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Co je vlastně cílem amnestie? Po-
dobné akce v zahraničí se často se-
tkávají s kritikou, že k ničemu nejsou, 
protože zločinci přece svoje zbraně 
odevzdávat nebudou, a tak jenom 
ubude zbraní v rukou slušných lidí.

To je pravda, a právě proto je amne‑
stie podle našeho zákona koncipována 
jinak. Nejde o žádné odevzdávání nebo 
zabavování zbraní, ale právě o jejich 
legalizaci. My si na Ministerstvu vnitra 
uvědomujeme, že pokud někdo sám při‑
nese zbraň na policii, tak zřejmě nebude 
žádný lump – to je ostatně vidět i z toho, 
že v žádné z dosavadních amnestií se 
ještě nikdy nestalo, že by někdo přinesl 
zbraň, se kterou byl spáchán neobjasně‑
ný závažný trestný čin. Proto je amnestie 
založena na předpokladu, že ten, kdo 
zbraň přinese, je brán jako její vlastník, 
a pokud si ji chce legálně ponechat, mělo 
by se mu maximálně vyjít vstříc. Pokud 

její vlastnictví převést na někoho, kdo 
má potřebné doklady k jejímu držení. 
Nebo může požádat policii, aby zbraň 
vydala držiteli zbrojní licence, který 
podle dohody s majitelem může zbraň 
nabídnout k prodeji, nebo ji znehod‑
notit či z ní vyrobit řez, nebo ji prostě 
pro majitele uschovat. Dokonce ani 
když majitel neprojeví zájem o žádnou 
z uvedených možností, nepovažuje se 
zbraň za opuštěnou věc, ale policie ji 
sama nabídne prostřednictvím někte‑
rého držitele zbrojní licence k prodeji 
a peníze pak po odečtení prodejních 
nákladů předá majiteli. Teprve pokud 
o zbraň její majitel nejeví zájem a ani 
z iniciativy policie se ji do dvou let 
nepodaří prodat, pouze pak policie roz‑
hodne o jejím zničení. Existuje jediná 
výjimka z výše uvedeného postupu: 
pokud se při kontrole v policejní evi‑
denci zjistí, že zbraň je ztracená nebo 
ukradená. Pak ji policie pochopitelně 
odebere bez náhrady, protože ji musí 
vrátit jejímu skutečnému vlastníku. 

A co se stane v případě, že někdo 
přinese kradenou zbraň? Nebo se 
zjistí, že byl se zbraní spáchán zločin?

Pak to samozřejmě policie bude vy‑
šetřovat. To ovšem neznamená, že ten, 
kdo zbraň přinesl, bude automaticky 
považován za zloděje nebo pachatele – 
ostatně, to by asi byl hloupý pachatel, 
kdyby si chtěl ukradenou věc zlegali‑
zovat tak, že ji sám přinese na policii. 
Ale určitě budou policisté chtít vědět, 
kde dotyčný tu zbraň vzal nebo kdo 
mu ji dal, aby se toho pachatele nějak 
dopátrali. 

Musí ten, kdo přinese nelegálně dr-
ženou zbraň, vysvětlovat, kde ji vzal? 

Pokud se nezjistí, že zbraň byla ukra‑
dena nebo že s ní byl spáchán zločin, 
tak se jej policisté na nic ptát nebudou. 
Amnestie je založena na důvěře a na 
předpokladu, že občan by měl mít s le‑
galizací co nejméně problémů. Pokud 
se zjistí některá z uvedených okolností, 
pak tam zřejmě nějaké otázky budou. 
Je ovšem třeba připomenout, že pro 
toho, kdo zbraň přinese v rámci am‑
nestie, zaniká trestnost nedovolené‑
ho ozbrojování nejen ohledně držení  

zbraně a zákony

1. Trestnost nedovoleného ozbro‑
jování zaniká u osoby, která bez 
povolení přechovává zbraň kategorie 
A, B, C anebo D, její hlavní část nebo 
střelivo, jestliže je dobrovolně ve 
lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účin‑
nosti tohoto zákona předá kterému‑
koli útvaru policie do úschovy nebo 
přenechá ve prospěch státu; útvar 
policie vydá o převzetí potvrzení. 
Ten, kdo odevzdal zbraň kategorie 
A, B, C anebo D, její hlavní část nebo 
střelivo, může požádat o vydání pří‑
slušných dokladů opravňujících jej 
k jejich držení, jsou ‑li vyžadovány, 

nebyl ‑li s nimi podle odborného 
vyjádření, je ‑li možné jej vydat, spá‑
chán trestný čin. Odborné vyjádření 
zpracovává útvar policie, do jehož 
věcné působnosti náleží kriminali‑
stická balistika. Žádost lze podat do 
6 měsíců ode dne oznámení odbor‑
ného vyjádření. Nepožádá ‑li ten, kdo 
odevzdal zbraň kategorie A, B, C ane‑
bo D, její hlavní část nebo střelivo, 
o vydání příslušných dokladů, nebo 
nebudou ‑li mu vydány, použije se 
§ 64 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, obdobně.

Zákon č. 170/2013 Sb., čl. II. – Přechodná uStanovení 
Zánik trestnosti nedovoleného oZbrojování

Amnestie nA zbrAně
DAviD kAráSEk

S nabytím účinnosti novely zákona o zbraních a střelivu 
začátkem července začala také šestiměsíční zbraňová 
amnestie, tedy možnost zlegalizovat načerno držené zbraně. 
Přinášíme vám informace, které mohou zájemci o legalizaci 
zbraně pomoci a rozptýlit některé obavy, jež ohledně 
amnestie může mít. Zeptali jsme se Mgr. Ing. Jana Bartoška, 
pracovníka odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra:

bude zbraň nadále registrována a ve 
vlastnictví držitele zbrojního průkazu, 
v podstatě se jí tím uzavře cesta na černý 
trh, a o to právě v celém procesu jde.

Takže nehrozí, že by dotyčnému tu 
zbraň policie bez náhrady zabavila?

To rozhodně ne, to podle zákona 
ani nejde. v ustanovení o amnestii se 
praví, že pokud ten, kdo zbraň přinesl, 
nemá doklady opravňující ho k jejímu 
držení (což je nejčastěji zbrojní prů‑
kaz), může si do dvou měsíců požádat 
o jeho vydání. Pokud tak neučiní, 
nebo mu z nějakého důvodu nebude 
vydán, má se podle zákona postupovat 
stejně, jako by šlo o legálně drženou 
zbraň, jejíž majitel přišel o zbrojní prů‑
kaz. Tedy policie zbraň převezme do 
úschovy a majiteli o tom vydá potvr‑
zení. Ten pak má dva měsíce, aby se 
rozmyslel, jak se zbraní naloží – může 




