
 
 

 

 

Memorandum k návrhu revize Směrnice rady 91/477/EHS, o kontrole nabývaní a držení zbraní 

 
Směrnice rady 91/477/EHS, o kontrole nabývaní a držení zbraní stanovuje minimální společná kritéria pro 
členské státy EU. V aktuálním návrhu Evropské komise na revizi uvedené směrnice shledáváme následující 
problematické prvky: 

 přesunutí některých samonabíjecích zbraní mezi zbraně zakázané, 
 absolutní vyloučení možnosti členského státu povolit výjimku z držení zakázané zbraně pro civilní 

subjekt, byť by k tomu existoval legitimní důvod a veřejný pořádek a bezpečnost by nebyly ohroženy, 
 ponechání vymezených zbraní mezi zbraněmi zakázanými i poté, co byly stanoveným způsobem 

znehodnoceny, 
 bezvýjimečný požadavek na znehodnocení zakázaných zbraní ve sbírkách a museích, 
 zásadní rozšíření výčtu zbraní o předměty, s nimiž je spojeno jen minimální bezpečnostní riziko - repliky, 

znehodnocené a poplašné zbraně. 

Po zveřejnění návrhu revize směrnice 91/477/EHS na sklonku loňského roku se zvedla vlna nesouhlasu se 
zpřísněním již tak přísných pravidel pro regulaci držení střelných zbraní. Kategorický nesouhlas zazněl ze 
strany výrobců a prodejců zbraní, odborné veřejnosti, zájmových sdružení, běžných držitelů loveckých a 
sportovních zbraní, a kupodivu i ze strany státních orgánů a politických představitelů. Taktéž stále zaznívá 
silná argumentace prokazující nesmyslnost některých návrhů a jejich nebezpečné, až fatální dopady. 
Zmínit lze neadekvátní požadavky na běžné občany k registracím a oznamováním držení replik, 
znehodnocených a signálních zbraní, dopady do státního rozpočtu při nutných výkupech zakázaných 
zbraní, ekonomické dopady do hospodaření výrobců a prodejců zbraní, ohrožení obranyschopnosti státu 
apod. To bezesporu nabádá k obezřetnosti před nepromyšleným přijetím nových pravidel. Vám, členům 
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, jistě netřeba dalších podrobností. 

Zamysleme se však nad iniciativou Evropské komise z poněkud jiného úhlu pohledu.  

Jsme přesvědčeni, že žádný ze členů AOBP ČR či žádný ze seriózních výrobců a prodejců zbraní není natolik 
zaslepen vidinou zisku, aby podporoval prodej zbraní dětem, psychicky narušeným jedincům nebo snad 
extrémistickým organizacím. Na druhé straně naši předkové vydobyli pro nás a naše potomky jistotu a 
vynutitelnost demokratických přirozených lidských práv, mezi něž patří naprostá svoboda volby, omezená 
jen stejnými právy jiných lidí. Součástí těchto práv je i zákonné právo držet zbraň pro lov i sport, pro vlastní 
ochranu nebo jen tak pro radost z technické dokonalosti. Nebo snad chceme jít cestou Velké Británie a 
Austrálie, které zakázaly většinu zbraní určených k sebeobraně? 

Česká zbrojovka a.s. racionální návrhy legislativních opatření upravujících regulaci nabývání a držení zbraní 
podporuje. Dlouhodobě prosazujeme zpřísnění podmínek pro vydání zbrojní licence požadavkem na 
transparentnost podnikatelů zveřejňováním předepsaných údajů, požadavkem na splnění daňových 
povinností, zpřísněním kvalifikačních požadavků na zbrojíře, požadavkem na bezpečnostní prověrky apod.  

Kategoricky se však vymezujeme proti připravované legislativě EU, která je zcela iracionální a vůbec neřeší 
deklarovaný účel – zabránit teroristickým útokům a posílit boj proti nelegálnímu obchodování se 
zbraněmi. Předpis paradoxně dopadá především na legální držitele zbraní a má až likvidační dopady na 
poctivé podnikatele a na obranyschopnost republiky. Vyzýváme naše politické představitele, aby použili 
všechny dostupné prostředky k zastavení této hysterické reakce bruselských úředníků, izolovaných od 
reálného života, na hrozbu teroristických útoků. Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, jak 
pevně věříme, je dostatečně silnou organizací, a její hlas k tomu bude nepochybně nápomocen. 

 

V Uherském Brodě dne 27. května 2016   
Česká zbrojovka a.s. 
Ing. Lubomír Kovařík, MBA, předseda představenstva 


