
Kusové ověřování 
zbraní

Zbraně byly a jsou součástí naší
společnosti. Člověk je používá 
k obraně, k lovu, pro zábavu.
Zbraň však může být nebez-
pečná i pro svého uživa-
tele, proto mu-
sí být každá 
zbraň na 
trhu přezkou-
šena. Na 
našem úze-
mí dochází 
k prvnímu 
povinnému 
úřednímu 
zkoušení zbra-
ní na základě 
zákona z roku 
1891. Jednou 
z pěti zkušeben zřízených v Ra-
kousku - Uhersku byla i zkušeb-
na v Praze, která dodnes, ve stej-
ném objektu, pod oficiálním
názvem Český úřad pro zkou-
šení zbraní a střeliva, plní svou
nezanedbatelnou funkci. Úřad
je přímo podřízený Ministerstvu
průmyslu a obchodu České 
republiky.

Držitelům zbraní, kteří při-
cházejí požádat o jejich
přezkoušení, poskytne
Úřad zcela profesionální
službu. Zbraň je společ-
ně s potřebnými do-
klady přijata zkušebním
technikem. Dochází k její
předběžné prohlídce: kontrole
funkce mechanismů zbraně
před zkušební střelbou. Sou-
částí tohoto úkonu je podrobná
demontáž zbraně a proměření

rozměrů důležitých z hlediska
bezpečnosti podle přísných
požadavků C.I.P. Ke zkušební
střelbě jsou používány náboje se
zvýšeným tlakem prachových

plynů. Násle-
duje opět pro-
hlídka zbraně,
tentokrát po
výstřelu.

V případě, že vše pro-
běhne hladce a zbraň 
vyhoví požadavkům zkouš-

ky, je označena úředními
značkami. 

Úřad ověřuje nejen zbraně
současné, ale 
i zbraně 
historické, 
věnuje se 
i tolik oblí-
beným repli-
kám.

U výrobců význam-
nějších počtů kusů
zbraní jsou zřízeny pří-
mo v objektu závodu de-
tašovaná pracoviště Českého

úřadu pro zkoušení zbraní 
a střeliva. Zde musí být 
u nových ručních palných

zbraní provedeno kusové
ověření před jejich expedicí

na trh. 

Opakované ověřování 
zbraní

Zkušební metody při opako-
vaném kusovém ověřování se
shodují s metodami používaný-
mi při ověřování kusovém.
Zkušebna však ve smyslu pří-

slušných ustanovení toleruje
některá nesplnění technických
parametrů, které však nesmí
ohrozit bezpečnost zbraně. Při
této činnosti jsou objeveny
některé menší, ale i vážnější zá-
vady, které zůstávají nepovšim-
nuty vlastníky zbraně. Při
vážnějších závadách může pak 
dojít k destrukci starších, již
opotřebených zbraní, které
takovou zátěž nevydrží a zákaz-
ník je tak vlastně ochráněn 
proti vlastnímu zranění. 

Homologace zbraní

Homologace určitých
typů zbraní (plynové

zbraně, flobert či ex-
panzní zbraně nebo
přístroje) je nej-
jednodušší postup
ověřování, který
spočívá v tom, že
kladné zjištění
Úřadu provede-
né na dvou ku-
sech od každého

typu se vztahuje 
i na další vyrobené zbraně
téhož typu za podmínky, že
výrobce má potřebné tech-
nické zajištění k tomu, aby
prověřoval sám shodu běžně
vyráběných typů se vzorky, 
které byly předmětem ověřo-
vání. V těchto případech sám 
tyto výrobky označuje zkušební 
značkou. Pokud uvedené tech-

Český úřad 
pro zkoušení zbraní a střeliva

Zbraně a střelivo



nické zajištění nemá, musí podrobit každou vyrobenou
zbraň kusovému ověřování, které provede Úřad.

Typová a inspekční kontrola střeliva

Ke zbraním samozřejmě patří i střelivo. Kontrola střeliva
probíhá nejen v Úřadě, ale i u výrobce, a tak je zaručeno, že
se na trhu objeví jen střelivo zcela bezpečné, které odpovídá
svému účelu a příslušným normám. Pro zajištění bezpečnos-
ti uživatelů střeliva provádí zaměstnanec Českého úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva typovou kontrolu u výrobce na
náhodně vybraných vzorcích z vyrobené série. Ověřují se 
údaje na nejmenších spotřebitelských obalech, kontroluje se
vzhled, provedení, označení ráže, rozměry, provádí se
měření tlaků prachových plynů metodou piezoelektrického
snímače a střelba z funkční zbraně. 

Výsledky všech zkoušek a ověření jsou pak uvedeny 
v příslušném protokolu, na jehož základě se vydá certifikát 
s mezinárodní platností.

Legislativa

Vyhláška MZV č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném
uznávání úředních zkušebních značek ručních palných zbraní

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva 
a pyrotechnických 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 pozdějších předpisů

Vyhláška MPO č. 313/2000 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 156/2000 Sb.

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu

Vyhláška MPO č. 369/2002 Sb., kterou se stanoví postup
Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování
typu zbraně nebo střeliva do kategorie

Vyhláška MPO č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním
provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

Vyhláška MPO č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při
znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů
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