Co všechno musíte udělat
1. NAUČIT SE
2. PŘIHLÁSIT SE
3. ZAŽÁDAT SI

1. Naučit se – přečíst, prostudovat, zapamatovat si :












zákon č. 119 ze dne 8. března 2002, zákon o zbraních, ve znění pozdějších
předpisů
vyhláška č. 384 Ministerstva vnitra ze dne 6. srpna 2002, o provedení některých
ustanovení zákona o zbraních
nařízení č. 338 vlády České republiky ze dne 26. června 2002, o technických
požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách
skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným
prachem a zápalkami
vyhláška č. 369 Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002,
kterým se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při
zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie
vyhláška č 370 Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, o
dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
vyhláška č 371 Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou
se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů
vyhláška č. 493 Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. listopadu 2002 o posuzování
zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu
lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
vyhláška č. 494 Českého báňského úřadu ze dne 18. listopadu 2002, kterou se
zrušuje vyhláška č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a
zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a
střelivem.

Výše uvedené zákony a vyhlášky vydala Tiskárna MV v sešitovém vydání
a můžete si je u nás zakoupit v rámci přípravy ke zkoušce z odborné způsobilosti za
300,- Kč.
Sešit obsahuje všechny testové otázky a tabulku správných odpovědí. Součástí sešitu
je disketa (3,5“) s programem, který generuje otázky a vyhodnocuje správné odpovědi.

2. Přihlásit se ke zkoušce
Přihlásit se ke zkoušce odborné způsobilosti. Vykonat zkoušku odborné
způsobilosti a získat osvědčení o odborné způsobilosti žadatele. Zkouška se
skládá ze dvou částí, teoretické (§ 3 vyhl. č. 384/2002 Sb.)
a praktické (§ 4 vyhl. č. 384/2002 Sb.).
Požadavky pro úspěšné vykonání zkoušky
Po
čet
bo
Skupina
dů
ZP
v
tes
tu
A

B

Druh zbraní

Nástřel /
počet
výstřelů

Počet
zásahů

Velikost a druh
terče

Čas

Vzdálenost

67

krátká kulová
malorážka

3/5
3/5

2
2

MPi 50/20
MMal 250x250

5 min
5 min

10 m
25 m

71

brokovnice
krátká kulová
malorážka

4
3/5
3/5

2
4
4

MMal 250x250
MPi 50/20
MMal 250x250

3 min
5 min
5 min

25 m
10 m
25 m

brokovnice
malorážka
brokovnice

4
3/5
4

3
4
3

MMal 250x250
MMal 250x250
MMal 250x250

3 min
5 min
3 min

25 m
25 m
25 m

C

71

D

74

krátká kulová

3/5

4

MPi 50/20

2 min

15 m

E

74

krátká kulová

3/5

4

MPi 50/20

3 min

10 m

Poznámky: V testu lze získat maximálně 79 bodů. Při střelbě je nutné zasáhnout v terči vyobrazené
kruhy. Oporu zbraně může využít žadatel o skupinu B a C při střelbě z dlouhých zbraní.
V případě neúspěchu v teoretické části (testu) může žadatel opakovat zkoušku po uplynutí tří
měsíců! Pokud žadatel neuspěje v praktické části zkoušky, může vykonat opravu do dvou měsíců
ode dne konání zkoušky.

Cena za zkoušky
Cena zkoušky (§ 21 odst. 8 zák. č. 119/2002 Sb.) je stanovena na 1.200,- Kč. Pokud
dělá jeden žadatel více než jednu skupinu ZP je poplatek za další skupinu ve výši 50%.
Odměna zkušebního komisaře za účast u zkoušky jednoho žadatele o vydání jedné
skupiny zbrojního průkazu činí 300,- Kč (§ 6 vyhl. č. 384/2002 Sb.).

Cena za vykonání zkoušky v normálním rozsahu je celkem
Kde nás najdete

Střelnice B.O.S.S.
Jakuba Arbesa 2574
434 01 Most
Tel.: 777 216677

1.500,- Kč.

3. Po úspěšném vykonání zkoušky Vás čeká následující :


Vyplnit formulář „Žádost o vydání zbrojního průkazu“ a přidat dvě fotografie (§ 2,
odst. c zák. č. 119/2002 Sb.). Pokud žádáte o skupinu C (lovectví), je nutno
přiložit ověřenou kopii platného loveckého lístku a doklad o pojištění. Přiložit
posudek o zdravotní způsobilosti (příloha č. 2 k vyhl. č. 493/2002 Sb.).

Žádost o vydání zbrojního průkazu se všemi náležitostmi podáte u příslušného OŘ PČR
v Mostě (nebo dle místa trvalého bydliště).
Úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 – 17 hodin. Příslušné OŘ
PČR rozhodne ve správním řízení o Vaší žádosti nejpozději do
60-ti dnů ode dne podání žádosti.

Příprava ke zkoušce z odborné připravenosti
pro žadatele o Zbrojní průkaz

Základní příprava
je určena pro malé skupiny uchazečů, kteří již znají základní pravidla bezpečného
zacházení se střelnými zbraněmi a mají základní střelecké návyky. Tato příprava je
zejména určena pro začátečníky a držitele zbrojního průkazu, kteří žádají o rozšíření ZP
nebo ty, jež si nejsou jisti při ovládání některých druhů zbraní.
Cena : 1.500,- Kč
v ceně je zahrnuta spotřeba střeliva podle skupin, o které uchazeč žádá
(4 ks brokových nábojů, 10 ks nábojů s okrajovým zápalem a 10 nábojů do krátké kulové
zbraně).

Kondiční střelecké hodiny
navazují na základní přípravu a jsou určeny pro jednotlivce, kterým se danou
problematiku nepodařilo zvládnout v základní přípravě (např. nezvládli střelbu).

Kondiční střelecké hodiny je možné přiobjednávat podle Vašich potřeb.
Cena pronájem střelnice na 60 minut / za 1 uchazeče je 800,- Kč
v ceně není zahrnuta spotřeba střeliva.

Individuální příprava
je určena pro náročné. Zahrnuje individuální přístup personálu po celou dobu konání
přípravy. Uchazeč si může vyzkoušet různé druhy zbraní. Je dokonale seznámen s danou
problematikou. V průběhu střeleckých cvičení je mu umožněn větší počet výstřelů.
V rámci přípravy jsou zodpovězeny případné dotazy k zákonu o zbraních (zák. č.
119/2002 Sb.).
V průběhu individuální přípravy je po celou dobu konání zajištěno 100% soukromí.
Cena : 4.000,- Kč
v ceně je zahrnuta spotřeba střeliva (25 ks brokových nábojů, 50 ks nábojů s okrajovým
zápalem a 50 nábojů do krátké kulové zbraně) a zapůjčení chráničů sluchu.

Společná ustanovení
všem uchazečům budou v průběhu střelby zapůjčeny ochranné pomůcky (chrániče
sluchu a brýle). Příprava zahrnuje pronájem střelnice, zapůjčení učebních pomůcek a
zbraní podle skupin, o které uchazeč žádá, spotřebu terčových zálepek a terčů. Dále
zahrnuje spotřebu nábojů (pokud není uvedeno jinak).

