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Zabezpečení, uložení a nakládání se střelnými zbraněmi 

a střelivem na Univerzitě Palackého v Olomouci 

a jejich evidence 
 

 
 

Úvod 

 
V souladu  se zákonem  č. 119/2002 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon“) 

 
vydávám 

 
tuto směrnici ke stanovení pravidel, kterými se Univerzita 

Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) řídí při zabezpeče- 

ní, uložení a nakládání se střelnými zbraněmi a střelivem. 

Směrnice dále stanoví pravidla jejich používání, způsob 

evidence, pravidla pro  výdej a příjem  zbraní  a střeliva 

a způsob bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem 

včetně postupu při nabíjení a vybíjení zbraně. 
 

 
 
 

I.      Pravidla pro používání zbraní a střeliva na UP 

 
Na UP jsou používány následující zbraně: 

a)  1 ks pistole samonabíjecí ČZ 83, ráže 7,65 mm (zbraň 

kategorie B), 

b)  1 ks vzduchové pistole GAMO P-800 (zbraň kategorie 

D), 

(dále jen „zbraně“). K nákupu zbraně uvedené pod písm. 

a) podle ustanovení § 5 zákona vydává povolení Policie 

ČR, tato musí být u Policie ČR evidována a zbraň musí být 

uložena v trezoru, který je v objektu UP. Klíče od objektu, 

místnosti a trezoru má zbrojíř, který je k UP v pracovním 

poměru a je držitelem platného zbrojního průkazu skupi- 

ny „D“ (dále jen „zbrojíř“). Zbraň uvedená pod písm. a) 

slouží k ochraně majetku UP a zdraví, života a majetku 

zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci. Zbraň 

uvedená pod písm. a) je zbrojířem dále používána k ozbro- 

jenému doprovodu a ochraně osob při vyzvedávání, pře- 

pravě a ukládání hotovosti na pokladně UP. Zbraň – pistole 

samonabíjecí kategorie „B“ může být držena a používána 

pouze zbrojířem (zbrojíři), který (kteří) jsou v pracovním 

poměru k UP a vlastní zbrojní průkaz skupiny „D“. 

UP podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona usta- 

novuje pro každé místo uložení zbraně zbrojíře splňující- 

ho požadavky uvedené v ustanovení § 18–23 zákona;  a to 

sjednáním pracovní smlouvy znějící na tuto pracovní 

činnost, vč. jejího zakotvení v popisu pracovní činnosti, 

nebo uzavřením dohody o změně stávající pracovní smlou- 

vy v tomto smyslu. UP je dále podle ustanovení § 39 odst. 

1 písm. j) zákona povinna ustanovit zbrojíře do 30 dnů 

od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto 

změnu do 10 pracovních dnů Policii ČR. UP je také po- 

vinna podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. k) zákona požá- 

dat Policii ČR o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu 

zbraně v případech, kdy došlo ke změně názvu nebo sídla 

právnické osoby, místa uložení zbraně nebo změny provo- 

zovny. Žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode 

dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připo- 

jen. 

Zbrojíř kontroluje, zda zbraň – pistole samonabíjecí ka- 

tegorie „B“ není používána k jiným účelům, než je uvedeno 

ve zbrojní licenci nebo osobami bez zbrojního průkazu. 

UP je povinna archivovat po dobu 5 let i po skončení 

činnosti dokumentaci obsahující evidenci zbraní kategorií 

A, B nebo C a střeliva do nich, které UP vlastní a na kte- 

ré má vydán průkaz zbraně a dále vést evidenci o vyda- 

ných a přijatých zbraních kategorií A, B nebo C a střelivu 

do nich, a to podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. l) bod 1 

zákona. Zbrojíř je povinen zabezpečit plnění této povin- 

nosti. 

Zbraň a střelivo mohou být vydávány pouze zbrojířem 

osobám určeným k nošení zbraně, jestliže jsou k UP v pra- 

covním poměru, jsou-li držiteli zbrojního průkazu přísluš- 

né kategorie a pouze k plnění jejich pracovních povinností 

k UP, na dobu nezbytně nutnou a jen ke splnění účelu, pro 

který byly zbrojní licence a zbrojní průkaz vydány. Zbrojíř 

je povinen okamžitě ohlásit svému vedoucímu zaměstnanci 

a Policii ČR případnou ztrátu nebo odcizení zbraně, muni- 

ce, střeliva nebo průkazu. 

Zbraň uvedená pod písm. b) podle ustanovení § 7 zá- 

kona nepodléhá registraci. Zbraň uvedená pod písm. b) 

se používá pouze k vědeckým účelům, tj. vstřikování látek 

pod tlakem při práci s biologickým materiálem. Se zbraní 

uvedenou pod písm. b) mohou manipulovat pouze zaměst- 

nanci pracovně zařazení na Katedru buněčné biologie a ge- 

netiky Přírodovědecké fakulty UP. 

Dle §15 odst. 1 zákona může zbraň kategorie „D“ na- 

bývat do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba starší 18 let 

způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie „D“ nebo 

střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet 

též právnická osoba. 
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II. Evidence, uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva 

na UP 

 
a)  Zbraň ČZ 83 ráže 7,65 mm 

 
1.  Evidence zbraně a střeliva 

Veškerá evidence zbraně a střeliva je vedena v těch- 

to knihách: 

–   Záznamní kniha zbraní kategorie „B“ – v této 

knize je zaznamenáváno nabytí zbraně k účelům 

držitele zbrojní licence. V případě prodeje zbra- 

ně se do knihy zaznamená datum prodeje (pře- 

vodu) zbraně. 

–   Záznamní kniha střeliva – kniha slouží k evi- 

denci střeliva a v případě použití střeliva se za- 

znamenává použití střeliva. 

–   Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva kategorie 

„B“ – v knize je evidován výdej a příjem zbraně 

a střeliva zbrojířem, ustanoveným pro Rektorát 

UP, při plnění pracovních povinností, kdy jsou 

zbraň a střelivo používány. 

–   Kniha provedených cvičných střeleb – v knize 

jsou evidovány provedené cvičné střelby přísluš- 

ným zbrojířem. 

–   Zápůjční kniha – v knize jsou evidovány údaje 

o zapůjčení náhradních klíčů k trezoru se zbraní 

a střelivem, informace o zapůjčené dokumentaci 

ke zbrani a střelivu a jiná evidence zapůjčených 

prostředků  a materiálů souvisejících se zbraní 

a střelivem. 

Veškerou evidenci ve všech výše uvedených knihách 

provádí pouze příslušný zbrojíř, popřípadě statutár- 

ní orgán UP. 

 
2.  Uložení zbraně a střeliva 

Trezor dále označovaný jako „vnější“ obsahuje 

vnitřní samostatný trezor pevně spojený s vnějším 

trezorem. Trezor má platnou certifikaci pro tento 

účel. Zbraň je uložena v uzamykatelném vnějším 

trezoru. Střelivo je uložené v samostatně uzamyka- 

telném vnitřním trezoru. 

 
3.  Výdej zbraně a střeliva 

Klíče od vnějšího trezoru jsou uloženy v místnosti, 

která je trvale střežena. Tato místnost je mimo bu- 

dovu, kde je umístěn vnější trezor. 

Klíče od vnitřního trezoru se střelivem jsou umís- 

těny  v  místnosti,  která  je  trvale  střežena.  Klí- 

če od vnitřního  trezoru  jsou umístěné  v budově 

a místnosti odlišných od budovy a místnosti, kde 

jsou umístěny klíče od vnějšího trezoru. 

O výdeji a příjmu výše uvedených klíčů je vedena 

evidence zbrojířem. 

 
4.  Se zbraní a střelivem mohou manipulovat: 

–   příslušní zbrojíři, 

–   osoby v pracovním poměru k UP, jsou-li držiteli 

zbrojního průkazu příslušné skupiny k zajišťo- 

vání ostrahy osob a majetku UP dle skupiny „G“ 

– Zbrojní licence.  

b)  Vzduchová pistole GAMO P-800 

 
1.  Evidence zbraně a střeliva 

Veškerá evidence k vzduchové pistoli (výdej, příjem, 

zapůjčování) je vedena v samostatné evidenci (seši- 

tu příjmu a výdeje vzduchové pistole) příslušným 

zbrojířem ustanoveným děkanem Přírodovědecké 

fakulty UP. Z důvodu používání zbraně k vědeckým 

účelům, nebyly pořízeny náboje a tyto se nepouží- 

vají. 

 
2.  Uložení zbraně a střeliva 

Vzduchová pistole je uložena na Katedře buněč- 

né biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty UP 

v uzamykatelné skříní. 

 
3.  Výdej zbraně a střeliva 

Klíče od uzamykatelné skříně jsou uloženy na Ka- 

tedře buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké 

fakulty UP. S klíči může manipulovat zbrojíř Pří- 

rodovědecké fakulty UP, vedoucí katedry nebo jím 

pověřená osoba. 

 
4.  Se zbraní a střelivem mohou manipulovat: 

–   zbrojíř Přírodovědecké fakulty UP, 

–   vedoucí katedry, 

–   osoba pověřená vedoucím katedry. 
 

 
 
 
III.   Pravidla bezpečného zacházení se zbraněmi 

a střelivem 

 
a)  Zbraň ČZ 83 ráže 7,65 mm 

 
Pro manipulaci se zbraní a střelivem je v budově 

Rektorátu UP vyhrazena místnost číslo 1.22C. Tato 

místnost je vybavená pouze vstupními dveřmi s „kula- 

tou klikou“, místnost není vybavena okny. 

 
Oprávněná osoba uvedená v této směrnici (zbrojíř) 

provádí tyto úkony při manipulaci se zbraní a střelivem: 

 
a1) úkony při vyzvednutí zbraně: 

–   vyzvedne zbraň a střelivo z trezoru v místnosti, 

kde je trezor umístěný 

–   s vyzvednutou zbraní  a střelivem se odebere 

do místnosti č. 1.22C 

–   provede kontrolu, zda v nábojové komoře není 

umístěný náboj 

–   provede umístění nábojů do zásobníku 

–   zasune zásobník s náboji do pistole 

–   provede zajištění pistole proti náhodnému  vý- 

střelu 

–   provede ozbrojený doprovod 
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a2) úkony při uložení zbraně: 

–   se zbraní a střelivem se odebere do místnosti 

č. 1.22C 

–   zkontroluje, zda je zbraň zajištěná proti náhod- 

nému výstřelu 

–   vysune zásobník s náboji ze zbraně 

–   zkontroluje, zda není v nábojové komoře náboj 

a pokud ano, náboj vysune z nábojové komory 

–   zajistí pistoli proti výstřelu 

–   vyjme náboje  ze zásobníku  a  umístí  je zpět 

do samostatného úložiště pro náboje 

–   odejde do místnosti, kde je umístěný trezor 

–   náboje uloží do vnitřního trezoru a vnitřní tre- 

zor uzamkne 

–   zbraň uloží do vnějšího trezoru a vnější trezor 

uzamkne. 

 
b)  Vzduchová pistole GAMO P-800 

 
Vzduchová pistole se používá jen k vědeckým účelům. 

Se zbraní manipulují zbrojíř Přírodovědecké fakulty UP, 

zaměstnanci a studenti pověření vedoucím katedry. Vzdu- 

chovou pistoli je zakázáno použít k jiným účelům. 

IV. Závěrečná ustanovení 

 
1.  Plnění  veškerých povinností  UP  stanovených  záko- 

nem a jeho prováděcími předpisy je povinen zabezpečit 

zbrojíř. 

2.  Touto směrnicí se ruší směrnice rektora UP č. 4/97 Za- 

bezpečení, uložení a nakládání se střelnými zbraněmi 

a střelivem na UP a jejich evidence. 

3.  Tato  směrnice nabývá platnosti  dnem  jejího podpi- 

su rektorem  UP a účinnosti  dnem  jejího zveřejnění 

na úřední desce UP, tj. druhým dnem od nabytí plat- 

nosti. 

 
 
 
 
 

V Olomouci dne 1. 9. 2014 

 
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 

rektor UP 

stehlike
Text napsaný psacím strojem
, v.r.




