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Připomínky k návrhu nové vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo 
muničnímu průkazu, č.j. předkladatele 42138/2018 
 
 
Zasíláme vám připomínky AVZO TSČ ČR z.s. k návrhu nové vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti 
ke zbrojnímu nebo muničnímu průkazu, a to nejen z pohledu držitelů zbrojních průkazů a majitelů 
zbraní, ale také z pohledu sportovních střelců. AVZO TSČ ČR z.s. je sportovním svazem, který sdružuje 
sportovce ve 220 pobočných spolcích, jejichž majoritní odborností je střelectví. 
 

1. Nutnost odborných vyšetření 
 
Současná vyhláška č. 493/2002 Sb. v § 2 odst. 2 stanoví nezbytný obsah každé prohlídky, přičemž 
v písm. c) uvádí „další potřebné odborné vyšetření v případě, že u žadatele je nezbytné vyloučit 
podezření na nemoc, která omezuje nebo vylučuje zdravotní způsobilost žadatele“. 
 
Vzhledem k dosavadní praxi považujeme za zcela dostatečné, že stávající vyhláška požaduje další 
odborné vyšetření pouze v případě, že je nezbytné vyloučit existující podezření na nemoc. 
 
Návrh nové vyhlášky stanoví v § 1 odst. 3 obsah lékařské prohlídky tak, že nutí vyšetřujícího lékaře 
vyloučit řadu onemocnění a stavů, které může vyloučit jen odborný specialista. Vzhledem k počtu 
držitelů zbrojních oprávnění a k omezeným kapacitám lékařů specialistů (kteří jsou dostupní jen 
v okresních a krajských městech), lze předpokládat významné prodlevy při prodlužování platnosti 
zbrojních průkazů, kdy bude reálně hrozit, že držitel bez svého zavinění nestihne termín vyšetření a 
ocitne se ve velkých problémech kvůli vlastnictví zbraní bez platného zbrojního oprávnění. Nadto lze 
překládat neúměrné zdražení lékařského posudku až na tisíce Kč. 
 

2. Laické hodnocení ze strany lékařů 
 
Příloha č. 1, Část II, Oddíl 2 obsah odstavců 5, 6, 7, 8 a některá další ustanovení vyhlášky předpokládají, 
že vyšetřující lékař je schopen posoudit, jaký stav znemožňuje bezpečnou manipulaci se zbraní a 
střelivem, tedy že sám vyšetřující lékař je držitelem zbrojního oprávnění a zná principy bezpečné 
manipulace se zbraní a střelivem. Pokud daný lékař tyto znalosti nemá, hodnotí žadatele čistě na 
základě svých laických představ a dojmů, nikoliv jako odborník. Dosavadní praxe ukazuje, že ve 



sporných či nejasných případech často vedou neznalosti lékařů v oboru zbraní a střeliva 
k bezdůvodným negativním zdravotním posudkům v neprospěch žadatele. Opravné prostředky sice 
existují, ale dlouhé čekací lhůty, které pravděpodobně s platností nového návrhu vyhlášky ještě 
výrazně vzrostou, reálně povedou k nepřijatelným prodlením a k výraznému nárůstu agendy související 
s prodlužováním platnosti zbrojních průkazů a s propadlými zbrojními průkazy. 
 
Obecně lze k obsahu návrhu vyhlášky konstatovat, že nově výrazně rozšiřuje prostor pro libovůli 
praktickým lékařům a dává lékařům mnohem větší možnost hodnotit žadatele podle svých 
subjektivních názorů a laických představ. 
 

3. Zasahování MZ ČR do mezinárodních sportovních klasifikací 
 
Mezinárodní paralympijský výbor definuje klasifikace paralympijských sportovních střelců SH1 a SH2, 
které jsou udělovány sportovcům s různě závažným poškozením končetin včetně amputací. Touto 
vyhláškou by MZ znemožnilo nebo zcela zásadně ztížilo paralympijskou sportovní střelbu v ČR, protože 
handicapovaní sportovní střelci by již nemohli být držiteli zbrojního průkazu a nemohli by vlastnit 
zbraně, které jsou jejich hlavním sportovním náčiním. Považujeme tento pokus o zasahování státní 
správy ČR do mezinárodních sportovních disciplín za zcela nepřijatelný. 
 

4. Dopady vyhlášky 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že tento způsob regulace bude mít negativní dopady na státní rozpočet, 
bude mít negativní finanční dopady na držitele zbrojních průkazů a povede k přetížení zdravotnického 
systému. Místo aby vyhláška odstraňovala nedostatky stávající právní úpravy, vnáší do problematiky 
nové problémy a právní nejistotu pro držitele zbrojních průkazů v jejich neprospěch.  
 

5. Závěr 
 
Považujeme současný stav za plně dostačující. Současně připomínáme, že Ministerstvo vnitra ČR 
pracuje na zcela nové legislativě v oboru střelných zbraní a střeliva. Návrh vyhlášky používá pojmy a 
označení, které odpovídají současnému zákonu č. 119/2002 Sb., a v této podobě bude s novým 
zákonem o zbraních a střelivu nekompatibilní. Navrhujeme stáhnout tento návrh vyhlášky a novou 
vyhlášku zpracovat až v podobě, která bude kompatibilní s novým zákonem o zbraních a střelivu a 
která bude skutečně odpovídat reálné praxi a reálným potřebám a poznatkům. 
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