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Odpověď na dotaz - držení zbraní kategorie B po smrti držitele
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra obdržel dne 26. dubna 2021
Vaši žádost o stanovisko ve věci držení zbraní kategorie B po smrti držitele osobou
oprávněnou ke sdílení. K uvedenému Vám sdělujeme následující.
Dle § 65 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon
o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, v případě smrti osoby (či prohlášení za
mrtvého), která držela zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně,
je ten, kdo žil s takovou osobou v době její smrti nebo v době prohlášení za mrtvého
ve společné domácnosti, povinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru Policie
České republiky („dále jen „policie“). O tomto oznámení vydá policie potvrzení.
Příslušný útvar policie následně převezme zbraně do úschovy a oznámí údaje o těchto
zbraních orgánu, který vede řízení o dědictví.
Osoba, která může být dědicem a, může příslušnému útvaru policie navrhnout,
že do doby rozhodnutí o dědictví bude daná zbraň uložena u ní, pokud je sama
oprávněna danou zbraň držet, nebo u jiné osoby, která je k držení takové zbraně
oprávněna a kterou za tím účelem příslušnému útvaru policie navrhne. Příslušný útvar
policie zbraň u takové osoby ponechá, nebo jí ji může předat, ale vždy provede
fyzickou prohlídku zbraně (přičemž k tomu může využít výzvu k předložení zbraně), a
o tom, u koho je zbraň uložena informuje orgán, který vede řízení o dědictví. Policie
může návrh na ponechání zbraně, která je součástí dědictví, u dědice nebo u třetí
osoby odmítnout, pokud k tomu má vážný důvod nebo pokud si to vyžadují podmínky
řízení o dědictví.
V souladu s § 1677 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen („NOZ“) může správce dědictví nebo vykonavatel závěti
požádat příslušný útvar policie o odlišné řešení uložení předmětné zbraně do doby
rozhodnutí o dědictví; jiný způsob uložení zbraně může rovněž nařídit z vážných
důvodů soud rozhodující o dědictví.
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Dědic (nebo jiná pověřená osoba), u kterého je zbraň do doby rozhodnutí o dědictví
uložena, se do tohoto okamžiku nemůže stát vlastníkem, nemůže požádat o registraci
zbraně a bez splnění podmínek podle NOZ nesmí danou zbraň ani převést (vzhledem
k tomu, že nepůjde většinou o prostou správu dědictví, bude pro takovou dispozici
potřeba souhlas soudu). Výše uvedeným postupem může být z hlediska oprávnění
podle zákona o zbraních ponechána:
o zbraň kat. A nebo A-I u toho, kdo má na danou zbraň vydánu výjimku pro
její držení,
o zbraň kat. B u toho, kdo má na danou zbraň vydáno povolení pro její
držení,
o zbraň kat. C u toho, kdo je držitelem zbrojního průkazu.
Povinnost postupovat podle § 65 zákona o zbraních nevzniká v případě zbraní
kategorie C-I a D. Na druhé straně, v případě, že je úmrtí nebo prohlášení za
mrtvého osoby, která držela zbraň kategorie C-I, oznámeno a oznamovatel o to
projeví zájem, lze výše uvedený postup s ohledem na obecně platný princip dobré
správy použít obdobně též v případě takovýchto zbraní. Tyto zbraně lze následně
předat též osobě, která je k jejich držení podle § 14a, resp. podle § 15 zákona o
zbraních oprávněna.
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