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Zákon o střelných zbraních  
a střelivu 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

14. března 2023, 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 
2.408,-  Kč vč. DPH) 

CÍLE KURZU 

 

Cílem kurzu je provést detailní rozbor právních předpisů upravujících oblast civilních zbraní. 
Kurz nejprve představuje relevantní právní úpravu a následně se soustředí na hlavní relevantní 
zákon -zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona 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, a 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o zbraních), v platném znění.  

 

Kurz vymezuje strukturu a základní pojmy zákona o zbraních tak, aby jeho uživateli usnadnil 
orientaci v něm. Dále se zabývá kategorizací zbraní a možnosti jejich držení, skupinami 
zbrojních průkazů a rozsahem oprávnění jejich držitelů. Vymezuje práva a povinnosti držitelů 
zbraní. včetně otázky zabezpečení zbraní. Identifikuje, co se děje se zbraní v případě úmrtí 
jejího držitele, zda je možné zdědit zbraň, jak postupovat, dojde-li k nálezu zbraně, atd. 
V závěru se kurz věnuje přestupkovému právu, když vymezuj přestupky na úseku zákona o 
zbraních na modelových příkladech. 

 

Kurz reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu 
detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny a 
zohledňuje rovněž probíhající legislativní diskusi a projednávané novely.  
 
 

 

 

Účastníci kurzu mají možnost klást lektorce dotazy a podněty korigující obsah kurzu 
předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 
juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání). 
Využití této možnosti lektorka vřele vítá! 



2 
 

OBSAH KURZU 

1. Úvod do problematiky 
a. Zdroje  
b. Cíle a očekávání 
c. Právní úprava  

2. Základní pojmy  
a. Zbraň 
b. Střelivo 
c. Držení zbraně 
d. Nošení zbraně 
e. Zbrojní průkaz 
f. Podnikatel v oboru zbraní 
g. Zbrojař/zbrojník 
h. Střelnice 
i. A další  

3. Kategorie zbraní a střeliv 

a. Rozdělení zbraní 

b. Podmínky držení jednotlivých zbraní 

4. Zbrojní průkaz 

a. Skupiny 

b. Vydání zbrojního průkazu 

- nový zbrojní průkaz 

- rozšíření 

- zánik 

- vzdání se 

- odnětí 

c. Věkové hranice 

d. Zdravotní způsobilost 

- Příklady z praxe 

e. Odborná způsobilosti 

f. Spolehlivost 

5. Životní situace 
a. Veřejné vystavování zbraní  
b. Úmrtí držitele 

- Dědění zbraně 
c. Nález zbraně 
d. Zabrání/propadnutí zbraně 
e. Dražba zbraně 
f. A další 

6. Řízení o přestupku 

a. Skutkové podstaty přestupku 

b. Rozbor modelového příkladu  

c. Nejčastější chyby 
d. Nejčastější námitky „pachatele“ a okolnosti vylučující protiprávnost 
e. Účelové a obstrukční jednání podezřelého/obviněného/pachatele a obrana proti 

němu 
7. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech) 
8. Diskuse a konzultace 



3 
 

 
LEKTOR KURZU 

 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání 
úředníků veřejné správy zejména v oblasti přestupkového práva, správního 
řízení a stavebního práva, autorka a spoluautorka řady odborných článků a 
publikací.  

 


