
U Pergamenky 1511/3 
170 00 PRAHA 7 

CZECH REPUBLIC 

Tel./Fax: ++420/220 876 797 
e-mail: shooting@shooting.cz 

www.shooting.cz  
 IČO: 00539520 datová schránka: 3q4ssis 

 

 
 
 

 
V Praze dne 19.2.2018 
 

VÝZVA PREZIDENTA ČESKÉHO STŘELECKÉHO SVAZU, z.s. ČLENŮM 
  
  ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s. plně podporuje novou 2018 petici "Za zachování práv 
bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní". ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s. 
doporučuje všem svým členům připojit svoje podpisy pod touto novou 2018 peticí.  Pro 
usnadnění sběru podpisů,  budou mít zájemci možnost novou 2018 petici podepsat i při 
brzkých akcích ČESKÉHO STŘELECKÉHO SVAZU, z.s. 
  

Návazně na výše uvedené, odmítáme vládní novelu zákona o zbraních, která je 
implementací tzv. odzbrojovací směrnice, a která je v rozporu s Programovým 
prohlášením vlády, usnesením Výboru „petičního a bezpečnostního“ Senátu Parlamentu 
ČR, žalobou podanou u EU ze strany MZV ČR a především se zájmy naší země. 
Odzbrojovací směrnice,  je schválena jako tzv. „otevřená“,  a  v dalších letech zajisté 
bude postihovat více a více občanů se zbrojními průkazy, včetně členů ČESKÉHO 
STŘELECKÉHO SVAZU, z.s.  

 
Souhlasíme s tím, že Česká republika nemá onu nesmyslnou odzbrojovací směrnici 

implementovat, a to i za cenu sankcí. Připomínáme, že nebylo dosud rozhodnuto 
v probíhající žalobě ČR u Soudního dvora EU na tuto normu. Jsme proto připraveni 
v nadcházejícím legislativním procesu podpořit vše pro to, aby tato novela byla 
zamítnuta. Zdůrazňujeme, že česká právní úprava v oblasti regulace zbraní,  je plně 
funkční, bezproblémová a vyvážená. Drtivá většina změn, které zahrnuje tato novela 
prezentovaná paradoxně jako "boj proti terorismu", představuje zbytečné restriktivní 
zásahy, které šikanují pouze zákona dbalé legální držitele zbraní, omezují je na jejich 
právech a představují nárůst byrokracie a administrativy. Jedná se například o zkrácení 
platnosti zbrojního průkazu, zákaz používání tzv. velkokapacitních zásobníků či evidenci 
a zavedení zvláštních podmínek pro držbu některých specifických druhů zbraní. Žádné 
z těchto opatření,  nepovede ke zvýšení bezpečnosti, ani prevenci zločinnosti a terorismu, 
jak bylo deklarováno. 

 
I když se tato první vlna přicházejících zákazů nemusí dotknout většiny našich 

střelců, co se týká výkonu střeleckých sportů, připomínáme, že zmíněná zákazová 
směrnice byla schválena jako "otevřená" - každé dva roky mají pravidelně následovat 
"analýzy stavu" a taktéž tzv. další opatření. A bruselští politici již nezastírají, že půjde o 
další vlny zákazů, od kterých jde očekávat, že by do budoucna mohly zkomplikovat nebo 
dokonce  úplně znemožnit realizaci některých střeleckých disciplin.  
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Proto Vás, vážené členy ČESKÉHO STŘELECKÉHO SVAZU, z.s., tímto vyzývám  k co 
největší podpoře a podpisu Nové 2018 petice "Za zachování práv bezúhonných českých 
občanů v oblasti legálních zbraní", která má za cíl negativní dopady direktiv EU výrazně 
zmírnit či jim zcela zabránit. 
  

 
 

 
S pozdravem 

 
 Jiří Streit, v.r. 
 prezident ČSS, z.s. 
  

 


