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Mgr. Milena Bačkovská  

Mgr. Ing. Jan Bartošek 

oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, odbor bezpečnostní politiky 

Ministerstvo vnitra České republiky 

 

V Praze, dne 14/2/2019 

 

 

Re: Připomínky LIGY LIBE z.s. k:  

„ZÁKON O ZBRANÍCH –  

pracovní návrh nového zákona o zbraních, verze leden 2019“ 

 

Vážená paní magistro, Vážený pane magistře,  

      

     LIGA LIBE z.s. uplatňuje k návrhu výše uvedeného zákona tyto zásadní připomínky. Velice 

děkujeme za jejich prostudování, a zejména pak za přihlédnutí k nim při sestavování konečné 

verze dotčeného zákona. Nemalou část připomínek jsme v minulých měsících uplatnili již ústně 

přímo při konání pracovních skupin, tyto poznámky níže jsou tedy „nádstavbou“, kdy volíme ty 

skutečně nejvíce klíčové připomínky. 

 

     Těšíme se na další spolupráci nejen v rámci pracovní skupiny, kdy spolupráci považujeme bez 

jakéhokoli přehánění za velice přínosnou. Bude nám tak ctí v tomto roce uplatnit veškeré své 

znalosti při pokračujících pracích jak na návrhu nového zákona o zbraních (a případně příslušné 

důvodové zprávě), rovněž tak také na návrhu nového zákona o nakládání s municí, tzv. 

nadstavbového zákona a i doprovodného, tzv. změnového zákona. 

 

     S úctou, za lidsko-právní bezpečnostní LIGU LIBE, za petiční výbory petic proti 

odzbrojení,  

 

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., v.r.  

LIGA LIBE, z.s. prezident 

 

Bc. Carla Cizova, MBA, v.r.     Jaroslav Pekařík, v.r.   Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D., v.r.  

                                                     LIGA LIBE, z.s. viceprezidenti 
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LIGA LIBE, z.s. 

Připomínky k návrhu zákona o zbraních – verze leden 2019 

 

 

Připomínka č. 1 

§ 7 odst. 4, písm. e) 

Zbraněmi kat. R3 mají být také ty samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní. 

V tomto případě mohou nastat zbytečné dohady (které známe ještě ze zákona o zbraních a 

střelivu č. 288/1995 Sb.), protože míra totožnosti vzhledu samočinné zbraně se nedá nijak přesně 

posoudit a navíc, v rámci kategorie R3 se celé toto ustanovení dle písm. e), jeví jako nadbytečné. 

Z konstrukčního hlediska se totiž v praxi jen velmi zřídka najdou takové samonabíjecí zbraně, 

které by do kat. R3 nespadaly již z důvodů podstatnějších.   

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 2 

§ 8 odst. 2 

Musíme vyjádřit nesouhlas s takovým paušálním ustanovením, které by postihlo všechny  

expanzní zbraně a zbraně na náboje typu Flobert nebo 4 mm M20, které byly upraveny 

z původních zbraní pro ostrou střelbu, aby zůstaly i po úpravě v kategorii původní zbraně pro 

ostrou střelbu. Takové tendence jsme podrobně komentovali v našich připomínkách k “Návrhu 

nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní“ v měsíci srpnu 2018 ve smyslu, že nelze 

paušalizovat a dokonce uplatňovat jakýsi princip kolektivní viny i na výrobce, kteří mají tyto 

úpravy schválené za velmi přísných podmínek a u nichž je reaktivace do původní kategorie 

v reálu téměř vyloučena.  

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 3 

§ 8 odst. 2, podruhé 

Zařazení expanzních zbraní vyrobených z původně samočinné zbraně do kategorie R2 

považujeme za drastický zásah do činností klubů vojenské historie, jejichž členové doposud 

nemuseli mít zbrojní oprávnění, protože většina z nich dosavadní zbrojní průkaz nemá a tato 
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nová podmínka by vedla k velmi silné stagnaci jak při náborů nových členů, tak při nákupu 

nových expanzních zbraní upravených z původně samočinných. Případný nákup úplně nově 

vyrobených samočinných expanzních zbraní v dobovém vzhledu, situaci neřeší zcela, jelikož po 

dosavadních zkušenostech víme, že tyto zbraně jsou cenově podstatně hůře dostupné a mnohé 

z nich kvalitou provedení nedosahují požadované spolehlivosti a životnosti. 

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 4 

§ 10 

Nová kategorizace v současnosti zakázaného střeliva se zvýšeným ranivým účinkem „pro krátké 

palné zbraně“ do kategorie S2, umožňuje nabývání tohoto střeliva (dle dále v tomto zákoně 

uvedených podmínek) na základě vydání povolení. Tento zákon však zřejmě neřeší možnost 

nabývání střeliva kat. S2, pokud bude použito v lovecké dlouhé palné zbrani při výkonu práva 

myslivosti, protože dle zákona o myslivosti lze tyto náboje (i když původně pro krátké palné 

zbraně) používat k odstřelu např. drobné škodné, ve výkonnějších rážích k lovu srnčí zvěře a 

v některých nejvýkonnějších případech i k lovu veškeré spárkaté zvěře. Bylo by samozřejmě 

nesystémové a pro držitele loveckého lístku velká komplikace navíc, aby musel na takové střelivo 

žádat o povolení. Současná platná právní úprava tento stav řeší jen velmi nejasně a tento nový 

zákon nabízí možnost střelivo se zvýšeným ranivým účinkem konečně jasně rozlišovat z hlediska 

důvodu jeho nabývání a nikoliv podle nesprávného dělení na střelivo pro krátké nebo dlouhé 

palné zbraně.     

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 5 

§ 10 podruhé 

Definice střeliva kategorie S3 nezahrnuje střelu hromadnou. Z důvodu zamezení různorodých 

výkladů takové kategorizace doporučujeme nezakládat uvedené definice pouze na vyjmenování 

materiálů střel a hromadnou střelu doporučujeme přímo vyjmenovat také.  

Připomínka je zásadní.  
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Připomínka č. 6 

§ 50 

Vydávání povolení na zbraň kat. R2 pro držitele zbrojních oprávnění a pro držitele zbrojní 

licence ZL2. Z podmínek pro vydání povolení ve smyslu uvedených řádných důvodů a dále na 

základě potvrzení držitele zbrojní licence (ZL1?) o tréningu nebo účasti na soutěžích, jasně 

nevyplývá nárokový právní smysl vydání těchto povolení. Je zde obava z možné úřední libovůle 

při takovém posuzování „řádných důvodů“. 

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 7 

§ 50 podruhé 

V případě odst. 2. písmene a), b), může nastat situace, kdy držitel zbrojní licence trénuje na 

vlastní střelnici, a nabízí se tedy otázka, zda bude moci sám sobě jako fyzické osobě, která je 

současně držitelem zbrojního oprávnění potvrdit podmínky dle písmene a) nebo b).  

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 8 

§ 51 

Stejná obava ohledně posuzování řádných důvodů jako v § 50 vyplývá i z § 51, kde je upravováno 

vydávání povolení na střelivo kat. S2 a na tzv. nadlimitní zásobníky, a to pro stejné subjekty a za 

stejných podmínek jako v § 50.  

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 9 

§ 52 

Bude vydávání povolení na zbraně kat. R3 v tomto případě prováděno stejně jako dosavadní 

vydávání povolení na zbraň kat. B? Jedná se o nárokový úkon bez rizika posuzování uvedených 

řádných důvodů?      

Připomínka je zásadní.  
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Připomínka č. 10 

§ 56 

Spolehlivost a bezúhonnost osoby způsobilé k nakládání se zbraněmi kategorie PO se posuzuje 

dle § 23 a § 24? Myšleno kromě dodatku k podmínce bezúhonnosti, který je uveden v § 56 odst. 

1, písm. a).  

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 11 

§ 59 odst. 2 

Podle tohoto ustanovení lze za stanovených podmínek střílet mimo schválené střelnice i ze 

zbraní podléhajících registraci, pokud se nebude jednat o ostrou střelbu? Čili akustickými náboji, 

signálními náboji a zábavní pyrotechnikou? Tato možnost by byla samozřejmě velmi vítána. 

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 12 

§ 61 

Z ustanovení zde uvedených vyplývá, že provozovatel střelnice pro ostrou střelbu již nemusí být 

držitelem zbrojní licence? Tato možnost je samozřejmě vítána. 

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 13 

§ 62 písm. a) 

Provozovatel střelnice nebude muset ověřovat a provádět záznam, zda je střílející osoba držitelem 

zbrojního oprávnění a ověřovat a provádět záznam o zbrani (zbraních), ze kterých bude střílet? 

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 14 

§ 63 odst. 1 

Z uvedených ustanovení nevyplývá omezení počtu správců střelnice, což by bylo určitě vítáno. Je 

to tak? 
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Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 15 

§ 63 odst. 2 

Z uvedeného ustanovení není jasné, jaký má smysl a účel funkce výkonného správce střelnice? 

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 16 

§ 67 podruhé 

K registraci zbraní podléhajících registraci, kdy je zbraň nabývajícím předkládána odbornému 

útvaru policie fyzicky, by měla být jasně upravena možnost registrace a fyzického předložení 

zbraně také jiným držitelem zbrojního oprávnění nebo držitelem zbrojní licence, který by tento 

úkon vykonával jako službu pro nabývajícího a zastupoval by při tomto úředním úkonu 

nabývajícího. Dosavadní legislativní praxe takovou možnost neupravuje přímo a různé systémy 

plných mocí se liší dle konkrétního OSZBM, čímž dochází ke značné nejednotnosti celého 

procesu.    

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 17 

§ 74 

Evidence střeliva. Z povinností držitele zbrojní licence skupiny ZL1 uvedených v § 73 vyplývá, že 

v centrálním registru zbraní má být evidováno pouze střelivo kat. S1 a v následujícím § 74 je 

upravena povinnost evidence střeliva zbylých kategorií S2, S3 a S4 a také palných zbraní kategorie 

NO, jen formou tzv. soupisu. Z hlediska tamtéž specifikované povinnosti soupisu je důležité 

stanovit, zda ke splnění této povinnosti budou stačit běžné podnikatelské účetní systémy, ve 

kterých je řádně evidován finanční a množstevní stav skladu střeliva a palných zbraní kat. NO.  

Připomínka je zásadní - z důvodu odbourání současné velké byrokratické zátěže držitelů 

zbrojních licencí při evidenci veškerého střeliva, která je u běžného spotřebního střeliva 

zcela zbytečná.  
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Připomínka č. 18 

§ 76 odst. 4 písm. d) 

Podmínkou pro přenechání (zapůjčení) zbraně kategorie R4 držitelem zbrojního oprávnění 

jinému držiteli zbrojního oprávnění patřičné skupiny je pouze provedení záznamu o přenechání, 

pokud přesáhne dobu nepřetržitě 10 dnů a jinak je systém stejný jako u dosavadních zápůjček 

zbraní kat. C? Co bylo vážným důvodem zavedení evidence přenechání (zapůjčení) zbraně také u 

kategorie R4?    

Připomínka je zásadní.  

 

 

Připomínka č. 19 

§ 156 

V souvislosti se zbrojním listem zřejmě dojde na otázku, zda bude jeho předložení podmínkou i 

při zápisu osoby ke střelbě na střelnici, když nebude možné v centrálním registru oprávněnou 

osobu ověřit? Podle tohoto nového zákona již totiž nemusejí být provozovatelé střelnic držiteli 

zbrojní licence, a nebudou tedy mít přístup do CRZ. A navíc, na mnoha odlehlých střelnicích 

mysliveckých sdružení mnohdy ani není kvalitní internetová síť. Bude tedy stačit k zápisu na 

střelnici např. doklad totožnosti nebo bude vyžadován zbrojní list?  

Připomínka je zásadní.  

 

  

 

Liga Libe, z.s.,  

Křižovnická 6, Praha 1 – Staré Město, 110 00,  

www.ligalibe.cz, www.peticezbrane.cz, cizova@ligalibe.cz, +420 724 799 499  

  

 

  

 

 

http://www.ligalibe.cz/
http://www.peticezbrane.cz/
mailto:cizova@ligalibe.cz

