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Stanovisko k podmínkám přeshraniční přepravy palných zbraní kategorie D po 30.
lednu 2021
Zákonem č. 13/2021 Sb., kterým byl s účinností od 30. ledna 2021 novelizován
zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění
pozdějších předpisů, došlo mimo jiné též k zavedení zcela nových povinností ve
vztahu k přeshraničnímu pohybu palných zbraní kategorie D. Konkrétně bylo do
zákona o zbraních doplněno ustanovení § 15 odst. 6, které stanoví:
„Na vývoz, dovoz, tranzit nebo přepravu zbraně kategorie D, která je palnou
zbraní, se obdobně použijí ustanovení upravující vývoz, dovoz, tranzit nebo
přepravu zbraně kategorie C-I; žádost o povolení přepravy podává podnikatel
na předepsaném tiskopise. Převod zbraně kategorie D, která je palnou zbraní,
na osobu, která nemá místo pobytu na území České republiky, se považuje za
trvalý vývoz takové zbraně.“
Za palnou zbraň kategorie D se považují zbraně uvedení v § 7 písm. a), d) a i),
tedy konkrétně:
- historické zbraně,
- expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných
rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
- zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I, pokud se v případě
takových zbraní jedná o zbraně palné.
Uvedený režim přeshraničního přemístění použije též na palnou zbraň, která by
byla sice nově považována za zbraň kategorie C-I, ale která byla podle zákona o
zbraních ve znění účinném před 30. lednem 2021 považována za zbraň kategorie D
a která byla před tímto dnem platně ověřena podle zákona č. 156/2000 Sb., o
ověřování zbraní a střeliva, podléhala-li taková zbraň v době svého uvedení na trh
ověřování. Na takovou zbraň se s ohledem na čl. II bod 2 zákona č. 13/2021 Sb.
nadále pohlíží jako na zbraň kategorie D, pokud byla na trh uvedena před 30. lednem
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2021. Konkrétně se tento případ bude týkat zejména expanzních zbraní dovoleného
výrobního provedení, zbraní pro střelivo typu flobert s energií střely nejvýše 7,5 Joule
nebo na „nehistorické“ jedno- a dvouranové zbraně zkonstruované na principu
doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
pokud byly tyto zbraně uvedeny na trh a ověřeny před 30. lednem 2021.
1) Přeshraniční přemístění palné zbraně kategorie D osobou, která není
podnikatelem v oboru zbraní a střeliva
Osoba, která není podnikatelem v oboru zbraní a střeliva je oprávněna
přemístit palnou zbraň kategorie D pouze na základě
- zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit –
v takovém případě se obdobně použijí ustanovení § 44 až 48 a § 51 zákona o
zbraních,
- evropského zbrojního pasu – v takovém případě může jít pouze o (dočasné)
cesty s takovou zbraní na území České republiky; přičemž se analogicky
použijí podmínky stanovené v § 49 zákona o zbraních.
Lze doplnit, že do doby změny nařízení vlády č. 151/2004 Sb. se v případě
vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz palné zbraně kategorie D
nevydává předchozí souhlas s dovozem takové zbraně.
Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz palné zbraně kategorie D se vyžaduje i
v případě, že takovou zbraň hodlá cizinec, který není podnikatelem v oboru zbraní a
střeliva) zakoupit od tuzemského subjektu na území České republiky (a následně
sám vyvézt).
Naopak využití zbrojního průvodního listu nepřichází s ohledem na § 51 odst.
3 zákona o zbraních v úvahu v případě, že k přeshraničnímu přemístění palné
zbraně kategorie D dochází v rámci obchodní činnosti podnikatele v oboru zbraní a
střeliva. V takovém případě musí vždy podnikatel postupovat podle § 50 a násl.
zákona o zbraních. To platí i pro zasílání palných zbraní prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb.
2) Přeshraniční přemístění palné zbraně kategorie D podnikatelem v oboru
zbraní a střeliva
Podnikatel o oboru zbraní a střeliva postupuje v případě vývozu, dovozu nebo
tranzitu palné zbraně kategorie D podle § 50 a násl. zákona o zbraních. To se týká
jak podnikatele v oboru zbraní a střeliva se sídlem na území České republiky, tak
cizozemského podnikatele v oboru zbraní a střeliva. Lze doplnit, že v případě
tuzemského podnikatele v oboru zbraní a střeliva se pro provádění obchodní činnosti
v oblasti palných zbraní kategorie D podle zákona o zbraních nevyžaduje, aby takový
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podnikatel byl držitelem zbrojní licence (nicméně je možné, aby byla zbrojní licence
vyžadována podle jiných právních předpisů, např. podle zákona č. 228/2005 Sb.,
pokud se v daném případě vyžaduje též povolení podle takových jiných právních
předpisů).
Podnikatel v oboru zbraní a střeliva využívá pro podání žádosti o povolení přepravy
palné zbraně kategorie D a pro podání hlášení o přepravě palné zbraně kategorie D
formulář, který je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra (zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d). Vyplněný formulář se podává u:
- příslušného útvaru policie, pokud jde o podnikatele v oboru zbraní a střeliva
se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky,
- Policejního prezidia ČR, pokud jde o podnikatele v oboru zbraní a střeliva se
sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky.
K podání uvedené žádosti a hlášení se nevyužije elektronická aplikace
Centrálního registru zbraní, neboť palné zbraně kategorie D nejsou v Centrálním
registru zbraní evidovány.
K zaslání palné zbraně kategorie D lze využít též běžných poskytovatelů
poštovních nebo zasilatelských služeb, kteří nejsou držiteli zbrojní licence, a to pokud
to obchodní či přepravní podmínky takových subjektů umožňují. V tomto ohledu je
situace (palných) zbraní kategorie D specifická a odlišuje se od podmínek přepravy
zbraní jiných kategorií. S ohledem na specifické (mírnější) podmínky nakládání se
zbraněmi kategorie D lze z hlediska analogické aplikace režimu § 50 a násl. zákona
o zbraních na režim přeshraničního přemístění palné zbraně kategorie D akceptovat
provedení hlášení přepravy palné zbraně kategorie D v rámci obdobné aplikace
ustanovení § 50 odst. 7 rovněž tak, že se v hlášení uvede:
- namísto údaje dle § 50 odst. 7 písm. e) zákona o zbraních (datum zahájení a
ukončení přepravy na území České republiky) – uvedení data předání palné
zbraně kategorie D přepravci (poskytovateli poštovních nebo zasilatelských
služeb) a předpokládané datum doručení,
- namísto údajů dle § 50 odst. 7 písm. g) a f) zákona o zbraních (trasa
přepravy a bližší údaje o druhu a prostředku přepravy):
- identifikace konkrétní služby přepravce (poskytovatele poštovních
nebo zasilatelských služeb), přičemž taková služba musí zahrnovat
službu sledování přepravované zásilky na internetovém portálu
přepravce (přičemž postačuje standardní služba sledování, která
poskytuje informace o změnách stavu zásilky),
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- poskytnutí údajů potřebných ke sledování průběhu přepravy dané
zásilky na internetovém portálu přepravce (obvykle bude mít tato
informace podobu kódu zásilky a internetové adresy portálu, na kterém
lze její stav sledovat).
Palná zbraň kategorie D přepravovaná prostřednictvím poskytovatele
poštovních nebo zasilatelských služeb, který není držitelem zbrojní licence, musí být
přiměřeně zabezpečena proti zneužití, ztrátě a odcizení. Zejména lze doporučit, aby
taková zbraň byla přepravována v obalu, který zabraňuje bezprostřední vnější
identifikaci, že se jedná o střelnou zbraň, a současně prakticky znesnadňuje fyzický
přístup k přepravované zbrani (zejména pak brání přístupu ke zbrani, aniž by byl
zřetelně poškozen vnější obal zásilky).

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení
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