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Zkou‰ka odborné zpÛsobilosti
zku‰ebního komisafie

Zákon ã. 288/1995 Sb. o stfiel-
n˘ch zbraních a stfielivu odráÏel spole-
ãenské zmûny po roce 1989 a vytvofiil
nové podmínky pro drÏení stfieln˘ch
zbraní. Zákonodárce logicky pfiedpo-
kládal zv˘‰en˘ zájem obyvatelstva o zís-
kání zbrojního prÛkazu, a proto v § 43
zavedl statut „zku‰ebního komisafie“ pro
zji‰Èování odborné zpÛsobilosti Ïadate-
lÛ o zbrojní prÛkaz. Kdo mÛÏe b˘t zku-
‰ebním komisafiem, specifikoval § 43,
kde mimo jiné stanovil nutnost proká-
zat odborné znalosti pfied zku‰ební ko-
misí jmenovanou ministrem vnitra.
Postup pfii jmenování zku‰ebních

komisafiÛ upravovalo nafiízení MV
ã. 11/1996, v nûmÏ je zakotveno pro-
vedení zkou‰ky Ïadatele pfied zku‰ební
komisí. Rozkazem ministra vnitra
ã. 12/1996 bylo zfiízeno 10 zku‰ebních
komisí k provádûní pfiezkou‰ení odbor-
n˘ch znalostí uchazeãÛ o jmenování
zku‰ebním komisafiem: dvû u Minister-
stva vnitra a osm pro policejní správy jed-
notliv˘ch krajÛ a hl. m. Prahu. Jejich úko-
lem bylo urychlenû reagovat na spole-
ãenskou potfiebu jmenovat dostateãné
mnoÏství zku‰ebních komisafiÛ v jednot-
liv˘ch regionech a vytvofiit tak podmín-
ky pro rychlé vyfiizování poÏadavkÛ ob-
ãanÛ na zbrojní prÛkazy. DÛraz byl v té
dobû poloÏen na prokázání znalosti bez-
peãné manipulace se zbranûmi vyjme-
novan˘ch osmi typÛ (pistole, revolver,
perkusní revolver, maloráÏka, kulovnice,
brokovnice, signální pistole a Flash Ball).
âlenem kaÏdé zku‰ební komise byl zpra-
vidla jeden policejní balistik.
Léta plynula, pokyn ministra vnit-

ra ã. 45/1999 reagoval na v˘znamnû
sníÏen˘ poãet ÏadatelÛ o zbrojní prÛkaz
pfied koncemmilénia, zru‰il po tfiech le-
tech ãinnost deseti zku‰ebních komisí
a ustanovil jen dvû komise, jednu u MV
a druhou u Policejního prezidia âR. Mezi
jmenovan˘mi ãleny byli balistici Krimi-
nalistického ústavu Praha.
Stávající zákon ã. 119/2002 Sb.,

o zbraních a stfielivu, upravuje problema-
tiku zku‰ebních komisafiÛ v § 30. Zkou‰ka
odborné zpÛsobilosti zku‰ebního komisa-

fie je roz‰ífiena v teoretické ãásti o ústní po-
hovor zamûfien˘ na znalost nauky o zbra-
ních a stfielivu. Tato skuteãnost mnohého
zku‰ebníhokomisafiepfii prolongaci (novém
pfiezkou‰ení pfied komisí) zaskoãila, neboÈ
v roce 1996 povût‰inou staãilo prokázat
bezpeãnoumanipulaci se zbraní. V dobû,
kdy byla spoleãenská poptávka po velkém
mnoÏství zku‰ebních komisafiÛ, nûkteré ko-
mise tolerovaly jejich specializaci napfiíklad
jen na lovecké zbranû (komisafii zamûfiení
namyslivecká sdruÏení v danémkraji). Po
roce 2002, kdy boom prodeje zbraní ode-
znûl a poãty ÏadatelÛ o zbrojní prÛkaz v˘-
znamnûpoklesly, vznikla potfiebamen‰ího
poãtu komisafiÛ, ktefií v‰ak budou dispo-
novat ‰ir‰ími odborn˘mi znalostmi (o fiád
vy‰‰ími, neÏ se pfiedpokládá u bûÏnéhodr-
Ïitele zbrojního prÛkazu).
Nafiízení Ministerstva vnitra

ã. 4/2003 stanoví postup pfii pfiijímání
a vyfiizování Ïádostí o jmenování zku‰eb-
ním komisafiem. V teoretické ãásti Ïada-
tel prokazuje pfii ústním pohovoru hlub‰í
odborné znalosti zákona o zbraních a stfie-
livu, právních pfiedpisÛ vydan˘ch k jeho

provedení, právních pfiedpisÛ upravujících
ovûfiování stfieln˘ch zbraní, stfieliva a py-
rotechnick˘ch pfiedmûtÛ a oprávnûného
pouÏití zbranû, nauky o zbraních a stfieli-
vu, jakoÏ i zdravotnického minima. Otáz-
ka hlub‰ích odborn˘ch znalostí mÛÏe b˘t
diskutabilní. Jistû se lze shodnout na zá-
sadû, Ïe zku‰ební komisafi bymûl mít v˘-
znamnû lep‰í odborné znalosti, neÏ bûÏn˘
Ïadatel o zbrojní prÛkaz. Pomyslná laÈka
byla nastavena pfii zkou‰kách ÏadatelÛ
o zku‰ební komisafiství v roce 2003.
Pro praktickou ãást zkou‰ky pfiedmûtné

nafiízení stanoví tyto zbranû: a) pistoli
âZ vz. 70 nebo âZ mod. 75 nebo obdob-
nou pistoli známého v˘robního provedení,
b) revolver, c) perkusní revolver, d) ma-
loráÏku, kulovnici, brokovnici dvojku nebo
kozlici, e) signální pistoli, f) zbraÀ typu
Flash Ball, g) ‰kolní stfielivo.
Pokynemministra vnitra ã. 5/2003

byly ustaveny dvû nové zku‰ební komi-
se pro zji‰tûní odborné zpÛsobilosti
uchazeãe o jmenování zku‰ebním ko-
misafiem, které pracují do souãasnosti.
I zde zÛstal zachován princip pfiítomnosti
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Tento článek je zamýšlen jako pomoc pro všechny, kdo uvažují podat si žádost
o jmenování zkušebním komisařem. Shrnuje praktické poznatky ze zkoušek
komisařů od roku 1996 do současnosti z pohledu členů zkušební komise. Jeho
cílem je poradit, možná i trochu pobavit čtenáře, nikoliv vyvolat neplodnou
diskuzi. Jde o pokus preventivně eliminovat oboustranně nepříjemné situace,
které někdy při zkouškách komisařů bohužel nastávají.


