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LEGISLATIVA
ZÁKON O ZBRANÍCH A STŘELIVU

Zákon č.119 /2002 Sb. o zbraních a střelivu – platné novely č . 170 /2013 Sb + 281/2013 
Sb + 204/2015 Sb + 206/2015 Sb. + 229/2016 Sb+

298/2016 Sb., + 455/2016 Sb., +183/2017 Sb. + 222/2017 Sb., 

+ novela 13/2021 Sb.

Nařízení vlády  o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo 
střeliva a o podmínkách sladování, přechovávání  a zacházení s černým loveckým prachem 
, bezdýmným prachem a zápalkami – platné nařízení vlády č. 338/2002 Sb.
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13/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 
střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů

Platná od 
31.01.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-13


ZÁKON O ZBRANÍCH A STŘELIVU
NOVELA Č. 13/2021 SB.

"Cílem novely je především zajištění implementace směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, kterou se mění 
směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.
K zásadním novelizačním bodům patří zejména:
- nové kategorie zbraní A-I a C-I,
- nová právní úprava ve vztahu k tzv. nadlimitním zásobníkům, 
- nové hlavní části zbraně, 
- úplné zrušení zakázaných doplňků zbraní 
- ničení zbraní téměř výhradně státem
- Zbrojní průkaz – pouze kosmetická úprava
- Zbraňová amnestie do 31.července 2021
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ZÁKON O ZBRANÍCH A STŘELIVU
NOVELA Č. 13/2021 SB.

Nové formuláře k žádostem 
- O zbojní průkaz nebo zbrojní licenci
- Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti
- Žádost o výjimku u zbraní kat. A /A-I
- Žádost o povolení zbraní kat.B.
- Oznámení nabytí / převodu zbraně kat. C /C-I
- Vývozní a dovozní povolení

Najdete na www stránkách Ministerstva vnitra: 
https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-
stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d
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Zákon o zbraních a střelivu - změny
Pro učely zakona o zbranich se rozumi

§ 2
(1) Zbraní se pro účely tohoto zákona rozumí střelná zbraň uvedená v kategoriích 

zbraní. Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) držením zbraně nebo střeliva mít

1. zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně

ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo

nemovitostí,

2. zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo

nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího

přemístění z místa na místo,

b) nošením zbraně nebo střeliva mít zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů

uvedených v písmenu a),

c) místem pobytu adresa trvalého pobytu občana České republiky, anebo adresa místa 

hlášeného pobytu cizince,
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Zákon o zbraních a střelivu - změny

d) podnikatelem v oboru zbraní a střeliva fyzická nebo právnická osoba, která podle

zvláštního právního předpisu7)

1. zbraně nebo střelivo vyvíjí, vyrábí, upravuje, opravuje, znehodnocuje nebo ničí,

2. zbraně nebo střelivo uschovává, skladuje, půjčuje, přepravuje, nakupuje, prodává nebo

k tomu přijímá objednávky, nebo

3. zprostředkovává jiným nabytí nebo prodej zbraní nebo střeliva,

e) přenecháním zbraně nebo střeliva poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo 

střelivem fakticky nakládat.,

f) členským státem členský stát Evropské unie, smluvní stát Dohody o Evropském

hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace,

g) místem pobytu v jiném členském státě adresa zapsaná v úředním dokladu

prokazujícím bydliště v jiném členském státě, zejména ve vnitrostátním průkazu

totožnosti.
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Zákon o zbraních a střelivu - změny
Rozděleni zbrani a střeliva:

§ 3

Rozdělení zbraní a střeliva

(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na

a) zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně

kategorie A-I,

b) zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B,

c) zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně kategorie C-I,

d) ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D, a

e) střelivo, které není zakázané (dále jen „střelivo“).

(2) Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části zbraní,

jejichž součástí tyto hlavní části jsou nebo mají být. Na nakládání s hlavní částí zbraně

se použijí ustanovení o nakládání se zbraní příslušné kategorie obdobně.

(3) V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle § 4

až 7 rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Postup Českého úřadu pro

zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní

a střeliva stanoví prováděcí právní předpis.
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Zákon o zbraních a střelivu - změny

(4) Zbraň konstrukčně odpovídající zbrani kategorie C-I nebo D, která vznikla

nevratnou úpravou zbraně podléhající registraci, je zbraní stejné kategorie jako zbraň

podléhající registraci, z níž byla upravena; to neplatí, jde-li o zbraň znehodnocenou

nebo řez zbraně. Expanzní zbraň, která byla zhotovena úpravou ze zbraně kategorie A,

je zbraní kategorie A-I.

(5) Se samonabíjecí palnou zbraní určenou pro jednotné střelivo se středovým

zápalem, do které je vložen nadlimitní zásobník, je držitel zbrojního průkazu nebo

držitel zbrojní licence, který není povinen vést evidenční knihu zbraní v centrálním

registru zbraní, oprávněn nakládat pouze na základě výjimky pro zbraň kategorie A-I

anebo výjimky pro nadlimitní zásobníky; nadlimitním zásobníkem se pro účely tohoto

zákona rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro

střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné

zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.

(6) Plynové nábojky pro expanzní zbraně musí splňovat technické požadavky

stanovené prováděcím právním předpisem.
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Průkaz zbraně
skupiny zbraní - změny

Průkaz zbraně je dokladem o zbrani v němž je uvedeno :
- Druh zbraně
- Výrobce zbraně
- Vzor zbraně
- Ráž ( ráže )
- Výrobní číslo ( čísla )
- Skupina ( kategorie ) do níž zbraň spadá
- Informace o majiteli zbraně
- Orgán PČR jež průkaz vydal

Zbraně se dělí do následujících kategorií :
zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně 

kategorie A a zbraně kategorie A-I,

zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B,

zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a 

zbraně kategorie C-I,

ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D, a

střelivo, které není zakázané (dále jen „střelivo“).

© Bc. Karel Horký 10



Zákon o zbraních a střelivu - změny
Rozděleni zbrani a střeliva

§ 4

ZBRANĚ KATEGORIE A

Zbraněmi kategorie A jsou

a) zbraně

1. zvláště účinné,

2. samočinné,

3. vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní

charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky,

anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),

4. palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách

osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, a

5. střelná nástrahová zařízení 

b) střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující

aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický

výrobek podle zákona o pyrotechnice.
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Zákon o zbraních a střelivu - změny

Rozděleni zbrani a střeliva
§ 4a

ZBRANĚ KATEGORIE A-I
Zbraněmi kategorie A-I jsou:

a) zbraně

1. samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně,

2. samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný

nadlimitní zásobník,

3. dlouhé samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z

ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní

opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než

600 mm a není ovlivněna její funkčnost, a

4. plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení, které stanoví

prováděcí právní předpis, a

b) střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke

zvýšení ranivého účinku.
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Zákon o zbraních a střelivu - změny
Rozděleni zbrani a střeliva

§ 5

ZBRANĚ KATEGORIE B
Zbraněmi kategorie B jsou:

a) krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,

b) krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,

c) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková

délka je menší než 280 mm,

d) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora

mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,

e) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora

nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné,

anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na

zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady

pojmout více než 3 náboje,

f) dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka

hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,

g) samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, a

h) signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.

jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně neuvedené v § 5

písm. d) až f),
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Zákon o zbraních a střelivu - změny

Rozděleni zbrani a střeliva
§ 6

Zbraně kategorie C

Zbraněmi kategorie C jsou:

a) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková

délka se rovná nebo je větší než 280 mm,

b) jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně pro střelivo

s okrajovým nebo středovým zápalem nebo pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux

neuvedené v § 5 písm. d) až f),

c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou

paintbalových zbraní, a

d) více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních

zámkových systémů. a

e) tlumiče hluku výstřelu, kterými jsou zařízení určená pro použití s palnou zbraní a

konstruovaná pro celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to včetně snížení

hluku výstřelu ve směru střelby.
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Zákon o zbraních a střelivu - změny

Rozděleni zbrani a střeliva
§ 6a

Zbraně kategorie C-I

Zbraněmi kategorie C-I jsou:

a) zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s

přímo použitelným předpisem Evropské unie40),

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 4mm M20 ( náboj vyvinutý 

v DE v 1921 – cvičný náboj pro střelbu v uzavřených místnostech ) 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).
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Zákon o zbraních a střelivu - změny
Rozdělení zbraní a střeliva

§ 7

Zbraně kategorie D

Zbraněmi kategorie D jsou:

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

unie 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,
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Od 30. ledna 2021, kdy nabyl účinnosti zákon č. 13/2021 Sb., se za zbraně kategorie D (ani 
za zbraně jiné kategorie) již nepovažují mechanické zbraně (kuše, luky, praky apod.).
Lze užít pro mechanické zbraně - i) zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I.



Zákon o zbraních a střelivu - změny
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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.

Od 30. ledna 2021, kdy nabyl účinnosti zákon č. 13/2021 Sb., se za zbraně kategorie D (ani 
za zbraně jiné kategorie) již nepovažují mechanické zbraně (kuše, luky, praky apod.).
Lze užít pro mechanické zbraně - i) zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I.
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NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ, DRŽENÍ A NOŠENÍ ZBRANĚ A STŘELIVA

§8

Nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění (§ 66), a držet nebo nosit zbraň nebo

střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní 

licence, pokud tento zákon nestanoví jinak.
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Zákon o zbraních a střelivu - změny

NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ, DRŽENÍ A NOŠENÍ ZBRANĚ A STŘELIVA

§ 9

(1) Zbraň kategorie A a A-I je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit,

pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz podle věty první se nevztahuje na vývoz nebo dovoz

uskutečňovaný podle zvláštního právního předpisu.9)

(2) Policie České republiky (dále jen „policie“) může udělit výjimku, jde-li o zbraň

kategorie A, držiteli zbrojního průkazu skupiny A nebo zbrojní licence skupiny A,

F, G, H, I nebo J, který provádí

a) sběratelskou nebo muzejní činnost,

b) přepravu, střežení mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek nebo střežení objektů

mimořádné důležitosti, anebo objektů důležitých pro obranu státu,

c) výrobní nebo obdobnou činnost, při které ke zkoušení výrobků nutně potřebuje zbraň

kategorie A,

d) výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní kategorie A, nebo

e) filmovou nebo divadelní činnost
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(3) Policie může udělit výjimku podle odstavce 2, pokud to neodporuje veřejnému

pořádku a bezpečnosti. Výjimku lze časově omezit, je-li udělena podle odstavce 2 písm. b) 

až e). Za účelem posouzení, zda udělení výjimky neodporuje veřejnému pořádku a

bezpečnosti, je policie oprávněna požádat orgán veřejné moci, fyzickou osobu nebo

právnickou osobu o poskytnutí potřebných podkladů a informací; dožádaný orgán nebo osoba

žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu. Policie je oprávněna vyžádat si za účelem posouzení

podmínek pro udělení výjimky opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

4) Jde-li o udělení výjimky k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně uvedené v § 4

písm. a) bodě 1, která podléhá zvláštnímu režimu kontroly podle závazků vyplývajících

z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, musí předem vyslovit souhlas

Ministerstvo obrany.

(5) Sběratelskou činností podle odstavce 2 písm. a) a podle § 11a odst. 1 písm. a)

se rozumí činnost spočívající ve shromažďování a konzervaci palných zbraní, jejich

hlavních částí nebo střeliva pro historické, kulturní, vědecké, technické, vzdělávací nebo

památkové účely
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§ 12

(1) Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě

povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze

držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro

jednotlivé skupiny.

(3) O povolení podle odstavce 1 žádá držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence

na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti

musí být

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,

b) údaje o zbrani, které se povolení týká; značka výrobce zbraně, vzor (model), ráže a 

výrobní, jsou-li žadateli známé,

c) číslo zbrojního průkazu nebo zbrojní licence a
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d) důvod žádosti.

(4) Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je

povinen též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení podle

odstavce 1 nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem

do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

(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,10) nebo

f) ochrana života, zdraví nebo majetku.

(6) Příslušný útvar policie vydá povolení k nošení zbraně kategorie B, uvádí-li žadatel

důvod uvedený v odstavci 5 písm. b), c), d), e) nebo f).

(7) Na žádost žadatele se povolení podle odstavců 5 a 6 vydá jedním rozhodnutím.

Tato povolení lze rovněž vydat současně s rozhodnutím o vydání zbrojního průkazu nebo

zbrojní licence.
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§ 14

Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet

pouze držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny,

který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie. Tuto zbraň

může držitel zbrojního průkazu nosit pouze v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé

skupiny zbrojních průkazů až po její registraci (§ 41).

§ 14a

(1) Zbraň kategorie C-I může, není-li dále stanoveno jinak, nabývat

do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba, která

a) je starší 18 let,

b) je plně svéprávná a

c) má místo pobytu na území České republiky
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(2) Policie zajistí postupem uvedeným v § 57 zbraň kategorie C-I, pokud

a) byl její držitel pravomocně uznán vinným trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1

písm. a) nebo b); za účelem ověření této skutečnosti může policie vyžadovat vydání

výpisu z evidence Rejstříku trestů, nebo

b) se u jejího držitele prokáže změna zdravotního stavu, která může představovat

v souvislosti s nakládáním se zbraní této kategorie přímé ohrožení života nebo zdraví;

pro zjištění změny zdravotního stavu držitele zbraně kategorie C-I se přiměřeně

použije § 20a odst. 3.

(3) Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet také právnická

osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky.
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(4) Držitel zbraně kategorie C-I nesmí

a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se

nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které

lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý 

a

přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie C-I na takové místo se

použije § 29 odst. 4 obdobně,

b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv

manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických

nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,

c) převést vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo střelivo do ní na fyzickou osobu,

která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, není-li dále stanoveno jinak,

d) přenechat zbraň kategorie C-I nebo střelivo do ní osobě, která nesplňuje podmínky

uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b) a

e) střílet ze zbraně kategorie C-I

1. uvedené v § 6a písm. b), d), e), f), g) nebo h) tak, aby tím byl ohrožen život, zdraví,

majetek nebo veřejný pořádek,

2. uvedené v § 6a písm. c) 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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(5) Držitel zbraně kategorie C-I je povinen způsobem a v rozsahu stanoveném

prováděcím právním předpisem

a) ohlásit nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo převod vlastnictví ke zbrani

kategorie C-I, s níž doposud nakládal, příslušnému útvaru policie, a to do 10

pracovních dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo, a

b) vést evidenci zbraní kategorie C-I, které jsou předmětem jeho podnikatelské 

činnosti,

jde-li o podnikatele v oboru zbraní a střeliva; evidenci zbraní kategorie C-I vede

podnikatel v oboru zbraní a střeliva v centrálním registru zbraní.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor formuláře ohlášení podle odst. 5 písm.

a), způsob a rozsah, v němž se pro ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani

kategorie C-I nebo pro vedení evidence o zbraních kategorie C-I využije centrální

registr zbraní nebo jiný informační systém umožňující přístup s využitím zaručené

elektronické identity.
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(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen

a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a

zápalkami a dodržovat provozní řád střelnice,

b) zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí

a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se

nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které

lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a

přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie D na takové místo se

použije § 29 odst. 4 obdobně,

b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv

manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů,

návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci, a

c) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení

není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě; plynovou zbraň kategorie D nebo

paintballovou zbraň lze však přenechat též osobě, která dosáhla věku 15 let; s

přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný zástupce,

opatrovník nebo poručník.
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§ 15

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet

nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, pokud tento zákon

nestanoví jinak. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví

a držet též držitel zbrojního průkazu nebo právnická osoba.

(2) 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.3)

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7

písm. b) až d) je zakázána na místě, 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.
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(6) Na vývoz, dovoz, tranzit nebo přepravu zbraně kategorie D, která je palnou

zbraní, se obdobně použijí ustanovení upravující vývoz, dovoz, tranzit nebo přepravu

zbraně kategorie C-I; žádost o povolení přepravy podává podnikatel na předepsaném

tiskopise. Převod zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, na osobu, která nemá

místo pobytu na území České republiky, se považuje za trvalý vývoz takové zbraně.
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ZBROJNÍ PRŮKAZ

§16

Zbrojní průkazy a jejich skupiny
(1) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu

opravňuje k nabývaní vlastnictví a drženi zbraně nebo
střeliva do těchto zbrani v rozsahu oprávnění
stanovených pro jednotlivé skupiny.

Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let.
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ZBROJNÍ PRŮKAZ

(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně
nebo střeliva a podle rozsahu opravněni do skupin

a) A - ke sběratelským účelům,
b) B - ke sportovním účelům,
c) C - k loveckým účelům,
d) D - k výkonu zaměstnání nebo povoláni, nebo
e) E - k ochraně života, zdraví nebo majetku.
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ZBROJNÍ PRŮKAZ
Vydání zbrojního průkazu

§17

(1) Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na
zakladě žadosti podane fyzickou osobou na
předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí
právní předpis. Obsahem žádosti o vydáni zbrojního
průkazu musí být

a) osobní údaje a
b) údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá.
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ZBROJNÍ PRŮKAZ
Vydáni zbrojního průkazu

(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen
připojit

a) posudek o zdravotní způsobilosti 
b) doklad o odborné způsobilosti 
c) Fotografii žadatele 
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ZBROJNÍ PRŮKAZ

§18
(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto

podmínky:

a) má místo pobytu na území České republiky,

b) dosáhla předepsaného věku (§ 19),

c) je způsobilá k právním úkonům,

d) je zdravotně způsobilá (§ 20 a 20a),

e) je odborně způsobilá (§ 21),

f) je bezúhonná (§ 22) a

g) je spolehlivá (§ 23).

© Bc. Karel Horký 35

BEZEZMĚN



Zákon o zbraních a střelivu
ZBROJNÍ PRŮKAZ

Vydáni zbrojního průkazu

§19

Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu
(1) Zbrojní průkaz skupiny A, D, nebo E lze vydat jen osobě

starší 21 let.
(2) Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě

starší 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let,

která je členem občanského sdruženi zabývajícího se
sportovni činnosti podle narodnich nebo mezinarodnich
pravidel a řadů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li
splněny ostatni podminky pro jeho vydani.

4) Zbrojní průkaz skupiny  C lze vydat osobě starší 16 let,
která je žákem nebo studentem na střední odborné škole nebo středním 

odborném učilišti na nichž je myslivost hlavním vyučovacím předmětem, jsou-li
splněny ostatni podminky pro jeho vydani.

( pokud student studium na této škole ukončí, tak mu i zaniká tento zbrojní průkaz )
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Povinnosti držitele zbrojního průkazu

§21

Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny A až E

(1) Žadatel o vydani zbrojniho průkazu skupiny A až E
prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou
před zkušebnim komisařem. Ten po uspěšnem vykonani
zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti.
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§ 21a

Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatelem, který není držitelem zbrojního

průkazu nebo muničního průkazu

(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce

odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo

muničního průkazu, je povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit posudek

o zdravotní způsobilosti.

(2) Nesplňuje-li žadatel o vydání zbrojního průkazu podmínku zdravotní způsobilosti,

příslušný útvar policie jej vyrozumí, že nebude ke zkoušce odborné způsobilosti připuštěn.

(3) Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být ke dni podání přihlášky ke zkoušce

odborné způsobilosti starší než 3 měsíce. Je-li žádost o vydání zbrojního průkazu podána do 3

měsíců ode dne podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního

průkazu, není žadatel povinen připojit posudek o zdravotní způsobilosti.
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Povinnosti držitele zbrojního průkazu

§22

Bezúhonnost fyzické osoby

Za bezuhonneho podle tohoto zakona se nepovažuje ten,
kdo byl pravomocně uznan vinnym trestnym činem:

Vlastizrada, teror, sabotáž, vyzvědačství, vraždy, …
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Povinnosti držitele zbrojního průkazu

§22

Spolehlivost fyzické osoby

Za spolehliveho podle tohoto zakona se nepovažuje ten,:

Jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo
pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo
pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu
na potrestani, a dosud neuplynula zkušebni doba nebo
lhůta, v niž má být rozhodnuto, zda se osvědčil.
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Povinnosti držitele zbrojního průkazu

§22

Spolehlivost fyzické osoby

Za spolehliveho podle tohoto zakona se nepovažuje ten,:

Kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje,
nebo prokazatelně požívá návykové látky.
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Povinnosti držitele zbrojního průkazu

§22

Spolehlivost fyzické osoby
Za spolehliveho podle tohoto zakona se nepovažuje ten,:
kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které

byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho

přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku

1. na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku munice,

2. na úseku používání výbušnin,

3. na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo obdobného 

přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

4. na úseku obrany České republiky,

5. proti veřejnému pořádku,

6. proti občanskému soužití,

7. proti majetku, nebo

8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl

do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř

nebo chytal ryby v době hájení.
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Zákon o zbraních a střelivu - změny

§ 24a

Příslušný útvar policie prověří nejméně jednou za 5 let, že držitel zbrojního

průkazu splňuje podmínky podle § 18 písm. a), c), f) a g).
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Podmínky podle §18 písm. a), c), f) a g):

a) má místo pobytu na území České republiky,

c) je způsobilá k právním úkonům,

f) je bezúhonná (§ 22) a

g) je spolehlivá (§ 23).



Zákon o zbraních a střelivu - změny
§ 29

Povinnosti držitele zbrojního průkazu

(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen

a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami a

dodržovat provozní řád střelnice,

b) zabezpečit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C a střelivo (§ 58),

c) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

d) dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva,

e) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, A-I, B

nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady, v případech hodných zvláštního zřetele

lze dohodnout místo pro jejich předložení,

f) vzniklo-li při předložení příslušnému útvaru policie důvodné podezření na špatný technický

stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu

pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této

výzvy, a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10

pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,

g) neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A,

A-I, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě

ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně,
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Zákon o zbraních a střelivu - změny
§ 29

h) provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně

za nový a zároveň odevzdat původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo

ke změně jména nebo příjmení jejich držitele,

i) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, má-li u sebe zbraň kategorie A, A-I, B anebo C

nebo střelivo do této zbraně; povinnost mít u sebe průkaz zbraně se nevztahuje na držitele

zbrojního průkazu, který má u sebe pouze střelivo a který je oprávněn nabývat do

vlastnictví, držet, popřípadě nosit také střelivo do zbraně, na kterou mu nebyl vydán průkaz

zbraně,

j) odevzdat příslušnému útvaru policie zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň, střelivo

a zakázaný doplněk zbraně a střelivo

1. do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojního průkazu, nebo

2. neprodleně v případě, že byl držiteli zbrojní průkaz odňat podle § 27 odst. 1 písm. a), b)

nebo c),

k) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo

úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně; v případě, že se jedná o úpravu

mající za následek vznik zbraně kategorie B, smí tuto úpravu provést až na základě

uděleného povolení k nabytí zbraně kategorie B a v případě, že úprava má za následek vznik

zbraně kategorie A nebo A-I, smí takovou úpravu provést až na základě udělení výjimky k

nabytí zbraně kategorie A nebo A-I,

© Bc. Karel Horký 45



Zákon o zbraních a střelivu - změny

§ 29                                        

l) podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě

veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě

odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné

návykové látky,11)

m) neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany

n) umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní,

je-li držitelem zbraně kategorie A.

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinen podrobit se lékařské prohlídce

u posuzujícího lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání

zbrojního průkazu a odevzdat příslušnému útvaru policie tento posudek o zdravotní

způsobilosti nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to

neplatí, jde-li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší. Den

uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu se vyznačuje ve zbrojním průkazu.
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§ 29                                        

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E nesmí

a) převést vlastnictví ke zbrani, nebo střelivu na

osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě,

b) nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv

manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů

nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,

c) nosit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně,

d) střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používat střelivo, které

neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení,

e) nosit zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu, nestanoví-

li tento zákon jinak, nebo

f) střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu, pokud takový tlumič hluku 

výstřelu

podléhá ověřování podle zvláštního právního předpisu a není opatřen příslušnou platnou

zkušební značkou.
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Zákon o zbraních a střelivu - změny
Povinnosti držitele zbrojního průkazu

§29
(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C je povinen zbraň podléhající

registraci přepravovat na místo, kde je oprávněn ji nosit, použít ke střelbě nebo s ní

jinak manipulovat, nenabitou a v uzavřeném obalu. Viditelně lze zbraň nebo střelivo

přepravovat pouze

a) v přímé časové a místní souvislosti s konáním akce nebo prováděním činnosti, jejichž

součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní nebo střelivem a při nichž je

držitel zbrojního průkazu oprávněn zbraň nebo střelivo nosit viditelně,

b) je-li to přípustné z hlediska zvoleného způsobu přepravy; v případě využití

dopravního prostředku hromadné dopravy se zbraň a střelivo přepravují vždy

v uzavřeném obalu,

c) pokud lze viditelnou přepravu zbraně nebo střeliva považovat za přiměřenou místním

podmínkám a povaze dané akce nebo činnosti a

d) není-li tím ohrožen veřejný pořádek.

Ustanovení o nošení zbraně se na takovou přepravu použijí obdobně.

§ 29a

Pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či

chráněných prostor, umožní jejímu držiteli uložení krátké zbraně v souladu se zákonem.
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Uložení a převoz zbraní
Zbraně převážíme vždy ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v ochranném obalu.

PevnéMěkké
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Zákon o zbraních a střelivu - změny

Registrace a průkaz zbraně

§ 41

(1) Každá zbraň kategorie A, A-I, B nebo C musí být zaregistrována; tato povinnost se

nevztahuje na zakázané střelivo.

(2) Registraci zbraně uvedené v odstavci 1 provádí příslušný útvar policie na základě

oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně. Dokladem o registraci je průkaz

zbraně, který je veřejnou listinou.

(3) Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde o zbraň

kategorie A, A-I, B nebo C, kterou osoba uvedená v § 42 odst. 1 není oprávněna podle

tohoto zákona vlastnit, držet nebo nosit.

(4) Pokud příslušný útvar policie nabude důvodné podezření na špatný technický

stav zbraně podléhající registraci, zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz

se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle

věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o ověření příslušné zbraně Českým

úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva do centrálního registru zbraní.

(5) Vlastník zbraně, kterému příslušný útvar policie neprovede registraci zbraně podle

odstavce 3, je povinen postupovat podle tohoto zákona (§ 64).
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Zákon o zbraních a střelivu - změny
REGISTRACE ZBRANÍ A PRŮKAZ ZBRANĚ

§ 42

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I,

B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit na

předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, příslušnému útvaru

policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň. V případě

nabytí vlastnictví zbraně děděním (§ 66) počíná běh lhůty k ohlášení dnem, kdy rozhodnutí

soudu o dědictví nabylo právní moci.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A,

A-I, B nebo C, na kterou má vydán průkaz zbraně, na jinou osobu, je povinna tento převod

oznámit do 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, není-li dále stanoveno jinak,

příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní

předpis, a současně odevzdat průkaz zbraně.

(3) Fyzická nebo právnická osoba v oznámení o nabytí vlastnictví nebo o převodu

vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C uvede

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnické osoby, mezi nimiž došlo k převodu

vlastnictví,

b) údaje o kategorie A, A-I, B nebo C, které se oznámení týká, včetně údaje o ověření zbraně,

a

c) způsob převodu vlastnictví.
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Uložení a převoz zbraní
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• Při přepravě  a uložení vždy vybít
• Uložení podle Zákona o zbraních a 

střelivu
– Do 2 ks vhodně zabezpečené – viz. zákon
– Do 10 ks předepsaný trezor – viz. zákon
– Nad 10 ks skříňový trezor, samostatná 

místnost, mříže ……. viz. zákon.
– Nad 20 ks komorový trezor, samostatný 

objekt, mříže , elektronické zabezpečení 
…. viz.zákon.

• Automobil není trezor
• Přeprava – stav vylučující okamžité 

použití + uzavřený obal (13/2021 Sb.)
• Veřejné prostředky – pevný obal
• Zbraň vždy pod dohledem



Zákon o zbraních a střelivu - změny

Zabezpečení zbraní a střeliva

§58

Zabezpečení zbraní a střeliva

(1) Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo

střelivo do nich musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele

zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který

přepravu realizuje. Nošené nebo přepravované zbraně kategorie C-I nebo D a střelivo do

těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou jejich oprávněného držitele.
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Zabezpečení zbraní a střeliva

§58

A-I, B nebo C v počtu do 2 kusů

nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen

vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení
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Zabezpečení zbraní a střeliva

§58

Držené zbraně kategorie A, A-I, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné

(dále jen „přechovávané zbraně“) v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů

se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové

skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení

splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

© Bc. Karel Horký 55



Zákon o zbraních a střelivu - změny

Zabezpečení zbraní a střeliva

§58

(3) Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v

a) uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené

prováděcím právním předpisem, nebo

b) uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky

stanovené prováděcím právním předpisem
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Zákon o zbraních a střelivu - změny

Zabezpečení zbraní a střeliva

§58

(4) Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, A-I, B nebo C nebo více než

20 000 kusů střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo

komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud

splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
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Zákon o zbraních a střelivu - změny

Zabezpečení zbraní a střeliva

§58

(6) Přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita

náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových

komorách válce revolveru.
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Svěření zbraně

§59

Zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D anebo střelivo do

této zbraně lze svěřit jiné fyzické osobě, která není oprávněna takovou zbraň držet,

zejména v rámci

a) výcviku a výuky ve střelbě,

b) sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba,

c) výuky k loveckým účelům,

d) přípravy na budoucí povolání související s držením nebo nošením zbraně,

e) filmové nebo divadelní činnosti, jde-li o zbraň upravenou pro střelbu nábojkami nebo

cvičnými náboji, nebo

f) výuky branné přípravy nebo výuky v oboru, jehož obsahem je i výroba, opravy a zkoušky

zbraní a střeliva.
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Zákon o zbraních a střelivu - změny
Svěření zbraně

§59
(2) Zbraň uvedenou v odst. 1 nebo střelivo lze svěřit jen za dohledu osoby oprávněné

takovou zbraň a střelivo držet. Ten, kdo dohlíží na osobu, které byly zbraň nebo

střelivo svěřeny, je povinen

a) poučit tuto osobu o bezpečném zacházení se svěřenou zbraní a střelivem a

b) provádět dohled tak, aby osoba, které byly zbraň a střelivo svěřeny, neporušila

povinnost nebo zákaz stanovený tímto zákonem a zejména neohrozila život nebo

zdraví.

(3) Zbraň kategorie A lze svěřit pouze po předchozím poučení a jiném nezbytném

zaškolení

a) držiteli zbrojního průkazu, nebo

b) osobě, která dosáhla věku 18 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena, a to pouze

v rámci činnosti držitele zbrojní licence; účelem svěření nesmí být zážitková střelba.

(4) Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba mladší

18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň uvedenou v odst. 1, avšak pouze za

přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě

skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
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Přechodná ustanovení
6. Platnost zbrojního průkazu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí dnem, který je v něm uveden.
8. Krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle místa pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby 
vyzve držitele povolení podle § 12 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
který ohlašuje nabytí zbraně kategorie B, která se podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, považuje za zbraň kategorie A-I, aby požádal o udělení příslušné výjimky, a stanoví mu k tomu 
přiměřenou lhůtu; za přijetí této žádosti se správní poplatek nevybírá. Držitel povolení uvedeného ve větě první, který ve 
stanovené lhůtě o udělení příslušné výjimky nepožádá nebo kterému nebude tato výjimka udělena, je povinen 
postupovat obdobně podle § 64 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Držitel zbrojního průkazu, který byl ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněným držitelem 
zbraně, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, se považuje za oprávněného 
držitele této zbraně podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez oprávnění přechovává zbraň nebo střelivo a která je 
dobrovolně ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a nejpozději pak ke dni 31. července 2021 předá policii; policie vydá o 
převzetí potvrzení. Pokud nebyly zbraň nebo střelivo použity ke spáchání trestného činu, je ten, kdo je podle věty první 
policii předal, oprávněn do 6 měsíců ode dne doručení výzvy příslušného útvaru policie požádat o vydání příslušného 
dokladu nebo povolení opravňujících k nabytí vlastnictví, držení a případně nošení takové zbraně nebo střeliva anebo je 
přenechat do vlastnictví státu; jinak se postupuje podle § 64 zákona č. 119/2002 Sb. obdobně.
14. Platnost povolení k provozování střelnice vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává nedotčena. 
Technicko-organizační požadavky na střelnice podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, se použijí na 
střelnice, je-li žádost o povolení jejich provozování podána nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže žadatel 
o povolení k provozování střelnice nebo provozovatel střelnice výslovně požádá o uplatnění těchto technicko-
organizačních požadavků.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva do 31. prosince 2021 označuje střelnou zbraň, která vyhoví při kusovém nebo 
opakovaném kusovém ověřování podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva a která je podle zákona č. 119/2002 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považována za zbraň kategorie C-I, písmeny „C-I“, které se 
na střelné zbrani umístí vedle označení dvojčíslí nebo symbolu roku zkoušky.

Zákon o zbraních a střelivu – přechodná ustanovení
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