
Výčet hlavních změn v novele zákona 119/2002 Sb.:
 Zanikl institut Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy, byl nahrazen Odborem 

(oddělením) služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

 Použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany je třeba neprodleně ohlásit 
policii.

 Platnost povolení k nákupu zbraně kategorie B je 12 měsíců.

 Byly definovány pojmy v oblasti munice.

 Signální zbraně ráže větší než 16 mm jsou zařazeny do kategorie B (dříve 19 mm).

 V případě znehodnocování (ničení) zbraní je třeba zbraň do 20ti pracovních dní od 
udělení povolení předat ke znehodnocení (zničení) osobě, která je k této činnosti 
oprávněna.

 Neaktivní střelivo a munice jsou zařazeny do kategorie D (od 18ti let věku).

 Držitel zbrojního průkazu skupiny C (myslivci) je povinen přepravovat drženou zbraň na 
místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití; používá-li 
při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň 
přepravovat v uzavřeném obalu.

 Střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí držitel ZP nosit viditelně.

 Znehodnocené zbraně nelze na veřejnosti nosit viditelně.

 Rozrostla se škála přestupků na úseku zbraní a střeliva - přestupky jsou definovány přímo 
v zákoně o zbraních a střelivu, byly zvýšeny sankce.

 Mezi zbraně kategorie A (zakázané) bylo zařazeno odpalovací zařízení: Zařízení pro 
odpalování střel s reaktivním pohonem nebo střeliva s reaktivním účinkem nábojky, 
jako jsou pancéřovky, tarasnice, raketomety a odpalovací zařízení pozemní, letecké 
a lodní; odpalovací zařízení speciálních střel.

 Byla definována „průbojná střela“: Průbojná střela - jednotná střela, která je tvořena 
materiálem tvrdším než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je 
laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný 
účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou 
pro vojenské nebo speciální účely.

 Bude prováděna kontrola zbraní po jejich znehodnocení: V případě znehodnocení 
zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejich 
řezu, předloží současně s potvrzením také zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný 
doplněk zbraně ke kontrole; pokud rozměry neumožňují jejich předložení, sdělí 
místo jejich uložení.



=========================================

Součástí novely je též ust. § 69 o zániku trestnosti v případě 
odevzdání nelegálně držených zbraní a střeliva.

Lhůta začíná v 00.00 h. dne 1.2.2009 a končí ve 24.00 h. dne 
31.7.2009.

Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování
1) Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává 

zbraň kategorie A, B nebo C nebo hlavní část zbraně této kategorie, pokud ve lhůtě 6 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tuto zbraň nebo hlavní část zbraně 
dobrovolně předá do úschovy kterémukoli útvaru policie; ten o převzetí vydá 
potvrzení.

2) Ten, kdo odevzdal zbraň nebo hlavní část zbraně, může ve lhůtě 2 měsíců ode dne 
jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k 
držení této zbraně nebo hlavní části zbraně. Pokud o vydání uvedených dokladů 
nepožádá, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 obdobně.


