Informační leták ke zbraním kategorie C-I
Vážený zákazníku,
stáváte se majitelem střelné zbraně kategorie C-I. Ačkoli zákon k nabývání a nakládání s touto
zbraní nevyžaduje, abyste byl držitelem zbrojního průkazu, přesto vám z něj vyplývají určité
povinnosti a omezení.
První povinnost - ohlášení
Nabytí zbraně kategorie C-I jste povinen do 10 pracovních dnů (tj. obvykle do dvou týdnů) ohlásit
policii, konkrétně odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Ohlášení se provádí na
předepsaném formuláři, který si můžete vyzvednout na zmíněném odboru policie, nebo si ho
můžete stáhnout na www.gunlex.cz/formular (pokud budete formulář sami tisknout, musí být
vytištěn ve formátu A4 a oboustranně). Vyplněný formulář můžete na odboru policie podat osobně,
nebo ho poslat poštou, nebo ho poslat v elektronické formě datovou schránkou nebo e-mailem s
elektronickým podpisem.
Můžete se také dohodnout s prodejcem zbraně, že ohlašovací povinnost splní za vás na základě
plné moci, kterou mu udělíte. Není to ovšem povinnost prodejce, záleží to na dohodě.
Povinnosti a omezení při nakládání se zbraní
Zbraň máte zakázáno nosit (tj. mít ji u sebe na veřejném místě nabitou) nebo s ní na veřejnosti
nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo
návykových látek, nebo jste pod vlivem léků či nemoci, které omezují schopnost řízení motorových
vozidel.
Zbraň máte zakázáno nosit viditelně na veřejnosti nebo místě veřejnosti přístupném, ledaže se
podílíte na akci, při které lze viditelné nošení zbraně považovat za obvyklé a přiměřené. Příkladem
může být sportovní střelecká akce, divadelní představení, rekonstrukce historické události,
startovní výstřel u běžecké soutěže a podobně. Při běžném nošení např. pro sebeobranu musíte
zbraň nosit skrytě, tj. tak, aby nebyla vidět.
Zbraň kategorie C-I a střelivo do ní nemusíte přechovávat v trezoru. Jste však povinen zbraň a
střelivo přiměřeně zabezpečit před ztrátou, krádeží a zneužitím. Pojem přiměřeně zabezpečit
znamená, že nepovolaná osoba by se ke zbrani či střelivu neměla dostat bez překonání odporu
(např. vypáčení zámku). Máte-li zbraň u sebe, musíte ji mít pod svou kontrolou (tj. nenechávejte ji
bez dohledu).
Používání zbraně ke střelbě
Ze zbraní na dělené střelivo1 smíte střílet střelami pouze na střelnici. Z ostatních zbraní kategorie
C-I smíte střílet na místech a za okolností, kdy nehrozí ohrožení života, zdraví nebo majetku nebo
narušení veřejného pořádku. Totéž platí, pokud budete ze zbraně na dělené střelivo střílet pouze
prachem bez střely.
Použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku se řídí ustanovením trestního zákoníku o

krajní nouzi (§ 28) a nutné obraně (§ 29). Za těchto podmínek je použití zbraně dovoleno v
podstatě kdekoli, počítejte však s tím, že takové použití velmi pravděpodobně bude vyšetřováno
policií.
Převod zbraně na nového majitele
Pokud tuto zbraň budete chtít prodat, darovat či jinak trvale převést na jinou osobu, máte
následující dvě povinnosti:
1. Zbraň smíte převést pouze na osobu starší 18 let, která je plně svéprávná a má místo pobytu na
území České republiky2. Tyto informace lze nalézt v občanském průkazu či cestovním pasu. Místo
pobytu je v něm zapsáno, věk lze dovodit z data narození. Pokud v dokladu není zapsáno omezení
svéprávnosti, můžete držitele považovat za plně svéprávného.
2. Převod zbraně musíte ohlásit policii stejným postupem jako nabytí, tj. do 10 pracovních dnů na
stejném formuláři doručeném osobně, poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým
podpisem apod. (tj. převod zbraně musí vždy ohlásit OBĚ strany – jak převádějící osoba, tak i
nabývající.)
Cestování se zbraní kategorie C-I
Po území České republiky můžete se zbraní cestovat volně. Pokud byste však cestovali do
zahraničí, musíte mít zbraň buď zapsanou v evropském zbrojním pasu, nebo musíte mít zbrojní
průvodní list pro tranzit. Obojí vydává Policie ČR a může je vydat i osobě, která není držitelem
zbrojního průkazu.
Kromě toho se samozřejmě musíte také řídit zákony a dalšími předpisy země, ve které se se
zbraní nacházíte.
Zapůjčení zbraně jiné osobě
Zbraň smíte půjčit svéprávné osobě starší 18 let 3. Pokud má osoba se zbraní nakládat pod vaším
dohledem, musíte ji poučit, jak má se zbraní bezpečně zacházet. Pokud má osoba se zbraní
zacházet samostatně (tj. bez dohledu), musíte ji navíc poučit o povinnostech a omezeních
uvedených v odstavcích Povinnosti a omezení při nakládání se zbraní a Používání zbraně ke
střelbě.
______________________________________________________________

Poznámky:
1

Jde o zbraně nabíjené zvlášť prachem a střelou.

2

Osobě bez místa pobytu na území ČR můžete zbraň prodat, pokud má zbrojní průvodní list pro vývoz. V
takových případech se však raději poraďte s podnikatelem v oboru zbraní a střeliva nebo s odborem služby
pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR.
3

Při zapůjčení zbraně zákon nevyžaduje podmínku místa pobytu; osoba, které zbraň půjčujete, tedy nemusí
mít místo pobytu na území České republiky. To se vyžaduje pouze při prodeji, darování či jiné formě trvalého
převodu vlastnictví.

