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Stanovisko k nakládání se zbraněmi kategorie D a jejich svěřování 
 

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra vydává s ohledem na dotazy 
stran nakládání se zbraněmi kategorie D a jejich svěřování z hlediska své působnosti 
následující stanovisko: 
 
 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 
a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, je zbraň kategorie D 
nebo střelivo do této zbraně oprávněna nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit 
fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, pokud tento zákon 
nestanoví jinak. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do 
vlastnictví a držet též držitel zbrojního průkazu nebo právnická osoba. 

 
Podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona o zbraních lze zbraň kategorie A-I, B, C, 

C-I nebo D anebo střelivo do této zbraně lze svěřit jiné fyzické osobě, která není 
oprávněna takovou zbraň držet, zejména v rámci 

  
a) výcviku a výuky ve střelbě, 
b) sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba, 
c) výuky k loveckým účelům, 
d) přípravy na budoucí povolání související s držením nebo nošením zbraně, 
e) filmové nebo divadelní činnosti, jde-li o zbraň upravenou pro střelbu 

nábojkami nebo cvičnými náboji, nebo 
f) výuky branné přípravy nebo výuky v oboru, jehož obsahem je i výroba, 

opravy a zkoušky zbraní a střeliva. 
 
 
V návaznosti na výše uvedené ustanovení § 59 odst. 4 zákona o zbraních 

stanoví, že při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může 
osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň uvedenou v odstavci 1, 
avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu 
skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se 
zbraní a střelivem. 
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Při výkladu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o zbraních je třeba kromě jeho 
znění přihlédnout i k historickému vývoji uvedeného institutu a k hlavnímu účelu 
právní úpravy zákona o zbraních, tj. k zajištění toho, aby se střelnými zbraněmi 
nakládaly jen oprávněné osoby. 

 
V rámci uvedeného nelze zapomínat na skutečnost, že zbraně kategorie A, A-

I, B, C, C-I nebo D může jiné osobě za podmínek ustanovení § 59 zákona o zbraních 
pouze osoba, která je k jejich držení a k nakládání s nimi sama oprávněna. 

 
V uvedeném světle je potřeba vykládat i ustanovení § 59 odst. 4 zákona 

o zbraních, které je tak třeba vztahovat pouze ke zbraním podle odstavce 1 
uvedeného zákona, jejichž držení je podmíněno držením zbrojního průkazu skupiny 
B nebo C, kdy není ve světle uvedeného aplikace této podmínky, a v logické 
návaznosti na ni ani celého tohoto ustanovení, na zbraně kategorie D interpretačně 
ani systematicky udržitelná. 

 
Uvedené ustanovení odstavce 4 tak nelze uplatňovat ve vztahu ke zbraním 

kategorie D, jež může podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zbraních nabývat do 
vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům 
i bez toho, aby byla držitelem zbrojního průkazu. 

 
S ohledem na uvedené je tak třeba dovozovat, že na svěřování zbraní 

kategorie D dopadá v rámci ustanovení § 59 zákona o zbraních pouze odstavec 1. 
Naopak odstavec 4 uvedeného ustanovení se na svěřování zbraní kategorie D 
nevztahuje. 

 
Nakládání s takovou zbraní se však i nadále řídí ostatními omezeními podle 

zákona o zbraních, zejména těm vztahujícími se ke střelbě z ní podle ustanovení 
§ 15 zákona o zbraních. 

 
Zbraň kategorie D tak může její oprávněný držitel svěřit jiné osobě, bez 

stanoveného věkové omezení – tj. i věku nižšího než 10 let. 
 
Závěrem je třeba doplnit, že výše uvedené závěry je třeba analogicky 

vztahovat i na zbraně kategorie C-I, kdy je třeba dále zdůraznit, že při svěřovaní 
zbraní uvedených kategorií dětem mladším 10 let je třeba v zájmu bezpečnosti ve 
zvýšené míře přihlížet ke vhodnosti svěření konkrétního typu zbraně kategorie C-I 
nebo D a zajistit, aby na nakládání s tímto způsobem svěřenou zbraní dohlížela 
k tomu způsobilá a adekvátně proškolená osoba. 
 
 

Mgr. Milena Bačkovská 
vedoucí oddělení 

 


