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Stanovisko k povinnosti zajistit bezpečnost střelby ze zbraní kategorie C-I a D
od 30. ledna 2021
Novelizace zákona o zbraních zákonem č. 13/2021 Sb. zavedla novou kategorii
zbraní C-I a upřesnila stávající rozsah zbraní zařazených do kategorie D. Střelba ze
zbraní uvedených kategorií je možná za následujících podmínek.
I.
Zbraněmi kategorie C-I se podle ustanovení § 6a zákona o zbraních s účinnosti od
30. ledna 2021 rozumí:
a) zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny
v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie,
b) expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení
stanovené prováděcím právním předpisem,
c) jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo,
d) palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo
úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě,
e) plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně,
f) palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J,
g) signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm,
h) elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser).
Držitel zbraně kategorie C-I nesmí podle ustanovení § 14a odst. 4 písm. e) bod 2.
zákona o zbraních střílet jednoranovou nebo dvouranovou palnou zbraní určenou pro
dělené střelivo mimo střelnici nebo místo, kde je k tomu oprávněn podle jiného
právního předpisu, nejedná-li se o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo
majetku.
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Ze zbraní kategorie C-I. uvedených v ustanovení § 6a písm. b) d), e), f), g) nebo h)
zákona o zbraních nesmí jejích držitel střílet tak, aby tím byl ohrožen život, zdraví,
majetek nebo veřejný pořádek. Konkrétně jde o následující zbraně:
b) expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení
stanovené prováděcím právním předpisem,
d) palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo
úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě,
e) plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně,
f) palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J,
g) signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm,
h) elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser).
Střelbu z uvedených zbraní tak lze provádět zejména na schválených střelnicích či
v uzavřených objektech, je-li zamezeno přístupu osob, které by mohly být střelbou
ohroženy, a též jinak, je-li zajištěna bezpečnost osob přítomných při střelbě
a majetku (kupř. je zajištěno, že nedojde k nebezpečnému odrazu střel) a dodržování
veřejného pořádku.
II.
Zbraněmi kategorie D se podle ustanovení § 7 zákona o zbraních s účinností od 30.
ledna 2021 rozumí:
a) historické zbraně,
b) paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování
neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,
c) plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm,
d) expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných
rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
e) znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské
unie40) a na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny
takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
f) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň
částečně vnitřní konstrukci zbraně,
g) neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně
nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu,
že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně
hlavních částí zbraně nebo jejich výměně,
h) neaktivní střelivo a munice a
i) zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I.
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Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo i) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou
divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při
nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební
značkou podle zvláštního právního předpisu.
Ustanovení § 15 odst. 3 zákona o zbraních následně upravuje místa, kde je možné
střílet z některých zbraní kategorie D. Konkrétně jde o zbraně uvedené v § 7 písm. b)
až d) zákona o zbraních:
b) paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování
neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,
c) plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm,
d) expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných
rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely.
Podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona o zbraních je střelbu z těchto zbraní zakázáno
provádět na místech, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo
způsobena škoda na majetku, není-li na takovém místě určen pro střelbu bezpečný
prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo není-li takové místo viditelně
označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze
s vhodnými ochrannými pomůckami.
Střelbu z uvedených zbraní tak lze provádět zejména na schválených střelnicích či
v uzavřených objektech, je-li zamezeno přístupu osob, které by mohly být střelbou
ohroženy, a též jinak, je-li zajištěna bezpečnost osob přítomných při střelbě
a majetku (kupř. je zajištěno, že nedojde k nebezpečnému odrazu střel).
Vedle toho zákon explicitně umožňuje provádět střelbu z uvedených zbraní též na
místech, kde nelze například náhodnou přítomnost nezúčastněných třetích osob
s jistotou vyloučit.
Půjde například o střelbu na veřejně přístupných místech, například v lesích, lomech,
opuštěných, veřejně přístupných objektech atp., která jsou již v současnosti často
využívaná pro pořádání airsoftových či paintballových her. K provádění takové
střelby pak zákon stanoví specifické podmínky. Pro tyto případy pak zákon nově
stanovuje povinnost:
- zajistit dohled odpovědné osoby,
- určit pro střelbu bezpečný prostor, resp.
- viditelně takové místo označit jako místo, kde probíhá střelba,
- umožnit střelbu pouze s vhodnými ochrannými pomůckami.
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1. Odpovědná osoba
Tato povinnost je splněna určením osoby, která (ať již se sama na střelecké akci
přímo podílí či nikoli) plní vůči ostatním účastníkům koordinační, resp. pořadatelskou
úlohu. Taková osoba by měla být především odpovědná za případné ukončení či
pozastavení střelby, bude-li to vyžadovat situace k zajištění bezpečnosti ať již
samotných účastníků (např. v případě zranění) nebo nezúčastněných osob.
Odpovědná osoba by měla rovněž být například schopna na požádání útvaru policie,
obecní policie, orgánu obce či vlastníka pozemku doložit oprávněnost pořádání akce
v daném místě a podat informace o rozsahu a povaze akce a opatřeních učiněných k
zajištění bezpečnosti a majetku. Taková osoba nemusí být viditelně označena, ačkoli
lze takové označení považovat nepochybně za výhodné.
2. Bezpečný prostor
Opatření podle § 15 odst. 3 zákona o zbraních mají za cíl eliminovat možnost
ohrožení osob či majetku střelbou především na místech, kde nelze ohrožení osob či
majetku beze zbytku fyzicky zamezit. Zákon tedy nově upřesňuje základní povinnost
zvolit pro střelbu ze stanovených zbraní kategorie D prostor, který bude možné
považovat za přiměřeně bezpečný. Nadále je tedy vyloučeno, aby např. byla
paintballová či airsoftová hra pořádána v místech se značnou přítomností
nezúčastněných osob (veřejná prostranství v intravilánu obcí), výskytem majetku
třetích osob, který by mohl být střelbou poškozen (např. na parkovištích), nebo
hrozilo-li by jiné nebezpečí (kupř. rozeštvání chovaných zvířat náhodnými zásahy
střel či hlukem střelby). Naopak je třeba vymezit bezpečný prostor, jenž by měl tato
rizika vyloučit a rovněž by měl splňovat určité minimální požadavky např. na
zabránění dopadu či odrazu střel do okolního prostoru, který již není bezpečným
prostorem, kde je akce pořádána (a to i např. pokud jde o automobily projíždějící po
přilehlých pozemních komunikacích atd.).
3. Označení místa, kde probíhá střelba
Prostor, kde střelba probíhá, musí být zřetelně označen, tak aby se nezúčastněné
osoby takovému prostoru mohly pokud možno bezpečně vyhnout. Tuto povinnost lze
splnit například vyvěšením stručných informací, že v daném prostoru v určitém čase
probíhá střelba. Tyto informace je vhodné umístit především na přístupové cesty do
tohoto místa. Uvedenou povinnost lze splnit rovněž jinak, vždy však nezúčastněným
osobám srozumitelným a jednoznačným způsobem.
4. Vhodné ochranné pomůcky
V tomto případě jde o přiměřené prostředky ochrany především zraku, které jsou v
rámci paintballu a airsoftu již běžně používány. Tuto povinnost lze samozřejmě
vztahovat pouze na účastníky střelecké akce, nikoli např. na osoby, které náhodně
procházejí v blízkosti nebo se i nacházejí v prostoru, kde střelba probíhá. Pokud se
takové osoby v bezpečném prostoru vyskytnou (rovněž ale i u osob, které se
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provádění střelby účastní, si lze představit, že např. jejich ochranné pomůcky budou
poškozeny či ztraceny), je na účastnících, a hlavně na odpovědné osobě učinit
adekvátní opatření k zajištění jejich bezpečnosti, především pak přerušit střelbu.
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