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 Dne 10. května 2010 byl prezidentem republiky podepsán návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva 
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 
Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony; ve Sbírce 
zákonů byl publikován jako zákon č. 148/2010 Sb. 
 

 Jedním z novelizovaných zákonů je také zákon č. 119/2002 Sb., 
o zbraních , ve znění pozdějších předpisů.  
 

 Držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence je nově stanovena 
povinnost předložit zbra ň na výzvu p říslušného útvaru policie ke kontrole 
Českému ú řadu pro zkoušení zbraní a st řeliva, vzniklo-li p ři kontrole 
zbraně příslušným útvarem policie d ůvodné podez ření na špatný 
technický stav zbran ě. Tuto povinnost musí držitel zbrojního průkazu nebo 
zbrojní licence splnit do 20 pracovních dn ů ode dne oznámení výzvy. 
 

 Této povinnosti odpovídá také nová skutková podstata přestupku, resp. 
správního deliktu u podnikajících fyzických nebo právnických osob, kdy osoba, 
která nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbraň ve stanovené lhůtě 
Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ke kontrole, se dopouští 
přestupku, za který je možné uložit pokutu do 20 000 Kč, nebo správního 
deliktu, za který je možné uložit pokutu do 500 000 Kč. 
 

 Současně bylo novelizováno ustanovení § 76a odst. 3 zákona 
o zbraních. Nově bude možné postihnout také osoby, které poruší povinnost 
vyplývající z ustanovení § 58 odst. 1 tím, že nošené nebo přepravované zbraně 
kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní nebudou pod neustálou 
kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu, 
který přepravu realizuje, v případě zbraní kategorie D tím, že tyto zbraně 
a střelivo do nich nebudou pod neustálou kontrolou jejich oprávněného držitele. 
 

Zákon č. 148/2010 Sb., kterým se mění i zákon o zbraních, nabývá 
účinnosti 1. července 2010 . 

 
       Mgr. Milena Bačkovská  
            vedoucí oddělení 


