odbor bezpečnostní politiky
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170 34 Praha 7

Rozšířené stanovisko k problematice přepravy zbraní podnikatelem v oboru
zbraní a střeliva podle zákona o zbraních po 1. červenci 2014

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o zbraních (zákonem č. 170/2013
Sb.) k 1. červenci 2014 dochází rovněž k novelizaci ustanovení zákona o zbraních,
která upravují přepravu zbraní podnikatelem v oboru zbraní a střeliva. Odbor
bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra k problematice přepravy zbraní a střeliva
obdržel rovněž některé další dotazy. Níže k této problematice z hlediska právní
úpravy účinné po 1. červenci 2014 odbor bezpečnostní politiky sděluje následující
souhrnné stanovisko:
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1. Obecně k přepravě zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní
a střeliva dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění
pozdějších předpisů obsahuje právní úpravu povolování a hlášení fyzické přepravy
zbraní a střeliva, použije se univerzálně při přepravách zbraní a střeliva bez ohledu
na to, jedná-li se o zbraně civilní nebo vojenské (nevztahuje se pouze na zbraně
vyjmuté z působnosti zákona v § 1, tj. např. na zbraně ve výzbroji bezpečnostních
sborů nebo ozbrojených sil) a při přeshraniční přepravě zbraní nebo střeliva bude
tedy vesměs aplikován společně s některým z dále uvedených zákonů upravujících
zahraniční obchod se zbraněmi; věcně příslušným správním orgánem je dle zákona
o zbraních příslušný útvar policie, resp. Policejní prezidium ČR.
•

Vyhláška č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o
zbraních – obsahuje úpravu konkrétních požadavků na zabezpečení
zbraní a střeliva při přepravě prováděné podnikatelem v oboru zbraní a
střeliva.

Podnikatelé v oboru zbraní a střeliva mohou dovážet, vyvážet, popř. přepravovat
přes území České republiky (tranzit) zbraně nebo střelivo jen při splnění podmínek
zákona o zbraních a dále podle povahy konkrétních zbraní, resp. střeliva též při
splnění požadavků podle zákona č. 228/2005 Sb. (v případě civilních zbraní a
střeliva) nebo zákona č. 38/1994 Sb. (v případě vojenských zbraní, střeliva, munice,
zbraňových systémů a jiného vojenského materiálu).
Předmětem regulace v zákoně o zbraních je samotný fyzický pohyb zbraní na území
České republiky a bezpečnostní hlediska s tím související. Přitom se nezjišťují
„obchodní“ či zahraničně-politická hlediska přepravy těchto zbraní, v tomto směru
příslušný útvar policie, resp. Policejní prezidium vždy nanejvýše vychází
z předloženého rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, je-li v daném případě
vyžadováno (tj. povolení podle zákona č. 228/2005 Sb. nebo licence podle zákona č.
38/1994 Sb.). Podnikatel v oboru zbraní a střeliva je pouze povinen podle § 50 odst.
7 písm. i) zákona o zbraních zahrnout do hlášení příslušnému útvaru policie nebo
Policejnímu prezidiu po udělení povolení přepravy a před zahájením samotné
přepravy mimo jiné též případný předchozí souhlas následujícího tranzitujícího nebo
přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje přepravu zbraní nebo střeliva po svém
území tímto předchozím souhlasem.
Bez dalšího je možné na území České republiky přepravovat pouze zbraně uvedené
v nařízení č. 151/2004 Sb., kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je
možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky
bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky:
•
•
•

střelné zbraně zařazené podle § 7 zákona o zbraních do kategorie D
mechanické střelné zbraně, u nichž je napínací síla menší nebo se rovná
150 N
střelivo do uvedených zbraní

Z dalších ustanovení zákona o zbraních a z povahy věci však plyne, že některé další
předměty, resp. materiál, který jinak je zákonem o zbraních upraven, bude možné
přepravovat bez nutnosti žádat o povolení přepravy podle zákona o zbraních (není
však vyloučeno, že podle povahy konkrétního zboží bude nutné žádat o povolení
2

podle zákona č. 228/2005 Sb., resp. o licenci podle zákona č, 38/1994 Sb.). Půjde
např. o přepravu:
- zbraní a střeliva vyjmutých z účinnosti zákona o zbraních podle § 1 odst. 2
zákona o zbraních1
- bezdýmného a černého střelného prachu, zápalek či ozápalkovaných
nábojnic2
- střel, nejedná-li se o munici, nábojnic a jiných komponent střeliva
- jiné než hlavní části zbraní, příslušenství ke zbraním apod.

2. Doklady, na jejichž základě jsou podnikatelé v oboru zbraní a střeliva
oprávněni provádět vývoz, dovoz či tranzit zbraní či střeliva podle
zákona o zbraních
Obecným požadavkem zákona o zbraních je, aby podnikatelé v oboru zbraní a
střeliva, nejedná-li se o zahraniční osoby oprávněné k podnikání v oboru zbraní a
střeliva podle zahraničních právních předpisů, byli držiteli zbrojní licence příslušné
skupiny. Zákon o zbraních hovoří v ustanovení § 50 o „podnikatelích v oboru zbraní a
střeliva“, nikoli o „držiteli zbrojní licence“ z důvodu, že držiteli zbrojních licencí mohou
být též nepodnikatelské subjekty (sportovní kluby, obce apod.), které by v případě
vývozu, dovozu či tranzitu zbraní či střeliva postupovaly podle ustanovení § 44 až
§ 49 zákona o zbraních, a naopak podle tohoto ustanovení budou povinny o povolení
k přepravě žádat též zahraniční osoby – podnikatelé v oboru zbraní a střeliva, kteří
však nejsou držiteli tuzemské zbrojní licence.
Povolení k přepravě podle § 50 zákona o zbraních
Fyzickou přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně
v rámci jejich vývozu, dovozu či tranzitu přes území České republiky je podnikatel
v oboru zbraní a střeliva oprávněn provádět toliko na základě povolení, které
vydává příslušný útvar policie, resp. v případě podnikatelů se sídlem nebo místem
podnikání mimo území České republiky Policejní prezidium.
Tato povolení je samostatným rozhodnutím, které nelze zaměňovat za povolení
podle zákona č. 228/2005 Sb., které opravňuje podnikatele v oboru zbraní a střeliva
toliko k provedení daného obchodu, nikoli však k samotné fyzické přepravě, a
naopak povolení k přepravě podle § 50 zákona o zbraních opravňuje podnikatele
pouze k provedení samotné fyzické přepravy (tzn. faktického přesunu zbraní a
střeliva z místa na místo v rámci jeho vývozu, dovozu nebo při tranzitu), nikoli však
1

Nemusí se na ně však v konkrétním případě vztahovat vyjmutí z působnosti např. zákona č. 38/1994 Sb. – viz
jeho § 3.
2
Zde se však bude v určitých případech (především vývoz a dovoz) vyžadovat povolení Českého báňského
úřadu podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů.
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k provedení daného obchodu. Je skutečností, že zákon č. 228/2005 Sb. hovoří o
„přepravě“ v případech dovozu či vývozu zbraní a střeliva v rámci EU, a rovněž podle
tohoto zákona je v těchto případech vydáváno „povolení k přepravě“. Jde však jen o
nešťastnou terminologickou podobu s „povolením k přepravě“ vydávaným podle § 50
zákona o zbraních.
Pozn.: S ohledem na § 51 odst. 3 zákona o zbraních je vyloučeno, aby podnikatel
v oboru zbraní a střeliva prováděl vývoz, dovoz či tranzit zbraní nebo střeliva v rámci
své podnikatelské činnosti [tj. v rámci činnosti podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o
zbraních], na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo
tranzit zbraní nebo střeliva. Držitel zbrojní licence by se takovým jednáním dopouštěl
správního deliktu podle § 76d odst. 8 zákona o zbraních.

3. Osoba povinná žádat o povolení přepravy podle § 50 zákona o
zbraních
Podnikatel v oboru zbraní a střeliva je oprávněn zbraň kategorie A, B anebo C nebo
střelivo do této zbraně přepravovat za účelem vývozu z území České republiky,
dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území pouze postupem podle § 50
odst. 1 zákona o zbraních, a to na základě povolení.
V praxi však často dochází k situacím, kdy není zcela jednoduché určit, kdo je
osobou, která je povinná podle tohoto ustanovení postupovat, jinými slovy, kdo je
podnikatelem v oboru zbraní a střeliva, který v daném případě přepravu zbraní
provádí. V praxi přichází v úvahu vícero eventualit – provádění přepravy
prostřednictvím specializované dopravní společnosti, doprava zbraní jednoho držitele
zbrojní licence jiným držitelem zbrojní licence, který současně přepravuje též své
zbraně, zajištění přepravy zbraní zahraničním subjektem (při dovozu), atd.
V těchto případech je třeba vyjít především z faktu, kdo reálně zajišťuje, a tedy
provádí přepravu zbraní nebo střeliva. Ve většině případů to bude podnikatel
v oboru zbraní a střeliva, který je odesilatelem daných zbraní. Není však vyloučeno,
aby jím byl též podnikatel, který provádí toliko samotnou přepravu zbraní a střeliva a
je držitelem zbrojní licence skupiny C, či výjimečně v určitých případech příjemce
zbraní.
Vždy však platí, že osobou, která provádí přepravu a je tedy povinna požádat o
vydání povolení k přepravě, je podnikatel v oboru zbraní a střeliva, který, pokud se
jedná o osobu se sídlem či místem podnikání v České republice, je držitelem platné
zbrojní licence příslušné skupiny. Není vyloučeno, aby takový podnikatel zajišťoval
přepravu zbraní prostřednictvím jiného podnikatele (speditéra/dopravce), který není
držitelem zbrojní licence, v takových případech však na něm (na držiteli zbrojní
licence) nadále spočívá jednak plnění povinností podle § 50 (popř. § 50a) zákona o
zbraních, a jednak se nezbavuje odpovědnosti za předmětné zbraně či střelivo
z hlediska možného porušení zákona o zbraních.
Zajišťuje-li (provádí-li) přepravu zahraniční osoba (ať již jde o dovoz pro tuzemskou
osobu či o tranzit), je povinna požádat o vydání povolení k přepravě Policejní
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prezidium a plnit další povinnosti, které s přepravou zbraní podle § 50 zákona o
zbraních souvisejí. Rovněž v případě zahraničního podnikatele – držitele platného
povolení k přepravě podle § 50 zákona o zbraních – není vyloučeno, aby takový
podnikatel zajišťoval přepravu zbraní prostřednictvím jiného podnikatele (speditéra /
dopravce), který není držitelem zbrojní licence. Nadále na něm však spočívá plnění
povinností dle § 50 zákona o zbraních a nezbavuje se rovněž odpovědnosti za
přepravované zbraně či střelivo z hlediska možného porušení zákona o zbraních.
V případě, kdy zbraně či střelivo přepravuje taková osoba, aniž by o vydání povolení
podle § 50 zákona o zbraních požádala (popř. nebylo-li její žádosti vyhověno),
dopouští se rovněž správního deliktu podle § 76d odst. 8 zákona o zbraních. Je však
zřejmé, že reálný postih těchto osob může být v těchto případech problematický. Při
kontrole daných zbraní v průběhu přepravy, není-li policii povolení k přepravě
předloženo, je však možné, aby příslušník policie postupoval podle ustanovení § 56
zákona o zbraních a přepravované zbraně či střelivo zadržel (následně je předá
v případě zahraniční právnické osoby Policejnímu prezidiu).
Z praxe přeprav zbraní a střeliva v rámci dovozů především z jiných členských států
EU je známo, že relativně často dochází k situaci, kdy zahraniční podnikatel přepravu
provede, popř. zajistí ji prostřednictvím jiného cizozemského přepravce, resp.
sběrnou službou tak, že zbraně dodá v termínu, který není příjemci v České republice
(tj. tuzemskému držiteli zbrojní licence) znám, přičemž zároveň nesplní povinnosti
podle § 50 zákona o zbraních (popř. je nesplní ani jím zajištěný smluvní přepravce).
V těchto případech dochází k porušení zákona o zbraních touto zahraniční osobou
(popř. přepravcem), která přepravu zbraní či střeliva ve výše uvedeném smyslu
provádí. Současně však nelze dovozovat, že tuzemský podnikatel – příjemce těchto
zbraní měl povinnost sám požádat o povolení k přepravě, resp. zajistit dodržování
povinností při přepravě podle § 50 zákona o zbraních, a nelze jej za toto jednání
postihovat, resp. neumožnit mu převzetí daných zbraní, resp. zadržet je až
v okamžiku, kdy je tato tuzemská osoba převezme.
Je však zároveň třeba upozornit, že ve všech těchto případech je nutné důsledně
odlišovat veřejnoprávní rovinu, tedy porušení zákona o zbraních od roviny
soukromoprávní. Je nepochybně myslitelný případ, kdy vlastnictví ke zbraním již
přešlo na jednoho podnikatele v oboru zbraní a střeliva, nebo např. na základě
příslušné doložky INCOTERMS na něj přešla odpovědnost za náklad, avšak
povinnosti podle § 50 zákona o zbraních je z pozice toho, kdo zajišťuje, resp. provádí
přepravu, povinen plnit druhý podnikatel, který s danými zbraněmi dosud fyzicky
nakládá, či je předává k přepravě. V těchto případech je při posuzování porušení
povinností podle zákona o zbraních nezbytné vycházet právě ze zákona o zbraních.
Jinými slovy, i v těchto případech je například možné zbraně přepravované v rozporu
s požadavky zákona o zbraních zadržet, a dokonce není vyloučeno ani vyslovení
jejich zabrání v případném řízení o správním deliktu vedeném ovšem s osobou, která
byla povinna o vydání povolení k přepravě podle české právní úpravy požádat.
Obdobně je třeba postupovat též v případech, kdy např. v zásilce zbraní či střeliva,
jejichž přepravu zajišťuje podnikatel, který nemá sídlo či místo podnikání v České
republice, některá zbraň, jinak uvedená v obchodních listinách či přepravních
dokumentech, chybí, nebo v ní bude obsažena zbraň jiná. Tuzemský podnikatel
v oboru zbraní a střeliva je v takových případech oprávněn od přepravce
neobjednanou zbraň nepřijmout. V případech, kdy zásilku převezme a teprve
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následně tyto skutečnosti zjistí, je však povinen i takovouto zbraň evidovat, a tedy
v zákonem stanovené lhůtě zanést do příslušné evidence Centrálního registru zbraní.
Podnikatel v oboru zbraní a střeliva, který přepravu těchto zbraní na základě
neúplných nebo nesprávných údajů uvedených v povolení (popř. bez povolení)
k přepravě provedl, se však dopouští nepochybně porušení zákona o zbraních.
Vedle toho ovšem zákon o zbraních nemá vliv na soukromoprávní rovinu smluvního
vztahu mezi těmito podnikateli a na možnost domáhat se splnění závazku, náhrady
škody či jiných nároků z takového obchodního vztahu vyplývajících.

4. Kdo provádí hlášení přepravy podle § 50 a § 50a zákona o zbraních
a jaké údaje je třeba v tomto hlášení uvést
Jak bylo již uvedeno v předcházející části, podnikatelem v oboru zbraní a střeliva,
který provádí přepravu zbraní či střeliva, na kterou je vydáváno povolení je vždy
tuzemský držitel zbrojní licence nebo (pokud jde o dovoz, vývoz či tranzit) zahraniční
osoba, které bylo vydáno povolení. Hlášení přepravy podle § 50 odst. 7 je pak
povinen vždy provést právě tato osoba, tedy podnikatel v oboru zbraní a střeliva,
kterému bylo vydáno povolení k přepravě. Obdobně též v případě § 50a odst. 1
zákona o zbraních je hlášení povinen provést držitel zbrojní licence, který tuzemskou
přepravu provádí, popř. zajišťuje.
V hlášení přepravy se na předepsaném tiskopise, případně v příslušné aplikaci
Centrálního registru zbraní, uvedou náležitosti uvedené v § 50 odst. 7 nebo § 50a
odst. 1 zákona o zbraních. Požaduje-li zákon v ustanovení § 50 odst. 7 písm. g),
resp. v § 50a odst. 1 písm. g) uvedení „údajů o dopravci, včetně čísla zbrojní
licence“, je třeba vyjít z výkladu právní úpravy postavení podnikatele v oboru zbraní a
střeliva provádějícího přepravu, který byl podán výše. Jinými slovy, uvedou se údaje
o konkrétním dopravci, který přepravu fyzicky provádí, a jako číslo zbrojní licence se
uvede číslo zbrojní licence buď přímo tohoto přepravce (tj. v případě, že přepravu
provádí přímo držitel zbrojní licence skupiny C, který sám není ani příjemcem ani
odesilatelem daných zbraní či střeliva), nebo číslo zbrojní licence osoby, která
přepravu zajišťuje prostřednictvím jiného dopravce (a nese za ni tedy ve smyslu
zákona o zbraních odpovědnost). V případě podnikatele v oboru zbraní a střeliva,
který nemá sídlo či místo podnikání v ČR, se uvede cizozemské číslo jeho
podnikatelského oprávnění obdobného zbrojní licenci podle českého zákona o
zbraních.

5. Podklady pro vydání povolení k přepravě podle § 50 zákona o zbraních
Podklady pro vydání povolení k přepravě výslovně stanoví zákon, jedná se o:
•

žádost podanou prostřednictvím aplikace centrálního registru zbraní (v
případě tuzemských podnikatelů) nebo u cizozemských podnikatelů žádost
podanou na tiskopise, jehož vzor stanoví vyhláška č. 115/2014 Sb. (vyhláška
č. 115/2014 Sb. však upravuje toliko vzor české verze takového tiskopisu,
není však vyloučeno podat žádost též na některé z jazykových mutací tohoto
tiskopisu, uveřejněných na internetových stránkách Ministerstva vnitra) a
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•

v případě tuzemských podnikatelů v oboru zbraní a střeliva (držitelů zbrojních
licencí) též povolení podle zákona č. 228/2005 Sb. nebo licence podle zákona
č. 38/1994 Sb., je-li v daném konkrétním případě na základě těchto právních
předpisů vyžadována.

Správní orgán není oprávněn vyžadovat doložení dalších dokumentů, zvláště pak
nikoli těch, které v dané věci např. představovaly podklad pro vydání povolení či
licence Ministerstvem průmyslu a obchodu. Není však vyloučeno, aby žadatel připojil
k žádosti další přílohy, např. k prokázání splnění požadavků zákona, jejichž splnění
se uvádí v žádosti o povolení. Může se jednak kupř. o certifikáty a prohlášení
prokazující splnění požadavků na zabezpečení zbraní a střeliva při přepravě (část
třetí vyhlášky č. 115/2014 Sb.), mapový podklad s vyznačením trasy přepravy apod.

6. Návaznost přepravy na vývoz či dovoz zbraní prostřednictvím letecké
přepravy
Přepravu zbraní nebo střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva upravuje
především § 50 zákona o zbraních (dovoz, vývoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva) a
§ 50a zákona o zbraních (přeprava zbraní neb střeliva po území České republiky).
Ustanovení § 50 zákona o zbraních je třeba použít vždy, pokud podnikatel v oboru
zbraní a střeliva (ať již se sídlem či místem podnikaní v zahraničí nebo tuzemský
subjekt) přepravuje (tj. zajišťuje přepravu sám nebo prostřednictvím speditéra)
zbraně nebo střelivo a v souvislosti s touto přepravou dochází k překročení hranic
České republiky. Přitom není rozhodné, jakým konkrétním způsobem jsou zbraně
nebo střelivo přepravovány (jakým dopravním prostředkem), resp. jakým způsobem
vstoupí nebo setrvají (např. v jakém celním režimu) na území České republiky.
V případech, kdy část přepravy zbraní nebo střeliva (např. při dovozu dodání zbraní
na tuzemské letiště) ukončenou již na území České republiky zajišťuje jeden
podnikatel v oboru zbraní a střeliva a další část (kupř. z letiště do své provozovny)
jiný podnikatel v oboru zbraní a střeliva, je pouze podnikatel, který přepravuje
(zajišťuje jejich přepravu) zbraně nebo střelivo přes státní hranici České republiky
povinen postupovat podle § 50 zákona o zbraních. Podnikatel v oboru zbraní a
střeliva, který následně zbraně již na území České republiky převezme, je pouze
v případě, jde-li o přepravu více než 100 zbraní, více než 200 000 kusů střeliva nebo
jakéhokoliv množství munice, povinen postupovat podle § 50a zákona o zbraních a
takovou přepravu ohlásit příslušnému útvaru policie (v takovém případě jde již o
přepravu po území České republiky).
V určitých případech může (především pak v případě dovozu zbraní nebo střeliva)
dojít k situaci, kdy jsou zbraně či střelivo přepraveny na území České republiky
zahraničním subjektem bez toho, aby byly splněny povinnosti podle § 50 zákona o
zbraních. Subjekt, který v takovém případě přepravu realizoval (a to jak zahraniční
subjekt, tak i případný speditér) porušil zákon o zbraních. Zákon o zbraních však
neumožňuje takovou situaci zpětně řešit tak, že tuzemský subjekt, který zajišťuje
pouze část přepravy z místa dodání (např. z letiště, ze spedičního skladu apod.)
v rámci území České republiky, požádá o povolení přepravy těchto zbraní či střeliva
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podle § 50 zákona o zbraních. Takovýto tuzemský subjekt se nedopouští v daném
případě protiprávního jednání a jím realizovaná část přepravy zbraní nebo střeliva
(ze spedičního skladu, z letiště, celního skladu apod.) je přepravou po území České
republiky ve smyslu § 50a zákona o zbraních.

7. Zabezpečení zbraní při přepravě
Zákon o zbraních nově (s účinností od 1. července 2014) v § 50 odst. 9 (pro přepravu
zbraní při vývozu, dovozu nebo tranzitu přes území České republiky) a v § 50a odst.
3 stanoví, že podnikatel v oboru zbraní a střeliva, a to jak podnikatel se sídlem nebo
místem podnikání na území České republiky nebo v jiném státě, kterému bylo
vydáno povolení přepravovat zbraně nebo střelivo, je povinen zabezpečit zbraně
kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo
odcizení. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška
č. 115/2014 Sb., konkrétně pak její část třetí (§ 24 až § 26).
Obecně platí, že podle ustanovení vyhlášky č. 115/2014 Sb. je třeba postupovat ve
všech případech přepravy zbraní nebo střeliva s výjimkou letecké přepravy a
případů, kdy je zabezpečení nákladu provedeno v souladu s Úmluvou ADR (§ 24
vyhlášky č. 115/2014 Sb.).
7.1 Varianty zabezpečení zbraní a střeliva při přepravě
Konkrétní požadovaná podoba zabezpečení zbraní a střeliva při přepravě se liší
podle množství a povahy (především kategorií) přepravovaných zbraní a střeliva.
Každá přepravovaná zbraň musí být v nenabitém stavu. Jsou-li přepravovány zbraně
stejným dopravním prostředkem jako střelivo, přepravuje se střelivo odděleně od
zbraní (tj. minimálně v oddělených spotřebitelských baleních).
V případě, že se pro konkrétní přepravu nehodí ani jeden ze způsobů uvedených
níže, lze se podle § 26 vyhlášky č. 115/2014 Sb. s příslušným útvarem policie na
konkrétním jiném způsobu zabezpečení přepravovaných zbraní nebo střeliva předem
dohodnout.
•

Až 20 zbraní kategorie B a C nebo 20 000 nábojů

U malých množství zbraní a střeliva, jde-li o zbraně kategorie B a C v počtu do 20
kusů nebo střelivo do těchto zbraní v počtu do 20 000 nábojů, postačuje v průběhu
přepravy zabezpečení v podobě neustálé kontroly přepravovaných zbraní a střeliva
osobou provádějící přepravu. Jinými slovy postačuje neustálá přítomnost osoby
zajišťující přepravu v dopravním prostředku.
•

Zbraň kategorie A nebo až 100 zbraní kategorie A, B nebo C, 200 000 nábojů

Zbraně kategorie A (mimo munice) nebo zbraně kategorie B nebo C v počtu do 100
kusů nebo střelivo v počtu do 200 000 nábojů se v průběhu přepravy zabezpečují
(nejsou-li zabezpečeny podle § 25 odst. 3) jedním ze čtyř alternativních způsobů:
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1. Zajištění neustálé kontroly přepravovaných zbraní a střeliva alespoň 2 osobami
provádějícími přepravu.
2. Uzamčení v pevné přepravní schráně. Pevnou přepravní schránou může být
například plastový nebo kovový kufr na zbraně, překližkový či kovový box na náboje
apod., tyto schrány však musí umožňovat uzamčení. Za pevnou přepravní schránu
lze nepochybně považovat například též uzamykatelný skříňový návěs.
3. Použití zvláštního uzamčeného zařízení, které znemožňuje manipulaci s
přepravovanými zbraněmi a střelivem a zabraňuje oddělení jakékoli hlavní části
zbraně, není-li jiným způsobem zajištěno, že s přepravovanými zbraněmi nebo
střelivem nelze běžnými prostředky manipulovat. Tato forma zabezpečení se použije
patrně především v případě přepravy velkorozměrných zbraní, tj. především u zbraní
kategorie A. Tato forma zabezpečení může být realizována například též s použitím
běžného řetězu a zámku, je-li zabezpečeno, že s přepravovanými zbraněmi či
střelivem nebude následně možné manipulovat a nebude možné oddělit kteroukoli
hlavní část zbraně.
4. Vybavení dopravního prostředku zařízením (GPS), které umožňuje nepřetržité
sledování jeho pohybu a které je po celou dobu přepravy přihlášeno do systému
sledování pohybu a jím zaregistrováno. V těchto případech půjde o situace, kdy
podnikatel v oboru zbraní a střeliva není ještě povinen zajistit GPS sledování
dopravního prostředku podle § 50 odst. 8 nebo § 50a zákona o zbraních (podle
zákona má tuto povinnost až v případě přepravy více než 100 kusů zbraní, jakéhokoli
množství munice nebo více než 200 000 kusů střeliva), a podnikatel tedy vybaví daný
dopravní prostředek GPS zařízením a poskytne policii příslušné lokalizační údaje na
základě dobrovolnosti. Tento způsob zabezpečení přepravovaných zbraní a střeliva
lze však použít pouze po předchozí dohodě s policií, přičemž neexistuje právní nárok
na to, aby policie takový způsob zabezpečení umožnila (na překážku zde mohou být
například kapacitní důvody apod.).
•

Munice, více než 100 zbraní, více než 200 000 nábojů

Zbraně kategorie A, B nebo C v počtu více než 100 zbraní anebo střelivo v počtu
více než 200 000 kusů nábojů nebo jakékoli množství munice se zabezpečují podle §
25 odst. 3 vyhlášky č. 115/2014 Sb. Jde o stejné případy, ve kterých zákon stanovuje
povinnost vybavit dopravní prostředek GPS sledováním podle § 50 odst. 8, nebo
provést hlášení přepravy zbraní či střeliva po území České republiky podle § 50a
zákona o zbraních. Vybavením dopravního prostředku zařízením GPS v těchto
případech není samo o sobě dostatečným způsobem zabezpečení přepravovaných
zbraní nebo střeliva!
V těchto případech se zabezpečení provádí jedním ze čtyř alternativních způsobů:
1. Uzamčení přepravovaných zbraní a střeliva v nákladním prostoru a zároveň jejich
neustálá kontrola alespoň 2 osobami provádějícími přepravu,
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2. Uzamčení přepravovaných zbraní a střeliva v nákladním prostoru a zároveň
zajištění ochrany nákladního prostoru elektronickým zabezpečovacím zařízením
(alarmem),
3. Uzamčení přepravovaných zbraní a střeliva v nákladním prostoru a zároveň
takové zabezpečení přepravovaných zbraní nebo střeliva, které zamezuje běžné
manipulaci s nákladem a brání oddělení jeho části, například upevnění (např.
zafóliování) přepravovaných zbraní nebo střeliva na paletě (ať již běžné či letecké),
4. Uzamčení přepravovaných zbraní a střeliva v kontejneru schváleném pro
intermodální přepravu (námořní kontejner).
7.2 Uvedení způsobu zabezpečení v žádosti o povolení přepravy a v hlášení
Podnikatel v oboru zbraní a střeliva je povinen uvést způsob zabezpečení
přepravovaných zbraní nebo střeliva jak v žádosti o povolení přepravy [§ 50 odst. 4
písm. h) zákona o zbraních], tak i v případě hlášení přepravy [§ 50 odst. 7 písm. h) a
§ 50a odst. 1 písm. h) zákona o zbraních]. Ve většině případů tuzemských subjektů
budou tyto informace předávány prostřednictvím Centrálního registru zbraní.
V příslušném poli aplikace Centrálního registru zbraní (popř. v příslušné kolonce
listinného formuláře) je pak možné uvést např. odkaz na příslušné konkrétní
ustanovení § 25 vyhlášky č. 115/2014 Sb., které upravuje jeden ze způsobů
zabezpečení uvedených výše, nebo je možné způsob zabezpečení popsat stručně
slovně (např. „kontrola 2 osobami“, „zvláštní uzamčené zařízení“, „námořní kontejner“
apod.).
7.3 Osoba provádějící přepravu
Vyhláška č. 115/2014 Sb. nově v § 25 odst. 4 definuje pojem „osoba provádějící
přepravu“, kterou se rozumí „… osoba přítomná v dopravním prostředku, zejména
řidič, člen osádky, člen ostrahy, nebo v doprovodném vozidle.“. Zabezpečení
neustálou kontrolou přepravovaných zbraní nebo střeliva jednou či dvěma osobami
bude tedy často naplňováno již přítomností standardní osádky dopravního
prostředku. Na druhé straně je třeba, aby taková kontrola byla reálně možná (je tedy
například třeba, aby osoba, která se ve smyslu vyhlášky považuje za osobu
provádějící přepravu, měla k dispozici informaci o tom, že přepravuje zbraně či
střelivo).
• Osoba provádějící přepravu a zbrojní průkaz
Lze nepochybně považovat za vhodné, aby byla přeprava zbraní nebo střeliva na
základě povolení podle § 50 zákona o zbraních realizována osobou, která je
k dopravci, resp. k podnikateli v oboru zbraní a střeliva, který přepravu zbraní nebo
střeliva zajišťuje a jenž je držitelem zbrojní licence příslušné skupiny, v poměru
pracovním, členském nebo obdobném a která je držitelem zbrojního průkazu skupiny
D, nebo za účasti takové osoby.
Podle ustanovení § 58 odst. 1 zákona o zbraních musí být přepravované držené
zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do nich pod neustálou kontrolou držitele
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zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz
nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje. Tato úprava zákona o
zbraních (obdobně jako § 39 odst. 1, viz výše) reflektuje ustanovení jeho § 44 a násl.
jen pokud se jedná o právní zakotvení zbrojního průvodního listu, nikoli ale již
povolení podle § 50, popř. § 50a. Použití ustanovení § 44 až 46 a § 49 zákona o
zbraních na případy, kdy jde o vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně, zakázaného
doplňku zbraně nebo střeliva, realizovaný fyzickou nebo právnickou osobou v rámci
její obchodní činnosti uskutečňované podle zvláštního právního předpisu, je však
podle § 51 odst. 3 zákona o zbraních vyloučena.
Pokud jde o osobu zajišťující přepravu, která jinak s přepravovanými zbraněmi či
střelivem nemanipuluje a která pouze zajišťuje jejich dopravu příslušným dopravním
prostředkem z místa na místo, nemusí tato osoba být s ohledem na výše uvedené a
vzhledem ke speciální úpravě zabezpečení zbraní a střeliva v průběhu jejich
přepravy podnikatelem v oboru zbraní a střeliva držitelem zbrojního průkazu. Může
se pak tedy standardně jednat o případ řidiče dopravního prostředku, který však na
území České republiky zajišťuje toliko samotný pohyb dopravního prostředku.

11

