Pozměňovací návrh
poslance Mariana Jurečky
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk č. 677)
I. K článku I
1. V § 20a odst. 1 se slovo „může“ nahrazuje slovy „je povinen“, na konci textu první věty se
vkládají slova „, není-li mu tato skutečnost známa“ a na konci textu odstavce se doplňují
slova „a uvědomí policii. Příslušný útvar policie po oznámení skutečnosti podle věty druhé
zadrží držiteli zbrojního průkazu zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo, černý lovecký
prach, bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz, existuje-li důvodné podezření, že
u držitele zbrojního průkazu došlo k takové změně zdravotního stavu, která může
v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo
života nebo zdraví jiných osob, nebo postupuje podle odstavce 2“.
2. V § 20a se odstavec 2 se zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
3. V § 20a odst. 2 se slovo „může“ nahrazuje slovem „vyzve“, slovo „vyzvat“ se zrušuje“ a na
konci testu odstavce se doplňuje věta „Příslušný útvar policie po oznámení skutečnosti, že
se držitel zbrojního průkazu k lékařské prohlídce nedostavil nebo se jí odmítl podrobit,
zadrží držiteli zbrojního průkazu zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo, černý lovecký
prach, bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz.“.
Odůvodnění:
Po tragické události v Uherském Brodě, která je zmíněna jako důvod pro změnu
posuzování zdravotní způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele
zbrojního průkazu, je třeba stanovit každému lékaři zcela jasnou povinnost prověřovat
u pacienta, u kterého zjistí nebo nabyde důvodné podezření, že pacient trpí nemocí, vadou
nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost podle zákona o zbraních,
ověřit, zda je pacient držitelem zbrojního průkazu, není-li mu tato skutečnost známa.
Současně je nutné tomuto lékaři stanovit povinnost o svém zjištění uvědomit polici.
Příslušnému útvaru policie je pak nutné v zájmu okamžitého zajištění bezpečnosti stanovit
oprávnění zadržet držiteli zbrojního průkazu zbraně a doklady opravňujícího k držení zbraně,
existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo k takové změně
zdravotního stavu, která může v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat ohrožení
jeho života nebo zdraví anebo zdraví nebo života jiných osob.
V zákoně je třeba s ohledem na bezpečnost osob rovněž stanovit oprávnění
příslušného útvaru policie k zadržení zbraní a dokladů opravňujících k držení zbraní držiteli
zbrojního průkazu, pokud se držitel zbrojního průkazu vyhýbá lékařské prohlídce, ke které
byl příslušným útvarem policie vyzván.

Platné znění novelizačního bodu 20a:
§ 20a zní:
„§ 20a
(1) Každý lékař, který v rámci poskytování zdravotních služeb zjistí nebo nabyde
důvodné podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují
zdravotní způsobilost podle tohoto zákona, může je povinen prostřednictvím poskytovatele
zdravotních služeb ověřit v Centrálním registru zbraní, zda je taková osoba držitelem
zbrojního průkazu, není-li mu tato skutečnost známa. V případě zjištění, že taková osoba
je držitelem zbrojního průkazu, lékař podle věty první oznámí tuto skutečnost prostřednictvím
poskytovatele zdravotních služeb bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb
příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám, a uvědomí
policii. Příslušný útvar policie po oznámení skutečnosti podle věty druhé zadrží držiteli
zbrojního průkazu zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo, černý lovecký prach,
bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz, existuje-li důvodné podezření, že u držitele
zbrojního průkazu došlo k takové změně zdravotního stavu, která může v souvislosti
s nakládáním se zbraní představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života
nebo zdraví jiných osob, nebo postupuje podle odstavce 2.
(2) V případě, že lékař podle odstavce 1 zjistí u pacienta, který je držitelem zbrojního
průkazu, pokud je mu tato skutečnost známa, změnu zdravotního stavu, která může
představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví,
oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb
příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám, a uvědomí
policii. Příslušný útvar policie po oznámení skutečností podle věty první postupuje podle
odstavce 3.
(2) (3) Existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně
zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, může
vyzve příslušný útvar policie vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému
posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce. O výzvě podle věty první příslušný
útvar policie bez zbytečného odkladu informuje posuzujícího lékaře a sdělí mu důvody
důvodného podezření. Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne oznámení výzvy podle věty první podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího
lékaře a předložit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti bez
zbytečného odkladu po jeho převzetí. Posuzující lékař a lékař se specializací v příslušném
oboru zajišťující další potřebná odborná vyšetření jsou povinni lékařskou prohlídku provést a
zajistit odborná vyšetření u určeného poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy se
držitel zbrojního průkazu k posuzujícímu lékaři poprvé dostavil. Pokud se držitel zbrojního
průkazu k lékařské prohlídce nedostaví nebo se jí odmítne podrobit, posuzující lékař tuto
skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie. Příslušný útvar
policie po oznámení skutečnosti, že se držitel zbrojního průkazu k lékařské prohlídce
nedostavil nebo se jí odmítl podrobit, zadrží držiteli zbrojního průkazu zbraň kategorie
A, B nebo C, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz.
(3) (4) Posuzující lékař, který u držitele zbrojního průkazu zjistí změnu zdravotního
stavu, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost podle tohoto zákona, je povinen
nový posudek o zdravotní způsobilosti zaslat bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru
policie; u držitele zbrojního průkazu skupiny D je poskytovatel pracovnělékařských služeb
povinen také informovat bez zbytečného odkladu zaměstnavatele držitele zbrojního průkazu
skupiny D. V případě, že si posuzující lékař před vydáním nového posudku o zdravotní
způsobilosti vyžádá provedení dalších potřebných odborných vyšetření, uvědomí o této
skutečnosti příslušný útvar policie a uvede, zda u držitele zbrojního průkazu existuje
podezření na změnu zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním
se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví.“.

