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ČÁST PRVNÍ

OTÁZKY K PROKÁZÁNÍ ZNALOSTI  
ZÁKONA O ZBRANÍCH A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

VYDANÝCH K JEHO PROVEDENÍ;  
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH 

OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ

První ze tří částí souboru testových otázek je nejrozsáhlejší a slouží k prokázání 
znalosti zákona o zbraních, jakož i prováděcích právních předpisů (prováděcím 
právním předpisem je např. vyhláška ministerstva) a právních předpisů upra
vujících oprávněné použití zbraně (čímž tvůrce testových otázek myslí znalost 
podmínek krajní nouze a nutné obrany podle trestního zákoníku; o oprávněné 
použití zbraně v pravém slova smyslu – tj. podle § 32 trestního zákoníku – se 
zde nejedná). Nejpočetnější jsou v této části otázky týkající se přímo samotného 
zákona o zbraních.

Zákon o zbraních je zkrácený název zákona č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o zbraních (dále také 
jen „zákon“) byl za dobu své účinnosti mnohokrát novelizován a ve své současné 
podobě existuje od 1. srpna 2017. Od tohoto data se také používá aktuální soubor 
testových otázek ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního 
průkazu.

Mnohé zákony ve svých úvodních ustanoveních vymezují předmět úpravy, 
tedy svou věcnou působnost, a činí tak i zákon o zbraních. Zákon o zbraních upra
vuje nakládání se střelnými zbraněmi a střelivem, podmínky pro provozování 
střelnic, nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu. Pokud by 
zákon nestanovil nic dalšího, znamenalo by to, že by se například vztahoval na 
veškeré nakládání se střelnými zbraněmi na území České republiky. Tak tomu 
ovšem není, a to proto, že zákon sám vzápětí určuje, na jaké oblasti se nevztahuje, 
čímž jsou stanoveny výjimky z působnosti zákona o zbraních. Pro úplnost ještě 
musíme dodat, že i z těchto výjimek existují výjimky, což je v zákoně vyjádřeno 
slovy „neníli dále stanoveno jinak“. To znamená, že pokud to v zákoně výslovně 
stanoveno je, tak se zákon o zbraních vztahuje i na tyto oblasti.
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Průvodce testovými otázkami

Příklad

Výjimkou z působnosti zákona o zbraních jsou například zbraně, které jsou nabývány 
nebo drženy ve výzbroji bezpečnostními sbory. Praktickým důsledkem je například to, 
že policista (Policie ČR je jedním z bezpečnostních sborů) nepotřebuje pro výkon služby 
zbrojní průkaz. Použití střelné zbraně policistou se řídí zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by si však tentýž policista chtěl 
pořídit svou vlastní střelnou zbraň, podléhal by plně zákonu o zbraních.

Smysl prvních otázek je tedy i přes jejich poněkud kostrbatou formulaci 
zjevný – otestovat znalost výjimek z působnosti zákona o zbraních. Otázky jsou 
formulovány negativně, tj. neptají se, na jaké oblasti se zákon vztahuje, nýbrž na 
jaké oblasti se zákon nevztahuje.

Tip

Pro úspěšné zodpovězení těchto otázek si zapamatujme, že zákon o zbraních se ne-
vztahuje na zbraně, střelivo a  munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji 
ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory, které jsou určeny k  ověřování 
ČÚZZS (Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva), které jsou kulturními památ-
kami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, 
které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí, a nevztahuje se ani na zřizování a provo-
zování střelnic ČÚZZS. 

Několik otázek naopak testuje znalost obecné působnosti zákona a ptá se na 
skupiny osob, které do žádné z výjimek nepatří.

Tip

Nenechme se zmást a pamatujme, že jelikož pro zmíněné skupiny osob žádné výjimky 
z působnosti zákona stanoveny nejsou, zákon o zbraních se na ně vztahuje. Jde o:
 zaměstnance poskytovatele bezpečnostních služeb pověřené zajišťováním fy-

zické ostrahy státních jaderných zařízení, 
 zaměstnance obou komor Parlamentu České republiky, 
 zaměstnance České obchodní inspekce.

Pozor!

Jedna otázka směřuje i na znalost zmíněných výjimek z výjimek, když se ptá na situaci, 
kdy stát umožní disponovat se zbraní, střelivem nebo municí (které jsou v jeho držení 
a  nevztahuje se na ně zákon o  zbraních) komukoliv jinému, kdo je oprávněn zbraně, 
střelivo nebo munici držet podle zákona o zbraních. Na tuto věc se zákon o zbraních 
vztahuje od okamžiku převzetí. 
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Poslední dvě otázky na působnost zákona se týkají výbušnin. Zákon o zbraních 
se na výbušniny vymezené zákonem upravujícím nakládání s výbušninami (jde 
o zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů) nevztahuje, neníli dále stanoveno jinak. Ovšem 
výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, 
znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice, se 
považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních.

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na

A zbraně a střelivo, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji obecní 
policií.

B
zbraně a střelivo, které jsou nabývány do vlastnictví příslušníky aktivní 
zálohy ozbrojených sil České republiky, pokud tak rozhodne Ministerstvo 
obrany. 

C zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji 
ozbrojenými silami České republiky.

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na

A
zbraně a střelivo, které jsou nabývány nebo drženy poskytovateli 
bezpečnostních služeb pověřenými zajišťováním fyzické ostrahy objektů 
ústředních orgánů státní správy.

B
zbraně a střelivo, které jsou nabývány do vlastnictví příslušníky 
bezpečnostních sborů či strážníky obecní policie, pokud tak rozhodne 
Ministerstvo vnitra.

C zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji 
bezpečnostními sbory.

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na

A zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem 
pro zkoušení zbraní a střeliva.

B
zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k certifikaci tuzemskými 
i cizozemskými subjekty působícími na úseku technické normalizace, 
metrologie a státního zkušebnictví.

C

zbraně, střelivo a munici, které jsou z působnosti zákona o zbraních 
vyjmuty rozhodnutím Ministerstva vnitra. Toto rozhodnutí je podmíněné 
získáním předchozího souhlasného stanoviska Ministerstva průmyslu 
a obchodu a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
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Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na

A

zbraně, střelivo a munici, které byly prohlášeny za veřejnou památku 
na základě rozhodnutí tuzemského nebo cizozemského orgánu státní 
památkové péče. Toto rozhodnutí musí být dodatečně potvrzeno 
Ministerstvem vnitra. 

B
zbraně, střelivo a munici, které jsou na základě žádosti orgánu státní 
památkové péče v příslušném rejstříku Ministerstva vnitra vedeny jako 
kulturně významné předměty.

C
zbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními památkami, součástí 
souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, 
které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí.

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na

A zřizování a provozování střelnic Českým úřadem pro zkoušení zbraní 
a střeliva.

B zřizování a provozování střelnic obecní policií, pokud má být střelnice 
následně využívána pouze pro potřeby výcviku strážníků obecní policie.

C zřizování a provozování střelnic Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví.

Na zaměstnance poskytovatele bezpečnostních služeb pověřené 
zajišťováním fyzické ostrahy státních jaderných zařízení se zákon 
o zbraních

A vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost.

B vztahuje.
C nevztahuje.


