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 Rigorózní práce Právní úprava zbraní a střeliva měla tři cíle. Za prvé přispět do 

veřejné debaty prověřením řady historizujících argumentů, které v debatě víří a o jejichž 

pravdivosti i relevantnosti bývá obtížné učinit závěr. V rámci tří kapitol práce představuje 

kulturní, historický i vědecký, resp. sociologický, kontext pro hodnocení jakékoli západní 

právní úpravy držení zbraní. Pro určitou část populace je držení zbraní hmatatelným 

symbolem jejich svobody a restriktivní snaha státu naopak projevem autoritářství. Tento 

argument se podařilo historicky ukotvit analýzou právních předpisů odpovídajících časově 

obdobím nedemokratického vládnutí na území nynější České republiky. Výsledky 

nashromážděného sociologického bádání pak přinesly nejen zásadní zjištění, že zbraň z 

hlediska celospolečenských makrodat k bezpečí občanů nepřispívá, ale také poskytly hned 

sedm zajímavých přístupů osvětlujících jak potřebu zbraně držet tak obavu ze zbraní, která 

může být podobně panická či iracionální. 

 Druhým cílem bylo poskytnout práci rozměr, který by zajistil její dlouhodobější 

užitečnost pro veřejnost. Práce tak poskytuje rozšiřující výklad současné právní úpravy se 

zaměřením na sporné otázky. Odpovědi pak poskytuje především judikatura soudů vyšších 

instancí a komentářová a odborná literatura. K ilustraci byly použity přílohy, které se autorovi 

podařilo získat během vlastního procesu získávání oprávnění k držení palných zbraní. Práce 

se také zabývá formami správní činnosti na dle prováděnými na základě zákona o zbraních a 

střelivu. 

 Třetím cílem byl pohled na významný normotvorný projekt, směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2017/853 ze dne 17. 5. 2017. Jak výchozí stav, tak legislativní prostředky, 

odůvodnění i očekávané důsledky pro občany České republiky byly analyzovány. Ač úprava 

nemůže České republice mnoho nabídnout z hlediska vnitřní bezpečnosti, neboť držení 

střelných zbraní nepředstavuje v ČR bezpečnostní problém, může hypoteticky přispět k 

bezpečnosti ostatních členských států. Úprava může přispět k zachování dobrého jména České 

republiky, tím, že teroristickým skupinám nebude usnadňovat získání dílů či znehodnocených 

zbraní na území České republiky. 

 

 Nelze také vyloučit, že při stupňujícím se bezpečnostním úsilí zemí na západ od našich 

hranic se teroristé jednoho dne rozhodnou dosáhnout šokujícího účinku i útokem na našem 



území, i když dosud zřejmě jejich zájmu unikáme. Účel směrnice proto nebyl v práci shledán 

jako nevhodný, směrnice není zcela nerozumná ani nelegitimní. Nepředstavuje pouze výron 

levicově intelektuálního lobbismu jak se občas podává v médiích. Nevhodným a to až za 

hranici zákonnosti, je však zvolený legislativní prostředek. Práce obsahuje argumentaci, která 

podporuje přesvědčení, že legislativní základ směrnice neumožňuje tuto konkrétní podobu 

směrnice přijmout a směrnice je proto nelegální. 
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