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Prvního srpna vešla 
v platnost novela zákona 
o zbraních a střelivu. Proto 
jsme pro vás připravili 
souhrn těch novelizačních 
bodů, které jsou pro držitele 
zbraní podstatné, a několik 
dalších informací.

Novela zákona 
o zbraNích 
DAViD KARÁSEK

zbrojního průkazu (tj. po pěti letech od 
vydání), je také důležité, že nově mají 
podstoupit prohlídku ne do dvou mě‑
síců po uplynutí této doby, ale do dvou 
měsíců před jejím uplynutím, a posudek 
předložit příslušnému útvaru policie 
nejpozději před uplynutím těchto pěti 
let. Den uplynutí této lhůty bude nově 
vyznačen přímo ve zbrojním průkazu. 

Z kategorie zakázaných doplňků byly 
vyškrtnuty laserové zaměřovače, ale 
pozor – toto ustanovení nabývá účin‑
nosti až rok po vyhlášení zákona. Zákon 
má totiž rozdělenou účinnost: některé 
části (např. zdravotní způsobilost) na‑
bývají účinnosti standardně patnáct 
dnů po vyhlášení, zatímco zejména 

změny týkající se přechovávání munice 
(což je reakce na výbuchy ve Vrběticích 
a držitelů běžných zbraní se netýkají) 
mají účinnost o rok odloženou, aby byl 
čas na přijetí prováděcích předpisů. 
Zrušení zákazu laserových zaměřovačů 
bohužel nedopatřením také spadlo do 
druhé skupiny. Přebíječe a střelce z per‑
kusních zbraní zřejmě potěší, že počet 
zápalek, které mohou přechovávat, se 
nově zvyšuje na 10 000, ovšem i tato 
změna nabývá účinnosti až za rok. 

Poslední významnou změnou, kte‑
rá by se v budoucnosti mohla týkat 
držitelů zbraní, je zrušení § 70 – Mi-
mořádná opatření, který obsahoval 
pravomoc vlády nařídit v době váleč‑
ného stavu nebo stavu ohrožení státu 
odevzdání zbraní a střeliva na určité 
místo do úschovy anebo omezit nebo 
zakázat jejich nošení. Tato pravomoc 
byla shledána v demokratickém 
státě nepotřebnou a zrušena.

aktuality

V
ýrazné změny, které si prý 
vyžádala tragická událost 
v Uherském Brodě, se do‑
tkly posuzování zdravotní 
způsobilosti. Již existující 

oprávnění Policie ČR vyžádat si mi‑
mořádnou zdravotní prohlídku držitele 
v případě důvodného podezření na 
ztrátu zdravotní způsobilosti bylo 
přesněji vymezeno tak, že držitel se 
musí k prohlídce dostavit do deseti 
dnů (dosud do 1 měsíce). Policie 
je také povinna kontaktovat 
ošetřujícího lékaře, uvědo‑
mit ho o této výzvě a sdělit 
mu důvody svého pode‑
zření. Pokud držitel ošetřu‑
jícího lékaře nemá nebo 
ho příslušnému útvaru 
policie nesdělí, je útvar 
oprávněn mu lékaře ur‑
čit. Každopádně je lékař 
povinen mimořádnou 
zdravotní prohlídku pro‑
vést bez zbytečného odkladu 
poté, co se k němu držitel poprvé 
dostaví; to platí i pro léka‑
ře specialisty, provádějící 
případná další vyšetření vy‑
žádaná praktickým lékařem. 

K další změně dochází 
u žadatelů o zbrojní prů‑
kaz: nově mají prochá‑
zet posouzením zdravotní 
způsobilosti už před zkouškou odbor‑
né způsobilosti. Ke změnám došlo 
i v oprávněních a povinnostech léka‑
řů. Pokud kterýkoli lékař u pacienta 
(jakéhokoli) zjistí zdravotní změny, 
které by u držitele zbraně znamena‑
ly ztrátu nebo omezení zdravotní způ‑
sobilosti, je oprávněn si u příslušného 
útvaru policie vyžádat informaci, zda 
dotyčný je, či není držitelem zbrojního 
průkazu (návrh, aby lékaři mohli přímo 
nahlížet do Centrálního registru zbraní, 
nakonec nebyl schválen). Pokud zjistí, 
že ano, nebo to ví z jiného zdroje (např. 

zdravotní dokumentace), je povinen 
uvědomit o tom jeho ošetřujícího léka‑
ře. Jde ‑li o takovou změnu zdravotního 
stavu, která by v souvislosti s nakládá‑
ním se zbraní mohla znamenat ohrože‑
ní života či zdraví, má povinnost o tom 
uvědomit i policii. 

Zřejmě nejvíc diskutovanou změ‑
nou je nové oprávnění policie zadržet 
zbraň a eventuálně přitom vstupovat 
do obydlí nebo na pozemek, pokud 
existuje důvodné podezření, že u dr‑
žitele došlo k takové změně zdravot‑

ního stavu, která může v souvis‑
losti s nakládáním se zbraní 

představovat ohrožení života 
nebo zdraví. Zde je nutno 
připomenout, že při použití 

tohoto oprávnění také poli‑
cii automaticky vzniká povinnost 

držitele vyzvat k podstoupe‑
ní mimořádné zdravotní 
prohlídky, přičemž musí 
sdělit ošetřujícímu lékaři 
důvody tohoto podezření 
– tedy musí být schop‑

na lékaři konkrétně sdělit, 
proč si myslí, že je držitel 
nebezpečný. 

Oprávnění ke vstupu do 
obydlí nebo na pozemek je 

dále vymezeno tím, že po‑
licie musí držitele nejdřív 

kontaktovat a k vydání 
zbraní vyzvat. Pokud se 

držitel zbraní rozhodne 
výzvě vyhovět, policie na pozemek 
ani do obydlí vstoupit nesmí a musí 
počkat, až jim držitel zbraně přinese. 
Teprve když držitel zbraně odmítne 
vydat, může policie vstoupit do 
obydlí a převzít si je sama. Samo‑

zřejmě také platí, že jakmile pomine 
důvod zadržení (tj. jakmile držitel před‑
loží nový kladný posudek zdravotní 
způsobilosti), je policie povinna zbraně 
bezodkladně vrátit. 

Pro držitele zbrojního průkazu sku-
piny D, kteří podstupují kontrolu zdra‑
votní způsobilosti i v polovině platnosti 

Novela vyšla 22. 7. pod č. 229/2016 
Sb. s účinností od 1. 8. 2017 (část je 
účinná už od 6. 8. 2016).




