
Extrakt ze zákona 119/2002Sb. ad. pro zkoušku odborné způsobilosti       

Je to jen pro snadné naučení a nedávám sem to, co je třeba zajímavé, ale není to v otázkách. 

Kategorie zbraní a ZP jsou snadné a je toho moc, to sem nedávám. Držení|Nošení jsou také jasné, vynechávám.

Věky skupin:
AEF jsou od 21 a přes to vlak nejede. ZP kat. F nemá otázky.
BCD (jako "Binary Coded Decimal"; ostatní obory si dosadí svoje) mají sníženou hranici:
- B normál 18 ale pro sportovce sníženo na 15
- C normál 18 ale pro žáky-myslivce sníženo na 16
- D normál 21 ale pro žáky-puškaře sníženo na 18 (lékař nepraktický)

Zkoušky:
- na teorii je 30 otázek a 40 minut, pro komisaře dvojnásobek obojího
- v praktické části musejí skupiny B,C,D,E nastřílet 4 z 5 výstřelů na vzdálenosti 25, 25, 15, 10m - jen skupina A 
má 2 z 5 výstřelů; dá se 1x opakovat
- Na dlouhé zbraně malorážkový terč 25cm, na pistoli pistolový terč 55cm

§22: bezúhonnost (trestné činy)
§22 a bezúhonnosti se týkají otázky 98-105. Ty se řeší takto:
- Správně je "trestný čin", ne přestupek ani cokoli jiného
- Pokud je na výběr, je správně trest vězení na "více než 12 let"
Pokud jde o timeouty (kolik let musí uplynout od rozsudku/výkonu trestu),
- po znásilnění se zbraní a podobných zrůdnostech je timeout 20 let
- pokud jde o vězení nad 2 roky, je timeout 10 let
- pokud jde o vězení na méně než 2 roky, je timeout 5 let;
- pokud jde o t.č. z nedbalosti se zbraní, je timeout 3 roky
Trest na 12. Uplynout musí nad 2 roky 10, pod 2 roky 5, pro nedbalost 3.

§23: spolehlivost (přestupky)
Spolehlivý není kdo je v podmínce, pytlák, toxikoman nebo má více, jak jeden přestupek na některých úsecích.
§23 a spolehlivosti se týkají otázky 107-112, které se řeší takto:
- Kdo je v podmínce, není spolehlivý
- Kdo se ožírá nebo jede na drogách, není spolehlivý
- Kdo byl v posledních 3 letech uznán... Není spolehlivý
Podmínka, ožrala/feťák, méně než 3 roky od přestupku - nespolehlivý

Různě
- Střelba se smí na střelnici, k ochraně... A kde oprávněn dle zvl. předpisu!
- Zkoušení/ověřování: vojáci a policisté jsou mimo zákon; střelivo se ověřuje inspekční kontrolou; když zbraň 
projde, dostane zkušební značku; neprojde, dostane identifikační značku ČÚZZS nebo se značka přerazí "X"
- Svěřit zbraň == někomu umožnit s ní manipulovat, nakládat. Nutno osobu, jíž je zbraň svěřována poučit, 
zajistit opatrnost a přítomnost instruktora == někoho se ZP. Pokud je zbraň svěřována osobě mladší 18 let, musí 
mít držitel ZP nejméně 21 let a držet ZP skup. B/C nejméně 3 roky 
- Povolení na zbraň kat."B" je -vyjma ZP- na zbrojní licenci, nikoli na zbrojní průvodní list; ale:
- nošené nebo přepravované držené zbraně/střelivo musí být pod kontrolou držitele zbrojního průvodního listu, 
ne licence
- Znehodnocování zbraně: jen na povolení, předtím zbraň předložit PČR ke kriminalistické analýze a když ta 
neprojde, znehodnocení je zamítnuto
- Informační systémy: MVČR vede IS o komisařích; PČR vede IS o zbraních, držitelích a povoleních. MVČR 
může neomezeně nahlížet do IS PČR a naopak policii poskytuje informace o zkušebních komisařích.
- Střelnice: když je problém, nejprve je činnost pozastavena a až pak zrušena
- Komisař musí mít více, jak 30 let
- Vše je "odňato", vyjma otázky 183, kde je činnost komisaře pozastavena, když je mu zajištěn ZP (tj. když se 
vyšetřuje a neví, jestli komisař o ZP přijde, nebo ne)
- Výjimky uděluje PČR
- Zbraň kategorie B je i hladká hlaveň <= 60cm a signální pistole ráže >16mm



- Chyták: k žádosti o vydání nového ZP se doklad o odborné způsobilosti nedává, protože nový ZP == 
prodloužení

Lhůty:
- Zbraň pro trvalý vývoz exportovat do 5 dnů po nabytí.
- Cestu přes hranice se zbraní (vyváží a zpětně dováží) hlásit do 5 pracovních dnů předem.
- Zbraň trvale dovezenou do 10 dní po dovozu ohlásit a předložit ke kontrole.
- Jinak jsou všechny nahlásit/odevzdat/vyměnit do 10 pracovních dní
Mimo to jsou tu lhůty:
- 20 pracovních dnů od vydání povolení na znehodnocení zbraně
- Od 2 do 6 měsíců před vypršením zažádat o nový ZP; ten platí 5 let
- Do 2 měsíců po zániku ZP/licence musí jejich majitel zbraně (které odevzdal do úschovy PČR) převést, 
znehodnotit či uschovat k právnické osobě (jinak je PČR prodá a pokud se jí to nepovede, do 2 let zničí). Tato 
lhůta je dělena na 3 samostatné otázky (držitel povinen převést/znehodnotit/uschovat pakliže neučinil jinak).
- Předchozí bod se vztahuje i na dědění - dědic má 2 měsíce, pak platí ^
- Lhůta 3 měsíce je timeout po neúspěšné teoretické zkoušce a max. platnost zdrav.způsobilosti a zbrojního 
průvodního listu pro trvalý dovoz/vývoz či tranzit 
- Do 30 dnů od odchodu stávajícího musí být ustanoven nový zbrojíř, pak do 10 samozřejmě pracovních dnů 
hlásit
- Do 1 měsíce po 30 měsících od vydání ZP "D" či "F" zdravotní prohlídka (je otázka); do dalšího měsíce 
odevzdat (tj. do 2 měsíců po 30 měsících)
- 20 let se v IS uchovávají data

Přechovávání zbraní a střeliva:
Zabezpečení: do 2 zbraní nic, do 10 ocelová schrána, do 20 skříňový trezor či místnost, nad 20 el. zabezpečení
- trezory mají vždy třídu "I" či "A", přičemž římské číslo přebíjí písmeno
- mezery vždy max. 13cm
- odolnost skla: 250J
- střelný prach: max. 3kg; teplota ne vyšší, než 40°C; odděleně od hořlavých a lehce zápalných předmětů; 
zabezpečený proti odcizení/zneužití; mimo obytné místnosti; tak, aby případným výbuchem neohrozil životy, 
zdraví a majetek. 
- přebíjení jen nepoškozených nábojnic a to v uzavřených prostorách, nekouřit a bez otevřeného ohně
- zbraně musejí být přechovávány "v nenabitém stavu"

Zbrojní licence
- Licence se odnímá, čímž následně zaniká. Zaniknout ale může i "problémem s papírem" (odcizení, špatné 
údaje), ve kterémžto případě zanikne konkrétní licence, ale je místo ní vydána nová.
Jediné licence, které je potřeba se naučit, jsou:
- Skupina B či E, která znehodnocuje zbraně a tedy má povinnost o znehodnocení vydat potvrzení
Jinak je tam jen správní delikt neoznámení, který platí pro Zbroj.licence A-J, tedy pro všechny

Názvosloví zbraní
Když je něco “kulový” nebo “brokový”, tak jsou všechny hlavně stejné.
Troják, resp. trojáček jsou dvě brokové hlavně a kulovnice, resp. malorážka.
Trojče a čtyřče mají všechny druhy hlavní, čtyřče po dvou brokových či kulových.
Hlavně vedle sebe: kulovnice je dvoják, brokovnice dvojka. 


