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Nakládání s mechanickými zbraněmi od 30. ledna 2021
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra obdržel dotaz týkající se
nakládání s mechanickými zbraněmi. K uvedenému z hlediska působnosti zdejšího
odboru sdělujeme následující:
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),
ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 30. ledna 2021, už nadále
mechanické zbraně nezařazuje mezi zbraně kategorie D podle § 7 ani mezi jiné
kategorie zbraní podle § 4 až § 7 uvedeného zákona.
Ve vztahu k úpravě zákona o zbraních platné před 30. lednem 2021 je třeba
uvést, že tato dopadala pouze na mechanické zbraně s napínací sílou větší než 150 N,
které byly zbraněmi kategorie D podle někdejšího znění § 7 písm. g) tohoto zákona.
Mechanické zbraně s napínací sílou menší než 150 N pak úpravě zákona o zbraních
vůbec nepodléhaly, a tedy ani nebyly zbraněmi ve smyslu uvedeného zákona.
Ve vztahu ke stávajícímu znění zákona o zbraních je třeba uvést, že pokud tento
mechanické zbraně explicitně nezařazuje do některé z kategorií zbraní, tak tyto zbraně
nelze zařazovat mezi zbraně kategorie D podle ustanovení § 7 písm. i), stejně jako
mezi ně nelze zařazovat např. tzv. chladné zbraně.
Uvedený závěr je třeba opřít zejména o systematický výklad zákona o zbraních,
kdy nelze pod § 7 písm. i) podřazovat celé kategorie nejasně a neurčitě vymezených
výrobků, které v uvedeném zákoně explicitně nespadají do žádné kategorie zbraní,
jako jsou například mechanické zbraně, mezi něž spadají např. luky, samostříly
a praky, nebo chladné zbraně, neboť opačný výklad ustanovení § 7 písm. i) uvedeného
zákona by měl za následek nekontrolovatelné rozšiřování působnosti zákona
o zbraních na řadu předmětů, které běžně za zbraně považovány nejsou,
s nepředvídatelnými dopady na jejich držitele, kdy uvedené rozhodně nebylo záměrem
zákonodárce.
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Opačný závěr by měl za následek řadu právně neřešitelných situací, kdy by se
například na mechanické zbraně musela vztahovat i povinnost podle § 15 odst. 2
zákona o zbraních, kdy by musely být při střelbě označeny zkušební značkou podle
zákona č. č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších
předpisů, který se ale na mechanické zbraně nevztahuje
Závěrem tak je třeba uvést, že mechanické zbraně s účinností od 30. ledna
2021 nejsou zbraněmi ve smyslu zákona o zbraních a nevztahují se na ně pravidla pro
nakládání se zbraněmi podle tohoto zákona. Nelze je tak považovat za zbraně
kategorie D podle § 7 písm. i) uvedeného zákona.

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení
v z. Mgr. Ing. Jan Bartošek
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