MENDELOVA ZEM D LSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN
V Brn dne 14. listopadu 2007
j.: 3526/2007-981

Ur eno: zam stnanc m a student m MZLU

Sm

rnice

. 9/2007

k držení, nošení a ukládání zbraní v majetku
Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn
ást I.
Obecná ustanovení
l. 1
Zam stnanci a poslucha i MZLU p i výkonu povolání i výuky používají na základ vlastního zbrojního
pr kazu a loveckého lístku registrované zbran , které jsou ve vlastnictví MZLU v Brn , p echovávané a
používané na základ p íslušného zbrojního oprávn ní. P i své innosti jsou povinni se ídit zn ním zákona
. 119/2002 Sb., o st elných zbraních a st elivu, ve zn ní pozd jších p edpis .
l. 2
Druhy zbraní a st eliva
Zbran mi a st elivem pro pot eby MZLU se rozumí dlouhé kulové, brokové a kombinované zbran a st elivo
do t chto zbraní.
l. 3
Oprávn ní držitele zbrojní licence
Držitel p íslušné zbrojní licence je oprávn n:
a) nabývat do vlastnictví a držet zbra kategorie A, na kterou mu byla ud lena výjimka, zbra kategorie
B, na kterou mu bylo ud leno povolení, nebo zbra kategorie C
b) p enechávat zbra ,kterou je oprávn n držet k pln ní úkol stanovených ve zbrojní licenci, držiteli
zbrojního pr kazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence pracovním, lenském nebo obdobném
pom ru, nebo
c) za ú elem výuky nebo výcviku sv it za dohledu oprávn né osoby zbra , st elivo nebo zakázaný
dopln k zbran ,kterou je oprávn n držet.
d) nabývat do vlastnictví a držet zbra nebo st elivo kategorie C
e) p j ovat zbra kategorie C osobám, které jsou k jejich držení, pop ípad nošení oprávn ni
f) p ijímat do úschovy a uschovávat zbra nebo st elivo kategorie uvedené ve zbrojní licenci.
l. 4
Zbrojí
Zbrojí e jmenuje rektor MZLU v Brn . Povinnosti zbrojí e:
a) vydat zbra nebo st elivo pouze fyzické osob , která je u držitele zbrojní licence v pracovním, lenském
nebo obdobném pom ru, a to pouze za p edpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního
pr kazu p íslušné skupiny a zbra nebo st elivo požívá pouze k ú elu, který je uveden ve zbrojním
pr kazu
b) zabezpe it zbrojní licenci, pr kaz zbran nebo další doklady vydané podle Zbrojního zákona proti
ztrát , zneužití nebo odcizení
c) zabezpe it zbra nebo st elivo proti zneužití, ztrát nebo odcizení
d) dodržovat podmínky p echovávání nebo skladování st eliva
e) plnit úkoly stanovené vnit ním p edpisem vydaným podle § 39 odst. 1 písm. d).
l. 5
Základní evidence zbraní
Zbran ur ené pro výuku,výcvik ve st elb a p j ování zbraní jsou vedeny podle zákona . 119/2002 Sb.
v Záznamních knihách:
1. Záznamní kniha – Zbran kategorie „ A“. Jedná se o zakázané zbran , zakázané st elivo nebo
zakázané dopl ky zbraní.
2. Záznamní kniha – Zbran kategorie „B“. Jedná se o zbran podléhající povolení.

3.
4.

Záznamní kniha – Zbran kategorie „C”. Jedná se o zbran podléhající ohlášení.
Záznamní kniha – Zbran kategorie „D“. Jedná se o zbran ostatní.
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ást II.
Držení, nošení a ukládání zbraní v majetku MZLU v Brn
l. 1
Základní evidence pro výuku a výcvik
Výdej zbraní je možný pouze osob , která je k držiteli zbrojní licence v
pracovním,
obdobném pom ru a má zbrojní pr kaz p íslušné skupiny. Zbran je možné vydat pro:
1. Výuku zam enou do oblasti zbraní
2. Výcvik ve st elb
3. P ípravu ke zkoušce z myslivosti
4. Výcvik a p ípravu k výkonu práva myslivosti.

lenském

nebo

Výdej a p íjem zbraní je veden v p íslušné form :
1. Kniha výdeje a p ijmu zbraní a st eliva – evidence zbraní a st eliva, které držitel licence vlastní,
vydaných a p ijatých zbraní.
2. Kniha st eliva – evidence p ehledu o vydaném a p ijatém množství st eliva.
Držitel zbrojní licence vede evidenci obsahující p ehled o vydaných a p ijatých zbraních a st elivu. Evidenci
vede v knize výdeje a p íjmu zbraní a st eliva (dále jen "kniha výdeje a p íjmu").
Kniha výdeje a p íjmu je rozd lena na oddíly "Vydáno" a "Vráceno". V knize výdeje a p íjmu se p i výdeji a
p íjmu zbraní a st eliva uvádí:
a) po adové íslo zápisu
b) do oddílu "Vydáno"
1. datum vydání zbran a st eliva
2. údaje o zbrani
3. druh a po et vydaného st eliva
4. jméno, p íjmení, íslo zbrojního pr kazu a podpis osoby, která p ijala zbra nebo st elivo
c) do oddílu "Vráceno"
1. datum vrácení zbran nebo st eliva
2. po et vrácených zbraní nebo st eliva
3. podpis osoby, která p evzala vrácenou zbra nebo st elivo.
l. 2
Uložení zbraní a st eliva
Zbran kategorie B a C, ur ené pro výuku a výcvik jsou uložené v samostatné místnosti trezorového typu
v samostatné sk íni. St elivo je uloženo samostatn v trezorové sk íni, rozd lené podle druhu a ráže.
Zbran kategorie D – jedná se o zbran znehodnocené a zbran , na kterých byl provedený ez. Tyto
zbran jsou uloženy v trezorové místnosti ve vitrínách a ve vitrín na chodb . Vitrína je uzam ena. Celý
prostor vitríny a prostor p ed vitrínou je zabezpe ený elektronickým zabezpe ovacím systémem, jehož
signalizace je vyvedena do místnosti vrátného a ostrahy.
Vstup do trezorové místnosti je opat en trezorovými dve mi,okno v místnosti je opat eno m íží. Celý prostor
v etn vstupu je opat ený elektronickým zabezpe ovacím systémem, jehož signalizace je vyvedena do
místnosti vrátného a ostrahy.
Celkový p ehled o stavu st eliva vede zbrojí . Pohyb st eliva se zaznamenává v Knize st eliva. V této knize
zbrojí zaznamenává po ty p ijatého st eliva a celkový kone ný z statek jednotlivých druh st eliva. St elivo
je uloženo v trezorové místnosti v plechové trezorové sk íni. Je skladováno podle ráže a druh . Je
ZAKÁZÁNO st elivo skladovat mimo tento ur ený prostor. Za skladování st eliva a jeho evidenci pln
zodpovídá zbrojí .
l. 3
Výdej a p íjem zbraní a st eliva
Výdej zbran a st eliva provádí zbrojí , pop . pov ená osoba. Vydat zbra nebo st elivo m že pouze
fyzické osob , která je k držiteli zbrojní licence v pracovním, lenském nebo obdobném pom ru,a to za
p edpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního pr kazu p íslušné skupiny a zbra nebo st elivo
používá pouze k ú elu, který je uveden ve zbrojním pr kazu.
Tuto skute nost zbrojí zaznamená v Knize výdeje a p íjmu zbraní a st eliva. P ebírající osoba tuto
skute nost potvrdí svým podpisem v uvedené knize.
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Po skon ení záp j ky zbrojí , resp. pov ená osoba, p evezme vydané zbran a st elivo, provede kontrolu
stavu zbran a potvrdí svým podpisem v Knize výdeje a p ijmu zbraní a st eliva p evzetí zbran .
Zbran do prostoru ostré st elby se p evážejí ve stavu, vylu ujícím možnost okamžitého použití, v p ípad
použití prost edku hromadné p epravy osob v samostatných obalech, nebo uzav ených pouzdrech. St elivo
se p eváží odd len .
Všichni ú astníci výcviku ve st elb jsou povinni se seznámit:
1. s Provozním ádem st elnice
2. se zásadami bezpe né manipulace se zbraní
3. s povelovou technikou, která bude p i provád ní st eleb použita.
l. 4
Postup p i provád ní kontroly zbran
P i výdeji a p ijmu zbran je osoba, která tuto zbra vydává nebo p ijímá povinna provést kontrolu stavu
každé zbran a to, p ed výdejem, tak po p evzetí p ed uložením zbran . Kontrola se provádí v prostoru
k tomu ur eném:
1. V trezorové místnosti – kompletní kontrola stavu zbran . Po as celé manipulace se osoba, která tuto
innost provádí, ídí zásadami pro bezpe nou manipulaci se zbraní v uzav eném prostoru.
2. V prostoru st elnice – kontrola zbran je provedena v prostoru, který je pro tuto innost vymezený.
Osoba provád jící tuto innost se ídí Provozním ádem dané st elnice a zásadami pro bezpe nou
manipulaci se zbraní.
l. 5
Zvláštní ustanovení – mimo ádná událost
Za mimo ádnou událost lze považovat:
ztrátu zbran
ztrátu st eliva
vloupání
p epadení
zran ní zam stnance nebo studenta
poškození zbran s následkem zran ní st elce
poškození za ízení trezorové místnosti
požár nebo povode .
V t chto p ípadech osoba, která zaregistrovala mimo ádnou událost tuto skute nost neprodlen oznámí
zbrojí i a statutárnímu zástupci organizace, který ve spolupráci s p íslušným útvarem policie podniká
pot ebné kroky.
Zbrojí zabezpe í uzav ení prostor , zamezí pohybu osob a eká na p íjezd policie a umožní pov eným
osobám vstup do prostoru. V p ípad jakéhokoliv zran ní p ivolá neprodlen rychlou zdravotnickou pomoc,
tuto skute nost okamžit oznámí zam stnavateli a dále se ídí jeho pokyny.
Základní telefonní ísla:
112 – Jednotné íslo tís ového volání
150 – Hasi i
155 – Záchranná služba
156 – M stská policie
158 – Policie

Tato sm rnice nabývá platnosti dnem vydání a ruší sm rnici j. 2759/99 ze dne 13. 10. 1999.
Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský,
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