný nácvik dovedností při nakládání se střelnými zbraněmi a
na jejich použití v nutné obraně a v krajní nouzi
o program MV-101 zahrnuje pouze teoretickou výuku, pro demonstraci
např. bezpečné manipulace se zbraní může být použita pouze k tomu
určená výuková pomůcka, nikoli funkční zbraň4
o obsah kurzu pro program MV-101 je vymezen v § 5 nařízení vlády
praktický program střelecké přípravy MV-102 – zaměřený na použití krátké
kulové zbraně nebo dlouhé kulové zbraně v nutné obraně a v krajní nouzi
o program MV-102 může být vymezen buď pro krátkou kulovou zbraň
(pistoli nebo revolver) nebo pro dlouhou zbraň (zbraň vybavenou
pažbou nebo jinou ramenní opěrou); dle nařízení vlády se ale nejedná
o smíšený kurz, takže kurz je vždy určen pouze pro jeden druh zbraně,
nikdy pro krátkou i dlouhou zbraň zároveň
o po absolvování kurzu MV-101, MV-102 a hodnocených střeleb může
policie vydat danému účastníkovi systému střelecké přípravy tzv.
základní aprobaci5

- středně pokročilá úroveň:


program střelecké přípravy MV-201 – zaměřený na praktické postupy při
napadení snadno zranitelného cíle nebo útoku aktivního útočníka

3

Nadstavbový zákon do budoucna počítá se stanovením programů střelecké přípravy také pro oblast
zajišťování obrany České republiky, pro které by působnost zastřešujícího a akreditačního orgánu vykonávalo
Ministerstvo obrany. Příslušné programy střelecké přípravy však v současnosti v nařízení vlády vymezeny
nejsou.
4
Akceptovat lze použití zbraně s bezpečnostní tréninkovou maketou hlavně neumožňující nabytí náboje, která
je zřetelně viditelná z vnějšku zbraně i při uzamčení závěru a umožňuje okamžitou identifikaci skutečnosti, že
zbraň není ve střelbyschopném stavu.
5
K aprobacím v systému střelecké přípravy viz § 7 a 8 nadstavbového zákona a § 17 a násl. nařízení vlády.

4

o

program MV-201 je realizován v rámci smíšeného kurzu6, a v jeho rámci
se tedy provádí nácvik střelby s krátkou i dlouhou kulovou zbraní

- pokročilá úroveň:




program střelecké přípravy MV-301 – zaměřený na nakládání se střelnými
zbraněmi v rámci krizových stavů
o program MV-301 je realizován v rámci smíšeného kurzu, a v jeho rámci
se tedy provádí nácvik střelby s krátkou i dlouhou kulovou zbraní
program střelecké přípravy MV-1-500 – zaměřený na individuální střeleckou
přípravu držitele pokročilé aprobace v systému střelecké přípravy

Programy střelecké přípravy musí být účastníkem systému střelecké přípravy
absolvovány v uvedeném pořadí, není možné žádný z programů absolvovat přednostně
nebo jeho absolvování odložit nebo dokonce vynechat. Výjimku od 1. července 2022 budou
představovat aktivní příslušníci ozbrojených bezpečnostních sborů, Vojenské policie a
strážníci obecní policie, kteří budou oprávněni získat tzv. základní aprobaci bez toho, aby
absolvovali programy MV-101 a MV-102. Prominutí absolvování těchto kurzů u bývalých
příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů, Vojenské policie nebo strážníků obecní policie,
a to bez ohledu na rozsah dřívější praxe možné není.
Aby mohl být program střelecké přípravy (kurz) považován za úspěšně absolvovaný
konkrétním účastníkem, musí jej tento účastník absolvovat osobně, fyzicky a v celém rozsahu.
Pořádání kurzů distančně prostřednictvím on-line platforem (ať již formou videokonference, elearningu nebo samostudia), a to ani pokud jde o povinnou část kurzu zahrnujícího teoretickou
přípravu, není přípustné.
Rovněž hodnocené střelby lze absolvovat až po absolvování příslušné úrovně programu
střelecké přípravy (tzn. až po kurzu MV-102 v případě žadatele o vydání základní aprobace,
resp. až coby držitel pokročilé aprobace, pokud jde o možnost využití podpory střelecké
přípravy účastníkem programu střelecké přípravy MV-1-500).

3 Oborní instruktoři a prostory pro kurzy
3.1 Odborný instruktor (§ 13 nadstavbového zákona a § 22 nařízení vlády)
Akreditovaná osoba musí zajišťovat konání kurzů pod přímým vedením odborných instruktorů,
jejichž kvalifikaci je povinna nejdéle vždy po uplynutí 3 let ověřovat. Zároveň musí být
kvalifikace každého odborného instruktora vždy doložena akreditačnímu orgánu (Ministerstvu
vnitra). V případě, že akreditovaná osoba angažuje nového odborného instruktora, je podle §
10 odst. 3 písm. g) nadstavbového zákona povinna tuto skutečnost oznámit Ministerstvu vnitra
nejpozději do 10 pracovních dnů a současně doložit doklady nezbytné pro posouzení jeho
kvalifikace.
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Smíšeným kurzem se podle § 2 písm. a) nařízení vlády rozumí „kurz zaměřený na použití krátké kulové zbraně
a současně dlouhé kulové zbraně“. Jde tedy o kurz, v jehož průběhu musí každý účastník v předepsaném
rozsahu projít střeleckou přípravou z obou druhů zbraní.

5

Činnost odborného instruktora může pro akreditovanou osobu vykonávat fyzická osoba, která
splňuje tyto podmínky:
- je nepřetržitě alespoň po 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny E nebo D podle
zákona o zbraních,
- má ukončené alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a
- její kvalifikace odborného instruktora je ověřena před začátkem výkonu činnosti
odborného instruktora, a pak minimálně jednou za 3 roky ověřena akreditovanou
osobou a zadokumentována podle § 22 nařízení vlády7.
Podmínka držení zbrojního průkazu odborným instruktorem se neuplatní v případě odborných
instruktorů, jejichž předmět činnosti je omezen pouze na výuku, která se nedotýká nakládání
se zbraněmi nebo střelivem (např. témata z oblasti zdravovědy nebo trestněprávního minima)
a ani reálně při kurzu se zbraní nakládat nijak nebude.
Akreditovaná osoba musí mít rozsahem ověřené kvalifikace svých odborných instruktorů
pokryta všechna témata kurzů, které má akreditovány. Pokud akreditovaná osoba nemá
zajištěného odborného instruktora byť i pro dílčí problematiku, nesmí příslušný kurz zajišťovat
a současně se jedná o důvod pro odnětí akreditace podle § 12 odst. 2 písm. d) nadstavbového
zákona.

Jiný lektor
Nadstavbový zákon nevylučuje, aby v rámci kurzu působil též jiný lektor (např. hostující
zahraniční odborník na konkrétní oblast), který nesplňuje požadavky na odborného instruktora.
Takového lektora tedy pro pořádání kurzu využívat sice lze, ale za podmínky, že
- akreditovaná osoba má nadále odborné instruktory, jejichž kvalifikace pokrývá celý
rozsah témat zahrnutých do daného programu střelecké přípravy, a
- kurz, na kterém vystupuje jiný lektor, se nadále odehrává pod přímým vedením
odborného instruktora, který nese zodpovědnost za dodržování zákonných požadavků
a za celkovou úroveň kurzu (§ 13 odst. 2 nadstavbového zákona).

Doložení odborné způsobilosti u osob, které budou vykonávat činnost odborného
instruktora [§ 21 odst. 1 písm. a) nařízení vlády]
Viz bod 7.2.2 této Informace.

Ověření kvalifikace odborného instruktora [§ 13 odst. 1 písm. c) nadstavbového zákona]
Ověřením kvalifikace odborného instruktora se rozumí fakticky vnitřní systém školení a
praktického ověřování kvalifikace odborného instruktora akreditovanou osobou. Parametry
tohoto systému si nastavuje akreditovaná osoba sama, ale vždy tak, aby u svých odborných
instruktorů zajistila dostatečnou kvalifikaci pro působení na kurzech (v tématech, jimiž se má

7

Žadatel o akreditaci předkládá již spolu s žádostí i Záznam o ověření kvalifikace odborných instruktorů.
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odborný instruktor zabývat). Předmětem ověření kvalifikace odborného instruktora je i střelba,
resp. střelecké cvičení (viz § 22 odst. 2 písm. d) nařízení vlády).
Základní parametry periodického ověřování kvalifikace odborného instruktora musí odpovídat
též náležitostem dle § 22 nařízení vlády a akreditovaná osoba musí o každém ověření
kvalifikace vyhotovit odpovídající záznam v písemné podobě, který následně uchová pro
případnou kontrolu.
Pokud má odborný instruktor ukončené vysokoškolské vzdělání zahrnující problematiku,
kterou v rámci teoretické výuky v daném kurzu vyučuje, může akreditovaná osoba omezit
ověření kvalifikace u takového odborného instruktora na ověření znalosti nadstavbového
zákona a nařízení vlády. Potom akreditovaná osoba přiloží k záznamům o ověření kvalifikace
takového odborného instruktora úředně ověřenou kopii jeho vysokoškolského diplomu (viz
§ 22 odst. 3 nařízení vlády).Záznam o ověření kvalifikace odborného instruktora se uchovává
u akreditované osoby po nezbytnou dobu, tj. po dobu působení daného odborného instruktora
pro danou akreditovanou osobu.
Ověření kvalifikace odborného instruktora může být provedeno přímo akreditovanou osobou,
pro kterou odborný instruktor působí, nebo též externě (kupř. u jiné akreditované osoby nebo
u jiného subjektu zajišťujícího vzdělávání nebo výcvik v dané oblasti).

3.2 Prostory pro pořádání kurzů [§ 10 odst. 2 písm. e) nadstavbového zákona
a § 22 nařízení vlády]
Každá akreditovaná osoba musí mít po celou dobu platnosti své akreditace k dispozici prostory
a vybavení nezbytné pro zajištění kurzu, a to včetně oprávnění užívat odpovídající střelnici.
Skutečnost, že má tyto prostory a vybavení k dispozici, dokládá žadatel o akreditaci též již
spolu s žádostí o akreditaci příslušného kurzu. Případnou změnu těchto svých „kmenových“
prostor musí držitel akreditace doložit akreditačnímu orgánu vždy nejpozději do 10 pracovních
dnů od okamžiku, kdy taková změna nastane [§ 10 odst. 3 písm. g) nadstavbového zákona].
Akreditovaná osoba musí mít k dispozici odpovídající střelnici, tedy střelnici, jejíž provozní řád
umožňuje střelbu v rozsahu stanoveném pro jednotlivé programy střelecké přípravy (tj. včetně
střelby z plochy střeliště, střelbu za pohybu, střelbu z různých střeleckých poloh atd.). Střelnice
musí umožňovat dle svého provozního řádu minimální dálku střelby:
- pro kurz MV-101 – střelnice se nevyžaduje,
- pro kurz MV-102 – minimálně 15 m v případě kurzu pro krátkou kulovou zbraň nebo
minimálně 50 m v případě kurzu pro dlouhou kulovou zbraň,
- pro kurz MV-201 – minimálně 100 m, popřípadě minimálně 50 m, pokud jsou ke
střelbě z dlouhé kulové zbraně podle projektu kurzu určeny redukované terče,
- pro kurz MV-301 – minimálně 300 m (v případě tohoto programu střelecké přípravy
se možnost zkrácení vzdálenosti střelby z dlouhé kulové zbraně ani při použití
redukovaných terčů neumožňuje).
Kurz může být akreditovanou osobou pořádán též na jiných místech než v prostorách, které
uvedl v žádosti o akreditaci, resp. u nichž akreditačnímu orgánu doložil své oprávnění je užívat.
Nicméně vždy musí mít akreditovaná osoba k dispozici tyto „kmenové“ prostory minimálně
7

jako „záložní variantu“ pro případ, že by pořádání kurzu na jiném místě nebylo možné, a tyto
jiné prostory musejí být dle § 10 odst. 3 písm. g) nadstavbového zákona vždy oznámeny
akreditačnímu orgánu.
Přípustné je rovněž konání kurzu na několika místech – např. teoretická výuka v příslušných
výukových prostorech mimo střelnici, část praktické výuky na střelnici s menší vzdáleností
střelby a část praktické výuky na střelnici umožňující větší vzdálenost střelby. Každé takové
místo však musí být před zahájením kurzu oznámeno místně příslušnému útvaru policie dle §
10 odst. 3 písm. f) nadstavbového zákona.

Další vybavení
Skutečnost, že má akreditovaná osoba k dispozici další vybavení nezbytné pro pořádání
kurzu, a rozsah, ve kterém je třeba tuto skutečnost akreditačnímu orgánu prokazovat, se odvíjí
od projektu konkrétního kurzu. Pokud bude žadatel o akreditaci na kurz umožňovat přístup
pouze osobám s veškerým vlastním vybavením, nemusí v tomto ohledu dispozici s daným
vybavením prokazovat. Je však třeba uvést, že např. v případě prostředků balistické ochrany
dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 4. a písm. c) bodu 4. nařízení vlády lze doporučit, aby
akreditovaná osoba měla několik kompletů tohoto vybavení k dispozici.
Pokud má být součástí kurzu nácvik střeleckých situací s použitím zbraní určených pro
soupeřský výcvik (např. FX Simunition), je vhodné doložit, že akreditovaná osoba příslušnými
zbraněmi v odpovídajícím počtu disponuje.
Rovněž není třeba prokazovat to, že příslušná střelnice disponuje běžným vybavením a
spotřebním materiálem (např. terči a terčovými zařízeními).

4 Hodnocené střelby (§ 14 – 15 a Příloha č. 5 nařízení vlády)
Hodnocenými střelbami se rozumí střelecký závod, který je organizován v souladu
s podmínkami stanovenými nařízením vlády (součástí je vždy tzv. standardní cvičení
podle Přílohy č. 5 nařízení vlády) a jehož absolvování je spolu s absolvováním
stanovených programů střelecké přípravy podmínkou pro získání aprobace nebo jiného
nároku podle nadstavbového zákona.
Absolvování hodnocených střeleb se v současnosti vyžaduje pro
- získání základní aprobace v systému střelecké přípravy a
- získání nároku na materiální podporu v podobě příspěvku na střelivo pro účastníky
programu MV-1-500, a to vždy pro každý kalendářní rok.
Účastník hodnocených střeleb musí dokončit bez diskvalifikace celý závod (nevyžaduje se
však dosažení např. určitého umístění nebo bodového umístění) a zároveň splnit požadavky
standardního cvičení dle Přílohy č. 5 nařízení vlády.
Hodnocené střelby musí být organizovány akreditovanou osobou nebo ve spolupráci
s akreditovanou osobou, přičemž akreditovaná osoba nese odpovědnost za dodržení právních
požadavků na organizaci a průběh hodnocených střeleb podle nařízení vlády.
8

Hodnocené střelby tedy nejsou kurzem (součástí kurzu) ani nejsou předmětem akreditace.
Jejich organizování není ani nezbytnou podmínkou pro udělení akreditace. Žadatel nicméně
musí při žádosti o akreditaci kurzu uvést, zda bude či nebude hodnocené střelby organizovat
či spoluorganizovat a pokud ano, uvede též v rámci jakých závodů se tak bude dít, kde budou
konány, kdo bude jejich organizátorem (ev. spoluorganizátorem), jak často se budou konat,
jakým způsobem budou vyhlašovány (ev. zda tak bude učiněno na webových stránkách
žadatele nebo jiného subjektu).
Stejně tak, pokud se akreditovaná osoba až po vydání akreditace rozhodne, že bude
hodnocené střelby organizovat nebo spoluorganizovat s jiným subjektem, musí tuto
skutečnost oznámit akreditačnímu orgánu, coby skutečnost, na kterou se vztahuje
oznamovací povinnost dle § 10 odst. 3 písm. g) nadstavbového zákona.

5 Materiální podpora střelecké přípravy (§ 19 nařízení vlády)
Materiální podpora účasti na systému střelecké přípravy se poskytuje pouze držitelům
příslušného druhu aprobace, a to v naprosté většině případů prostřednictvím akreditované
osoby. V současné době nařízení vlády zakotvuje tyto druhy podpory:
a) proplacení/poskytnutí střeliva, které organizátor kurzu pro program MV-201 nebo
MV-301 poskytne účastníkovi takového kurzu (těchto kurzů se může účastnit pouze
osoba, která je držitelem základní aprobace); Ministerstvo vnitra proplatí dané
akreditované osobě vždy pouze minimální počet nábojů stanovený nařízením vlády pro
daný kurz (v tomto případě akreditovaná osoba nemusí být zároveň podnikatelem
v oboru zbraní a střeliva),
b) proplacení/poskytnutí 500 ks nábojů za kalendářní rok, které akreditovaný subjekt
(v tomto případě musí jít současně o podnikatele v oboru zbraní a střeliva, který je
držitelem zbrojní licence skupiny C, má přístup do centrálního registru zbraní a převod
střeliva v něm vyznačí) převede držiteli pokročilé aprobace,8 který současně doloží, že
v daném kalendářním roce úspěšně absolvoval hodnocené střelby,
c) umožnění vstupu na státem provozované střelnice držitelům pokročilých aprobací –
tato možnost se v současnosti teprve připravuje a aktuálně není přístup na žádnou
střelnici reálně umožněn.
Střelivo dle písmen a) a b) výše se proplácí pouze v tzv. běžné ceně srovnatelných nábojů [viz
§ 2 písm. e) a § 19 odst. 5 nařízení vlády]. I v případě, že držiteli aprobace akreditovaná osoba
převede střelivo jiných ráží, než jsou uvedené srovnatelné náboje, nebo převede dražší
výrobní provedení takových nábojů, bude uhrazena jen částka ceny srovnatelného náboje (v
takovém případě bude tedy úhrada za srovnatelný náboj pokrývat jen část ceny reálně
převedených nábojů a zbylou část ceny nese buď akreditovaná osoba, nebo je třeba
vyžadovat při převodu tohoto střeliva úhradu příslušné částky od držitele aprobace).
8

Skutečnost, že je daná osoba držitelem pokročilé aprobace ověří akreditovaná osoba v centrálním registru
zbraní a současně zde zapíše údaj o hodnocených střelbách, jejichž absolvování daný držitel pokročilé aprobace
při nákupu střeliva doložil. Uvést se musí rovněž počet a ráže nábojů, které byly takto držiteli pokročilé
aprobace prodány.

9

Běžnou cenu srovnatelného náboje pro následující kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo vnitra
vždy do konce listopadu na svých internetových stránkách. Aktuální ceny srovnatelných
nábojů jsou vyhlášeny zde: https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostnimaterial-84336.aspx
Akreditovaná osoba uplatňuje nárok na náhradu poskytnuté podpory zpětně za uplynulé
kalendářní čtvrtletí, a to nejpozději do 30 dnů od jeho skončení. Nárok se s příslušnými doklady
a přílohami uplatňuje u Ministerstva vnitra.
Možnost poskytovat akreditovaným osobám namísto úhrady částky srovnatelného střeliva
přímo k odběru srovnatelné náboje se v současnosti pouze zvažuje, ale zatím není
realizována.

6 Dokumentace zpracovávaná akreditovanou osobou
Nařízení vlády vymezuje dokumentaci, kterou je akreditovaná osoba povinna zpracovávat, a
to jednak již jako součást žádosti o akreditaci (záznam o ověření kvalifikace odborného
instruktora) a jednak průběžně v průběhu své činnosti. Nařízení vlády vymezuje následující
dokumentaci, kterou je držitel akreditace povinen zpracovávat:
- záznam o ověření kvalifikace odborného instruktora (§ 22 a 24 nařízení vlády),
- záznam o průběhu kurzu (§ 23 a 24 nařízení vlády), jehož přílohy tvoří:
- přihlášky k účasti na příslušném programu střelecké přípravy osob, které se
kurzu účastnily,
- předávací protokol o vydání potvrzení pro účely vydání aprobace v systému
střelecké přípravy s podpisy účastníků kurzu, kterým bylo potvrzení vydáno, a
- protokol o převedení střeliva podle § 19 odst. 3 nařízení vlády.
Akreditovaná osoba dále:
- přijímá a uchovává přihlášky k účasti na příslušném programu (resp. do kurzu
stanoveného pro příslušný program střelecké přípravy) (Příloha č. 1 nařízení vlády),
- vede seznam účastníků každého kurzu včetně záznamu o účasti jednotlivých
účastníků [§ 10 odst. 3 písm. e) nadstavbového zákona],
- zasílá seznam účastníků kurzu včetně údaje o místě (místech) konání kurzu
krajskému ředitelství policie (odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál) místně
příslušnému podle místa konání kurzu, a to alespoň 10 pracovních dnů přede dnem
zahájení kurzu [§ 10 odst. 3 písm. f) nadstavbového zákona],9
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Případné změny v účastnících kurzu nebo v místě jeho konání, k nimž dojde méně než 10 pracovních dnů před
jeho zahájením, musejí být policii oznámeny bezodkladně, jakmile se o nich akreditovaná osoba dozví.
V případě, že dojde ke změně místa konání kurzu do jiného kraje, uvědomí akreditovaná osoba obě (všechna)
krajská ředitelství policie, jichž se tato změna dotýká (tj. jak krajské ředitelství místně příslušné podle nového i
dosavadního místa konání kurzu). Oznámeny musejí ale být i změny místa konání kurzu, k nimž dojde v rámci
jednoho kraje.
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- vydává potvrzení pro účely vydání aprobace v systému střelecké přípravy
absolventům kurzu pro program MV-102 (pro účely vydání základní aprobace) a MV301 (pro účely vydání pokročilé aprobace) (Příloha č. 3 nařízení vlády),
- v případě, že akreditovaná osoba pořádá nebo spolupořádá hodnocené střelby:
- uveřejňuje na svých internetových stránkách propozice a výsledky příslušného
střeleckého závodu (§ 15 odst. 2 nařízení vlády),10
- vydává účastníkům systému střelecké přípravy, kteří úspěšně absolvují
hodnocené střelby, potvrzení o absolvování hodnocených střeleb (§ 15 odst. 5
nařízení vlády).11

7 Akreditace – předmět akreditace, žádost, podmínky vydání
7.1 Předmět akreditace
Akreditace se vydává vždy pro jednotlivý kurz pro konkrétní program střelecké přípravy.
Žadatel tedy může žádat o akreditaci pro:
- kurz pro program MV-101 (teoretický kurz)
- kurz pro program MV-102 pro krátkou kulovou zbraň (pistole nebo revolver),
- kurz pro program MV-102 pro dlouhou kulovou zbraň (puška nebo PDW),
- kurz pro program MV-201 (smíšený kurz),
- kurz pro program MV-301 (smíšený kurz).
Každý akreditovaný kurz musí splňovat minimální požadavky na jeho obsah stanovené
nařízením vlády (§ 3 až 10 nařízení vlády). Každý kurz je akreditován samostatně a žádost o
akreditaci je samostatně zpoplatněna správním poplatkem (1000 Kč za jednotlivou žádost12).
Pro stejný program střelecké přípravy lze akreditovat vícero kurzů s různým zaměřením (např.
specializovaný kurz pro zhoršené světelné podmínky, samostatné kurzy pro použití
samonabíjecí pistole a revolveru, specializovaný kurz pro použití zbraně s optickými mířidly
apod.). Jinými slovy, konkrétní akreditovaná osoba může mít vydáno i vícero specializovaných
akreditací pro kurz na stejné úrovni téhož programu střelecké přípravy. Každý z těchto kurzů
musí však splňovat minimální požadavky stanovené nařízením vlády a jde-li o kurzy pro stejný
program střelecké přípravy, musí být akreditovanou osobou na základě jejich absolvování
10

Informace o výsledcích závodu musí být na internetových stránkách akreditované osoby uveřejněny po dobu
12 měsíců od jeho skončení. Výsledky nemusí být uveřejněny v kompletním rozsahu, ale v případě účastníků
systému střelecké přípravy je uveřejnění nezbytné.
11
Forma potvrzení není stanovena a může se jednat též např. o diplom osvědčující úspěšné absolvování daného
závodu včetně standardního cvičení dle nařízení vlády. Z potvrzení musí být vždy patrné, která akreditovaná
osoba byla organizátorem nebo spoluorganizátorem hodnocených střeleb, a také skutečnost, že účastník
systému střelecké přípravy úspěšně absolvoval hodnocené střelby v předepsaném rozsahu.
12
Správní poplatek se hradí bezhotovostním převodem na účet Ministerstva vnitra, které každému žadateli určí
příslušné variabilní symboly pro provedení úhrady v konkrétním řízení.
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vydáváno potvrzení o jejich absolvování (resp. potvrzení pro účely vydání příslušné aprobace)
se stejnou platností.
Rovněž je možné akreditovat pouze celý kurz, pokrývající vždy celý rozsah minimálních
požadavků na daný kurz podle nařízení vlády. Není tedy možné samostatně akreditovat např.
teoretickou výuku a praktický střelecký výcviku kurzu MV-201 nebo MV-301.
V případě kurzu pro program MV-102 musí být vždy rozlišeno, týká-li se žádost akreditace
kurzu pro krátkou nebo pro dlouhou kulovou zbraň. Kurz pro program MV-102 nelze pořádat
jako smíšený kurz. Žadatel o vydání akreditace může ovšem požádat o samostatné akreditace
jak pro kurz s krátkou, tak i pro kurz s dlouhou kulovou zbraní.

7.2 Podmínky vydání akreditace
Podmínky vydání akreditace shrnuje § 10 odst. 2 nadstavbového zákona:
- zbrojní licence skupiny F, H nebo J podle zákona o zbraních,
- prokázání způsobilosti zajišťovat kurz v rozsahu stanoveném nařízením vlády (viz §
21 nařízení vlády),
- předložení projektu kurzu, ve kterém žadatel vymezí organizaci, obsah a rozsah
teoretické a praktické přípravy (nestačí pouze přepsat minimální obsah kurzu
z nařízení vlády) a organizaci a obsah hodnocených střeleb, včetně nejvyššího počtu
účastníků v kurzu,
- předložení návrhu vnitřního předpisu, ve kterém žadatel vymezí zásady své činnosti
coby akreditované osoby a způsob ověřování kvalifikace odborných instruktorů
akreditovanou osobou, a
- doložení dispozice s prostory a vybavením nezbytným pro zajištění kurzu, a to včetně
oprávnění užívat odpovídající střelnici.
Dále jsou tyto jednotlivé podmínky rozebrány detailněji.

7.2.1 Zbrojní licence
Žadatelem o vydání akreditace může být držitel zbrojní licence alespoň jedné ze skupin:
F – výuka nebo výcvik ve střelbě,
H – uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti,
J – zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu.
Žadatel nemusí být současně podnikatelem v oboru zbraní a střeliva, ale je třeba upozornit,
že aby mohla akreditovaná osoba prodávat střelivo [tzn. podpora v podobě převodu 500 ks
nábojů držiteli pokročilé aprobace ročně, viz bod 5 písm. b) výše], na které se vztahuje podpora
podle § 19 odst. 2 nařízení vlády, musí být současně s některou z výše uvedených skupin
zbrojní licence také držitelem zbrojní licence skupiny C.
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Splnění podmínky zbrojní licence ověřuje Ministerstvo vnitra samo z centrálního registru
zbraní.

7.2.2 Způsobilost zajišťovat kurz
Způsobilost žadatele zajišťovat kurz se posuzuje na základě § 10 odst. 2 písm. b)
nadstavbového zákona. Dle § 21 nařízení je k prokázání způsobilosti žadatele o akreditaci
zajišťovat příslušný kurz nezbytné:
a) doložit odbornou způsobilost u osob, které budou vykonávat činnost odborného
instruktora (dokládá žadatel),
b) není zjištěna důvodná pochybnost o způsobilosti žadatele zajišťovat kurz pro program
střelecké přípravy s ohledem na celkovou úroveň předloženého projektu kurzu, návrhu
vnitřního předpisu, odpovídající stav materiálního zázemí žadatele (tj. zajištěných
výukových prostor včetně střelnice a jiného technického vybavení žadatele o
akreditaci), a
c) s ohledem na osobu žadatele a jeho dosavadní činnost a osoby odborných instruktorů
není zjištěna důvodná pochybnost o jeho schopnosti zajišťovat kurz tak, aby bylo
dosaženo jeho účelu, a to včetně jeho způsobilosti zachovávat při zajišťování kurzu
etiku systému střelecké přípravy v souladu se slibem účastníka systému střelecké
přípravy.

Odborná způsobilost (budoucích) odborných instruktorů [ad a)]
Odborní instruktoři musí mít ukončené alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, což
prokazují předložením kopie maturitního vysvědčení, ev. kopií vysokoškolského diplomu.
U odborných instruktorů se bezpodmínečně nevyžaduje formální vzdělání v oblasti, kterou
budou v rámci kurzu zajišťovat, ale musí být dostatečně a věrohodně prokázáno, že dané
osoby jsou schopné na odpovídající odborné úrovni vést účastníky kurzu a předávat jim
znalosti a dovednosti v rozsahu stanovené výukové látky a praktické přípravy. Žadatel o
akreditaci proto k žádosti u každého instruktora doloží například jeho absolvované vzdělání,
výcvik nebo obdobnou přípravu a relevantní praxi. Konkrétně lze tyto skutečnosti doložit
zejména vysvědčeními, diplomy, certifikáty, potvrzeními o absolvované praxi apod. Je-li
dokládáno absolvování vzdělání nebo školení, které nejsou středoškolským, vysokoškolským
nebo jiným vzdělávacím programem akreditovaným podle právních předpisů České republiky,
doporučuje se přiložit např. sylabus daného školení nebo alespoň odkaz na internetové
stránky daného školení, kurzu apod.
Žadatel o akreditaci musí doložit odbornost instruktora (instruktorů) v rozsahu, který pokrývá
celý věcný rozsah problematik, které jsou předmětem teoretické výuky a praktického výcviku
v rámci daného kurzu.
Žadatel o akreditaci rovněž k žádosti o udělení akreditace přiloží strukturovaný profesní
životopis každého odborného instruktora (tj. standardní CV).
Skutečnost, že odborný instruktor je držitelem zbrojního průkazu skupiny D nebo E minimálně
3 roky, žadatel o akreditaci dokazovat nemusí, Ministerstvo vnitra tyto informace ověří
v Centrálním registru zbraní.
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Za účelem doložení kvalifikace osoby, která bude činnost odborného instruktora vykonávat,
předkládá žadatel o akreditaci již spolu s žádostí i Záznam o ověření kvalifikace odborných
instruktorů, a to buď jednotlivě pro každého budoucího odborného instruktora anebo souhrnně
(ovšem s uvedením konkrétních budoucích odborných instruktorů, jejichž kvalifikace byla
ověřena).

Celková úroveň žádosti a doložených podmínek pro poskytován kurzu [ad b)]
Akreditační orgán posuzuje celkovou úroveň zpracování žádosti, projektu kurzu a vnitřního
předpisu, jakož i parametry prostor (včetně střelnice) a vybavení, které žadatel o akreditaci
hodlá pro pořádání kurzů využívat. Základním kritériem je zde to, zda žadatelem předložené
podklady nevzbuzují pochybnost o jeho odborné a organizační schopnosti zajišťovat kurz nebo
o jeho dostatečných materiálních podmínkách pro zajišťování kurzu.
U žadatele se v tomto směru také předpokládá důkladná znalost nadstavbového zákona a
zákona o zbraních a jejich prováděcích předpisů, přičemž především projekt kurzu a vnitřní
předpis žadatele musí být zpracován v souladu s těmito právními normami. Rovněž musí být
jak v projektu kurzu, tak i v návrhu vnitřního předpisu jednoznačně uvedeno, jakým způsobem
budou relevantní požadavky těchto právních norem v rámci činnosti žadatele o akreditaci
zohledněny. V žádosti o udělení akreditace nestačí obecná deklarace, že v rámci kurzu musí
být dodržován nadstavbový zákon a zákon o zbraních apod.
Za účelem zhodnocení této podmínky žadatel o akreditaci rovněž v žádosti uvádí odkaz na
své internetové stránky, které musí obsahovat komplexní a transparentní informace o žadateli
(především s ohledem na jeho dosavadní činnost v oblastech, které jsou tematicky relevantní
pro udělení akreditace.13 Na těchto internetových stránkách musí být posléze žadatel (po
udělení akreditace) schopen též uveřejňovat informace určené pro uchazeče o účast na
programu střelecké přípravy nebo účastníky programu střelecké přípravy.

Schopnost naplnit účel kurzu a etika systému střelecké přípravy [ad c)]
U žadatele i jím uváděných osob, které budou vykonávat činnost odborného instruktora, nesmí
být dána důvodná pochybnost o jejich osobní integritě, a to zejména s ohledem na jejich
dosavadní historii odpovědného dodržování právních předpisů České republiky. U žadatele
rovněž nesmí existovat důvodná pochybnost, že by udělení akreditace mohlo mít negativní
dopad na veřejný pořádek nebo bezpečnost České republiky.
Etikou systému střelecké přípravy se rozumí principy promítnuté do slibu stanovené zálohy
státu dle § 16 odst. 1 nařízení vlády.14
13

Pokud bude žadatel organizovat nebo spoluorganizovat hodnocené střelby, musí být tyto internetové stránky
rovněž využitelné k uveřejňování propozic střeleckých závodů, které splňují podmínky pro hodnocené střelby,
informací o možnosti registrace k účasti na takových střeleckých závodech, a výsledků takových střeleckých
závodů s rozpisem podle jednotlivých závodníků.
14
Slib stanovené zálohy státu zní:
„Slibuji věrnost České republice.
Slibuji, že jako občan a vlastenec budu respektovat principy demokratického právního státu a budu obětavě
plnit úkoly, které mi budou jako členovi stanovené zálohy státu uloženy.
Slibuji, že při plnění úkolů stanovené zálohy státu i v občanském životě budu jednat odpovědně, odvážně a
skromně.
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7.2.3 Projekt kurzu
Projekt kurzu vymezuje obsahovou stránku kurzu.
Projekt kurzu musí vymezovat popis:
- organizace kurzu, který by se měl zaměřit zejména na:
- způsob vyhlašování kurzu,
- místo (místa) konání kurzu,
- časovou organizaci kurzu (rozložení minimální časové dotace kurzu dle nařízení
vlády),
- obsahu a zaměření kurzu, což znamená především:
- konkrétní obsah kurzu, který musí vycházet z minimálních obsahových požadavků dle
nařízení vlády. Pro účely vydání akreditace ale nestačí pouhé překopírování textu
nařízení vlády, žadatel naopak musí popsat konkrétní látku a jednotlivá témata, jež
bude v rámci nařízení vlády stanovených problematik v rámci kurzu probírat,
- v případě praktického střeleckého výcviku lze konkrétní obsah kurzu uvést zejména
vymezením didaktického postupu odborných instruktorů, vymezením střeleckých
situací, které budou v rámci praktického výcviku ve střelbě vysvětlovány a řešeny,
- praktický výcvik ve střelbě by se měl vedle cvičení spočívajících v prostém zlepšování
střeleckých dovedností, zaměřovat na praktické využití relevantních znalostí nabytých
účastníky kurzu v průběhu teoretické přípravy v rámci daného kurzu (v rámci kurzu MV102 by se měla praktická příprava zaměřit na procvičení teoretických znalostí
získaných v průběhu kurzu MV-102),
- z výše uvedeného vyplývá, že praktický výcvik ve střelbě nemůže spočívat pouze
v plnění střeleckých situací sportovního typu, ale musí zahrnout relevantní využití
právních, technických a taktických znalostí nabytých v předcházející teoretické
přípravě,
- dle § 3 nařízení vlády je nedílnou součástí teoretické přípravy a praktického výcviku
v rámci programu střelecké přípravy vymezení zásad bezpečného zacházení se
střelnou zbraní a jejich dodržování; odpovídající vymezení těchto zásad musí být tedy
také zahrnuto do projektu kurzu (případně do vnitřního předpisu),
- rozsahu teoretické a praktické přípravy, a to zejména:
- vymezení rozsahu kurzu vůči minimálním požadavkům dle nařízení vlády; je třeba
především uvést výukové okruhy nebo praktická cvičení, která půjdou nad rámec kurzu
vymezeného nařízením vlády, nebo která nařízení vlády stanovuje jako variantní (např.
použití zbraní pro soupeřský systém výcviku),

Bude-li to třeba, budu odhodlaně snášet nepohodlí a nebezpečí s tím spojená.
Slibuji, že budu vždy příkladně dbát zásad bezpečného nakládání se zbraní.“

15

- obecně je vhodné v projektu kurzu stanovit též problematiky a cvičení, která jdou nad
rámec minimálního rozsahu dle nařízení vlády; půjde o činnosti, kterými může být kurz
doplněn například v případě, že výukou a výcvikem v problematikách stanovených
nařízením vlády nebude vyčerpána celá předepsaná časová dotace kurzu- tyto
doplňkové aktivity by se stále měly týkat obsahové náplně kurzu, kterou budou dále
rozvíjet; prioritně se doporučuje pro tyto doplňkové aktivity volit témata z oblasti
zdravovědy (lze však navrhnout i jiné tematicky odpovídající problematiky a činnosti),
- rozsah kurzu musí být vždy stanoven minimálně na úrovni požadavků dle nařízení
vlády, nelze akreditovat kurz, který bude vymezen v rozsahu užším, než je stanoveno
nařízením vlády,
- nejvyššího počtu účastníků v kurzu
- je třeba vždy vztáhnout k počtu konkrétně uvedených odborných instruktorů (jimiž
žadatel o akreditaci reálně disponuje), kteří budou zajišťovat průběh kurzu,
- maximální počet účastníků kurzu připadajících na jednoho odborného instruktora (viz
§ 10 odst. 1 nařízení vlády – 1 instruktor na nejvýše 8 účastníků programu střelecké
přípravy) se vztahuje pouze k praktickému výcviku, při němž je jakkoli nakládáno se
zbraněmi nebo střelivem,
- v případech, kdy se nepoužije omezení dle § 10 odst. 1 nařízení vlády, je třeba
nejvyšší počet účastníků v kurzu stanovit s ohledem na možnost efektivní výuky a
výukových prostor, které má žadatel o vydání akreditace k dispozici.
Pokud bude žadatel o vydání akreditace návazně na kurz pořádat nebo spolupořádat
hodnocené střelby, lze vymezit též organizaci a obsah hodnocených střeleb (to přichází
v úvahu především v případě kurzu MV-102, jehož absolvent, který hodlá získat základní
aprobaci, musí úspěšně projít právě ještě i hodnocenými střelbami). Pokud žadatel o vydání
akreditace v návaznosti na kurz hodnocené střelby organizovat nebo spoluorganizovat
nehodlá, postačí tuto informaci do projektu kurzu uvést.
Projekt kurzu musí vymezit kurz do té míry podrobnosti, aby akreditační orgán získal
jednoznačnou představu, jakým způsobem by žadatel po vydání akreditace v rámci zajišťování
kurzu naplňoval požadavky nařízení vlády na jednotlivé programy střelecké přípravy. Jak již
bylo uvedeno, pro účely návrhu projektu kurzu nepostačuje pouze přepsat jednotlivé body
povinného minimálního obsahu jednotlivých kurzů z nařízení vlády. Jednotlivé položky
obsahové náplně kurzu musí žadatel o vydání akreditace detailně rozvést. Níže uvádíme
některé příklady toho, v jaké míře by měly být jednotlivé předepsané problematiky a činnosti
žadatelem dále v projektu kurzu specifikovány (konkrétní obsah se může lišit dle zaměření
kurzu, druhu a specifik zbraní, pro které je kurz určen, konkrétních tréninkových postupů
vyučovaných žadatelem atd.):

Příklad 1 – řešení závad a přebíjení zbraně [§ 6 odst. 1 písm. f) nařízení vlády]
V rámci kurzu MV-102 určeného pro krátkou zbraň (samonabíjecí pistoli) žadatel k této
problematice uvede:
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Řešení závad
- typy závad na zbrani, jejichž řešení bude vyučovat a s účastníky kurzu cvičit
(minimálně v rozsahu běžných závad typu selhač způsobený střelivem, selhač
způsobený zbraní, zádržka nepodaným nábojem, zádržka nevyhozenou
nábojnicí, zádržka typu double-feed, slabá rána),
- rizika spojená s konkrétním typem závady,
- identifikace konkrétní závady ve stresové situaci,
- možnosti a způsob odstranění závady v sebeobranné situaci a rizika s tím
spojená15,
- doporučený postup v sebeobranné situaci v případě neodstranitelné závady
na zbrani,
- opakovaný praktický „suchý“ nácvik identifikace a řešení jednotlivých typů
závad,
- opakovaný praktický nácvik identifikace a řešení jednotlivých typů závad
s ostrou střelbou na cíl a případným použitím jiných obranných metod (při
neopravitelné závadě na zbrani),
- případná další doporučení ohledně předcházení vzniku typických závad
(čištění zbraně, vhodné použité střelivo a jeho předcházející praktické
vyzkoušení v dané zbrani, zabránění znečištění zbraně).

Přebíjení zbraně
- nabíjení zbraně „v klidu“ vs. taktické a vynucené přebití zbraně,
- kontrola stavu nabitého/vybitého stavu zbraně,
- nabíjení a přebíjení zbraně ve ztížených podmínkách – jednoruční přebití
(silnou rukou), přebití v atypické poloze (v krytu, vleže).
Jednotlivé postupy se budou adekvátně odlišovat jak v případě kurzu určeného
případně pro jiný typ krátké zbraně (revolver), a zejména v případě kurzu určeného pro
dlouhou kulovou zbraň (je třeba jednoznačně a konkrétně vymezit v projektu kurzu
určeného pro takové druhy zbraní).

15

V probíhající sebeobraně může být dle konkrétní situace akceptovatelné např. odstranění selhače bez vyčkání
jinak předepsanou bezpečnostní dobu. S tím je ale spojené riziko exploze náboje při jeho odstraňování ze zbraně
nebo po jeho odstranění ze zbraně a z toho vyplývající ohrožení okolí včetně obránce zejména střepinami
nábojnice. Účastník kurzu by měl být poučen o rizicích vyplývajících z takového postupu bezodkladného
odstranění závady typu selhač a je třeba ho upozornit na skutečnost, že takový postup je možný pouze tehdy,
pokud jiná rizika vyplývající z bezprostředně odvraceného útoku jsou vyšší než rizika spojená s možností vlastního
poranění nebo poranění nezúčastněných osob následkem takového řešení dané závady.
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Příklad 2 - vymezení problematiky krizových stavů a mimořádných opatření pro
jejich řešení a opatření přijímaných podle § 17 odst. 1 zákona [§ 8 odst. 1 písm.
a) bod 2. nařízení vlády]
V rámci teoretické části kurzu MV-301 mají být vymezeny typy krizových stavů podle
příslušných zvláštních právních předpisů a možných mimořádných opatření, která
mohou být přijata podle § 17 odst. 1 nadstavbového zákona. Konkrétně by se tato část
teoretické výuky měla zaměřit na:
- odlišení „civilních“ a „vojenských“ krizových stavů a vzájemný vztah krizových
režimů dle krizového zákona (č. 240/2000 Sb.) a dle zákona o zajišťování
obrany ČR (č. 222/1999 Sb.),
- civilní krizové stavy:
- stav nebezpečí dle § 3 krizového zákona,
- nouzový stav dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. a zejména
s ohledem na § 5 a 6 krizového zákona,
- stav ohrožení státu dle čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. a
zejména s ohledem na § 5 a 7 krizového zákona,
- vojenské krizové stavy:
- stav ohrožení státu dle čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. a dle
zákona o zajišťování obrany státu,
- válečný stav dle čl. 39 a 43 Ústavy ČR a dle zákona o zajišťování
obrany státu,
- vysvětlení oprávnění orgánů krizového řízení a specifik vztahujících se k obraně státu,
- vymezení základních pojmů (institutů) s přímým dopadem na fyzické osoby – např.
pracovní povinnost, pracovní výpomoc, věcné prostředky a rozsah nařizování
mimořádných omezení a povinností,
- vymezení mimořádných opatření dle § 17 nadstavbového zákona, zejména
s ohledem na - jeho odst. 1 a 3; vysvětlení návaznosti těchto ustanovení a krizové
legislativy,
- vysvětlení, že mimořádná opatření dle nadstavbového zákona mohou spočívat
jak v nařízení specifických dodatečných povinností (např. povinnost vyšší
úrovně zabezpečení uložených zbraní), tak ale i v nařízení speciálních
podmínek nakládání se zbraněmi, které budou korespondovat jiným úkolům
ukládaných stanovené záloze státu např. v rámci pracovní povinnosti dle
některého z předpisů krizové legislativy (např. stanovení oprávnění nosit zbraň
viditelně při zajišťování strážní služby nařízené mimořádným opatřením vlády).

7.2.4 Vnitřní předpis
Vnitřní předpis vymezuje pravidla, jimiž se při zajišťování kurzu a především v jeho průběhu
musí řídit jak akreditovaná osoba, tak i účastník kurzu.
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Ve vnitřním předpisu je na místě vymezit především:
- způsob přihlašování účastníků kurzu,
- způsob ověřování podmínek pro vstup do kurzu,
- zásady bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem a zásad seznámení účastníků
kurzu s provozním řádem střelnice, na které se kurz koná, pokud tyto požadavky
nejsou již vymezeny v projektu kurzu,
- podmínky a způsob ukončování účasti účastníka, který poruší podmínky účasti na
programu střelecké přípravy, zejména poruší-li zásady bezpečného nakládání se
zbraní a střelivem nebo provozní řád střelnice, na které se kurz koná,
- zdůraznění práv a povinností účastníka kurzu, a to zejména s ohledem na zákon o
zbraních, nadstavbový zákon a kontrolní řád,
- postavení a úkoly organizátora kurzu, zejména odborného instruktora a případně
přizvaného lektora nebo dalších osob vykonávajících v průběhu kurzu činnost pro
držitele akreditace,
- frekvence a způsob ověřování kvalifikace odborného instruktora,
- určení rozsahu a rozložení toho, jak a kým jsou neseny náklady za kurz, a uvedení,
zda a jakým způsobem bude v případě kurzu MV-201 a MV-301 poskytováno střelivo
podle § 19 odst. 1 nařízení vlády,
- určení, zda musí účastníci kurzu disponovat vlastním vybavením anebo jestli bude
vybavení poskytnuto akreditovanou osobou, v jakém rozsahu a za jakých podmínek,
- pokud budou moci účastníci použít v rámci kurzu vlastní vybavení, jaké musí splňovat
požadavky, aby bylo jejich použití přípustné (zejména pokud jde o technický stav
zbraní, střeliva a osobních ochranných prostředků a pomůcek s ohledem na vlastní
bezpečnost, jakož i dalších osob účastnících se kurzu apod.).
Ve vnitřním předpisu je vhodné vymezit též jakákoli další pravidla, jimiž se hodlá akreditovaná
osoba v průběhu kurzu řídit a jejichž dodržování hodlá od účastníků kurzu vyžadovat.

7.2.5 Prostory, vybavení a oprávnění užívat střelnici
Pro prokázání dispozice s jiným materiálem a vybavením, které není předmětem žádné úřední
evidence, plně postačuje uvedení seznamu tohoto materiálu, není ale třeba prokazovat např.
nabývací tituly apod.

7.2.6 Žádost o vydání akreditace
Vzor žádosti je uveden v příloze č. 4 k nařízení vlády. Formulář lze stáhnout a vyplnit
v elektronické podobě ve formátu .pdf (dostupný na stránkách Ministerstva vnitra zde:
https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-udeleni-akreditace-podle-zakona-c-14-2021-sb.aspx).
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Na žádosti lze zaškrtnout i více kurzů, pro které žadatel žádá o akreditaci. Je však třeba
upozornit, že žádost o akreditaci pro každý jednotlivý kurz bude posuzována samostatně, byť
by byly žádosti o akreditaci více kurzů podány na jednom formuláři. Každá taková žádost bude
také samostatně zpoplatněna správním poplatkem.
Vždy lze doporučit uvádět v žádosti kontaktní údaje – číslo mobilního telefonu a e-mail.
V případě potřeby to zásadně urychlí komunikaci s akreditačním orgánem.
Žadatel do žádosti o vydání akreditace uvádí název kurzu. V zásadě je možné kurz nazvat
uvedením označení příslušného programu střelecké přípravy dle nařízení vlády, ale žadatel
může doplnit vlastní rozlišující označení kurzu. To bude vhodné zejména tam, kde bude mít
daná akreditovaná osoba akreditováno vícero kurzů pro stejný program střelecké přípravy.
V žádosti je vždy třeba uvést odkaz na internetové stránky žadatele. Existence a fungování
vlastních internetových stránek věnovaných činnosti žadatele, na nichž bude možné uvádět
informace k nabízeným kurzům a uveřejňovat předepsané informace o hodnocených
střelbách, je podstatnou náležitostí žádosti o vydání akreditace.

Způsob doručení příloh žádosti
Veškeré podklady, které nadstavbový zákon a nařízení vlády stanovují a které se neuvádějí
do samotného formuláře žádosti o akreditaci, je třeba k žádosti přiložit formou samostatných
dokumentů.
V případě podání žádosti prostřednictvím datové schránky doporučujeme:
-

-

podávat žádost o akreditaci pro každý jednotlivý kurz včetně všech příloh
samostatnou datovou zprávou; v případě současného podání žádosti o akreditaci
vícero kurzů není často zřejmé, ke které žádosti přináleží která příloha,
komprimovat rozsáhlejší nebo skenované dokumenty, resp. skenované
dokumenty ukládat ve formě méně velkých souborů; datová zpráva má omezenou
kapacitu, v případě, že se přílohy nedaří do datové zprávy přiložit, doporučujeme
prostřednictvím datové schránky akreditačnímu orgánu zaslat samotnou žádost a
ohledně možností doručení příloh kontaktovat přímo odbor bezpečnostní politiky
Ministerstva vnitra.

Správní poplatek
K zaplacení správního poplatku budete vyzváni po podání žádosti datovou schránkou a bude
Vám za tím účelem sdělen příslušný variabilní symbol pro bezhotovostní platbu (převodem na
účet Ministerstva vnitra).
Bezhotovostní úhrada správního poplatku je jednoznačně preferována, eventuálně lze správní
poplatek také uhradit formou kolkových známek.
! Ministerstvo vnitra nemůže akceptovat platbu správního poplatku v hotovosti!
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Jednotlivé přílohy žádosti o vydání akreditace
Dále uvedené přílohy musí být přiloženy ke každé žádosti o akreditaci každého kurzu. Na ty
z příloh, které budou v případě současně podaných žádostí o akreditaci vícero kurzů shodné
pro všechny žádosti (například doklady o kvalifikaci odborných instruktorů, kteří budou
vykonávat svou činnost v rámci všech kurzů), je nezbytné u příslušných žádostí vždy alespoň
odkázat.
Bližší požadavky na obsah jednotlivých příloh jsou uvedeny výše (hlavně viz bod 7.2.2, 7.2.3
a 7.2.4).
- projekt kurzu,
- vnitřní předpis (vztahující se k danému kurzu),
- doklady prokazující, že žadatel má k dispozici prostory nezbytné pro zajištění kurzu,
a to včetně odpovídající střelnice, např.:
- smlouva o pronájmu příslušných prostor a střelnice,
- rámcová dohoda o využití příslušných prostor a střelnice,
- smlouva o smlouvě budoucí ohledně poskytnutí příslušných prostor a
střelnice,
- výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví příslušných prostor a
střelnice
- vždy (kromě případu žádosti o akreditaci kurzu MV-101) je třeba doložit
provozní řád příslušné střelnice, z něhož vyplývá, že střelbu je na takové
střelnici možné provádět v rozsahu odpovídajícím požadavkům na obsah
kurzu dle nařízení vlády a dle předloženého projektu kurzu,
- doklady prokazující dispozici s jiným vybavením,
- lze též pouze uvést identifikační údaje zbraní, které bude držitel zbrojní licence
při zajišťování kurzu využívat a např. poskytovat (přenechávat/svěřovat)
účastníkům kurzu; Ministerstvo vnitra ověří v centrálním registru zbraní samo
dle poskytnutých identifikačních údajů, že jde o zbraně, se kterými je žadatel
oprávněn nakládat,
- strukturované profesní životopisy odborných instruktorů (u instruktorů musí být
uvedeno kromě jejich jména a příjmení též jejich datum narození),
- doklady prokazující kvalifikaci odborných instruktorů:
- vysvědčení o maturitní zkoušce, prokazující dokončené střední vzdělání, ev.
vysokoškolský diplom
- např. diplomy prokazující absolvování příslušného vzdělávacího programu,
- např. certifikáty o absolvovaných kurzech, školeních či výcviku,
- např. potvrzení o relevantní praxi,
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- vždy je nezbytné předložit též záznam o ověření kvalifikace odborného
instruktora ve smyslu § 10 odst. 3 písm. b) nadstavbového zákona (blíže též
viz § 22 nařízení vlády).

7.2.7 Řízení o žádosti o vydání akreditace
Žádost o vydání akreditace je Ministerstvem vnitra coby akreditačním orgánem projednána ve
standardním správním řízení.
Specifikem řízení je pouze skutečnost, že žádost je po věcné stránce posouzena též
akreditační komisí, která je vždy sestavována ad hoc pro každou konkrétní žádost, resp.
žádosti podávané současně stejným žadatelem. Členy akreditačních komisí jsou státní
zaměstnanci zařazení v Ministerstvu vnitra a příslušníci policie určení pokynem ministra vnitra.
Akreditační komise má toliko poradní úlohu a z její činnosti vychází podklad založený na
věcně-odborném posouzení věci, který při následném vydání rozhodnutí akreditačním
orgánem zohledněn.
Zcela běžným jevem v rámci akreditačního řízení je postup akreditačního orgánu, který řízení
přeruší a vyzve žadatele k doplnění žádosti. Důvodem je potřeba doplnit, upřesnit nebo upravit
žádost, která vykazuje určité dílčí nedostatky.
Akreditace je vydávána, resp. žádost o vydání akreditace může být i zamítnuta standardním
správním rozhodnutím, které obsahuje též odůvodnění a lze proti němu případně brojit
standardním opravným prostředkem (tím je rozklad, který lze do 15 dnů od oznámení
rozhodnutí akreditačního orgánu podat prostřednictvím Ministerstva vnitra ministru vnitra a
který má obdobné náležitosti jako odvolání).

8 Povinnosti akreditované osoby
Povinnosti akreditované osoby specifikuje § 10 odst. 3 nadstavbového zákona:
- udržovat projekt kurzu a vnitřní předpis aktuální tak, aby odpovídaly skutečným
podmínkám, za nichž akreditovaná osoba daný kurz zajišťuje
- každou takovou změnu projektu kurzu a vnitřního předpisu je akreditovaná
osoba povinna ohlásit Ministerstvu vnitra,
- příležitostné pořádání kurzů v prostorech a na střelnicích, k nimž držitel
akreditace neuvedl oprávnění s nimi disponovat, není třeba v projektu kurzu a
ve vnitřním předpisu uvádět a není ani třeba dokládat, že má akreditovaný
subjekt takové prostory a střelnici k dispozici (postačuje, že je konání kurzu
v takových prostorách a na takové střelnici oznámeno 10 pracovních dnů
předem spolu se zasláním seznamu účastníků kurzu místě příslušnému
krajskému ředitelství policie),
- zajistit ověření kvalifikace odborného instruktora vždy před zahájením jeho činnosti
pro danou akreditovanou osobu (každá akreditovaná osoba zodpovídá za ověření
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kvalifikace každého odborného instruktora, který pro ni vykonává činnost) a následně
vždy nejméně jednou za 3 roky,
- o provedeném (nebo jinak zajištěném) ověření kvalifikace odborného instruktora
musí akreditovaná osoba zpracovat záznam podle § 22 nařízení vlády, který
následně musí uchovávat po dobu 10 let ode dne, kdy pro ni odborný instruktor
přestal vykonávat činnost odborného instruktora,
- kurz musí být zajištěn pod přímým vedením odborného instruktora; to nevylučuje
možnost, aby v rámci kurzu vystoupil též lektor, který není odborným instruktorem, ale
za průběh kurzu i v takovém případě zodpovídá odborný instruktor, který musí být
samozřejmě též fyzicky přítomen,
- po celou dobu kurzu disponovat příslušnými prostorami včetně odpovídající střelnice
- kurz může být pořádán i na jiném místě, ale akreditovaná osoba musí mít tyto
prostory a střelnici k dispozici (včetně možnosti jejich smluvního zajištění)
minimálně jako záložní variantu pro případ, že by nebylo možné kurz zajistit nebo
dokončit na původně zamýšleném místě,
- vést seznam účastníků kurzu včetně záznamu u jejich skutečné účasti,
- z tohoto záznamu musí být zřejmé zejména to, zda konkrétní účastník
absolvoval kurz osobně a v celém rozsahu,
- 10 pracovních dnů přede dnem zahájení kurzu zaslat krajskému ředitelství policie
(odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál) seznam účastníků kurzu včetně
údaje o čase zahájení (trvání) kurzu a místě (místech) jeho konání,
- v případě, že se kurz koná na území dvou krajů, je třeba v obdobném rozsahu
informovat obě místně příslušná krajská ředitelství policie,
- pokud se oznámené údaje v době kratší než 10 pracovních dnů přede dnem
zahájení kurzu změní (dojde např. ke zrušení účasti některého účastníka
kurzu), je třeba tuto skutečnost oznámit místně příslušnému krajskému
ředitelství policie neprodleně,
- oznámit do 10 pracovních dnů akreditačnímu orgánu jakoukoli změnu údaje
rozhodného pro udělení akreditace,
- pokud by změna takového údaje měla vliv na bezprostředně pořádaný kurz,
je třeba ji oznámit neprodleně,
- půjde v zásadě o jakoukoli změnu údajů uváděných do žádosti o udělení
akreditace nebo v jejích přílohách,
- půjde např. o údaje o odborných instruktorech, prostorech a střelnici, které má
akreditovaná osoba k dispozici, změnu webové adresy internetových stránek
akreditované osoby, její kontaktní údaje apod.,
- do 10 pracovních dnů po skončení kurzu zpracovat záznam o průběhu kurzu v podobě
stanovené v § 23 nařízení vlády,
- záznam o průběhu kurzu musí být uchován po dobu 10 let ode dne skončení
daného kurzu,
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- tyto záznamy (stejně jako jiná dokumentace, kterou musí akreditovaná osoba
povinně dle nadstavbového zákona a nařízení vlády zpracovávat) mohou být
rovněž předmětem kontroly ze strany policie nebo Ministerstva vnitra (§ 14
nadstavbového zákona),
- akreditovaná osoba smí vydat potvrzení pro účely vydání aprobace v systému
střelecké přípravy pouze osobě, která splní stanovené podmínky pro absolvování
daného kurzu nebo hodnocených střeleb.

9 Trvání a zánik platnosti akreditace
Akreditace je vydávána na dobu neurčitou, tedy bez konkrétně stanovené či omezené doby
platnosti.
Ministerstvo vnitra přezkoumává minimálně jednou za 5 let, že akreditovaná osoba nadále
splňuje podmínky pro danou akreditaci (§ 11 nadstavbového zákona). Při tomto přezkumu
Ministerstvo vnitra vychází primárně z dostupných informačních systémů veřejné správy a
z vlastních kontrolních zjištění a z kontrolních zjištění policie, ale je oprávněno rovněž vyzvat
akreditovanou osobu, aby určité nezbytné skutečnosti dodatečně prokázala.
Platnost akreditace (přičemž akreditace každého kurzu se posuzuje v tomto ohledu
samostatně) podle § 12 nadstavbového zákona zaniká, pokud
- akreditovaný subjekt přestane být zcela držitelem zbrojní licence (tj. nikoli jen
jednotlivé skupiny zbrojní licence, je-li zároveň nadále držitelem jiných skupin zbrojní
licence),
- akreditovaný subjekt se akreditace vzdá,
- vzdát se lze i jen jedné z akreditací, zatímco jiné si akreditovaný subjekt
ponechá,
- akreditace je odňata akreditačním orgánem, pokud akreditovaná osoba:
- opakovaně nebo hrubým způsobem porušila povinnosti stanovené
nadstavbovým zákonem nebo zákonem o zbraních,
- opakovaně nezajistila, aby kurz dosáhl svého účelu, nebo dosažení jeho účelu
opakovaně závažným způsobem ohrozila,
- může jít např. o případy, kdy kurz není zajištěn ve stanovené rozsahu
nebo pokud je vydáno potvrzení o jeho absolvování osobě, která
nesplnila podmínky účasti na takovém kurzu nebo pokud jej kupř.
neabsolvovala ve stanoveném rozsahu,
- nejméně po dobu 3 let nezajišťuje konání kurzu,
- tento důvod předpokládá vědomou, resp. zaviněnou neaktivitu
akreditované osoby; naopak pokud je po tuto dobu nemožnost konání
kurzu způsobena vnějšími okolnostmi (např. zákazem pořádání
takových akcí z důvodů krizového stavu nebo z důvodu ochrany
veřejného zdraví), tento důvod odnětí akreditace se neuplatní,
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- přestane splňovat některou z podmínek, které musejí být splněny již pro
samotné vydání akreditace.

10 Kontrola činnosti akreditované osoby a sankce
Kontrola (§ 14 nadstavbového zákona)
Kontrolu dodržování povinností v rámci fungování Systému střelecké přípravy vykonává
jednak policie a jednak Ministerstvo vnitra. Při této kontrole se postupuje podle zákona
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění.
Kontrola může probíhat jak ve vztahu k průběhu určitého kurzu, tak i mimo dobu kurzu (v
takovém případě bude zaměřena primárně na dokumentaci zpracovávanou akreditovanou
osobou podle nadstavbového zákona o podle nařízení vlády).

Přestupky (§ 18 a 19 nadstavbového zákona)
Nadstavbový zákon specifikuje celkem čtyři typové skupiny přestupků:
- porušení zákazu ozbrojených skupin (§ 3 nadstavbového zákona)
- jde o nejzávažnější z upravených přestupků; může za něj být uložena pokuta
až do výše 200 tisíc Kč a případně též zákaz činnosti spočívající v nakládání se
zbraněmi nebo střelivem, účasti na systému střelecké přípravy, činnosti
akreditované osoby anebo nakládání se výbušninami, municí nebo
pyrotechnickými výrobky až na dobu 7 let,
- tento přestupek projednává Ministerstvo vnitra,
- porušení pravidel nakládání se zbraněmi stanovených pro dobu krizového stavu dle
§ 17 nadstavbového zákona
- porušení povinností fyzické osoby při nakládání se zbraněmi nebo střelivem v rámci
Systému střelecké přípravy
- porušení povinností akreditované osoby stanovených v § 10 odst. 3 nadstavbového
zákona
- za tyto přestupky může být uložena pokuta až do výše 100 tisíc Kč a případně
také zákaz činnosti spočívající v nakládání se zbraněmi nebo střelivem, účasti
na systému střelecké přípravy, činnosti akreditované osoby anebo nakládání se
výbušninami, municí nebo pyrotechnickými výrobky, a to až na dobu 3 let16,
- tyto přestupky projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou
působností.

16

Viz § 47 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů.
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Pravomocná rozhodnutí, jimiž je pachatel uznán vinným z přestupku dle nadstavbového
zákona se zapisují do evidence přestupků vedené v rámci Rejstříku trestů.
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