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Stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra k právní úpravě
nakládání s částí zbraně – binary trigger (dvojitá spoušť)
Samotná dvojitá spoušť (binary trigger) není hlavní částí zbraně, nevztahují se
na ni proto příslušná ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o zbraních), upravující podmínky pro nabývání do vlastnictví, držení a nošení zbraní.
Dvojitou spoušť tak lze nabýt do vlastnictví a držet bez zvláštních dokladů podle
zákona o zbraních, nejedná se o zakázanou součást, zakázaný doplněk zbraně.
Pokud se však tato spoušť má stát součástí zbraně, je třeba, aby její držitel
požádal nejprve příslušný útvar policie o udělení výjimky podle § 9 a násl. zákona
o zbraních. Použitím dvojité spouště se totiž původně samonabíjecí zbraň mění na
zbraň samočinnou, tedy zbraň zakázanou - zbraň kategorie A.
Je přitom třeba vycházet z definice samonabíjecí a samočinné zbraně dané
Přílohou 1 k zákonu o zbraních - Vymezení zbraní a střeliva. Podle zde obsažené
definice je samonabíjecí zbraň palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku
předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno
stisknutí spouště. Použitím dvojité spouště se umožní dva výstřely na jedno
stisknutí spouště, zbraň s dvojitou spouští proto již nevyhovuje definici samonabíjecí
zbraně a je třeba ji pokládat za zbraň samočinnou. Není přitom rozhodující, že
k druhému výstřelu dochází při uvolnění spouště. I dva výstřely je třeba pokládat za
„více výstřelů“, zbraň tak odpovídá definici samočinné zbraně, kterou se dle Přílohy 1
rozumí palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu
a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště. Není dále
rozhodující, že v průběhu střelby lze přepínat mezi jednotlivými „režimy střelby“.
Lze tedy shrnout, že použitím dvojité spouště (binary trigger) se mění
konstrukce zbraně, která nyní umožňuje více (2) výstřelů na jedno stisknutí
spouště, mění se tím kategorie zbraně (z původně samonabíjecí zbraně - zbraně
kategorie B na zbraň samočinnou – zbraň kategorie A). V důsledku této zamýšlené
změny musí držitel zbraně nejprve požádat příslušný útvar policie o udělení výjimky
a teprve následně učinit z této spouště součást zbraně.
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