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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2011

o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/
/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyro-
technických předmětů a o změně zákona č. 288/1995
Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných
zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/
/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb.,
zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb.:

§ 1

Zjištění totožnosti a stavu žadatele

(1) Před zahájením zkoušky odborné způsobilosti
(dále jen „zkouška“) ověří zkušební komisař spolehli-
vým způsobem totožnost žadatele o vydání zbrojního
průkazu skupiny A až E (dále jen „žadatel“), zejmé-
na kontrolou evidované přihlášky ke zkoušce1) a před-
ložením občanského průkazu nebo jiného dokladu to-
tožnosti. Neprokáže-li žadatel svou totožnost spolehli-
vým způsobem, a to ani za případné součinnosti
dohlížejícího příslušníka policie, je-li přítomen, nebude
k vykonání zkoušky připuštěn.

(2) Zkušební komisař ověří, zda žadateli nebrání
v řádném vykonání zkoušky jeho zdravotní stav nebo
jiné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho
schopnost vykonat zkoušku, zejména předchozí požití
alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo
léků. Zjistí-li zkušební komisař okolnosti podle věty

první, navrhne žadateli vykonání zkoušky v náhradním
termínu, popřípadě žadatele z účasti na zkoušce vy-
loučí. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí
žadateli příslušný útvar policie; oznámení musí být ža-
dateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání
zkoušky.

Teoretická část zkoušky

§ 2

(1) Před zahájením teoretické části zkoušky se-
známí zkušební komisař žadatele s jejím průběhem.

(2) Zkušební komisař poučí žadatele o zákazu
používat v průběhu zkoušky nedovolené pomůcky, na-
příklad mobilní telefon nebo jiný elektronický přístroj,
opouštět místo konání zkoušky nebo rušit její řádný
průběh; žadatel, který uvedená pravidla poruší, je z dal-
šího průběhu zkoušky vyloučen a hodnocen stupněm
„neprospěl“.

(3) Zkušební komisař předá žadateli tiskopis vy-
hodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu2) (dále jen „tiskopis“), ve
kterém žadatel vyplní požadované údaje a skupinu
zbrojního průkazu, o kterou žádá a kterou uvedl v při-
hlášce ke zkoušce; uvedenou skupinu zbrojního prů-
kazu nelze dodatečně měnit. K zápisu údajů v tiskopise
se použijí psací prostředky umožňující nesmazatelný
záznam.

(4) Žadatel odpověď, kterou považuje za správ-
nou, označí křížkem; o tomto způsobu označení
správné odpovědi v tiskopise jej poučí zkušební komi-
sař. V případě opravy označí žadatel novou odpověď
křížkem, který zakroužkuje. Způsob provedení případ-
ných dalších oprav v tiskopise dohodne žadatel se zku-
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1) Příloha č. 19 vyhlášky č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky
č. 372/2009 Sb.

2) Příloha č. 1 vyhlášky č. 384/2002 Sb.



šebním komisařem tak, aby nezakládal pochybnost,
která odpověď je platná.

(5) Zkušební komisař vyzve žadatele k namátko-
vému výběru jednoho testového souboru ze skupiny
testových souborů odpovídajících skupině zbrojního
průkazu uvedené v přihlášce ke zkoušce. Není-li od-
povídající varianta testového souboru k dispozici, vy-
bere si žadatel testový soubor ze skupiny testových
souborů nejblíže odpovídajících skupině zbrojního
průkazu uvedené v přihlášce ke zkoušce, přičemž se
nepoužije testový soubor obsahující navíc skupinu
zbrojního průkazu, kterou žadatel v přihlášce ke
zkoušce neuvádí. Číslo testového souboru žadatel za-
píše do příslušné kolonky na tiskopise.

(6) Žadatel odpovídá na testové otázky samo-
statně. Odpovědi žadatel zapisuje do vyhodnocovací
tabulky v tiskopise, nikoli do zadání testového sou-
boru; pro zápis použije psací prostředky umožňující
nesmazatelný záznam.

(7) Zkušební komisař sleduje průběh teoretické
části zkoušky. Nedodržuje-li žadatel některou ze svých
povinností nebo porušuje-li pravidla stanovená v od-
stavci 2, je z dalšího průběhu zkoušky vyloučen a hod-
nocen stupněm „neprospěl“.

§ 3

(1) Žadatel po označení odpovědí tiskopis spolu
s testovým souborem odevzdá zkušebnímu komisaři.
Po odevzdání tiskopisů všemi žadateli, nejpozději však
po uplynutí 40 minut od okamžiku, kdy zkušební ko-
misař vydal pokyn k zahájení vyplňování odpovědí,
zkušební komisař teoretickou část zkoušky ukončí.
Poté, co žadatel odevzdal tiskopis, a to i před ukonče-
ním teoretické části zkoušky zkušebním komisařem,
nemůže následně činit v tiskopisu žádné úpravy.

(2) Zkušební komisař může vyplněné tiskopisy
odevzdané jednotlivými žadateli vyhodnocovat prů-
běžně, nebo až po jejich odevzdání všemi přítomnými
žadateli. Zkušební komisař určí, kdy se žadatel dostaví
k seznámení se s výsledkem teoretické části zkoušky.

(3) Bezprostředně po vyhodnocení odpovědí zku-
šební komisař označí na tiskopise psacími prostředky
umožňujícími nesmazatelný záznam barevně odlišnými
od psacích prostředků žadatele chybné odpovědi žada-
tele, označí správné řešení, uvede dosažený počet bodů
a následně vyznačí způsobem neumožňujícím násled-
nou změnu hodnocení teoretické části zkoušky tak, že
nehodící se údaj škrtne.

(4) Výsledek teoretické části zkoušky vyhlašuje
zkušební komisař pro všechny žadatele současně a ve-
řejně. Zkušební komisař seznámí žadatele s dalším prů-
během zkoušky.

(5) Zkušební komisař po vyhlášení výsledku teo-
retické části zkoušky umožní na žádost žadateli nahléd-
nout do tiskopisu a odpovídajícího testového souboru
za účelem porovnání chybných odpovědí žadatele
a správného řešení.

(6) Zkoušku žadatele, který byl u teoretické části
zkoušky hodnocen stupněm „neprospěl“, zkušební ko-
misař ukončí. Zkušební komisař v tiskopise uvede své
jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo průkazu
zkušebního komisaře, místo a datum konání zkoušky
a opatří jej svým podpisem a otiskem razítka.
Neúspěšný žadatel seznámení se s výsledkem zkoušky
potvrdí svým podpisem na tiskopise a může opustit
místo konání zkoušky. Odmítne-li neúspěšný žadatel
potvrdit svým podpisem seznámení se s výsledkem
zkoušky, vyznačí zkušební komisař tuto skutečnost
spolu s důvodem odepření podpisu do tiskopisu.

Praktická část zkoušky

§ 4

(1) Praktickou část zkoušky vykoná žadatel zpra-
vidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na
určené střelnici. Výjimečně může být v odůvodněných
případech praktická část zkoušky vykonána v jiný den,
o čemž na místě rozhodne zkušební komisař. Důvod
pro odklad vykonání praktické části zkoušky zazna-
mená zkušební komisař na tiskopise, záznam doplní
uvedením svého jména, popřípadě jmen, příjmení, čísla
průkazu zkušebního komisaře, data a místa vykonání
teoretické části zkoušky a opatří jej svým podpisem
a otiskem razítka. Náhradní termín a místo konání
zkoušky sdělí žadateli příslušný útvar policie.

(2) Před zahájením praktické části zkoušky ověří
zkušební komisař, zda byl žadatel hodnocen stupněm
„prospěl“ v teoretické části zkoušky, a ověří, je-li to
potřebné, spolehlivým způsobem totožnost žadatele,
zejména kontrolou evidované přihlášky ke zkoušce
a předložením občanského průkazu nebo jiného do-
kladu totožnosti. Neprokáže-li žadatel svou totožnost
spolehlivým způsobem, a to ani za případné součin-
nosti dohlížejícího příslušníka policie, je-li přítomen,
nebude k vykonání praktické části zkoušky připuštěn.

(3) Zkušební komisař ověří, zda žadateli nebrání
v řádném vykonání praktické části zkoušky jeho zdra-
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votní stav nebo jiné okolnosti, které by mohly nepří-
znivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku a bez-
pečnost jejího provedení, zejména předchozí požití al-
koholických nápojů, jiných návykových látek nebo
léků. Zjistí-li zkušební komisař okolnosti podle věty
první, nebude žadatel k vykonání praktické části
zkoušky připuštěn. Náhradní termín a místo konání
zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar policie; ozná-
mení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno
nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.

(4) Před vykonáním praktické části zkoušky se-
známí zkušební komisař žadatele s průběhem zkoušky
a v potřebném rozsahu s provozním řádem střelnice,
zejména se zásadami bezpečné manipulace se zbraní
a chováním na střelnici. Zkušební komisař dále žadatele
seznámí s povely, které bude používat při praktické
části zkoušky; zaměří se zejména na povely, které bude
používat při střelbě na pevný cíl.

(5) Zkušební komisař určí žadateli bezpečný pro-
stor a svěří mu zbraň, odpovídající skupině zbrojního
průkazu uvedené v přihlášce ke zkoušce, aby předvedl
bezpečnou manipulaci se zbraní a další činnosti stano-
vené jiným právním předpisem3). Žadatel je povinen
samostatně prakticky předvést všechny vyjmenované
činnosti v rozsahu stanoveném jiným právním předpi-
sem3) a odpovídajícím konstrukčním vlastnostem
zbraně; pouhý popis činnosti nelze považovat za do-
statečný. Žadatel, který řádně nepředvede, byť i částeč-
ně, že ovládá bezpečnou manipulaci se zbraní v rozsahu
stanoveném jiným právním předpisem3), je hodnocen
stupněm „neprospěl“. Ohrozí-li žadatel při manipulaci
se zbraní zaviněně bezpečnost osob, zkušební komisař
praktickou část zkoušky okamžitě ukončí a žadatel je
hodnocen stupněm „neprospěl“.

§ 5

(1) Zkušební komisař seznámí žadatele, kteří
řádně předvedli, že ovládají bezpečnou manipulaci se
zbraní v rozsahu stanoveném jiným právním předpi-
sem3), a pokračují v praktické části zkoušky4), s organi-
zací střelby včetně způsobu oznámení závady na
zbrani.

(2) Zkušební komisař svěří žadateli k provedení
střelby podle podmínek střelnice zbraň odpovídající

skupině zbrojního průkazu uvedené v přihlášce ke
zkoušce.

(3) Střelbu provádí žadatel v souladu se zásadami
stanovenými provozním řádem střelnice a za přítom-
nosti a podle pokynů zkušebního komisaře.

(4) Správnost nastřelení zbraně si žadatel ověří
třemi výstřely, které se do výsledku praktické části
zkoušky nezapočítávají.

(5) V případě vzniku technické závady na zbrani
nebo střelivu žadatel střelbu přeruší a zajistí v součin-
nosti se zkušebním komisařem její odstranění. Po od-
stranění závady zkušební komisař nařídí znovuprove-
dení střelby. Doba, po kterou je závada odstraňována,
se do časového limitu nezapočítává. Nepodaří-li se
technickou závadu odstranit, zajistí zkušební komisař
jinou zbraň; v takovém případě se postupuje obdobně
podle odstavců 2 až 4.

(6) V případě přerušení střelby z důvodu pře-
kážky na straně žadatele odstraní žadatel pod dohledem
zkušebního komisaře vzniklou překážku a dokončí
střelbu, pokud to okolnosti dovolí. Doba, po kterou
je překážka odstraňována, se do časového limitu neza-
počítává.

(7) Ohrozí-li žadatel při provádění střelby zavi-
něně bezpečnost osob na střelnici, zkušební komisař
praktickou část zkoušky okamžitě ukončí a žadatel je
hodnocen stupněm „neprospěl“.

(8) Bezprostředně po ukončení praktické části
zkoušky zkušební komisař vyznačí do tiskopisu způ-
sobem neumožňujícím následnou změnu, zda byla pro-
vedena bezpečná manipulace se zbraní a střelivem, zda
při ní byl žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, a počet
zásahů z jednotlivých druhů použitých zbraní. Hodno-
cení střelby a zásahů se provede podle jiného právního
předpisu5). Následně zkušební komisař vyznačí v tisko-
pisu celkové hodnocení zkoušky tak, že nehodící se
údaj škrtne.

(9) Zkušební komisař určí, kdy se žadatel dostaví
k seznámení se s celkovým vyhodnocením zkoušky.

(10) Zkušební komisař v tiskopise uvede své
jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo průkazu zku-
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3) § 4 odst. 1 vyhlášky č. 384/2002 Sb.
4) § 4 odst. 2 vyhlášky č. 384/2002 Sb.
5) § 5 odst. 5 vyhlášky č. 384/2002 Sb.



šebního komisaře, místo a datum konání zkoušky
a opatří jej svým podpisem a otiskem razítka.

§ 6

Celkové vyhodnocení zkoušky

(1) Celkové vyhodnocení zkoušky vyhlašuje zku-
šební komisař veřejně.

(2) Žadatel na tiskopise svým podpisem potvrdí,
že se seznámil s celkovým vyhodnocením zkoušky;
pokud to žadatel odmítne, zkušební komisař tuto sku-
tečnost vyznačí spolu s důvodem odepření podpisu do
tiskopisu.

(3) Žadateli, který byl v teoretické i praktické části
zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“, předá zkušební
komisař řádně vyplněný doklad o osvědčení odborné
způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu6).

(4) Zkušební komisař odevzdá tiskopisy všech ža-
datelů do 5 pracovních dnů ode dne konání zkoušky
příslušnému útvaru policie.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr vnitra:

Kubice v. r.
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Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová –EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Sol-
vayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zá-
břeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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