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Stanovisko k délce platnosti zbrojního průkazu a muničního průkazu ve vazbě
na uvedení konkrétní doby platnosti posudku o zdravotní způsobilosti
Dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon
o zbraních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) je třeba
posudek o zdravotní způsobilosti mimo jiné předložit:
1) při podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání
zbrojního průkazu
2) při podání přihlášky o vydání vyššího muničního průkazu nebo
muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
V obou výše uvedených případech není třeba posudek o zdravotní
způsobilosti předkládat, pokud je přihlášený již držitelem zbrojního nebo muničního
průkazu.
3) při podání žádosti o vydání základního muničního průkazu (žadatel
neprokazuje odbornou způsobilosti a ke zkoušce se tedy nepřihlašuje, rovnou
žádá o vydání základního muničního průkazu)
4) při podání žádosti o vydání zbrojního průkazu
5) při podání žádosti o vydání vyššího muničního průkazu nebo muničního
průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.
Pokud přihlášený podá žádost o vydání zbrojního průkazu do 3 měsíců ode
dne podání přihlášky ke zkoušce, není povinen připojit posudek o zdravotní
způsobilosti. Stačí tedy, aby předložil posudek o zdravotní způsobilosti spolu
s přihláškou, s žádostí o vydání zbrojního průkazu nebo vyššího muničního průkazu
a průkazu pro provádění pyrotechnického průkazu tak již činit nemusí.
Dle § 16 odst. 1 věta druhá zákona o zbraních je doba platnosti zbrojního
průkazu 10 let. Podle věty třetího tohoto ustanovení je však možné zbrojní průkaz
vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.
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Podle § 70b odst. 1 věta druhá zákona o zbraních je doba platnosti muničního
průkazu 10 let. Dle § 70c zákona o zbraních je však i v tomto případě možné vydat
muniční průkaz s dobou platnosti kratší než 10 let, a to na základě posudku
o zdravotní způsobilosti.
V případě zbrojního průkazu skupiny D (pro výkon povolání), je pak dle § 29
odst. 2 zákona o zbraních jeho držitel povinen podrobit se lékařské prohlídce ve lhůtě
2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu
a odevzdat příslušnému útvaru policie tento posudek o zdravotní způsobilosti
nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Den uplynutí
60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu se vyznačuje ve zbrojním průkazu.
Tatáž povinnost se vztahuje i na držitele muničních průkazů, a to na základě § 70h
odst. 1 písm. h) zákona o zbraních.
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů, v ustanovení § 43 odst. 3 odkazuje na prováděcí právní
předpis, pokud jde o náležitosti lékařského posudku. V příloze 1 vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění
pozdějších předpisů, jsou v bodu 5. uvedeny náležitosti lékařského posudku,
který obsahuje vždy m. j. dle písm. f) datum ukončení platnosti posudku, pokud je
třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti, omezit
jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.
Dle § 20 odst. 5 písm. d) zákona o zbraních pak prováděcí právní předpis
stanoví náležitosti lékařského posudku, které jsou vydávány v této oblasti.
Tímto právním předpisem je vyhláška Ministerstva zdravotnictví
č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti
zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice,
ve znění vyhlášky č. 254/2007 Sb. V ustanovení § 6 odst. 3 této vyhlášky je uvedeno:
„Doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti musí být v posudku vyznačena
vždy, pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje vydání zbrojního průkazu s kratší
dobou platnosti, než stanoví zákon, nebo na dobu, kdy je stanoven termín periodické
lékařské prohlídky.“.
Z textu tohoto právního předpisu jasně vyplývá, že již není aktuální
a nereflektuje změny obsažené v zákoně o zbraních. Vyhláška stále operuje se
zbrojními průkazy skupiny F, přičemž zákon o zbraních od 1. srpna 2017 tyto změnil
na muniční průkazy pro provádění pyrotechnického průzkumu a dále zavedl i další
dva druhy muničních průkazů (základní a vyšší muniční průkaz). Periodické prohlídky
zdravotní způsobilosti se již nekonají jedenkrát za 30 měsíců, ale za 60 měsíců (viz
níže). Posudek o zdravotní způsobilosti již musí předkládat žadatelé již při podání
přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti, nejsou-li držiteli zbrojního průkazu nebo
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muničního průkazu atd. Pokud jde o povinnost vyznačit dobu platnosti posudku
o zdravotní způsobilosti v délce stanovené periodické lékařské prohlídky (která
navíc byla prodloužena ze 30 na 60 měsíců), jde toto ustanovení vyhlášky
dokonce proti smyslu zákona o zbraních.
Držitel zbrojního průkazu skupiny D a muničního průkazu má povinnost v době
trvání platnosti průkazu (nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců od vydání průkazu)
předložit nový posudek o zdravotní způsobilosti). Toto datum je přitom uvedeno jak
na průkazu samotném, tak i v Centrálním registru zbraní.
V příloze č. 2 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o zbraních, je pak stanoven vzor formuláře žádosti
o vydání zbrojního průkazu, v jehož dolní části je pak část označená „Posudek
o zdravotní způsobilosti“. Totéž platí o vzoru žádosti o vydání muničního průkazu
(příloha č. 21). Na obou těchto formulářích je mimo jiné uvedeno pole „Platnost
omezena do“. Myšleno tedy omezení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti.
Toto pole je zde proto, aby příslušný lékař měl možnost případně uvést datum, pokud
by bylo třeba posudek o zdravotní způsobilosti vydat na kratší dobu než dobu
předpokládanou zákonem, a to např. v případě, že by žadatel trpěl progresivním
onemocněním, u kterého hrozí, že žadatel podmínky zdravotní způsobilosti
v budoucnu splňovat nebude. Pokud zde není důvod omezovat platnost posudku
o zdravotní způsobilosti na základě zdravotního stavu posuzované osoby, není
třeba do tohoto pole žádné datum uvádět.
Z výše uvedeného vyplývá, že je zde nesoulad mezi zákonem
o zbraních, vyhláškou č. 493/2002 Sb. a soudobou zdravotnickou legislativou.
V praxi se stává, že posuzující lékař na posudku o zdravotní způsobilosti
zapíše do pole „Platnost omezena do“ dle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 493/2002 Sb.
datum cca 60 měsíců (5 let) od vydání posudku o zdravotní způsobilosti, ačkoliv je
žadatel zcela zdráv a není zde tedy předpoklad zhoršení zdravotního stavu a tedy
důvod omezovat platnost posudku. Lékaři přitom vychází z toho, že posuzovaná
osoba/žadatel je povinna do 60 měsíců (tedy po uplynutí 5ti let) předložit
příslušnému útvaru Policie České republiky nový posudek o zdravotní způsobilosti (u
zbrojního průkazu skupiny D a muničního průkazu). Žadatelé si navíc v řadě případů
ani uvedeného data při podávání žádosti nevšimnou a jsou pak nemile překvapeni ve
chvíli, kdy si přijdou hotový průkaz vyzvednout.
V této souvislosti tedy uvádíme následující závěry:
1) na posudek o zdravotní způsobilosti pro potřeby vydávání zbrojních
a muničních průkazů (příp. přihlášek k těmto zkouškám), není třeba povinně uvádět
datum platnosti posudku, samozřejmě není-li na základě zdravotního stavu
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nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby nutno platnost posudku
omezit, resp. uvádět datum periodické prohlídky, neboť povinnost podrobit se jí
vyplývá držiteli přímo ze zákona o zbraních, datum periodické prohlídky je navíc
uvedeno i na zbrojním nebo muničním průkazu a dále v Centrálním registru zbraní,
2) s ohledem na zákon o specifických zdravotních službách a vyhlášku
č. 98/2012 Sb. lze předpokládat, že posuzující lékař bude na posudku jeho
standardní platnost (tzn. neomezenou z medicínských důvodů, ale vycházející
ze zákonem stanovené periodicity ověřování zdravotní způsobilosti u držitele
zbrojního nebo muničního průkazu) běžně vyznačovat; ve většině případů se
ovšem nebude jednat o omezení platnosti zdravotního posudku ve smyslu
§ 16 odst. 1 věta třetí zákona o zbraních a vyhlášky č. 493/2002 Sb.,
3) za omezení platnosti zdravotního posudku ve smyslu § 16 odst. 1 věta třetí
zákona o zbraních a vyhlášky č. 493/2002 Sb. je třeba považovat případy, kdy je
posudek vydán s dobou platnosti kratší než
- 5 let v případě, že je posudek pro účely vydání zbrojního průkazu skupiny D
nebo muničního průkazu,1
- 10 let, je-li posudek vydáván v ostatních případech,
4) je-li žadateli o vydání nebo držiteli zbrojního průkazu skupiny D
nebo muničního průkazu vydán zdravotní posudek s dobou platnosti 5 let
(60 měsíců), nejedná se o omezení doby jeho platnosti ve smyslu § 16 odst. 1
věta třetí zákona o zbraních a vyhlášky č. 493/2002 Sb. a posudek vydaný
s touto dobou platnosti nemůže být podkladem pro vydání zbrojního průkazu
skupiny D nebo muničního průkazu s dobou platnosti toliko 5 let; pouze
upozorňujeme, že opačný výklad by vedl k paradoxní situaci, kdy by vzhledem
k § 29 odst. 2 zákona o zbraních a při současném důsledném dodržení formálních
požadavků na zdravotní posudky podle zákona o zdravotních službách nebylo vůbec
možné vydat zbrojní průkaz skupiny D nebo muniční průkaz s dobou platnosti delší
než 5 let, ačkoli smysl ustanovení § 29 odst. 5 zákona o zbraních je evidentně zcela
1

K tomu lze dodat, že i v nepravděpodobném případě, pokud by posuzující lékař skutečně chtěl
omezit platnost zdravotního posudku držitele zbrojního průkazu skupiny D nebo muničního průkazu
právě na 5 let z medicínských a nikoli z popsaných formálně-právních důvodů, bude z hlediska
ochrany veřejného zájmu praktický výsledek identický, ať již bude vydán průkaz s dobou platnosti
10 nebo pouze 5 let, neboť držitel daného zbrojního nebo muničního průkazu bude muset v každém
případě před uplynutím doby 5 let ode dne jeho vydání opět předložit posudek o své zdravotní
způsobilosti. A naopak pokud by hypoteticky posuzující lékař vydal žadateli o vydání zbrojního
průkazu skupiny D posudek s dobou platnosti delší než 5 ale kratší než 10 let (tzn. omezil by platnost
zdravotního posudku na dobu kratší než je standardní obecná doba platnosti zbrojního průkazu),
stejně by to nemělo žádný vliv na povinnost dané osoby předložit posudek o zdravotní způsobilosti
po uplynutí 5 let (60 měsíců) ode dne vydání zbrojního průkazu v souladu s § 29 odst. 2 zákona
o zbraních a i takovýto hypotetický zdravotní posudek by tak neměl vliv na počátku žádný vliv na to,
s jakou dobou platnosti by byl zbrojní průkaz skupiny D nebo muniční průkaz vydán.
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odlišný, když právě po uplynutí 5 let z celkem 10tileté doby platnosti daného průkazu
požaduje předložení nového zdravotního posudku (opět s 5tiletou dobou platnosti).

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení
v z. Mgr. Ing. Jan Bartošek
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