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Stanovisko k rozsahu povolení dle § 12 zákona o zbraních v kontextu rozšíření
skupin zbrojního průkazu
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky (dále jen „ministerstvo“) se
v poslední době setkává s dotazy směřující k nutnosti přeregistrovat zbraň při
rozšíření zbrojního průkazu ze skupiny B na skupinu E a s tím související skrytého
nošení zbraně. Vzhledem k množícímu počtu těchto dotazů je na místě vyložit tuto
problematiku pro potřeby aplikační praxe.
Pokud se držitel zbrojního průkazu skupiny B rozhodne rozšířit si zbrojní
průkaz o skupinu E, tedy z oprávnění nosit zbraň ke sportovním účelům na
oprávnění nosit zbraň k ochraně zdraví, života nebo majetku, vzniká držiteli problém,
v případě, že své dosavadní zbraně registroval na skupinu B a nyní, po zisku skupiny
E, chce své dosavadní zbraně nosit dle svého uvážení skrytě. Vyvstává problém, zda
je třeba všechny takové zbraně přeregistrovat na zbrojní průkaz skupiny E. V praxi
dosud neexistuje jednotný výklad a příslušné policejní útvary často neposkytují
jednotná stanoviska.
Ministerstvo k výše uvedenému sděluje následující. Ustanovení § 12 zákona
č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
zbraních) zakotvuje povolení pro zbraně kategorie B, přičemž toto povolení lze vydat
za účelem
1) nabytí vlastnictví zbraně kategorie B,
2) držení zbraně kategorie B a/nebo
3) nošení zbraně kategorie B.
Tyto účely fakticky vymezují rozsah povolení a definují tak oprávnění, která
z povolení jeho držiteli plynou. Příslušný útvar policie vydá povolení žadateli, který
uvádí některý z příslušných tzv. řádných důvodů, které jsou vymezeny v § 12 odst.
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5 zákona o zbraních1. Od jednotlivých řádných důvodů může odviset též rozsah
povolení, o které může žadatel žádat, resp. které je mu příslušný útvar policie
oprávněn vydat (například uvádí-li žadatel jako jediný řádný důvod „provozování
muzejnictví nebo sběratelské činnosti“, nelze mu s ohledem na § 12 odst. 6 zákona o
zbraních vydat povolení, které by zahrnovalo nošení zbraně kategorie B).
Pro jednotlivé řádné důvody se podle § 12 odst. 5 zákona o zbraních nevydávají
samostatná povolení. Jinými slovy, řádný důvod je odůvodněním pro vydání
povolení, ale u následně vydaného povolení je již z hlediska rozsahu
oprávnění, která z něj jeho držiteli plynou, nerozhodné, na základě kterého
řádného důvodu bylo vydáno. Rozhodující je pouze to, pro jaký rozsah účelů
nakládání se zbraní kategorie B bylo povolení vydáno (tj. bylo-li vydáno pro
nabytí vlastnictví, držení nebo též nošení zbraně kategorie B).
Samostatná povolení se nevyžadují ani s ohledem na nakládání se zbraní
kategorie B v rámci činností spadajících pod jednotlivé skupiny zbrojního průkazu.
Ustanovení § 28 zákona o zbraních upravuje oprávnění držitelů zbrojních průkazů a
odvozuje oprávnění držitelů jednotlivých skupin zbrojních průkazů jednoduše od
toho, jestli mají danou skupinu a jestli na zbraň kategorie B mají dané povolení (a to
v příslušném rozsahu účelů, pro které bylo takové povolení vydáno). Z hlediska
oprávnění držitele zbrojního průkazu není ale relevantní, ve vztahu ke které skupině
bylo povolení vydáno.
Je tedy nezbytné zkoumat nikoli to, na základě kterých řádných důvodů bylo
povolení vydáno, nebo to, jaký zbrojního průkazu dotyčný v době vydání tohoto
povolení držel, ale skutečnost, v jakém rozsahu (tzn. pro jaké účely) bylo povolení na
konkrétní zbraň vydáno. Pokud tedy nebylo původně vydáno povolení k nošení, bude
třeba si zažádat o jeho vydání samostatně. Konkrétně je třeba podat příslušnému
útvaru policie žádost o vydání povolení na příslušnou zbraň (na tu konkrétně určenou
zbraň kategorie B, které se týkalo původní povolení) a v tomto povolení uvést, že má

(5) Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B, pokud má k tomu
žadatel řádný důvod. Za řádný důvod se považuje
a) provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
b) uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání,
c) provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
d) zajišťování ostrahy majetku a osob,
e) zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu, nebo
f) ochrana života, zdraví nebo majetku.
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být vydáno toliko pro „nošení“. Nová registrace dané zbraně kategorie B se přitom
nevyžaduje.

Mgr. Radek Šubrt
zástupce ředitele
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