Návrh poslance Ivana Gabal a Mariana Jurečky
Pozměňovacího návrhu
k Vládnímu návrh 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 677/

1. V článku I novelizačním bodě 23 v § 20 odst. 4 se za slovo „prohlídky“ vkládá čárka a
slova „psychologického vyšetření“.
2. Do článku II. Vládního návrhu zákona se za bod 15. vkládá nový bod 16., který zní:
„16.

U držitelů zbrojních průkazů v době nabytí účinnosti zákona se psychologické
vyšetření jako základ pro vydání Posudku o zdravotní způsobilosti bude vyžadovat
až při první žádosti o vydání nového zbrojního průkazu podle § 24.“
Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je odstranění nežádoucího stavu, kdy je ošetřujícímu lékaři dáno
na zvážení nutnost požadovat vyšetření psychologické způsobilosti k držení zbraně, jako jedno
z „dalších potřebných odborných vyšetření“ (§ 20 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu).
V důsledku stávajícího právního stavu musí žadatel vnímat požadavek psychologického
vyšetření ze strany ošetřujícího lékaře jako mimořádný krok a tudíž riziko ztráty zbrojního
průkazu. Přitom psychologická způsobilost je nedílnou a zároveň nejpodstatnější součástí
zdravotní způsobilosti, jak ukazují okolnosti mimořádné události v Uherském Brodě, nebo
případ pilota Gemanwings Andrea Lubitze, nebo požadavek prokazování psychologické
způsobilosti u řidičů vozidel ve veřejné dopravě (MHD, železnice nebo letecká doprava).
Prokazování psychologické způsobilosti vyžaduje český právní řád také příslušníků
bezpečnostních sborů, avšak u ostatních držitelů zbraní takový požadavek chybí.
Požadavek prokazování psychologické způsobilosti u držitelů zbraní u ostatních států EU a
státu Izrael ukazuje následující tabulka, která vychází z Posudku psychologické způsobilosti
k držení zbraní ve vybraných státech zpracovaného Parlamentním institutem (Jan Šeba, Eva
Balounová, Posudek psychologické způsobilosti k držení zbraní ve vybraných státech,
Parlamentní institut, březen 2016, Odpověď na dotaz č. 2912).
Psychologická způsobilost k držení zbraní ve vybraných státech
Státy EU + Izrael

Existuje povinnost
povinného
psychologického
vyšetření /posudku
k vydání povolení
k držení zbraně?

Je potřeba psych.
vyšetření i
k obnovení
povolení? V jakém
intervalu?

Je upravena povinnost příp. právo
lékaře upozornit příslušný orgán
v případě příznaků, pochybností
etc.?

Belgie

NE

NE

NE

Bulharsko

Státy EU + Izrael

Existuje povinnost
povinného
psychologického
vyšetření /posudku
k vydání povolení
k držení zbraně?

Je potřeba psych.
vyšetření i
k obnovení
povolení? V jakém
intervalu?

Je upravena povinnost příp. právo
lékaře upozornit příslušný orgán
v případě příznaků, pochybností
etc.?

Česká republika

NE

NE

Ohlásit posuzujícímu lékaři, pokud
je znám (ale fakticky nemusí vědět,
že pacient je držitelem zbrojního
průkazu)

Dánsko

NE

NE

Není známo

Estonsko

NE

NE

Finsko

Test, popř. vyšetření

ANO, 3 roky

Není upraveno, je připravována
novela
ANO

Francie

Ve všech případech pro
osoby s určitou
minulostí, jinak pouze
pro určité zbraně

Chorvatsko

ANO

ANO, 5 let

Irsko

NE

NE

Litva

ANO

ANO, po pěti letech

Lotyšsko

Zdravotní prohlídka

ANO -1-5 let

Není povinnost

NE, pouze kontrola
spolehlivosti a
osobnostních
předpokladů v max.
3 letých intervalech
NE

NE (pouze pokud by se dozvěděl o
plánování závažných zločinů).

ANO, každých 5 let

Je upraveno, lékař či psycholog
informuje policejní orgán

Je upraveno — pro tyto účely je
stanovena výjimka z lékařského
tajemství
ANO, velmi podrobně upraveno,
povinnost informovat policii
Není známa úprava

Itálie
Kypr

Lucembursko
Maďarsko

ANO

Malta
Německo

NE

Nizozemsko

NE (úvahy de lege
ferenda)
ANO

Polsko
Portugalsko
Rakousko

Obsahuje psychologický Každých 5 let
aspekt, ale není
V zásadě ke zbraním pro NE
osobní potřebu

Není povinnost, je diskutováno

Není upraveno

Rumunsko

ANO

ANO, každých 5 let

Upraveno, lékař či psycholog vyzve
držitele zbrojního průkazu k
podstoupení vyšetření.

Řecko

ANO

Není povinnost

Slovensko

ANO

ANO, každé 3 roky
V zásadě
NE

Slovinsko

ANO

Případ od případu

Upraveno, lékař informuje
posuzujícího lékaře anebo posuz.
psychologa
Není upravena povinnost

Spojené království

NE

NE

Je upraveno, že lékař

Španělsko

ANO

Státy EU + Izrael

Existuje povinnost
povinného
psychologického
vyšetření /posudku
k vydání povolení
k držení zbraně?

Je potřeba psych.
vyšetření i
k obnovení
povolení? V jakém
intervalu?

Je upravena povinnost příp. právo
lékaře upozornit příslušný orgán
v případě příznaků, pochybností
etc.?

Švédsko

NE

NE

Izrael

ANO — zejména
pracovníci bezpeč.
agentur, atp.

ANO, každé 3 roky

ANO - detailně upraveno, lékař
nemá informace o tom, zda je
dotyčný držitel zbraně, ale i tak musí
ohlašovat
ANO, informuje o všech
„nebezpečných osobách"

Zdroj: Jan Šeba, Eva Balounová, Posudek psychologické způsobilosti k držení zbraní ve vybraných státech
(Parlamentní institut, Odpověď na dotaz č. 2912).

Předkládáme pozměňovací návrh k Vládnímu návrh 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 677/, kterým se do § 20 odst. 4 mezi povinné podklady pro
vydání posudku o zdravotní způsobilosti nově stanovuje psychologické vyšetření.
Náklady na psychologické vyšetření jsou na základě zevrubného ověření odhadovány v úrovni
1.500 až 2.000 Kč. S ohledem na ochranu životů občanů a rizika plynoucí ze stavu, kdy se
plošně psychologická způsobilost u držitelů zbrojních průkazů neposuzuje, jsou tyto náklady
žadatelů dokonce zanedbatelná.
Povinnost prokázání psychologické způsobilosti k držení zbraně u stávajících držitelů se kvůli
právní jistotě navrhuje v přechodných ustanoveních uložit teprve v momentě uplynutí lhůty
platnosti platného zbrojního průkazu. U stávajících držitelů zbrojních průkazů tedy dojde
k posouzení psychologické způsobilosti k držení zbraně teprve v době obnovy zbrojního
průkazu.
V Praze dne 1. 4. 2016
Ivan Gabal

Marian Jurečka

Vyznačení změn v textu § 20, znění podle návrhu zákona (sněmovní tisk 677).
„23.

§ 20 zní:
„§ 20

(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu
posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotnických služeb
a) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
b) poskytovatel pracovně-lékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu
skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele
zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je
poskytovatel pracovně-lékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost
žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu, nebo
c) registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního
průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let.
(2) Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku je lékař se
specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství.
(3) Není-li držitel zbrojního průkazu v České republice registrován u konkrétního
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo nesdělí-li
na výzvu příslušného útvaru policie držitel zbrojního průkazu, u kterého poskytovatele
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství je v České republice registrován,
může příslušný útvar policie v případě mimořádné prohlídky podle § 20a odst. 3 nebo 4
rozhodnout, že zdravotní způsobilost držitele zbrojního průkazu posoudí poskytovatel
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, kterého příslušný útvar policie
určí s ohledem na včasné provedení lékařské prohlídky. Odvolání držitele zbrojního
průkazu proti rozhodnutí příslušného útvaru policie podle věty první nemá odkladný
účinek.
(4) Posudek o zdravotní způsobilosti vydává, jde-li o zaměstnance, poskytovatel pracovně
lékařských služeb, v ostatních případech poskytovatel zdravotních služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na základě
výsledku lékařské prohlídky, psychologického vyšetření a dalších potřebných odborných
vyšetření. Další potřebná odborná vyšetření je posuzující lékař oprávněn vyžádat, pokud je
to potřebné pro posouzení zdravotního stavu žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo
držitele zbrojního průkazu; přitom se přihlédne také k rozsahu skupin zbrojního průkazu,
pro které má být posudek vydán, a k povaze činnosti, kterou bude posuzovaná osoba jako
držitel zbrojního průkazu vykonávat.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví
a) požadavky na zdravotní způsobilost,
b) nemoci, vady a stavy, kdy nelze vydat kladný posudek nebo kdy jej lze vydat pouze
za předpokladu provedení odborného vyšetření,
c) druhy prohlídek a jejich obsah a
d) náležitosti lékařského posudku.“.

