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Soubor testových otázek
ke zkouškám odborné způsobilosti žadatelů o vydání
zbrojního průkazu skupiny F – k provádění pyrotechnického průzkumu
1. Podmínky provádění pyrotechnického průzkumu upravuje zákon
a) o zbraních,
b) o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
c) o ozbrojených silách České republiky.
2. Sankce a výkon státní správy v oblasti provozování a provádění pyrotechnického průzkumu upravuje
zákon
a) o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
b) o ozbrojených silách České republiky
c) o zbraních.
3. Pyrotechnickým průzkumem se rozumí mimo jiné
a) cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin prováděné držitelem zbrojního průkazu skupiny F pomocí
detekční techniky a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí,
b) cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin prováděné držitelem zbrojního průkazu skupiny F pomocí
detekční techniky a jejich identifikace, zneškodnění a likvidace stanoveným postupem, případně jejich
vyzvednutí,
c) cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin prováděné držitelem zbrojního průkazu skupiny F pomocí
detekční techniky a jejich identifikace a delaborace stanoveným postupem.
4. Pyrotechnickým průzkumem se rozumí mimo jiné
a) dohled držitele zbrojního průkazu skupiny F při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo
výbušnin, který provede delaboraci nalezené munice nebo výbušnin,
b) dohled držitele zbrojního průkazu skupiny F při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo
výbušnin, který provede likvidaci nalezené munice nebo výbušnin,
c) dohled držitele zbrojního průkazu skupiny F při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo
výbušnin, který provede identifikaci nalezené munice nebo výbušnin.
5. Doba platnosti zbrojního průkazu je
a) 5 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let,
b) 3 roky a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 3 roky,
c) 10 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.
6. Zbrojní průkaz vydává
a) Ministerstvo vnitra na základě žádosti podané fyzickou osobou,
b) příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou,
c) Policejní prezidium České republiky na základě žádosti podané fyzickou osobou.
7. K žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F je žadatel mimo jiné povinen připojit
a) posudek o zdravotní způsobilosti provádět pyrotechnický průzkum,
b) posudek o dosaženém vzdělání v oboru výbušnin,
c) výpis z Rejstříku trestů.
8. K žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F je žadatel mimo jiné povinen připojit
a) doklad o absolvování vysoké nebo střední odborné školy s maturitou, potvrzující odbornou způsobilost
žadatele provádět pyrotechnický průzkum,
b) doklad o odborné způsobilosti provádět pyrotechnický průzkum,
c) doklad vydaný zkušebním komisařem v oboru zbraní a střeliva, osvědčující splnění podmínek odborné
způsobilosti k provádění pyrotechnického průzkumu.
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9. K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
a) 1 fotografii o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele,
b) 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele,
c) 2 fotografie o rozměru 30 x 40 mm, odpovídající současné podobě žadatele.
10. Posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo nebo provádět pyrotechnický
průzkum, který se přikládá k žádosti o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
a) 1 měsíc,
b) 3 měsíce,
c) 6 měsíců.
11. Doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo nebo provádět pyrotechnický
průzkum, který se přikládá k žádosti o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
a) 1 rok,
b) 2 roky,
c) 6 měsíců.
12. Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě, kdy
a) proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přečin uvedený v § 16 zákona o zbraních,
b) proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních,
c) proti žadateli bylo zahájeno řízení pro přestupek uvedený v § 20 zákona o zbraních.
13. Zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F lze vydat jen osobě
a) starší 21 let,
b) starší 18 let,
c) starší 16 let.
14. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní
způsobilosti vydává
a) odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky,
b) posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších
potřebných vyšetření,
c) odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.
15. Posuzujícím lékařem žadatele o vydání zbrojního průkazu pro účely zákona o zbraních, vyjma
skupiny zbrojního průkazu skupiny D, se rozumí
a) praktický lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné
péči,
b) odborný lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné
péči,
c) praktický lékař, kterého si žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu vyhledá v Lékařském
věstníku.
16. Držitel zbrojního průkazu skupiny D a F je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího
lékaře
a) do 1 měsíce po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu,
b) do 3 měsíců po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu,
c) do 1 měsíce po uplynutí 24 měsíců od vydání zbrojního průkazu.
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17. Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F prokazuje odbornou způsobilost zkouškou složenou
před
a) komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou se zástupců navržených Ministerstvem vnitra, policií,
Ministerstvem obrany, Českým báňským úřadem a Ministerstvem školství,
b) zkušebním komisařem, kterého určuje Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský
úřad,
c) komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců navržených Ministerstvem vnitra, policií,
Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem.
18. Teoretická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F se provádí formou
písemného testu a ústního pohovoru a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost
a) zákona o státní kontrole a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) zákona o zbraních a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
c) zákona o ověřování munice, výbušnin a střeliva a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
19. Teoretická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F se provádí formou
písemného testu a ústního pohovoru a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost
a) zákona o státní kontrole a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva,
c) předpisů upravujících nakládání s municí a výbušninami.
20. Teoretická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F se provádí formou
písemného testu a ústního pohovoru a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost
a) nauky o ověřování munice a střeliva a pyrotechnických výrobků,
b) nauky o munici, výbušninách, detekční technice a zdravotnického minima,
c) nauky o bezpečné manipulaci s výbušninami a pyrotechnickými výrobky.
21. Praktická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F se mimo jiné skládá z
a) identifikace a stanovení míry nebezpečnosti nevybuchlé munice a výbušniny a jejich detekce,
b) identifikace a zjištění míry nebezpečnosti nevybuchlé munice a zakázaného střeliva,
c) identifikace a zjištění zakázaných bojových prostředků.
22. Praktická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F se mimo jiné skládá ze
zajišťování místa nálezu
a) munice a zakázaného střeliva,
b) zakázaných bojových prostředků,
c) nevybuchlé munice a výbušniny.
23. Praktická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F se mimo jiné skládá
z bezpečné manipulace
a) se zakázanými bojovými prostředky,
b) s nevybuchlou municí a výbušninou,
c) s nevybuchlým zakázaným střelivem a černým prachem.
24. Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F přihlašuje
a) na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis,
b) na tiskopise, jehož vzor stanoví příslušný útvar policie,
c) osobně u příslušného útvaru policie.
25. Oznámení o konání zkoušky odborné způsobilosti musí být žadateli o vydání zbrojního průkazu
skupiny F doručeno nejpozději
a) 5 dnů přede dnem konání zkoušky,
b) 10 dnů přede dnem konání zkoušky,
c) 20 dnů přede dnem konání zkoušky.
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26. Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se přihlásit ke zkoušce nejdříve po
uplynutí
a) 6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
b) 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
c) 1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
27. Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
skupiny F hradí
a) příslušný útvar policie,
b) jen držitel zbrojní licence,
c) žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence skupiny K.
28. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán
vinným
a) trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným
činem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstatě některého z trestných činů uvedených v § 22
odst. 1,
b) z přestupku na úseku zbraní a střeliva uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině
pravomocně uznán vinným činem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstatě některého z
uvedených přestupků v § 22 odst. 1,
c) z přečinu uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným
činem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstatě některého z přečinů uvedených v § 22 odst. 1.
29. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán
vinným trestným činem vlastizrady, rozvracení republiky, teroru nebo záškodnictví, za který byl uložen
a) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 10 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 3
až 5 let,
b) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5
až 10 let,
c) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 15 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 3
a 8 let.
30. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán
vinným trestným činem sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady nebo obecného ohrožení, za který byl
uložen
a) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5
až 10 let,
b) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 10 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 3
až 5 let,
c) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 15 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 3
až 8 let.
31. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán
vinným trestným činem ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla,
zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen
a) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 10 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 3
až 5 let,
b) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 15 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 3
až 8 let,
c) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5
až 10 let.
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32. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán
vinným úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti nebo jiným
úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody
a) nepřevyšující 5 let a od právní moci rozsudku nebo ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že
tento byl uložen, neuplynulo alespoň 15 let,
b) převyšující 5 let a od právní moci rozsudku nebo ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento
byl uložen, neuplynulo alespoň 20 let,
c) převyšující 5 let a od právní moci rozsudku nebo ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento
byl uložen, neuplynulo alespoň 25 let.
33. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán
vinným úmyslným trestným činem uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným trestným činem, jestliže
od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl tento trest
uložen, neuplynulo alespoň
a) 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody,
b) 8 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 5 let nebo jiný trest než trest odnětí svobody,
c) 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 8 let nebo jiný trest než trest odnětí svobody.
34. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán
vinným úmyslným trestným činem uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným trestným činem, jestliže
od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl tento trest
uložen, neuplynulo alespoň
a) 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
b) 8 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
c) 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky.
35. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán
vinným trestným činem spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením
nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň
a) 2 roky,
b) 3 roky,
c) 4 roky.
36. Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F se podle zákona o zbraních nepovažuje za
bezúhonného, pokud
a) jeho trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a dosud neuplynula
zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil,
b) byl pravomocně uznán vinným trestným činem porušování předpisu o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, útoku na státní orgán nebo útoku na veřejného činitele,
c) představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl v posledních 3 letech
opakované pravomocně uznán vinným z přečinu neoprávněného nakládání s vojenským materiálem, útoku na
státní orgán nebo útoku na veřejného činitele.
37. Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F se podle zákona o zbraních nepovažuje za
bezúhonného, jestliže
a) byl pravomocně uznán vinným trestným činem nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení
zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné
látky,
b) byl pravomocně uznán vinným trestným činem neoprávněného obchodování s vojenským materiálem,
radioaktivními látkami a otravnými jedy v rámci České republiky,
c) byl v posledních pěti letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku
výbušnin.
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38. V případě žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F se podle zákona o zbraních nepovažuje za
bezúhonného ten, kdo byl
a) pravomocně uznán vinným přečinem proti občanskému soužití, hanobení rasy, vyznání a přesvědčení,
nadměrného požívání alkoholických nápojů a omamných látek a omezování práv a svobod osob,
b) pravomocně uznán vinným trestným činem hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod nebo mučení a jiného
nelidského a krutého zacházení,
c) pravomocně uznán v posledních třech letech vinným z přestupku hanobení rasy a národa, etnické skupiny a
přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, mučení a
jiného nelidského a krutého zacházení.
39. Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F se podle zákona o zbraních nepovažuje za
bezúhonného, pokud byl
a) pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva, na úseku ochrany před alkoholismem a
proti občanskému soužití,
b) pravomocně uznán vinným trestným činem spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti
s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynulo
alespoň 5 let,
c) pravomocně uznán vinným trestným činem podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod
člověka.
40. Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F se podle zákona o zbraních nepovažuje za
bezúhonného, pokud byl
a) pravomocně uznán vinným trestným činem používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného
vedení boje, válečné krutosti, persekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem spáchaným se zbraní,
b) pravomocně uznán vinným zločinem používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení
boje, válečné krutosti, persekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem spáchaným se zbraní,
c) pravomocně uznán vinným z přečinu na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku výbušnin, myslivosti a rybářství
tím, že neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil
zvěř nebo chytal ryby v době hájení.
41. Za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby požádá
a) příslušný útvar policie o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů, přičemž při posuzování bezúhonnosti
nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu,
b) příslušný útvar policie o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, přičemž při posuzování bezúhonnosti
přihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu,
c) Policejní prezidium České republiky o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů, přičemž při posuzování
bezúhonnosti přihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu.
42. Ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a dosud
neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil
a) se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
b) se nepovažuje podle zákona o zbraních za bezúhonného,
c) se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
43. Ten, kdo byl v posledních
a) 4 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku
používání výbušnin, se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
b) 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku
používání výbušnin, se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
c) 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku používání výbušnin,
se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
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44. Ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové
látky,
a) se nepovažuje podle zákona o zbraních za bezúhonného,
b) se nepovažuje podle zákona o zbraních za způsobilého,
c) se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
45. Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních ten, kdo představuje nebezpečí pro vnitřní
pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl mimo jiné v posledních
a) 4 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi nebo obrany České republiky,
b) 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi nebo obrany České republiky,
c) 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
nebo obrany České republiky.
46. Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních ten, kdo představuje nebezpečí pro vnitřní
pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl mimo jiné v posledních
a) 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému
soužití nebo proti majetku,
b) 4 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému
soužití nebo proti majetku,
c) 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo
proti majetku.
47. Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních ten, kdo představuje nebezpečí pro vnitřní
pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl mimo jiné v posledních
a) 4 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím,
že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně
lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
b) 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím,
že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně
lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
c) 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně
neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř
nebo chytal ryby v době hájení.
48. Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F se nepovažuje za spolehlivého v případě, že
a) byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku
výbušnin,
b) byl v posledních 3 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku
výbušnin,
c) byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku proti pracovní kázni, občanskému soužití a
veřejnému pořádku.
49. Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F se nepovažuje za spolehlivého v případě, že
a) vyvíjí nebo podporuje činnost namířenou proti zájmům České republiky, státům Evropské unie nebo proti
zájmům, k jejichž ochraně se Česká republika bilaterálními smlouvami zavázala,
b) vyvíjí nebo podporuje činnost proti zájmům České republiky nebo proti zájmům, k jejichž ochraně se Česká
republika zavázala,
c) vyvíjí nebo podporuje činnost podezřelých skupin s prokazatelně teroristickým zaměřením, namířenou proti
zájmům České republiky a jejího lidu.
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50. Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru
policie
a) nejméně jeden měsíc před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu,
b) nejméně dva měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu,
c) nejméně tři měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.
51. K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je držitel zbrojního průkazu povinen mimo jiné
předložit posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který nesmí být starší než
a) 2 měsíce,
b) 3 měsíce,
c) 6 měsíců.
52. K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je držitel zbrojního průkazu povinen mimo jiné
předložit
a) posudek o povinném psychologickém vyšetření, který nesmí být starší 5 měsíců a 1 fotografii o rozměru 35 x
45 mm, odpovídající současné podobě žadatele,
b) posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm,
odpovídající současné podobě žadatele,
c) posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 2 fotografie o rozměru 30 x 40 mm,
odpovídající současné podobě žadatele.
53. Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní
průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti
a) 3 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu,
b) 5 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu,
c) 6 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.
54. K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku,
b) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o
zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii,
c) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní
způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 1 fotografii.
55. Ukončil-li držitel zbrojního průkazu pobyt na území České republiky,
a) platnost zbrojního průkazu nezaniká,
b) zaniká platnost průkazu zbraně,
c) platnost zbrojního průkazu zaniká.
56. Pokud je ohlášena ztráta nebo odcizení zbrojního průkazu,
a) jeho platnost zaniká,
b) příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,
c) příslušný útvar policie jej odejme.
57. Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo obsahuje nesprávné údaje,
a) jeho platnost zaniká,
b) příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,
c) příslušný útvar policie jej odejme.
58. Je-li zbrojní průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho
celistvost,
a) jeho platnost se zkracuje,
b) jeho platnost zaniká,
c) příslušný útvar policie jej odejme.
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59. Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl způsobilost k právním úkonům, rozhodne příslušný útvar
policie
a) o zajištění zbrojního průkazu,
b) o odnětí zbrojního průkazu,
c) o zadržení zbrojního průkazu.
60. Jestliže držitel zbrojního průkazu přestal splňovat podmínky bezúhonnosti nebo spolehlivosti,
rozhodne příslušný útvar policie
a) o zadržení zbrojního průkazu,
b) o zajištění zbrojního průkazu,
c) o odnětí zbrojního průkazu.
61. Jestliže držitel zbrojního průkazu skupiny F porušil povinnost stanovenou v § 29 odst. 7 písm. a) až h)
zákona o zbraních, rozhodne příslušný útvar policie
a) o odnětí zbrojního průkazu; o vydání nového zbrojního průkazu skupiny F lze opětovně požádat po uplynutí
pěti let od právní moci rozhodnutí o jeho odnětí,
b) o zajištění zbrojního průkazu; o vydání nového zbrojního průkazu skupiny F lze opětovně požádat po
uplynutí šesti let od právní moci rozhodnutí o jeho zajištění,
c) o zadržení zbrojního průkazu; o vydání nového zbrojního průkazu skupiny F lze opětovně požádat po
uplynutí deseti let od právní moci rozhodnutí o jeho zadržení.
62. Jestliže držitel zbrojního průkazu skupiny F porušil zákaz stanovený v § 29 odst. 8 zákona o zbraních,
rozhodne příslušný útvar policie
a) o zajištění zbrojního průkazu; o vydání nového zbrojního průkazu skupiny F lze opětovně požádat po
uplynutí šesti let od právní moci rozhodnutí o jeho zajištění,
b) o odnětí zbrojního průkazu; o vydání nového zbrojního průkazu skupiny F lze opětovně požádat po uplynutí
pěti let od právní moci rozhodnutí o jeho odnětí,
c) o zadržení zbrojního průkazu; o vydání nového zbrojního průkazu skupiny F lze opětovně požádat po
uplynutí deseti let od právní moci rozhodnutí o jeho zadržení.
63. Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu
a) nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen tento průkaz neprodleně odevzdat příslušnému
útvaru policie,
b) má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen tento průkaz odevzdat příslušnému útvaru
policie,
c) má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu zbrojní průkaz odevzdá příslušnému útvaru policie po
uplynutí doby jeho platnosti.
64. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné oprávněn provádět pyrotechnický průzkum
a) výhradně jako zaměstnanec Policie České republiky,
b) pouze jako zaměstnanec nebo podnikatel,
c) výhradně jako zaměstnanec Armády České republiky.
65. Pokud munice nebo střelivo nalezené při pyrotechnickém průzkumu ohrožuje bezprostředně život,
zdraví nebo majetek, je držitel zbrojního průkazu skupiny F mimo jiné oprávněn
a) převézt je na bezpečné místo,
b) předat je pyrotechnikovi Policie České republiky,
c) provést jejich deaktivaci.
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66. Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F je mimo jiné povinen do
a) 1 měsíce po uplynutí 20 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti
příslušnému útvaru policie,
b) 2 měsíců po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti
příslušnému útvaru policie,
c) 3 měsíců po uplynutí 12 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti
příslušnému útvaru policie.
67. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen dbát zvýšené opatrnosti při zacházení
a) se střelivem, zakázaným střelivem a černým prachem,
b) s černým prachem a výbušninami,
c) s nevybuchlou municí nebo výbušninou.
68. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen
a) vyzvat k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku zjištěnou
nevybuchlou municí nebo výbušninou,
b) nařídit zastavení zemních prací v případě jakéhokoli ohrožení života a zdraví nebo majetku zjištěnou
nevybuchlou municí nebo výbušninou,
c) požádat Policii České republiky o zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví
nebo majetku zjištěnou nevybuchlou municí nebo výbušninou.
69. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen
a) označit místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,
b) nařídit označení místa nálezu nevybuchlé munice a zakázaného střeliva,
c) požádat Policii České republiky o označení místa nálezu nevybuchlé munice a zakázaného střeliva.
70. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen
a) požádat nejbližšího příslušníka Policie České republiky o zajištění místa nálezu nevybuchlé munice nebo
výbušniny před nepovolanými osobami,
b) zajistit místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami,
b) požádat Český báňský úřad o zajištění místa nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými
osobami.
71. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen
a) odvést osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí do
bezpečného prostoru,
b) upozornit osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na
možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění nebezpečného prostoru,
c) nařídit příslušníku Policie České republiky, aby osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice nebo
výbušniny nebo v jeho blízkém okolí vykázal z nebezpečného prostoru.
72. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen
a) neprodleně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nález nevybuchlé munice nebo výbušniny,
b) neprodleně ohlásit vojenskému útvaru nález nevybuchlé munice nebo výbušniny,
c) neprodleně ohlásit útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny.
73. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen dodržovat podmínky pro
a) zacházení s nevybuchlou municí nebo výbušninou,
b) přepravu nevybuchlé munice nebo zakázaného střeliva,
c) likvidaci výbušnin nebo střelivin.
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74. Zabezpečit nalezenou nevybuchlou munici nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením je
mimo jiné povinen
a) držitel zbrojní licence skupiny K,
b) držitel zbrojního průkazu skupiny F,
c) pracovník Českého báňského úřadu.
75. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen
a) zabezpečit svůj zbrojní průkaz proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
b) zabezpečit zbrojní průkaz a zbrojní licenci proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) zabezpečit svůj zbrojní průkaz proti poškození, ztrátě nebo odcizení.
76. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen
a) na výzvu Ministerstva vnitra předložit zbrojní průkaz ke kontrole,
b) na výzvu Policejního prezidia České republiky předložit zbrojní průkaz ke kontrole,
c) na výzvu příslušného útvaru policie předložit zbrojní průkaz ke kontrole.
77. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen neprodleně oznámit
a) Ministerstvu vnitra ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,
b) Policejnímu prezidiu České republiky ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice
nebo výbušniny,
c) příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo
výbušniny.
78. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen provést u příslušného útvaru policie
výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud u něho došlo ke změně jména, příjmení
nebo místa pobytu, do
a) 5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní,
b) 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní,
c) 15 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní.
79. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen mít u sebe
a) zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice nebo výbušniny,
b) zbrojní licenci, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice nebo výbušniny,
c) zbrojní oprávnění, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice nebo
výbušniny.
80. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen se před výkonem činnosti nebo při výkonu
činnosti
a) podrobit na výzvu pracovníka Ministerstva vnitra orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
b) podrobit na výzvu pracovníka Českého báňského úřadu orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření
ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
c) podrobit na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
81. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen
a) neprodleně zapisovat nálezy nevybuchlé munice nebo výbušniny do záznamní knihy,
b) neprodleně zapisovat nálezy nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy,
c) neprodleně zapisovat nálezy nevybuchlé munice nebo výbušniny do knihy příjmu a výdeje.
82. Držitel zbrojního průkazu skupiny F je mimo jiné povinen na vyzvání policie spolupracovat
a) s příslušníky policie při zajišťování nevybuchlé munice nebo výbušniny,
b) s pracovníky Českého báňského úřadu při zajišťování nevybuchlé munice nebo výbušniny,
c) s vojenskými pyrotechniky při zajišťování nevybuchlé munice nebo výbušniny.

12

83. Držitel zbrojního průkazu skupiny F nesmí mimo jiné
a) provádět pyrotechnický průzkum a zneškodňovat munici, pokud je jeho schopnost snížena požitím
alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků, anebo v důsledku nemoci, popřípadě úrazu,
b) provádět pyrotechnický průzkum, pokud je jeho schopnost snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných
návykových látek, léků, anebo v důsledku nemoci, popřípadě úrazu,
c) provádět pyrotechnický průzkum a likvidaci nevybuchlé munice, pokud je jeho schopnost snížena požitím
alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků, anebo v důsledku nemoci.
84. Držitel zbrojního průkazu skupiny F nesmí mimo jiné
a) manipulovat s nalezenou municí nebo výbušninou v rozporu se zákonem o zbraních,
b) manipulovat s nalezenou municí nebo výbušninou v rozporu se zákonem o hornické činnosti, výbušninách a o
státní báňské správě,
c) manipulovat s nalezenou municí nebo výbušninou v rozporu se zákonem o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem.
85. Držitel zbrojního průkazu skupiny F nesmí mimo jiné zneškodňovat
a) nevybuchlou munici nebo zakázané střelivo,
b) nevybuchlou munici nebo výbušninu,
c) výbušninu nebo zakázané střelivo.
86. Na základě žádosti, podané fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise,
vydává zbrojní licenci
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Policejní prezidium České republiky.
87. Příslušný útvar policie vydá zbrojní licenci fyzické nebo právnické osobě, jež má mimo jiné místo
pobytu nebo sídlo
a) na území České republiky a splňuje další náležitosti dané zákonem o zbraních,
b) na území států Evropské unie a splňuje další náležitosti dané zákonem o zbraních,
c) kdekoli, a splňuje další náležitosti dané zákonem o zbraních.
88. Držitel zbrojní licence žádá o rozšíření skupin zbrojní licence
a) příslušný útvar policie na předepsaném tiskopise,
b) Ministerstvo vnitra na předepsaném tiskopise,
c) Policejní prezidium České republiky.
89. Pominul-li důvod, pro který byla vydána zbrojní licence, rozhodne příslušný útvar policie mimo jiné
o
a) zajištění licence,
b) odnětí licence,
c) zadržení licence.
90. Jestliže držitel zbrojní licence závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení zákona o
zbraních, rozhodne příslušný útvar policie mimo jiné o
a) zajištění licence,
b) odnětí licence,
c) zadržení licence.
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91. Pokud odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, anebo odpovědný
zástupce fyzické osoby přestal splňovat podmínku bezúhonnosti nebo spolehlivosti, rozhodne mimo jiné
příslušný útvar policie o
a) odnětí licence,
b) zajištění licence,
c) zadržení licence.
92. Provozovat pyrotechnický průzkum vyhledáváním a identifikací nevybuchlé munice nebo výbušnin a
jejich zajištěním je oprávněn držitel
a) zbrojního průkazu skupiny G,
b) zbrojní licence skupiny K,
c) zbrojního oprávnění skupiny D.
93. Zpracovat před zahájením činnosti technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci
s nevybuchlou municí a výbušninami a předat jej příslušnému útvaru policie ke schválení je mimo jiné
povinen držitel
a) zbrojní licence skupiny K,
b) zbrojní licence skupiny B,
c) zbrojní licence skupiny G.
94. Držitel zbrojní licence skupiny K je mimo jiné povinen zajistit, aby nalezení nevybuchlé munice nebo
výbušniny bylo neprodleně nahlášeno
a) Ministerstvu vnitra,
b) Českému báňskému úřadu,
c) útvaru policie.
95. Kontrolovat, zda je nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny nahlášeno policii a zda nalezená
nevybuchlá munice nebo výbušnina není používána k jiným účelům, než je uvedeno ve zbrojní licenci, a
zda s ní není nakládáno v rozporu s oprávněním uvedeným v § 38 odst. 9 zákona o zbraních je mimo jiné
povinností držitele
a) zbrojní licence skupiny A,
b) zbrojní licence skupiny K,
c) zbrojní licence skupiny G.
96. Zajistit pyrotechnický průzkum pouze prostřednictvím fyzické osoby, která je k němu v pracovním,
členském nebo obdobnému poměru a je držitelem zbrojního průkazu skupiny F, je mimo jiné povinen
držitel
a) zbrojní licence skupiny D,
b) zbrojní licence skupiny K,
c) zbrojní licence skupiny J.
97. Držitel zbrojní licence skupiny K je mimo jiné povinen neprodleně ohlásit
a) Ministerstvu vnitra ztrátu nebo odcizení zbrojní licence,
b) Policejnímu prezidiu České republiky ztrátu nebo odcizení zbrojní licence,
c) příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojní licence.
98. Držitel zbrojní licence skupiny K je mimo jiné povinen předložit ke kontrole zbrojní licenci včetně
příslušných dokladů na výzvu
a) příslušného útvaru policie,
b) Ministerstva vnitra,
c) Policejního prezidia České republiky.
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99. Držitel zbrojní licence skupiny K je mimo jiné povinen požádat příslušný útvar policie o vydání nové
zbrojní licence v případech, kdy došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo
místa pobytu fyzické osoby, ve lhůtě do
a) 5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen,
b) 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen,
c) 15 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen.
100. Držitel zbrojní licence skupiny K je mimo jiné povinen vést a po dobu
a) 5 let uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin,
b) 10 let uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin,
c) 15 let uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin.
101. Při nálezu munice nebo výbušniny je mimo jiné povinen učinit nezbytná opatření k zajištění
bezpečnosti osob a majetku držitel
a) zbrojního průkazu skupiny G,
b) zbrojní licence skupiny K,
c) zbrojního oprávnění skupiny F.
102. Držitel zbrojní licence skupiny K je mimo jiné povinen provádět denní záznamy o provedeném
pyrotechnickém průzkumu do
a) stavebního deníku,
b) evidenčního deníku,
c) záznamního deníku.
103. Zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, nebo zbrojní
průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva, aby jejich držiteli zabránil
v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený zákonem o zbraních, je
oprávněn
b) příslušník policie,
c) pracovník Ministerstva vnitra,
d) kdokoli, kdo vlastní zbrojní průkaz skupiny D nebo E.
104. Rozhodnout o zajištění zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně, zbrojního průkazu, průkazu
zbraně nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
může
a) příslušný útvar policie, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno
stíhání pro přestupek uvedený v § 22 odst. 1 zákona o zbraních,
b) příslušný útvar policie, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno
trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 odst. 1 zákona o zbraních,
c) Policejní prezidium České republiky, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu
bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin nebo přestupek uvedený v § 23 odst. 1 zákona o zbraních.
105. Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list, evropský zbrojní pas nebo
průkaz zbraně, je povinen tyto doklady odevzdat
a) nejpozději do 2 dnů příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy,
který je předá nejbližšímu útvaru policie,
b) nejpozději do 3 dnů příslušníkovi policie nebo příslušnému útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy,
který je předá nejbližšímu útvaru policie,
c) neprodleně příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který je
předá nejbližšímu útvaru policie.
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106. Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B, C nebo D nebo střelivo do těchto zbraní, munici nebo
výbušninu, je povinen
a) neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní
samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie,
b) nejpozději do 2 dnů oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie,
anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie,
c) nejpozději do 3 dnů oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie,
anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.
107. Nevybuchlá munice nebo výbušnina, která byla nalezena v rámci pyrotechnického průzkumu, je
majetkem státu určeným k likvidaci nebo k její deaktivaci. Likvidaci nařizuje a provádí
a) Ministerstvo vnitra,
b) Český báňský úřad,
c) policie.
108. Informační systém obsahující mimo jiné údaje o vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích a
vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích vede
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo obrany,
c) Policie České republiky.
109. Informační systém obsahující mimo jiné údaje o ztracených nebo odcizených zbraních, zbrojních
průkazech, zbrojních licencích, průkazech zbraní a průkazech zkušebních komisařů vede
a) Ministerstvo vnitra,
b) Policie České republiky,
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu.
110. Informační systém obsahující mimo jiné údaje o nalezené nevybuchlé munici nebo výbušninách
vede
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo obrany,
c) Policie České republiky.
111. Údaje v informačních systémech evidované technickými nosiči dat se uchovávají
a) po dobu 5 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány,
b) po dobu 10 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány,
c) po dobu 15 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány.
112. Údaje v informačních systémech evidované v písemné formě se uchovávají
a) po dobu 5 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány,
b) po dobu 10 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány,
c) po dobu 15 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány.
113. Státní správu ve věcech zbraní, střeliva a pyrotechnického průzkumu podle zákona o zbraních
vykonává
a) Ministerstvo vnitra, Policie České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Policie České republiky,
c) Policie České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
114. Provádět kontrolu výkonu pyrotechnického průzkumu při výkonu dozoru může
a) Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium České republiky a Český báňský úřad,
b) Policejní prezidium České republiky, správa policie v kraji a příslušný útvar policie,
c) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Ministerstvo vnitra a správa policie v kraji.
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115. Souhrnné označení pro střelivo, ruční granáty, letecké pumy, reaktivní střely, nálože, miny, torpéda
a jiné, zpravidla výbušné předměty, které energii výbušnin využívají buď přímo k vyvolání žádoucího
účinku v cíli, zejména ničení, nebo nepřímo k přepravě určitých předmětů na cíl, je podle zákona o
zbraních
a) střelivina,
b) munice,
c) výbušnina.
116. Podle zákona o zbraních je vojenská munice
a) munice, určená pro použití v ozbrojených sborech k obranným účelům,
b) munice, včetně střeliva, určená k vedení námořní, letecké nebo pozemní války, pokud není ověřena pro civilní
použití,
c) střelivo, určené k vedení námořní, letecké nebo pozemní války, které je ověřeno i pro civilní použití.
117. Střela podle zákona o zbraních je
a) předmět určený ke vkládání (nabíjení) do střelné zbraně pro výukové účely, neslouží k výstřelu,
b) předmět vystřelený ze střelné zbraně, určený k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu,
c) předmět vymetený z chladné zbraně, určený k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu.
118. Jednotná střela je podle zákona o zbraních
a) těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně rozdělí,
b) těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí,
c) těleso, určené ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně.
119. Hromadná střela podle zákona o zbraních je
a) těleso, určené ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně,
b) těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného
efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí,
c) těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.
120. Střela, jejíž jádro nebo celá střela je tvořena tvrdým materiálem, je podle zákona o zbraních střela
a) výbušná,
b) zápalná,
c) průbojná.
121. Složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje, je podle zákona o
zbraních střela
a) výbušná,
b) průbojná,
c) zápalná.
122. Složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu
vznítí, je podle zákona o zbraních střela
a) výbušná,
b) průbojná,
c) zápalná.
123. Jednotná střela, se špičkou ve tvaru komolého kužele, který je na vrcholu opatřen otevřenou
válcovou dutinou, do které zasahuje část olověného jádra tvaru komolého kužele, přičemž plášť je na
okrajích podélně naříznut, je podle zákona o zbraních střela
a) šoková,
b) průbojná,
c) výbušná.
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124. Náboj je podle zákona o zbraních celek určený ke vkládání (nabíjení) do
a) mechanické zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože,
výmetné náplně a střely,
b) paintballové zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové
slože, výmetné náplně a střely,
c) palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože,
výmetné náplně a střely.
125. Nábojka je podle zákona o zbraních celek určený ke vkládání (nabíjení) do
a) expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo mechanické zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo
zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku,
b) expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové
slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku,
c) expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové
slože, může obsahovat výmetnou náplň, jednotnou střelu nebo chemickou dráždivou látku.
126. Souhrnné označení pro munici, která byla připravena k použití anebo byla použita (například
vystřelena, shozena, rozhozena, odpálena, vržena anebo vymetena) a zůstala nevybuchlou například
v důsledku selhání iniciačního mechanismu anebo byla konstruována tak, aby vybuchla z jiných příčin
(například našlápnutím) je podle zákona o zbraních
a) iniciovaná munice,
b) deaktivovaná munice,
c) nevybuchlá munice.
127. Fotografie podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. má mimo jiné
a) rastrovaný povrch a je v barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 30 x 40 mm,
postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy,
b) hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech
35 x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy,
c) drsný povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Je obdélníkového tvaru o rozměrech 40 x 50 mm a
postavená na delší stranu s rovnými rohy.
128. Aktivní municí se rozumí taková munice,
a) kdy v průběhu jejího nálezu dojde k aktivaci chemických nebo mechanických časových systémů, nebo ztrátě
činnosti dopravních pojistek mimo munice nastražené, nebo zahoření zápalných nebo dýmotvorných látek
v munici, která má zalaborovanou výbušninu,
b) kdy v průběhu jejího nálezu dojde k aktivaci chemických nebo mechanických časových systémů, nebo ztrátě
činnosti dopravních pojistek, nebo zahoření zápalných nebo dýmotvorných látek v munici, která má
zalaborovanou výbušninu, nebo nastražená munice,
c) která obsahuje odjištěné iniciační prvky (zapalovače, rozněcovače) a hrozí při neodborné manipulaci
výbuchem.
129. Deaktivací aktivní nevybuchlé munice a výbušnin se rozumí
a) provedení opatření k omezení nežádoucích povýbuchových účinků tak, aby nedošlo k ohrožení života a
zdraví,
b) provedení opatření k omezení nežádoucích povýbuchových účinků, nebo zneškodnění iniciačních prvků
munice,
c) likvidace munice a výbušnin, zejména výbuchem.
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130. Výbušninami se rozumí látky a předměty, které jsou uvedeny
a) v mezinárodní smlouvě o přepravě nebezpečných věcí, kterou je Česká republika vázána, nebo ve Sbírce
zákonů, a jsou zařazeny v příloze A této smlouvy do třídy I těchto látek, jakož i látky, které mají vlastnosti
trhavin, třaskavin, střelivin nebo výbušných pyrotechnických složí, pokud nejde o střelivo a pyrotechnické
výrobky,
b) v prováděcím předpisu Českého báňského úřadu, a které mají vlastnosti trhavin, třaskavin, střelivin nebo
výbušných pyrotechnických složí, pokud nejde o střelivo a pyrotechnické výrobky,
c) ve Sbírce zákonů, které jsou zařazeny v příloze A této Sbírky do třídy I těchto látek, jakož i látky, které mají
vlastnosti trhavin, třaskavin, střelivin nebo výbušných pyrotechnických složí, pokud nejde o střelivo a
pyrotechnické výrobky.
131. Za nakládání s výbušninami se považuje
a) výroba a zhotovování výbušnin, jejich používání, skladování, předávání, přeprava a ničení, jakož i předávání a
přeprava při obchodování s nimi,
b) výroba a zhotovování výbušnin, jejich používání, skladování a obchodování s nimi,
c) výroba a zhotovování výbušnin, používání a přeprava se za nakládání s nimi nepovažuje.
132. V pochybnostech, zda jde o výbušninu, výbušný předmět nebo pyrotechnický výrobek, rozhodne
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky,
b) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
c) Ministerstvo vnitra.
133. Organizace, které vyrábějí, zpracovávají, připravují, používají, zkoušejí nebo uskladňují výbušniny,
jsou povinny zabezpečit výbušniny proti
a) odcizení a zneužití způsobem odpovídajícím místním podmínkám; o způsobu zajištění uvědomí příslušný
útvar policie,
b) odcizení a zneužití způsobem odpovídajícím místním podmínkám; o způsobu zajištění nejsou povinny
příslušný útvar policie uvědomit,
c) odcizení a zneužití způsobem daným vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR; o způsobu zajištění
uvědomí příslušný útvar policie.
134. Při pracích s výbušninami jsou osoby nezúčastněné na těchto pracích
a) povinny řídit se pokyny pracovníků, popřípadě osob provádějících tyto práce k zajištění bezpečnosti života a
zdraví lidí a ochrany majetku,
b) povinny řídit se pokyny pracovníků, popřípadě osob provádějících tyto práce k zajištění bezpečnosti života a
zdraví lidí a ochrany majetku. Musí být na tuto skutečnost upozorněny akustickým signálem,
c) nejsou povinny řídit se pokyny pracovníků, popřípadě osob provádějících tyto práce, ale mohou opustit
prostor z vlastního uvážení.
135. Přeprava výbušnin se považuje za dopravu
a) nebezpečných věcí. Pro přepravu výbušnin platí zvláštní předpisy a příslušné technické normy,
b) zboží, které nemá obchodní charakter. Pro přepravu výbušnin platí předpisy Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR,
c) toxického materiálu. Pro přepravu výbušnin platí předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR.
136. Výbušniny lze uskladňovat, vyrábět nebo zpracovávat jen v objektech, které byly
a) pro tento účel povoleny,
b) určeny vnitřním předpisem podnikatele,
c) povoleny příslušným znalcem v oboru výbušnin.
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137. Výbušniny lze po krátkou dobu přechovávat
a) ve zvláštních úschovnách zřízených na pracovišti. Podrobnosti o zvláštních úschovnách stanoví Český báňský
úřad obecně závazným právním předpisem,
b) v mobilních kontejnerech zřízených mimo pracoviště. Podrobnosti o zvláštních úschovnách stanoví
Ministerstvo průmyslu ČR,
c) ve zvláštních úschovnách zřízených mimo pracoviště. Podrobnosti o zvláštních úschovnách stanoví Český
úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
138. Organizace, které nakládají s výbušninami a výbušnými předměty, musejí
a) vést evidenci výbušnin a výbušných předmětů tak, aby byl přehled o tom, jak byly výbušniny a výbušné
předměty získány, kde se nacházejí, v jakém množství a komu byly předány nebo jak s nimi bylo naloženo,
b) vést evidenci výbušnin a výbušných předmětů tak, aby byl přehled, kde se nacházejí a jak budou použity,
c) vést evidenci výbušnin a výbušných předmětů tak, aby byl přehled o jejich druhu, množství a datu jejich
použití.
139. Zacházet s výbušninami mohou jen
a) zletilé osoby, občansky bezúhonné, zdravotně a odborně způsobilé,
b) osoby starší 21 let, občansky bezúhonné, zdravotně a odborně způsobilé,
c) osoby starší 23 let, občansky bezúhonné, zdravotně a odborně způsobilé.
140. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. upravuje zásady
a) provedení stavby skladu výbušnin a výbušných předmětů na povrchu i pod povrchem, podmínky pro jeho
umístění, požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při skladování výbušnin a zřizování a provoz
úschovny výbušnin,
b) provedení stavby skladu výbušnin a výbušných předmětů na povrchu, podmínky pro jeho umístění a
požadavky k zajištění bezpečnosti osob, které manipulují s výbušnými předměty,
c) pro zajištění ochrany života, zdraví a majetku při práci s výbušninami.
141. Sklad výbušnin se označuje
a) třídou a skupinou nebezpečí podle přílohy číslo 1 vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin,
b) třídou a skupinou nebezpečí podle přílohy zákona o hornické činnosti,
c) barevnými symboly podle druhu skladovaných výbušnin, uvedenými v zákoně o zbraních.
142. Zajištění skladu se stanoví jakožto způsob zajištění proti
a) odcizení a zneužití výbušnin, které posoudí znalec nebo podnikatel provádějící zabezpečování objektů,
b) odcizení a zneužití výbušnin, které posoudí příslušné pracoviště Českého báňského úřadu,
c) odcizení a zneužití výbušnin, které posoudí podnikatel v oboru pyrotechnického průzkumu.
143. Sklad výbušnin u odběratele se označuje výstražnými tabulkami
a) vyznačujícími upozornění, příkazy a zákazy, které vyplývají z vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování
výbušnin,
b) vyznačujícími upozornění na zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm,
c) „Nebezpečí výbuchu“ ve vzdálenosti 25 metrů od něj.
144. Staveništní sklad se umisťuje mimo dosah činností, které by jej mohly ohrozit, a to zejména
z hlediska vzniku požáru a mechanického poškození,
a) na suchém nebo odvodněném místě. Manipulační prostor a cesty kolem skladu, po kterých se přenášejí
výbušniny, je nutno zajistit proti uklouznutí osob,
b) na suchém místě. Manipulační prostor a cesty kolem skladu, po kterých se přenášejí výbušniny, je nutno
vydláždit,
c) na vyvýšeném nebo prohloubeném místě. Manipulační prostor a cesty kolem skladu, po kterých se přenášejí
výbušniny, je nutno opatřit zábradlím.
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145. Úschovnou výbušnin se rozumí
a) úložný prostor (např. bedna, schránka) na povrchu. Do úschovny výbušnin nelze ukládat výbušniny ze
selhávek, z nálezu a adjustované náložky,
b) úložný prostor (např. bedna, schránka) na povrchu. Do úschovny výbušnin se ukládají veškeré výbušniny na
pracovišti,
c) úložný prostor vybudovaný na pracovišti. Musí být obklopen zemním valem, popř. zapuštěný do země a
opatřen hasicími prostředky.
146. Výbušniny určené ke zničení musí být ukládány
a) na místě k tomu určeném a odděleně od ostatních výbušnin,
b) na místě k tomu určeném, společně s ostatními výbušninami,
c) do speciálních kontejnerů a ničeny průběžně držitelem zbrojního průkazu skupiny „F“.
147. Při ukládání munice se zajistí bezpečnost s ohledem na
a) její konstrukci, citlivost na náraz při pádu a manipulaci s ní,
b) její konstrukci, citlivost na náraz při pádu, působení statické elektřiny a povětrnostní podmínky,
c) skutečnost, zda se jedná o ostrou munici, nebo munici bez iniciačních prostředků.
148. Ve skladu se výbušniny ukládají
a) přehledně a tak, aby nemohly samovolně spadnout. Skutečnou výšku hranice určí podnikatel podle nosnosti
spodních vrstev obalů a nosnosti podlahy skladu,
b) podle potřeby podnikatele, nebo osoby určené k manipulaci s nimi,
c) do hranic a vrstev tak, aby nepřekážely. Skutečnou výšku hranice určí skladník podle nosnosti spodních
vrstev obalů a s ohledem na konstrukci skladu.
149. Ve všech prostorách určených pro skladování výbušnin a v jejich bezprostřední blízkosti platí zákaz
a) kouření a manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty,
b) manipulace s otevřeným ohněm a kouření,
c) manipulace s otevřeným ohněm do vzdálenosti 25 metrů od skladu.
150. Zákazy kouření a manipulace s ohněm musí být vyznačeny
a) ve vzdálenosti 25 metrů před vstupem do skladu výbušnin,
b) před vstupem do prostoru určeného pro skladování výbušnin a podle rozhodnutí podnikatele i na vhodných
místech uvnitř objektu viditelným způsobem na trvanlivých tabulkách,
c) v provozním deníku, s jehož obsahem jsou zaměstnanci seznámeni.

