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Stanovisko ke střelbě z palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou
energií střely nejvýše 20 J
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve
znění zákona č. 13/2021 Sb., s účinností od 30. ledna 2021 zahrnul do nové
kategorie C-I též palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely
nejvýše 20 J [§ 6a písm. f) zákona o zbraních]. Jedná se o zbraně speciálně
zkonstruované pro střelivo systému FX Simunition nebo obdobné neletální střelivo
určené primárně pro použití střely se značkovací barvou.
Zbraň uvedená v § 6a písm. f) zákona o zbraních musí být zbraní originálně
zkonstruovanou pro příslušné střelivo (s ohledem na § 3 odst. 4 zákona o zbraních
by se zbraň pro soupeřský systému výcviku, která by byla vyrobena úpravou ze
zbraně kategorie A až C, nestala zbraní kategorie C-I, ale nadále by se jednalo o
zbraň původní kategorie).
V případě zbraní pro soupeřský systém výcviku se však v praxi lze ve velké
části případů setkat se situací, kdy jako palná zbraň pro soupeřský systém výcviku je
zhotovena pouze konverzní sada nikoli však celá zbraň. Obsah konverzní sady se
liší dle konkrétní zbraně, pro kterou je určena1. Konverzní sada je potom zbraní
kategorie C-I, zatímco zbraň, na kterou je konverzní sada instalována je nadále
zbraní příslušné kategorie A až C.
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Typicky se jedná o hlaveň a závěr, ale může jít též pouze o vložnou hlaveň a uzamykací segment závěrového
mechanismu (zejména závorník), samotnou hlaveň apod.
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Dle ustanovení § 14a odst. 4 písm. e) bod 1. zákona o zbraních se nesmí mj.
též s palnou zbraní pro soupeřský systém výcviku střílet na místě, kde by byl ohrožen
život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Zákon o zbraních však nestanovuje, že
by se střelba z takové zbraně musela provádět pouze na schválené střelnici. Naproti
tomu ze zbraně kategorie A až C lze podle § 28 odst. 5 zákona o zbraních (až na
úzce definované výjimky) střílet v zásadě pouze na střelnici.
Je tedy otázkou, jaká pravidla pro střelbu zákon stanovuje, pokud je použita
konverzní sadou kategorie C-I osazená zbraň kategorie A až C.
V tomto ohledu je možné při výkladu zákona o zbraních vyjít z definice střelné
zbraně dle jeho Přílohy č. 1 Části první (Druhy zbraní). Střelnou zbraní se dle bodu 1.
této přílohy rozumí „zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění
energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou
vzdálenost“. Pokud tedy jde o určení, která z obou „komponent“ konverzní sadou
osazené zbraně, je v daném případě zbraní použitou ke střelbě, je potřeba vyjít
z toho, která z obou částí zbraně způsobuje „požadovaný účinek na definovanou
vzdálenost“. V daném případě evidentně tento požadovaný účinek zajišťuje
konverzní sada (tj. zbraň kategorie C-I) a z tohoto faktu je třeba vyjít i při vymezení
míst, kde lze takovou střelbu provádět. Jinými slovy, v diskutovaném případě jde v
případě střelby konverzní sadou kategorie C-I osazenou zbraní některé z kategorií A
až C o střelbu ve smyslu § 14a odst. 4 písm. e) bod 1.2 Tuto střelbu lze pak tedy
provádět též mimo schválenou střelnici, je-li na daném místě zajištěno, že zde
nemůže být ohrožen život, zdraví nebo majetek.
Pro úplnost lze doplnit, že výše uvedené platí pouze pro případ, kdy je ke
střelbě použita skutečně zbraň osazená konverzní sadou kategorie C-I. Pokud je
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Pro ověření správnosti tohoto interpretačního závěru lze pro srovnání uvést též například následující obdobné
úvahy týkající se střelby z „ostrých“ zbraní:
- střelbu ze zbraně s vloženou vložnou hlavní nebo vložnou nábojovou komorou lze provádět pouze na
střelnici schválené pro střelbu ze zbraní ráže použití vložné hlavně nebo nábojové komory,
- střelbu ze zvláště účinné zbraně osazené konverzí (vložnou hlavní nebo vložnou zbraní) určenou pro
střelivo (nikoli munici) lze zřejmě připustit i na „běžné“ střelnici, a to právě podle ráže dané vložné
hlavně nebo vložné zbraně, a není nutné pro takovou střelbu využít střelnici pro munici.
Přitom je skutečností, že v těchto případech bude často střelivo použité ve vložné hlavni, vložné nábojové
komoře nebo vložné zbrani mít například (někdy i podstatně) větší dostřel než střelivo určené pro zbraň, do
které jsou taková zařízení vložena. Bude tedy často i nejen otázkou právní, ale otázkou elementární
bezpečnosti, aby se místo, kde lze takovou střelbu provádět, volilo dle té součásti daného „složeného systému“,
který bezprostředně definuje použité střelivo, a tedy i povahu dané zbraně z hlediska uvedené zákonné definice
střelné zbraně.
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naopak střelivo splňující jinak parametry střeliva pro palnou zbraň pro soupeřský
systém výcviku (a to včetně maximální energie střely 20 J) použito ke střelbě ze
zbraně kategorie A až C bez použití konverzní sady kategorie C-I (která musí vždy
sestávat alespoň z některé hlavní části zbraně, přičemž primárně by se mělo
z důvodu bezpečnosti vždy jednat minimálně o hlaveň, popř. o vložnou hlaveň)
nejedná se o střelbu ze zbraně kategorie C-I. V takovém případě lze i při použití
uvedeného neletálního střeliva s takovou zbraní střílet pouze na střelnici.

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení
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