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Stanovisko k posuzování platnosti některých dalších rozhodnutí, která byla
vydána podle zákona o zbraních, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu
Výkon správních činností na úseku zbraní a střeliva byl po dobu trvání nouzového
stavu zcela minimalizován, a to toliko na nejnutnější případy související
s neodkladnou provozní potřebou držitele zbrojní licence (k tomu viz stanovisko ze
dne 16. března 2020 k zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci
vyhlášeného nouzového stavu, č. j. MV- 49249-2/OBP-2020 1). S ohledem na
mimořádná opatření přijímaná v době trvání nouzového stavu tak byla rovněž
zásadně omezena právní i faktická možnost uplatnění práv vyplývajících z některých
individuálních rozhodnutí vydávaných podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra proto k otázce běhu doby platnosti
některých rozhodnutí vydaných podle zákona o zbraních přede dnem vyhlášení
nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
sděluje následující:
1. Povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B
Podle § 13 odst. 1 zákona o zbraních platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně
kategorie B dále zaniká, není-li využito do 12 měsíců ode dne jeho vydání. Zákon
tedy předpokládá jako důvod zániku platnosti povolení marné uplynutí lhůty 12
měsíců, během nichž držitel povolení nevyužil práv, která mu z tohoto povolení
plynou (ač jich jinak využít mohl, nebo nemožnost jejich využití sám nezpůsobil).
Pokud stát, jako v současné době, prakticky plošně znemožní využití tohoto
povolení, uvedená doba běžet nemůže, a zejména nemůže jeho platnost během
účinnosti opatření zabraňujících využití povolení skončit. Platnost vydaných povolení
se proto prodlužuje o dobu trvání nouzového stavu.
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Úprava platnosti povolení se provede v Centrálním registru zbraní a držitel povolení
se o této skutečnosti vhodným způsobem vyrozumí. Držitel povolení může rovněž po
skončení nouzového stavu požádat podle § 70 správního řádu příslušný útvar policie
o vydání nového písemného vyhotovení povolení, ve kterém správní orgán uvede
upravenou dobu platnosti povolení.
Obdobné závěry se uplatní rovněž ve vztahu k výjimkám vydaným podle § 9 zákona
o zbraních.
2. Zbrojní průvodní listy
Obdobné závěry jako v případě povolení pro nabytí zbraně kategorie B se uplatní
rovněž pro běh doby platnosti zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý
dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva.
Přitom je však třeba upozornit, že do doby platnosti zbrojního průvodního listu lze
nezapočítat pouze dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného podle práva České
republiky, resp. dobu v jeho rámci přijatých mimořádných omezujících opatření.
Skutečnost, že obdobná omezení vyhlásil i jiný stát (z nějž, do něhož nebo přes který
má přeprava dané zbraně nebo střeliva probíhat) a vývoz, dovoz nebo tranzit dané
zbraně nebo střeliva tudíž nelze realizovat, není možné z hlediska doby platnosti
zbrojního průvodního listu zohlednit.
3. Povolení přepravy
Ačkoli je provádění obchodní přepravy zbraní a střeliva v současné době fakticky
ztíženo, tak na rozdíl od využívání oprávnění uvedených v bodech 1. a 2. není
nařízenými mimořádnými opatřeními za stávajícího nouzového stavu možnost
realizovat obchodní přepravu právně omezena.
Za současného stavu nemá tedy vyhlášený nouzový stav na platnost vydaných
povolení přepravy vliv.
4. Povolení znehodnocení, zhotovení řezu nebo zničení zbraně nebo střeliva
Povolení vydávaná podle § 63 zákona o zbraních jsou v současnosti vydávána
v naprosté většině případů podnikatelům v oboru zbraní a střeliva. V některých
případech je možnost vydání povolení pouze podnikateli stanovena i přímo obecně
závazným právním předpisem (v případě znehodnocování palných zbraní srov.
nařízení vlády č. 125/2017 Sb.). Činnost držitelů zbrojních licencí není v tomto
ohledu přijatými mimořádnými opatřeními vyloučena a vyhlášený nouzový stav tak na
platnost příslušných povolení ke znehodnocení, zhotovení řezu nebo zničení zbraně
nebo střeliva (popř. zakázaného doplňku zbraně) nemá vliv.
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Pokud by z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a s ohledem na omezení
správních činností podle zákona o zbraních nebylo ze strany držitele povolení možné
dodržet lhůty uvedené v § 63 nebo stanovené vydaným povolením ke znehodnocení,
zhotovení řezu nebo zničení zbraně a střeliva, lze tyto lhůty prodloužit postupem
podle § 41 správního řádu (navrácení v předešlý stav).

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