Analiza rozwiązania legislacyjnego skutków rewidowanej
dyrektywy o broni.
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W swoim postanowieniu nr 443 z dnia 14 czerwca 2017 r. rząd Republiki Czeskiej nałożył na
ministra spraw wewnętrznych obowiązek przygotowania i przedłożenia rządowi w terminie do
31 sierpnia 2017 r. analizy rozwiązania legislacyjnego w zakresie skutków dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r., zmieniającej
dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (dalej tylko
„Analiza”).
Niniejsza Analiza jest obecnie przygotowywana przy uwzględnieniem przebiegu
postępowania w sprawie skargi Republiki Czeskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej na nieważność dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z
dnia 17 maja 2017 r., zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli
nabywania i posiadania broni (dalej tylko „skarga na nieważność dyrektywy rewidującej”).
Analiza kompleksowo podchodzi do problematyki regulacji prawnej postępowania z bronią w
sferze cywilnej. Chociaż może się wydawać, że podejście to wykracza poza ramy zwykłej
analizy możliwości transpozycji dyrektywy, należy podkreślić, że zmiana tej regulacji prawnej
wywołana koniecznością wdrożenia dyrektywy jest ze swojej istoty kompleksowa i byłoby
zdecydowanie niekonsekwentne i niewystarczające zajmowanie się tylko formalną
transpozycją poszczególnych postanowień dyrektywy (tzn. przejęciem, ewent.
uwzględnieniem jej tekstu). Również regulacja prawna, która nie stanowi bezpośredniego
uwzględnienia konkretnych postanowień dyrektywy, jest w znacznym stopniu objęta
wpływem tego wyjściowego przepisu harmonizującego Unii Europejskiej i musi w taki czy
inny sposób (wyjaśniony dalej, o ile to możliwe) na niego zareagować. Jeśli następnie w
nawiązaniu do dyrektywy zostanie przyjęta całkiem nowa regulacja prawna dotycząca
dziedziny postępowania z bronią w sferze cywilnej, wydaje się nieuniknione
przeprowadzenie analizy również efektywności, zrozumiałości, systematyczności i
całościowej adekwatności istniejących norm prawnych z uwzględnieniem ich rzeczywistego
zastosowania praktycznego.
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Skutki dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r.,
zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
(dalej tylko „dyrektywa rewidująca” lub też „dyrektywa zmieniająca”) zostały szczegółowo
przedstawione w załączniku nr 1 do postanowienia rządu nr 443. Bliższa ilościowa ocena
tych skutków, wraz z obliczeniem kosztów i zysków, w krytycznym stopniu zależy od
konkretnej formy wdrożenia dyrektywy i zostanie opracowana dopiero w ramach Oceny
skutków regulacji, która zostanie zawarta w uzasadnieniach do odpowiednich narodowych
przepisów implementacyjnych. W ramach niniejszej Analizy w części rozważającej
możliwości przyszłego narodowego rozwiązania legislacyjnego zostaną dalej bardziej
kompleksowo zanalizowane skutki dyrektywy Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli
nabywania i posiadania broni w brzmieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/51/WE oraz dyrektywy rewidującej (dalej tylko „dyrektywa”), czyli tego podstawowego
europejskiego przepisu harmonizującego w dziedzinie postępowania z bronią i amunicją w
sferze cywilnej w jego pełnym brzmieniu.
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Przyszła regulacja prawna w zakresie broni

Niniejsza Analiza opiera się na wstępnej ocenie obecnej sytaucji i możliwości jej rozwiązania
legislacyjnego, która została przeprowadzona w części 5) „Ocena przyjętej rewizji dyrektywy
w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni oraz zarys dalszego postępowania Republiki
Czeskiej, w tym złożenia skragi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”,
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zatwierdzonej w postanowieniu rządu nr 443 z dnia 14 czerwca 2017 r. Na podstawie
wniosków z tego materiału, z którymi jednoznacznie można się utożsamić, przyszła regulacja
prawna w dziedzinie postępowania z bronią powinna być zdecydowanie wyraźniej
ustrukturyzowana w porównaniu z istniejącą regulacją prawną, która w zasadzie jest zawarta
w ustawie nr 119/2001 Sb., o broni palnej i amunicji (ustawa o broni), w brzmieniu
późniejszych przepisów (dalej także tylko „dotychczasowa ustawa o broni”), ustawie nr
156/2000 Sb., o kontroli broni palnej, amunicji i przedmiotów pirotechnicznych oraz o zmianie
ustawy nr 288/1995 Sb., o broni palnej i amunicji (ustawa o broni palnej), w brzmieniu ustawy
nr 13/1998 Sb. oraz ustawy nr 368/1992 Sb., o opłatach administracyjnych, w brzmieniu
późniejszych przepisów, a także wydanych wykonawczych przepisów prawnych niższych
rangą niż ustawa. Przyszłe ramy legislacyjne, które są rozpatrywane dalej w niniejszej
Analizie, powinny obejmować:
- nową ustawę o broni, która w większej części będzie przeprowadzać wdrożenie dyrektywy i
będzie stanowić podstawowy ogólny przepis prawny w dziedzinie postępowania z bronią w
sferze cywilnej w Republice Czeskiej; ustawa niniejsza zastąpi dotychczasową ustawę o
broni,
- nową ustawę o postępowaniu z amunicją, która wydzieli koncepcyjnie nową regulację
prawną w zakresie obrotu amunicją do odrębnej ustawy,
- nową ustawę o dysponowaniu bronią do celów obronnych i bezpieczeństwa, która będzie
stanowić swego rodzaju „nadbudowę" legislacyjną w stosunku do nowej ustawy o broni i
będzie regulować obrót bronią w przypadkach mających związek ze sferą bezpieczeństwa,
przy czym jednocześnie będzie konsekwentnie zakazywać i ścigać jakiekolwiek nadużycie
broni lub niezgodne z prawem roszczenie sobie prawa do zapewniania bezpieczeństwa
Republiki Czeskiej,
- ustawę towarzyszącą, która jednocześnie przeprowadzi niektóre ważne zmiany innych
ustaw,
- w porównaniu z obecnym już nadmiernie zawiłym stanem system wykonawczych
przepisów prawnych w danej dziedzinie powinien być wyraźnie uproszczony i bardziej
przejrzysty.

Nowa ustaw o broni i amunicji
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Nowa ustawa o broni będzie podstawowym i ogólnym przepisem prawnym regulującym
dysponowanie bronią w Republice Czeskiej, zwłaszcza w sferze cywilnej, chociaż w
porównaniu z dotychczasową ustawą o broni w nowej wersji należy się liczyć także z
większą ekstensją jej zakresu oddziaływania na niektóre organy władzy publicznej (z
wyjątkiem podmiotów publiczno-prawnych, które będą wykluczone spod jego zakresu
oddziaływania w sposób podobny do § 1 ust. 2 dotychczasowej ustawy o broni). Niniejsza
ustawa również w przeważającej części będzie przeprowadzać implementację dyrektywy, jak
również aktów wykonawczych i aktów delegowanych wydanych na jej podstawie
(problematyka implementacyjna, która nie zostanie ujęta w nowej ustawie o broni, zostanie
uwzględniona w innych przepisach prawnych, zwłaszcza w regulacji prawnej w dziedzinie
kontroli broni palnej i amunicji). Następny rozdział jest podzielony na podrozdziały:
podrozdział dotyczący dziedzin normatywnych, wynikających z dyrektywy („problematyka
implementacyjna”), podrozdział oceniający dziedzinę regulacji prawnej, która stanowi
narodową regulację prawną wykraczającą poza ramy minimalnych wymogów dyrektywy
(„pozostałe tematy w dziedzinie postępowania z bronią i amunicją istotne ze względu na
przyszłą regulację prawną"), jak również podrozdziały obejmujące analizę problematyki
postanowień przejściowych nowej ustawy o broni oraz przepisów wykonawczych niższej
rangi niż ustawa, których przyjęcie będzie konieczne.

2.1.1 Dziedziny rozwiązań przedmiotowych
W poniższym tekście jest analizowany tekst dyrektywy tak samo jak obecną regulację
prawną w dotychczasowej ustawie o broni, analizuje też kwestię przejściowych postanowień
nowej ustawy o broni oraz jej wykonawczych przepisów prawnych. Z metodologicznego
punktu widzenia daną problematykę potraktowano do głębi holistycznie i według konkretnego

istotnego kontekstu nacisk jest kładziony zarówno na wymiar prawny danego problemu, jak i
ewentualnie na jego faktyczny wpływ lub też aspekty techniczne. To podejście w tej fazie
analizy przyczynia się lepiej do stworzenia przeglądu danej problematyki niż podejście
czysto prawne lub przeciwnie społeczno-ekonomiczne (RIA Regulatory Impact Assessment
– Ocena skutków regulacji). W ramach przygotowania odpowiednich projektów
legislacyjnych zostanie standardowo opracowana zarówno Ocena skutków regulacji (RIA),
jak i ocena prawna w postaci odpowiednich części uzasadnienia (zestawienia skutków są
oczywiście opracowane już w tej fazie i są załączone do tej Analizy).

2.1.1.1

Problematyka implementacyjna
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Poniższy tekst jest podzielony według poszczególnych postanowień dyrektywy, a zatem w
żaden sposób nie antycypuje struktury przyszłej ustawy. Postanowienia wstępne dyrektywy
nie są analizowane oddzielnie i odwołanie do nich występuje tylko wtedy, gdy jest to
potrzebne w przypadku odpowiedniej problematyki (artykułu dyrektywy). O ile niektóre
postanowienia dyrektywy nie regulują problematyki istotnej pod względem wdrożenia (np.
art. 17 zawierający postanowienia o zbadaniu aplikacji dyrektywy), takie postanowienie nie
jest dalej w tekście podawane odrębnie.
Komentarz podany przy poszczególnych tematach zawiera tylko podstawową formę
rozwiązania danej kwestii.
W ramach nowej ustawy nie jest jednak wykluczone, aby dana problematyka nie została
rozstrzygnięta jednoznacznie w ramach szerzej (ewent. bardziej szczegółowo) rozumianego
środka (postanowienia) wynikającego z art. 3 dyrektywy. Takim przypadkiem
kompleksowego rozwiązania jest typowo czeska instytucja pozwolenia na broń, do którego
uzyskania z jednej strony są określone surowsze warunki niż te, jakie przewiduje dyrektywa
w przypadku którejkolwiek kategorii broni, a z drugiej strony jednoczy w sobie system oceny i
ciągłego śledzenia wymogów i warunków, które z kolei dyrektywa określa w sposób
rozproszony dla poszczególnych kategorii broni. W przypadku, gdy całościowe rozwiązanie
danego problemu już teraz nie jest jasne (zwłaszcza ze względu na sprawdzoną
dotychczasową krajową regulację prawną), przedstawia się je konkretniej, ewentualnie
odsyła do obecnej regulacji prawnej jako przyszłego punktu wyjścia.
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Definicje pojęć (art. 1 dyrektywy)
Definicje podane w dyrektywie w przeważającej większości zostaną przejęte do nowej
narodowej regulacji prawnej. W niektórych przypadkach wydaje się jednak (zarówno pod
względem aplikacji, jak i pod względem osiągnięcia celów samej dyrektywy), że korzystniej
byłoby ująć niektóre definicje ogólniej. Pod tym względem można się oprzeć głównie na
obecnej regulacji prawnej, która w swoim Załączniku, Części I i II obejmuje sprawdzone
definicje, które są zgodne z dyrektywą (w dotychczasowym i w przeważającej większości
przypadków także w jej zrewidowanym brzmieniu). Można następnie podać zwięzły
komentarz do poszczególnych definiowanych w dyrektywie pojęć:
„Broń palna” – korzystniejsza wydaje się definicja zawarta w dotychczasowej ustawie o broni,
która z jednej strony nawiązuje do definicji „broni miotającej” (do której zalicza się też broń,
do jakiej dyrektywa w ogóle się nie odnosi), a z drugiej strony jest bardziej ogólna. Ustawa
powinna również obejmować warunek „konwertowalności” określonego przedmiotu, który nie
jest uważany za broń, na broń palną (działającą i odpowiadającą definicji broni w
dyrektywie). Osiągnięcie tego byłoby możliwe z jednej strony poprzez określenie warunków
przekształcenia broni mechanicznej i gazowej (ewent. innej, niepodlegającej dyrektywie) na
broń palną. A z drugiej strony można rozważać ustanowienie wymogów dotyczących
(określonego kręgu) komponentów broni, które już podlegają dyrektywie, ale które jeszcze
nie są same w sobie (bez dodatkowych operacji technicznych) możliwe do zastosowania
jako broń lub jej główna część.
„Główna część” – zob. Załącznik nr 1 do niniejszej Analizy.

„Amunicja” – za amunicję w każdym przypadku będzie uważany kompletny nabój. Jeśli
chodzi o składniki amunicji, dyrektywa pozostawia konkretne zdefiniowanie w gestii prawa
narodowego.
Z punktu widzenia przyszłej ustawy najkorzystniejsze wydaje się podejście polegające na
niedefiniowaniu prochu strzelniczego (bezdymny i czarny proch strzelniczy) ani spłonki jako
amunicji, ale wymienianie ich zawsze oddzielnie (na przykład w przypadku wymogów
dotyczących nabywania, przechowywania czy ewidencjonowania). Powodem jest odrębny
charakter tych komponentów, gdy np. proch strzelniczy należy podawać w jednostkach masy
(ewent. objętości) i pod względem jego zabezpieczenia głównym wymogiem nie jest
zapobieżenie jego kradzieży, ale prewencja szkód w przypadku jego przypadkowego
zapłonu. Można rozważyć, czy odpowiednie byłoby zawarcie w definicji amunicji ładunków,
których przerobienie na kompletny nabój prowadziłoby do sklasyfikowania danej amunicji
jako amunicji kategorii A (głównie ładunki wybuchowe, zapalające, burzące, świecące itp.).
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„Broń alarmowa i sygnałowa” – definicja zawarta w dyrektywnie nie jest zbyt jasna, a
bardziej konkretna definicja tej broni będzie prawdopodobnie wynikać dopiero z
rozporządzenia wykonawczego Komisji, które do 14 września 2018 r. powinno być przyjęte
na podstawie art. 10a ust. 3 dyrektywy. A zatem najprawdopodobniej dopiero ten przepis
prawny dokona odróżnienia tych obu rodzajów broni, które dotychczas dyrektywa definiuje
wspólnie bez jakiegokolwiek rozróżnienia. Główną częścią definicji tej broni, na której trzeba
będzie się oprzeć w ramach przygotowania implementacji dyrektywy, jest fakt, że chodzi o
rodzaje broni, jakie już od początku były produkowane jako broń przeznaczona do amunicji
ćwiczebnej lub ślepych nabojów do broni gazowej.
W ramach przyszłej krajowej regulacji prawnej konieczne jest rozważenie, czy dopuścić
produkcję broni alarmowej i sygnałowej także do amunicji ćwiczebnej (tzn. produkcję
nabojów standardowego „ostrego” kalibru w wersji ćwiczebnej) lub ponad ramy dyrektywy
ograniczyć zakres broni, która mogłaby być uważana za broń alarmową i sygnałową tylko do
broni przeznaczonej do ślepych nabojów według Tab. VIII TDCC C. I. P. Alternatywnie
można tę ocenę i propozycję odpowiedniej regulacji prawnej pozostawić aż do przyjęcia
przepisu prawnego, który przeprowadzi adaptację do wyżej wymienionego rozporządzenia
wykonawczego Komisji.
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„Broń salutacyjna i akustyczna” – dotychczas w RCz te rodzaje broni są zaliczane w
absolutnej większości (ponad ramy dotychczasowej, ale też zrewidowanej dyrektywy) do
broni kategorii A jako broń gazowa (nieoperacyjna) w niedozwolonej wersji produkcyjnej.
Definicja zawarta w dyrektywie wydaje się wystarczająca, przy czym jej centralnym
elementem jest warunek, że chodzi o broń, która została przerobiona z broni pierwotnie
„ostrych”.

w

„Broń palna pozbawiona cech użytkowych” – niniejsza definicja zawarta w dyrektywie jest
skrajnie niejasna. W szczególności absolutnie nie jest jasne, w jaki sposób definicja zawarta
w art. 1 odnosi się do wymogów dotyczących pozbawienia broni cech użytkowych, ewent.
ponownego pozbawienia cech użytkowych już wcześniej dezaktywowanej broni,
uregulowanych w art. 10b, a zwłaszcza jakie ma odniesienie do wymienienia broni
pozbawionej cech użytkowych w Załączniku I w ramach wyznaczenia kategorii broni
(kategoria „C6").
Podejście, jakie zostało wybrane w dyrektywie, można uważać za zasadniczo jeszcze
bardziej niejasne w porównaniu z już i tak niezbyt spełniającą wymogi definicją broni
pozbawionej cech użytkowych, zawartą w dotychczasowej ustawie (w dwóch miejscach – raz
w § 7 i raz z Załączniku). Znaczenie będzie miała odpowiednia definicja zawarta w ustawie,
zwłaszcza ze względu na broń pozbawioną cech użytkowych przed datą wejścia w życie
rozporządzenia wykonawczego 2015/2403, tzn. przed 8 kwietnia 2016 r. Nawet w przypadku
uznania dotychczasowych narodowych procedur pozbawiania broni cech użytkowych
zgodnie z art. 10b ust. 4 dyrektywy nie będzie w tej kwestii całkowitej jasności, ponieważ

uznanie będzie się odnosiło tylko do standardów narodowych dających się zastosować tuż
przed wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego. Przy tym jednak, również w
przypadku broni jeszcze wcześniej pozbawionej cech użytkowych, z jednej strony nie można
będzie odnieść do niej definicji „broni pozbawionej cech użytkowych”, nie będzie można
prawomocnie uznać jej za „broń palną” zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy, a ostatecznie w
ramach kategoryzacji zawartej w Załączniku I dyrektywy nie będzie można zaliczyć jej do
żadnej kategorii broni. Z drugiej strony jednak wydaje się bardzo mało problematyczne
podporządkowanie tej pozbawionej cech użytkowych broni temu samemu trybowi, jakim jest
objęta broń pozbawiona cech użytkowych, podlegająca dyrektywie, ponieważ w każdym
przypadku będzie chodziło o broń wymagającą zgłoszenia.
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„Muzeum” – w pełni odpowiednią i dającą się zastosować definicję zawiera już obecnie § 2
ust. 4 ustawy nr 122/2000 Sb., o ochronie kolekcji o charakterze muzealnym oraz o zmianie
niektórych kolejnych ustaw, w brzmieniu późniejszych przepisów. Wydaje się optymalnym
rozwiązaniem, aby nowa ustawa o broni nie wprowadzała nowej definicji tego pojęcia i
zamiast tego po prostu odwołała się do ustawy o ochronie kolekcji o charakterze muzealnym.
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„Kolekcjoner” – definicja zawarta w dyrektywie w zasadzie nie wnosi nic nowego z punktu
widzenia powszechnego rozumienia pojęcia „kolekcjoner”, a ponadto pozostawia uznanie
określonych osób za kolekcjonerów w gestii państw członkowskich. Definicja pojęcia
„kolekcjoner” do celów przyszłej narodowej regulacji prawnej wydaje się zbędna.
Odpowiednie warunki, ewent. cel przyznania uprawnień do działalności kolekcjonerskiej
zostaną jednak podane przy definiowaniu odpowiedniej grupy pozwolenia na broń, ewent.
koncesji na obrót bronią.
„Przedsiębiorca w branży obrotu i wytwarzania broni" - całkowicie odpowiednia (a pod
względem uwzględnienia pośredników ściślejsza w porównaniu z dyrektywą) wydaje się
definicja zawarta już w dotychczasowej ustawie o broni w § 2 ust. 2 lit. d).
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„Pośrednik” – na przyszłość w nowej ustawie o broni należy uważać za zasadniczo
odpowiednie utrzymanie dotychczasowej koncepcji, gdy także pośrednikiem może być tylko
osoba, która jest uprawniona do prowadzenia działalności przedsiębiorcy w branży obrotu i
wytwarzania broni i amunicji. Odróżnianie pośrednika od przedsiębiorcy w branży obrotu i
wytwarzania broni („dealera”) w dyrektywie, ze względu na to, że pośrednik zwykle nie
dysponuje fizycznie bronią będącą przedmiotem obrotu, a następnie określnie
łagodniejszych wymogów dotyczących pośrednika (np. jeśli chodzi o deklarowanie transferu
broni) nie wydaje się odpowiednie z punktu widzenia bezpieczeństwa.
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„Niedozwolona produkcja” – jedynym celem definiowania tego pojęcia w dyrektywie jest
powiązana definicja pojęcia „śledzenie”, zob. dalej. Nie wydaje się celowe przejmowanie
tego pojęcia do ustawy o broni. Ze względu na jego ograniczone zastosowanie doszłoby
raczej tylko do krzyżowania się tego pojęcia z pojęciami z zakresu prawa karnego
(zwłaszcza niedozwolone zbrojenie). Z drugiej strony wydaje się jednak odpowiednie
rozważanie, na ile koncepcja oparta na niedozwolonej produkcji i niedozwolonym obrocie nie
powinna być przeniesiona do kodeksu karnego, który całkowicie pomija zwłaszcza dziedzinę
niedozwolonego obrotu bronią cywilną (w odróżnieniu od broni podlegającej pod definicję
materiału wojskowego).
„Niedozwolony obrót” - j.w. jak w przypadku pojęcia „niedozwolona produkcja”.
„Śledzenie” – za pośrednictwem tego pojęcia tylko w art. 4 wyznacza się cel prowadzenia
ewidencji, zarówno jako systemu rejestracji danych (data-filing system), prowadzonego przez
państwo, jak i danych ewidencjonowanych przez przedsiębiorców w branży obrotu i
wytwarzania broni i amunicji. Dlatego wydaje się prawdopodobne, że chodzi raczej o pojęcie,
które jest istotne tylko w odniesieniu do państwa członkowskiego, ewent. może służyć

organom UE do oceny, czy odpowiednia ewidencja jest prowadzona w dostatecznym
zakresie. Z punktu widzenia przepisów prawa narodowego dających się zastosować do
prowadzenia odpowiednich ewidencji pojęcie to wydaje się ponadto zbyt ogólne, ewent.
niejednoznaczne. Tymczasem zawartość odpowiednich ewidencji musi być określona
taksatywnie (tworzyć zamkniętą listę) z uwzględnieniem konkretnych danych broni i jej
posiadacza. Nie wydaje się zatem, aby przejęcie pojęcia „śledzenia” do nowej regulacji
prawnej było w jakikolwiek sposób praktyczne.
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„Miejsce zamieszkania” – dyrektywa na nowo definiuje, że za miejsce zamieszkania osoby
fizycznej uważa się adres zapisany w jej oficjalnym dokumencie, przede wszystkim w
dokumencie tożsamości lub w paszporcie.
Z punktu widzenia prawa krajowego niniejsze postanowienie może mieć zasadnicze
znaczenie głównie ze względu na wymaganie zgody innego państwa członkowskiego na
wydanie pozwolenia zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy. Faktycznie w ten sposób dość
znacząco zawęża się krąg przypadków, gdzie taka zgoda będzie wymagana. Ta procedura
zostanie w określonych przypadkach prawdopodobnie zastąpiona również wymianą
informacji zgodnie z art. 13 ust. 4 dyrektywy.
„Europejska Karta Broni" - w zakresie zdefiniowania europejskiej karty broni w dyrektywie w
zasadzie nic się nie zmienia. Określone zmiany są przedstawione dopiero dalej w przypadku
zmian art. 12 dyrektywy.
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Zasięg implementacji (zakres oddziaływania dyrektywy, art. 2 dyrektywy)
Dyrektywa nie ma wpływu na krajowe przepisy prawne regulujące noszenie broni, polowanie
lub strzelectwo sportowe. Dyrektywę zastosuje się tylko do nabywania i posiadania broni
palnej.
Dyrektywa według art. 2 ust. 2 nie odnosi się również do nabywania lub posiadania broni
palnej i amunicji zgodnie z krajowymi przepisami, o ile chodzi o siły zbrojne, policję lub
organy władzy publicznej. To wyłączenie trzeba będzie uwzględnić we wstępnym
postanowieniu nowej ustawy o broni, przy czym należy rozważyć szersze wyłączenie
organów władzy publicznej spod kompetencji ustawy niż obecnie. Jednocześnie trzeba
będzie jednak zapewnić określoną formę minimalnej regulacji w zakresie innych organów
władzy publicznej (z wyjątkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony,
uzbrojonych organów ścigania, sił zbrojnych, służb wywiadowczych i Czeskiego Urzędu ds.
Testowania Broni i Amunicji). Niniejsza regulacja może być zawarta zarówno w nowej
ustawie o broni, jak i ewentualnie także w powiązanej ustawie o dysponowaniu bronią do
celów obrony i bezpieczeństwa.
Dyrektywa ostatecznie nie odnosi się także do transferów materiałów wojskowych
realizowanych zgodnie z dyrektywą 2009/43/WE. To postanowienie odnosi się ewidentnie
tylko do samych transferów, nie do (fizycznego) dysponowania bronią i amunicją na
obszarze państwa członkowskiego, ponieważ tych aspektów dyrektywa 2009/43/WE nie
reguluje. Na poziomie prawa krajowego niezbędne jest natomiast zapewnienie
konsekwentnego powiązania regulacji prawnych nawiązujących do obu dyrektyw (tzn.
ustawy o broni i ustawy o obrocie zagranicznym materiałami wojskowymi).
Dyrektywa jako minimalny standard (art. 3 dyrektywy)
Dyrektywa jednoznacznie sama umożliwia państwom członkowskim przyjmowanie
ściślejszych reguł niż ustanowione w dyrektywie, z wyłączeniem uprawnień myśliwych,
uczestników rekonstrukcji bitew historycznych i sportowców zgodnie z art. 12 ust. 2.
Republika Czeska już teraz wykorzystuje to postanowienie pod wieloma względami Z
drugiej strony jednak korzystanie z tego postanowienia musi się zawsze konsekwentnie brać
pod uwagę uzasadnione istotne i rzeczywiste względy bezpieczeństwa.
Oznakowanie i rejestracja broni palnej (art. 4 ust. od 1 do 2a dyrektywy)
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Ta problematyka zostanie prawdopodobnie uregulowane częściowo w ustawie o broni, a
częściowo w ustawie o legalizacji broni i amunicji (zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o
oznaczanie broni). Ze względu na oznakowanie broni niezbędne będzie oparcie się w
istotnych przypadkach w pierwszej kolejności na Konwencji o wzajemnym uznawaniu
oznakowania ręcznej broni palnej (C.I.P.), której RCz jest sygnatariuszem (dyrektywa
również jednoznacznie dopuszcza tę możliwość).
Broń palna powinna być na nowo oznakowana i zarejestrowana niezwłocznie po
wyprodukowaniu lub importowaniu. Spełnienie tych wymogów „niezwłocznie" można
zaakceptować w terminie rzędu dni (w trakcie omawiania dyrektywy, np. Finlandia
proponowała wyznaczenie stałego terminu 10 dni, co zostało odrzucone ze wskazaniem, że
taki termin stale jeszcze można uważać za „niezwłoczne” spełnienie tych wymogów).
Jeśli chodzi o import, powstaje obowiązek oznakowania broni w momencie wejścia broni na
terytorium kraju importu; jednak obowiązek ten ewidentnie powstaje tylko przy imporcie z
kraju trzeciego, natomiast w przypadku broni zarejestrowanej wcześniej na terytorium innego
państwa członkowskiego wymogi te powinny być już spełnione w państwie członkowskim
eksportu. W przypadku przedsiębiorców w branży broni i amunicji konieczne będzie
oznakowanie broni przed jej pierwszym wprowadzeniem do ewidencji Centralnego Rejestru
Broni (oczywiście odpowiednie oznakowanie broni będzie możliwe i właściwe w pierwszej
kolejności już w kraju eksportu, w szczególności bezpośrednio u producenta). Jeśli chodzi o
indywidualny import broni, kontrola oznakowania zostanie przeprowadzona w momencie
rejestracji broni na policji.
W przypadku produkcji określenie momentu powstania obowiązku oznakowania broni będzie
bardziej skomplikowane.
Całkowicie ogólne i nieuwzględniające wyjątków wyznaczenie takiego momentu (zwłaszcza
bez odpowiedniego określenia stadium komponentu głównej części broni) w sposób
oczywisty nie jest możliwe. Prawdopodobnie możliwe jest zdefiniowanie tylko
najpóźniejszego momentu, a jest nim po prostu przeprowadzenie ostatniej operacji
produkcyjnej na broni, którą przy tym może być zwłaszcza oznakowanie broni, ewent. jej
głównej części wymaganymi danymi identyfikacyjnymi, ewent. ostateczne wykończenie
powierzchni takiej broni, ewent. głównej części. Widać zatem, że dotrzymanie wymogu
oznakowania broni niezwłocznie po jej wyprodukowaniu nie będzie przeważnie
problematyczne, chociaż faktycznie odbędzie się w odwrotnej kolejności (oznakowanie
zostanie przeprowadzone jeszcze w ramach procesu produkcji).
W odniesieniu do rejestracji należy stwierdzić, że pod pojęciem „rejestracji” używanym w
dyrektywie można rozumieć zarówno rejestrację, jak i ewidencję w myśl dotychczasowej
ustawy o broni (zachowanie rozróżnienia według tego, czy dany posiadacz broni
ewidencjonuje ją w Centralnym Rejestrze Broni lub czy ma obowiązek dokonać jej
„rejestracji”, wydaje się jednoznacznie celowe także w przyszłej krajowej regulacji prawnej).
Można także odnotować, że „rejestracja” według prawa krajowego odnosi się w absolutnej
większości przypadków do transferów broni, która już jest ewidencjonowana na terytorium
RCz (tzn. „zarejestrowana" zgodnie z dyrektywą), jedynym przypadkiem, do którego będzie
się odnosić art. 4 ust. 1 dyrektywy w przypadku rejestracji według czeskiego prawa, jest
indywidualny import broni w celach niehandlowych. Już obecnie terminy wyznaczone przez
dotychczasową ustawę o broni, zarówno do rejestracji (10 dni roboczych), jak i do ewidencji
w Centralnym Rejestrze Broni (2 dni), można z punktu widzenia dyrektywy uważać za
możliwe do przyjęcia.
Postanowienia rewidowanej dyrektywy o oznakowaniu broni palnej nie będą stosowane do
broni, która jest już zarejestrowana na terytorium państwa członkowskiego. Nie przewiduje
się zatem „dodatkowego oznakowania” broni, która jest już w posiadaniu podmiotów
uprawnionych do dysponowania bronią.
Pod względem danych w oznaczeniach na broni należy zwrócić uwagę na art. 4 ust. 4 lit a)
dyrektywy, który dodatkowo podaje, że oznaczenia na szkielecie lub komorze zamkowej są
uważane za indywidualne niepowtarzalne oznaczenie broni (chodzi o tzw. pivotal marking).
Jeśli więc na pozostałych częściach broni jest podane oznaczanie w ograniczonym zakresie,
niż wymagany przez art. 4 ust. 1 (np. w danym przypadku nie można podać modelu broni,
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lub z powodu wielkości danej głównej części jest podany jedynie nr seryjny) wówczas
oznaczanie na szkielecie lub komorze zamkowej jest uważane za kluczowe.
Dla broni o szczególnym znaczeniu historycznym dyrektywa umożliwia określenie na
poziomie krajowym odrębnych zasad. Należy zwrócić uwagę, ze nie chodzi o „broń
zabytkową”, ale o broń o „szczególnym znaczeniu historycznym”. Może więc chodzić
również o broń wyprodukowaną po dacie decydującej do zaliczenia do broni zabytkowej o ile
chodzi o broń, która jest np. związana z istotnym zdarzeniem, unikatowe prototypy
produkcyjne itp.
Całkowicie nowym wymogiem, który dotychczas nie był regulowany nawet w ustawie o
bronie, ani w ustawie o kontroli broni palnej jest wymóg, aby broń, która jest transferowana
od podmiotów, których dotyczy zwolnienie z obowiązków dyrektywy określone w art. 2 ust 2,
do stałego użytku cywilnego zostały one opatrzone niepowtarzalnym oznakowaniem
umożliwiającym identyfikację podmiotu przekazującego.
System regulujący działalność przedsiębiorców w branży broni i amunicji (art. 4 ust. 3
dyrektywy)
W typ przypadku można dotychczasową regulację prawną, z punktu widzenia zmienianej
dyrektywy, uznać w zasadzie za dostateczną. W sytuacji, gdy zostanie zniesiony warunek
prowadzenia działalności w branży broni i amunicji w formie koncesji, można, uwzględniając
warunek kontroli „rzetelności prywatnej i zawodowej oraz odpowiednich umiejętności” („the
private and professional integrity and of the relevant abilities“), rozważyć wprowadzenie
wymogów dotyczących niezbędnych kwalifikacji przedsiębiorców w branży broni i amunicji
bezpośrednio do ustawy o broni i amunicji. Wymogi te powinny być jednak sformułowane w
sposób w większym stopniu uwzgledniający dziedzinę broni i amunicji (wymogi dotyczące
kwalifikacji teoretycznych i praktycznych oraz innych specjalnych wymogów stawianych
obecnie w przypadku wydania koncesji są z jednej strony dosyć nieostre i formalne, jeśli
chodzi przygotowanie zawodowe, ale z drugiej strony bezzasadnie ograniczające, jeśli
chodzi o wymóg praktyki zawodowej).

w

er
s

ja

w

System rejestracji danych o broni palnej (art. 4 ust. 4 i 5 dyrektywy)
Już obecnie standardem jest ewidencjonowanie zmiany kategorii broni (ewidencjonuje się
cały cykl życia broni), nowością będzie jednak prawdopodobnie konieczność
ewidencjonowania charakteru przeróbek prowadzących do zmiany kategorii.
Konieczne będzie przedłużenie okresu, przez który dane rodzaje broni będą
ewidencjonowane w Centralnym Rejestrze Broni. Dyrektywa określa, że wpisy mogą być
usuwane dopiero po upływie 30 lat od zniszczenia danej broni. W praktyce oznacza to
jednak, że większość wpisów nie będzie mogła być nigdy usunięta, przede wszystkim w
przypadku broni wywiezionej (praktycznie z dużą pewnością można powiedzieć, że krajowe
organy prawie nigdy nie dowiadują się o zniszczeniu broni wywiezionej do kraju trzeciego),
ale też na przykład broni zagubionej lub ukradzionej, broni z której zostało wykonany
przekrój itp. Dyrektywa również stosunkowo restrykcyjnie określa, które organy są
uprawnione do dostępu do danych o broni w określonych terminach po zmieszczeniu tej
broni. Prawdopodobnie będzie jednak niezbędne aby w tym przypadku trzymać się
postanowień dyrektywy, ponieważ odpowiednie sformułowania (przed wszystkim, jeśli chodzi
o przetwarzanie danych osobowych w powiązaniu z bronią) raczej nie dopuszczą do
odstępstwa w prawie krajowym, i to nawet jeśli zostanie zastosowany art. 3 dyrektywy.
Krajowe przepisy jedynie wskazują konkretnie organy, które będą miały pośredni i
bezpośredni dostęp do tych danych.
Z punktu widzenia systemu rejestracji broni oraz transakcji przedsiębiorców z branży broni i
amunicji Centralny Rejestr Broni już obecnie spełnia wymogi rewidowanej dyrektywy a nawet
idzie jeszcze dalej.
Dyrektywa umożliwia nadal na prowadzenie odrębnej ewidencji na jednej stronie przez
przedsiębiorcę z branży broni i amunicji a z drugiej strony przez odpowiedni organ
administracji państwowej, przy czym przedsiębiorca w systemie tym składa jedynie regularne
raporty organowi administracji państwowej. W przeciwieństwie do tego Centralny Rejestr
Broni umożliwia przedsiębiorcą z branży broni i amunicji wprowadzanie danych

bezpośrednio do prowadzonej przez państwo ewidencji, co minimalizuje ilość błędu w bazie
danych a przedsiębiorcy dysponują aktualnymi informacjami i mają efektywne narzędzie np.
do sprawdzania uprawnień kupującego do nabycia i posiadania tej broni.
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Ponadto dyrektywa zawiera wymóg, aby państwo członkowskie kiedykolwiek miało
możliwość stwierdzenia właściciela (posiadacza) broni. Wymóg ten należy interpretować
niezwykle szeroko, a nie jedynie jako obowiązek, posiadania w systemie informatycznym, w
jakimkolwiek momencie aktualnych pod tym względem danych zgodnie z art. 4 ust. 4
dyrektywy. Wymóg ten będzie spełniony jedynie ramowo, o ile chodzi o broń, której
dyrektywa dotychczas nie obejmowała (przede wszystkim broni pozbawionej cech
użytkowych i replik zabytkowej broni). W tej kwestii należy uważać za nieuniknione to, że
nowa regulacja prawna w przypadku tych całkowicie nowo ewidencjonowanych broni będzie
umożliwiała uproszczony system ewidencji (ew. zgłaszania, rejestracji). Ten uproszczony
system mógłby obejmować na przykład możliwość zgłaszania on-line bez konieczności
fizycznego przedłożenia broni, zgłoszenia za pośrednictwem przedsiębiorcy w branży broni i
amunicji itp.
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Ogólne warunki posiadania broni palnej (art. 4a i 5 dyrektywy)
Podstawowym warunkiem posiadania broni kategorii A i B, jak i broni sklasyfikowanej w
kategorii C zgodnie z dyrektywą 91/477/EWG w brzmieniu dyrektywy 2008/51/WE nadal
będzie posiadania pozwolenia na broń lub licencji. W przypadku broni kategorii C dyrektywa
jednak umożliwia uwarunkowanie posiadania takiej bronie nie na „licencje”, ale „jedynie” na
specjalne pozwolenie.
Takie pozwolenie musi spełniać jedynie podstawowe warunki wymienione w art. 5. ust. 1
dyrektywy, tymi podstawowymi warunkami są – „ważna przyczyna”,
- minimalny wiek 18 lat (jeśli chodzi o posiadanie broni w drodze zakupu),
- niekaralność.
Jednak w tym zakresie należy zapewnić sprawdzenie spełnienia warunków w przypadku
posiadaczy niektórych rodzajów broni sklasyfikowanej w kategorii C (broń pozbawiona cech
użytkowych, repliki broni zabytkowej działającej na zasadzie systemów zamkowych
lontowych, kołowych, skałkowych i perkusyjnych.
Jeśli chodzi o warunek badań lekarskich łącznie ze sprawdzeniem stanu zdrowia
psychicznego, regulacja prawna dyrektywy jest stosunkowo nieprzejrzysta. Art. 5 ust. 2
określa warunki państwa członkowskiego posiadania „systemu monitorowania”, którego
celem jest śledzenie warunków, które posiadacze broni mają spełniać, ale również „aby
odpowiednie informacje medyczne i psychologiczne były poddane ocenie”. Postanowienie to
należy interpretować stosunkowo restrykcyjnie uwzględniając postanowienia wstępne nr 11.
Przede wszystkim trzeba wskazać na fakt, że kiedy postanowienie art. 5 ust. 2 mówi jedynie
o tym „aby odpowiednie informacje medyczne i psychologiczne były poddane ocenie” (co
odpowiada raczej nie wymogom w zakresie odpowiednich warunków zdrowotnych
określonych w krajowej regulacji a jedynie procedurze zgodnie z §20a ust 1 i 2
dotychczasowej ustawy o borni), to to czy powinien być wprowadzony warunek zdolności
zdrowotnej jako takiej łącznie z poprzedzającymi badaniami lekarskimi lub psychologicznymi,
dyrektywa w pełni pozostawia decyzji państwa członkowskiego.
Pod tym względem należy dodać, że w przypadku wyżej wymienionych niektórych nowo
ewidencjonowanej broni kategorii C nie można zrealizować wcześniejszych badań i jako
całkowicie wystarczający wydaje się system ostrzegania wprowadzony w §20a ust. 1 i 2
dotychczasowej ustawy o broni i amunicji dla posiadaczy pozwolenia na broń. Procedury te
w przypadku tej broni wydają się same w sobie jako więcej niż dostateczne, przy czym w
uzasadnionych przypadkach mogą z nimi być powiązane znacznie efektywniejsze narzędzia
w formie zabezpieczenia broni przez policję itp. Natomiast jeśli chodzi o posiadaczy
pozwolenia na broń, optymalne wydaje się zachowanie systemu wprowadzonego przez
ustawę nr 229/2016 Sb. Aktualna czeska regulacja prawna opiera się na obligatoryjnych
badaniach lekarskich z możliwością ukierunkowanego pogłębionego badania zdrowia

psychicznego osoby. System ten wydaje się jako najbardziej efektywny i jednocześnie w
pełni odpowiada wymogom rewidowanej dyrektywy.
Zabezpieczenie przechowywanej broni palnej (art. 5a dyrektywy)
Dyrektywa na nowo określa minimalne ogólne wymogi zabezpieczania przechowywanej
broni i amunicji. Krajowe przepisy regulujące zabezpieczenie broni i amunicji, już obecnie, w
całości je spełniają i pod względem technicznym nie ma potrzeby nic w nich zmieniać.
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Umowy na odległość o nabyciu broni palnej (art. 5b dyrektywy)
Dyrektywa w nowy sposób reguluje jedynie zawieranie umów na odległość, czyli umów
konsumenckich zgodnie z art. 2 ust. 7 dyrektywa 2011/83/UE. Jednym słowem chodzi o
umowy zawierane „między przedsiębiorcą i konsumentem w ramach zorganizowanego
systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej fizycznej
obecności przedsiębiorcy i konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie”. Nie
chodzi więc o inne typy umów konsumenckich zgodnie z dyrektywa 2011/83/UE (np. umowy
zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa). Temat ten był silnie podnoszony przez niektóre
większe pod względem powierzchni i rzadziej zasiedlone państwa (np. Finlandię), gdzie na
bieżąco dochodzi do zakupu broni w e-sklepie lub z katalogu a jej doręczanie jest
realizowane przez zwykłą pocztę (ew. przez innego pośrednika, który jedzie do danej
lokalizacji). W Republice Czeskiej sposób ten nie jest aktualnym tematem i już na podstawie
dotychczasowych przepisów byłby możliwy jedynie w przypadku, że podmiot realizujący
doręczenie broni sam był posiadaczem odpowiednich uprawnień zgodnie z ustawą o broni i
amunicji [o ile chodziłoby o posiadacza licencji na obrót bronią, byłaby to sytuacja zgodnie z
art. 5b lit. a), o ile chodziłoby o posiadacza pozwolenia na broń, musiałby on wcześniej
zarejestrować daną broń na własne nazwisko a następnie doszłoby do wstępnej rezerwacji
za pośrednictwem odpowiedniej jednostki policji, czyli w sposób określony w art. 5b lit. b)
dyrektywy]. Choć nabywanie broni za pośrednictwem umowy na odległość nie jest obecnie
realizowane w RCz, istniejące obecnie ramy prawne umożliwiają aplikację zasad
wprowadzanych przez rewidowaną dyrektywę.
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Zakazana broń palna i wyjątki (art. 6 dyrektywy)
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Ust. 1
Dyrektywa na nowo jednoznacznie wymaga, aby „broń palna, istotne komponenty i amunicja,
które w sposób niezgodny z prawem znajdują się w posiadaniu z naruszeniem tego zakazu,
zostały skonfiskowane”. Wymóg ten w zasadzie konkretyzuje ogólne postanowienia art. 6
Protokołu o niedozwolonej produkcji broni palnej, jej części i elementów oraz amunicji i
przeciw handlowi nimi uzupełniającymi Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (nr 76/2013 Sb. umowy
międzynarodowe).
Krajowa regulacja prawna całkowicie standardowo umożliwia taką procedurę w ramach
instytucji przepadku lub zabranie broni, przy czym nowy kodeks wykroczeń (patrz §48 ust. 3)
ponad to możliwość przepadku broni została rozszerzona w ten sposób, że nie jest już
niezbędne określanie ceny borni, o ile są odpowiednie powody związane z
bezpieczeństwem. Z drugiej strony wymienione regulacje nie obejmują np. specyficznych
przypadków, które całkowicie standardowo umożliwiają także instrumenty prawa
międzynarodowego wykorzystywane w ramach tworzonych przez Organizację Narodów
Zjednoczonych (np. tzw. amnestie na broń, gdy jednak przewiduje się wraz z brakiem
karalności spełnienie wymogów administracyjnych, dotyczących posiadania określonego
rodzaju broni ex post).
Ust. 2
Dyrektywa określa możliwość wydawania w wyjątkowych przypadkach pozwolenia (wyjątku)
również do posiadania broni kategorii A. Najogólniejszym takim wyjątkiem jest niezbyt
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jednorodne postanowienie art. 6 ust. 2, które umożliwia państwu członkowskiemu wydania
wyjątków do celów:
a) ochrony bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, żeglugi handlowej, konwojów wysokiej
wartości oraz ważnych obiektów,
b) obrony narodowej,
c) edukacyjnych, kulturowych, badawczych i historycznych.
W przypadku ad a) chodzi o cząstkowe cele, które obejmuje problematyka bezpieczeństwa
wewnętrznego. W przypadku ad b) chodzi o systemy dobrowolnego szkolenia wojskowego
(obrona terytorialna), wynikające z aktualnej praktyki w państwach członkowskich typu
Finlandia (w przeciwieństwie do tego państwa nadbałtyckie wyjmują swoje organizacje
obrony terytorialnej i rezerwy całkowicie spod obowiązywania tej dyrektywy na podstawie
art. 2 ust. 2) Szwajcarii itp. W przypadku ad c) chodzi np. o posiadanie broni do celów
filmowych lub teatralnych, lub na potrzeby rekonstrukcji wydarzeń historycznych, do celów
naukowych i badawczych itp.
We wszystkich przypadkach wydanie wyjątków zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy jest ponadto
uwarunkowane:
- oceną każdego indywidualnego przypadku (tzn. w przeciwieństwie do broni kategorii B nie
można wydać pozwolenia blokowego, lub pozwolenia ograniczonego czasowo, ale musi być
oceniany przypadek nabycia pojedynczej sztuki broni).
- wydawanie jedynie w wyjątkowych przypadkach (znacznie tego warunku nie jest jasne, np.
Finlandia już sygnalizowała wydanie około 400 000 takich pozwoleń),
- należyte uzasadnienie [tu jednak w zasadzie nie można postępować inaczej, niż opierać się
na tym, czy dana osoba rzeczywiście prowadzi działalności określoną w ad a) do c) powyżej,
i potrzebuje daną broń do tej czynności],
- wydanie takiego pozwolenia nie może być sprzeczne z bezpieczeństwem publicznym lub
porządkiem publicznym (pod tym względem można również konkretnie ocenia, o jaką broń
kategorii A w danym przypadku będzie chodziło, przy czym oczywiście inaczej będzie
oceniany przypadek wniosku o wyjątek na posiadanie broni w pełni automatycznej, lub
samopowtarzalnej, która zgodnie z poprzednim brzmieniem dyrektywy była sklasyfikowana
do broni kategorii B).
Możliwość wydawania wyjątków dla tego obszaru powinno zostać zawarte w przyszłej
ustawie, przy czym sposób oceny przede wszystkim ze względu na konflikt wydania danego
pozwolenia z porządkiem publicznym lub bezpieczeństwem powinien być odmienny w
zależności od tego, o jaką konkretną broń w danym przypadku chodzi. Przede wszystkim ze
względu na kategorię „A5“, A6“, „A7“ i „A8“ można za właściwe uważać raczej podejście
oparte na możliwości odmówienia (przy spełnieniu pozostałych warunków, przede wszystkim
z punktu widzenia celu aprobowanego dyrektywą) wydania danego pozwolenia jedynie w
przypadku udowodnionego ryzyka grożącego ze strony wnioskodawcy. Natomiast w
przypadku innej broni z kategorii A (zgodnie z dyrektywą) ze względu na wyższą
efektywność takiej broni lub amunicji można dopuścić wyższy stopień swobody
podejmowania decyzji przez organ administracyjny, przed wszystkim w ramach
zwiększonego nacisku na zasadę podwyższonej ostrożności.
Ust. 3
Dyrektywa jako nowość wprowadza możliwość wydawania pozwoleń (wyjątków) do celów
kolekcjonerskich broni kategorii A. Ogólne warunki wydawania takich pozwoleń nie różnią się
znacząco od już istniejących regulacji prawnych obowiązujących w RCz (wraz z
wyłączeniem możliwości zabezpieczenia broni kategorii A, choćby tylko w liczbie 2 sztuk, w
inny odpowiedni sposób). Z drugiej jednak strony dyrektywa wprowadza wymóg możliwości
zidentyfikowania posiadaczy takich pozwoleń w ramach narodowego systemu
informatycznego zgodnie z art. 4 dyrektywy. Wymóg ten można w ramach implementacji
(wraz z pozostałymi pozytywnymi wpływami i ogólnym uproszczeniem regulacji prawnej)
można zrealizować w taki sposób, że odrębna grupa pozwoleń na broń do celów
kolekcjonerskich zostanie zachowana jedynie dla kolekcjonowania broni kategorii A, przy
czym dla potrzeb kolekcjonowania broni podlegającej rejestracji z innych kategorii będzie w

zupełności wystarczało pozwolenie na broń ogólniejszej grupy przeznaczone do realizacji
działalności hobbystycznej. W przeciwieństwie do tego pozwolenie do celów
kolekcjonerskich na broń kategorii A powinno zostać uwarunkowane spełnieniem
ostrzejszych wymogów (łącznie np. z przedłożeniem planu kolekcjonerskiego lub zamiaru).
Wymóg prowadzenie ewidencji broni kategorii A znajdującej się w zbiorach jest w przypadku
krajowego systemu ewidencjonowania broni nadmiernym wymogiem i w zasadzie całkowicie
wystarczy umożliwienie wglądu w broń zarejestrowaną na daną osobę (forma informacyjnej
księgi podglądowej zgodnie z aktualnymi przepisami).
Ust. 4
Uprawnienia do dysponowania bronią kategorii A przez licencjonowanych przedsiębiorców w
branży broni i amunicji jest w dyrektywie sformułowane bardzo ogólnie i w zasadzie
umożliwia w całości zachowanie podejścia zgodnego z dotychczasową ustawą o broni i
amunicji w zakresie wydawania zezwoleń na obrót bronią A przez podmioty gospodarcze.
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Ust. 5
Możliwość wydawania pozwoleń (wyjątków) dla potrzeb muzealnych ponownie jest w
dyrektywie określone jedynie ogólnie i w zasadzie umożliwia pozostawienie
dotychczasowego podejścia, kiedy muzea (nie należą do podmiotów wyjętych z
obowiązywania dyrektywy, jak np. muzea zakładane przez organy administracji państwowej
lub jednostki samorządu terytorialnego) muszą na swoją działalność posiadać licencję na
broń.
Z drugiej jednak strony nowa regulacja prawna będzie musiała uwzględnić nowy wymóg
dyrektywy (patrz art. 1) dotyczący publicznego udostępnienia muzealnych zbiorów broni lub
amunicji społeczeństwu.
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Ust. 6
Nowy obszar tzw. wyjątków sportowych w nowej regulacji prawnej będzie wymagał przede
wszystkim wprowadzenia procedury uznania (urzędowo uznawanych) „organizacji
strzelectwa sportowego danego państwa członkowskiego lub przez ustanowioną na szczeblu
międzynarodowym i uznaną urzędowo federację strzelectwa sportowego”. Pod tym
względem będzie chodziło o całkowicie nową procedurę, która ze względu na charakter
sportu strzeleckiego będzie musiał być zawarty bezpośrednio w ustawie o broni.
Jednocześnie będzie całkowicie niezbędne poddanie tych podmiotów – ze względu na fakt,
że będą one de facto współuczestniczyć w wykonywaniu zadań administracji publicznej (w
ten sposób, że będą wydawać potwierdzenie do celów wydania pozwolenia, ew. wyjątku do
posiadania broni kategorii A) – konsekwentnej kontroli publiczno-prawnej. Dotyczy to przede
wszystkim ich wewnętrznych zasad dotyczących wydawania takich potwierdzeń (wydaje się
celowe, aby zasady te zostały określone w formie wewnętrznego przepisu lub statutu i
zostały udostępnione odpowiedniemu organowi administracji np. Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych). Ewentualnie również ze względu na konieczność udokumentowanie, że
dana samopowtarzalna broń palna spełnia specyfikacje wymogi dotyczące dyscypliny
strzeleckiej uznanej przez ustanowioną na szczeblu międzynarodowym i uznaną urzędowo
federację strzelectwa sportowego.
Wyjątku wynikający z ostatniego podpunktu (tzw. szwajcarski wyjątek) Republika Czeska nie
będzie mogła obecnie zastosować ze względu na całkowicie woluntarystyczny i arbitralny
warunek istnienia takiego systemu przez okres co najmniej 50 lat. Postanowienie to ze
względu na fakt, że np. Czechy i Słowacja podobnie jak państwa bałtyckie przez taki okres
prawnie (i w ramach prawa międzynarodowego) nie istnieją, jest otwarcie dyskryminujący i
Republika Czeska domaga się (między innymi również) jego anulowania w ramach skargi
złożonej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Ust. 7
Dyrektywa wprowadza wymóg regularnego zbadania pozwoleń (wyjątków) posiadania broni
kategorii A (minimalnie) co 5 lat. Wymóg ten związany jest z wymogiem zbadania pozwoleń

na posiadanie broni kategorii B w identycznym terminie. W przypadku Republiki Czeskiej
wymóg ten będzie realizowany dwukierunkowo, zarówno jako sprawdzenie trwania
warunków ważności pozwolenia na broń danej osoby jak i przez sprawdzenie spełnienia
warunku do wydania wyjątku, i to przede wszystkim pod względem utrzymania się powodu,
dla którego wyjątek został udzielony.
Jest jednak ewidentnie niezbędne aby warunek ten objął również przedsiębiorców z branży
broni i amunicji, przy czym ze względu na ogólność warunków określonych w dyrektywie
sprawdzenia to będzie przede wszystkim zorientowane na wymogi wynikające przepisów
praw krajowego.
Broń kategorii B i pozwolenia (art. 7 dyrektywy)
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Ust. 1 i 2
Postanowienie to nie zostało w ramach rewidowanej dyrektywy bezpośrednio zmienione. Z
drugiej jednak strony w przypadku ust. 1 drugiego podpunktu konieczne będzie
dostosowanie praktyki wymagania zgód innych państw członkowskich zarówno dotyczących
sprecyzowania kraju pobytu osoby (patrz art. 1 ust. 2), jak i wzmocnienia sposobu wymiany
informacji (art. 13 ust. 4), który będzie dopiero uregulowana w akcie delegowanym do dnia
14 września 2018 r.
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Ust. 3 i 4.
Postanowienia te również zostały zachowane z poprzedniego brzmienia dyrektywy i w
zasadzie regulują jedynie formalną możliwość wydawania pozwoleń na nabycie i posiadanie
broni palnej kategorii B w formie pojedynczej decyzji administracyjne i jednocześnie wydania
en bloc, jedynie czasowo ograniczonego pozwolenia na nabywanie i posiadanie broni
kategorii B. Taką decyzją dla potrzeb przyszłej regulacji prawnej powinno być bezpośrednio
pozwolenie na broń, bez wydawania jednie formalnie wydawanego pozwolenia na
nabywanie pojedynczych sztuk broni kategorii B. Ustawa o broni jednocześnie określa
odpowiednie ograniczenia (w zasadzie zgodne z dotychczasowymi ograniczeniami), które
nakazuje dyrektywa.
Jednocześnie wprowadza obowiązek państwa członkowskiego zbadania trwania warunków
do wydania pozwolenia na posiadanie broni kategorii B najpóźniej w terminie 5 lat. Ze
względu na wcześniej podane informacje wydaje się optymalne ograniczenie ważności
pozwolenia na broń do 5 lat.
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Ust. 4a
Chodzi o wprowadzenie tzw. grandfatheringu. Z drugiej strony jednak w średnim i długim
okresie nie można uważać za możliwego do utrzymania rozwiązania sytuacji
dotychczasowych a w ogóle nie przyszłych posiadaczy broni. Limity i ograniczenia tego
postanowienia w średnim i dłuższym okresie można zobaczyć przede wszystkim w:
- faktycznym ułatwieniu transferu niektórych sztuk broni posiadanych przez osoby, których
grandfathering będzie dotyczył, do nielegalnej strefy, ze względu na fakt, że np. w momencie
śmierci takiej osoby jej bliscy będą mieli znaczną motywację daną broń (której i tak nie
mogliby zachować, ew. mogliby ją zachować jedynie na niezrównanie ostrzejszych
warunkach) zataić przed organami państwowymi, a tym samym faktycznie przenieść ją do
strefy nielegalnej,
- kwestia zużycia technicznego takiej broni; jeśli posiadacz broni, której będzie dotyczył
grandfathering zużyje broń (lub którąś z jej głównych części) w taki sposób, że będzie
konieczna jej wymiana (ew. dojdzie do jej niedającej się naprawić awarii), w zasadzie nie
będzie możliwe, aby dany posiadacz wymienił taką broń lub jej główną część na
dotychczasowych warunkach,
- kwestii czasowej ze względu na to, że grandfathering ma być zastosowany najpóźniej od
dnia obowiązywania dyrektywy (tzn. 15 miesięcy przed datą upłynięcia terminu transpozycji),
co przy dosłownej (czysto formalistycznej) wykładni doprowadzi do ewidentnego działania
wstecz później przyjętej ustawy implementacyjnej.

Postanowienie o grandfatheringu będzie musiało zostać wprowadzone do regulacji
przejściowych nowej ustawy o broni i amunicji, w formie zbiorczego „ex lege” wyjątku dla
posiadaczy broni do określonej decydującej daty (patrz dalej). Z drugiej jednak strony trzeba
uzupełnić postanowienia o grandfatheringu racjonalnym systemem wyjątków i ewentualnych
dodatkowych systemów (np. w formie „nadbudowy” ustawowej o postępowaniu z bronią do
celów obronnych i bezpieczeństwa), która umożliwi w odpowiednim stopniu przy zachowaniu
powszechnie akceptowalnych warunków dostęp do broni osobom (które spełnią określone w
ustawie warunki), a które w innym przypadku w pierwszej fazie implementacji rewidowanej
dyrektywy będą podlegać grandfatheringowi.
Ust. 5
Chodzi o już nie używane postanowienie przejściowe dotyczące przyjęcia dyrektywy
2008/51/WE.

pr
ac

y

Broń kategorii C i system informowania (art. 8 dyrektywy)
Postanowienie to w zasadzie pozostaje w dotychczasowej formie, jedynie w ust. 3 formalnie
usuwa odwołanie do usuniętej w nowej dyrektywie kategorii D. Można jedynie zwrócić
uwagę, że postanowienia przejściowa podane w ust. 1 drugim jego części jest również już
niestosowanym postanowieniem dotyczącym pierwotnego brzmienia dyrektywy z roku 1991
(aktualna rewidowana dyrektywa zawiera odpowiednie okresy przejściowe w art. 2 ust. 4).
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Przekazywanie broni palnej kategorii A, B lub C osobie, która nie ma miejsca
zamieszkania w RCz (art. 9 dyrektywy)
Postanowienie to w rewidowanej dyrektywie nie zostało zmienione. Z drugiej jednak strony
nie jest wykluczone, że jego rzeczywiste oddziaływanie zostanie zastąpione wzmocnioną
wymianą informacji zgodnie z art. 13 ust. 4 dyrektywy a przede wszystkim wydanych w
ramach tego postanowienia delegowanych aktów wykonawczych, które zostaną przyjęte
przez Komisję.
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Amunicja i mechanizmy ładujące (art. 10 dyrektywy)
Dodatkowe mechanizmy ładujące (magazynki) w nowej wersji podlegają temu samemu
trybowi jak broń i amunicja. Niniejsze postanowienie trzeba jednak dokładniej wyjaśnić, ze
względu na obowiązującą dotychczas regulację prawną dyrektywy, dotyczącą obrotu
amunicją. Rozstrzygający dla nabywania i posiadania amunicji (i na nowo analogicznie także
magazynkami) jest tryb prawny broni, do jakiej jest przeznaczona. To jednak nie oznacza,
aby w odniesieniu do amunicji (czy obecnie magazynkom) powinny być wypełniane
wszystkie obowiązki, jakie dyrektywa określa wyłącznie w odniesieniu do broni. Amunicja i w
znacznym stopniu także magazynki są w zasadzie materiałem zużywalnym, który jest
ponadto wykorzystywany w znacznej liczbie sztuk, a tym samym w ich przypadku
nieadekwatne jest wypełnianie niektórych obowiązków, określonych wyłącznie z
uwzględnieniem technicznej i długotrwałej istoty broni palnej. Chodzi np. o wymóg
oznakowania, ewidencji (a zatem także zgłaszania i rejestracji), uzyskania pozwolenia w
poszczególnym przypadku itd. Postanowienia art. 10 ust. 1 wymagają w zasadzie tylko tego,
aby amunicja i magazynki przeznaczone do broni określonej kategorii mogła nabywać i
posiadać tylko taka osoba, której zostało wydane odpowiednie pozwolenie na daną kategorię
broni. W przypadku magazynków, ze względu na ograniczenia zakresu art. 10 tylko do
magazynków dodatkowych (ponad limit), wymóg ten zawęża się następnie do konieczności
kontroli uprawnień nabywcy lub posiadacza do dysponowania bronią kategorii A (konkretnie
„A7”).
Postanowienie ust. 2 umocowuje trochę niejasne uprawnienie (sic!) przedsiębiorców w
branży broni i amunicji do „odmowy zawarcia jakiejkolwiek transakcji polegającej na nabyciu
amunicji scalonej lub komponentów amunicji, jeśli mają uzasadnione podejrzaną co do takiej
transakcji z uwagi na jej charakter lub wielkość”. Zidentyfikowanie „podejrzanej transakcji” na
podstawie tych kryteriów będzie prawdopodobnie trudne do dokonania, a w przypadku, gdy
klient będzie dysponować odpowiednimi dokumentami, uprawniającymi go do nabycia danej

amunicji, nie można realistycznie oczekiwać, że przedsiębiorca w branży broni i amunicji
faktycznie rozpozna problematyczną lub ryzykowną transakcję. (W przeciwieństwie do tego
w przypadku, gdy klient nie będzie dysponować odpowiednimi dokumentami, z samej istoty
rzeczy nie będzie mógł w ogóle zrealizować takiej transakcji.) Dodatkowo jest ewidentne, że
taką możliwość w istotnych (ale też nieistotnych) przypadkach przedsiębiorca w branży broni
i amunicji ma już dzisiaj, ponieważ żaden przepis prawny nie nakłada na niego obowiązku
sprzedania osobie zainteresowanej danej amunicji. W świetle tych wniosków końcowa część
tego postanowienia, wprowadzająca powiązany obowiązek przedsiębiorcy zgłoszenia
podejrzanej transakcji, której zawarcia odmówił, wydaje się pod każdym względem zbędna.
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Broń gazowa (art. 10a dyrektywy)
W nowej wersji dyrektywa ma się też odnosić do broni gazowej. Postanowienia art. 10a
obejmują przypadki broni alarmowej i sygnałowej (tzn. broni gazowej już od początku
zaprojektowanej i wyprodukowanej tak, aby uniemożliwić „ostre” strzelanie). Dyrektywa
jednoznacznie przy tym rozróżnia przypadki tej broni, która została wyprodukowana w Unii
Europejskiej lub przywieziona do Unii przed 14 września 2018 r. i jej regulację pozostawiono
w gestii państw członkowskich, oraz przypadki broni gazowej nowo wyprodukowanej w Unii
lub przywiezionej do Unii Europejskiej po 14 września 2018 r., które powinny być już
regulowane aktem wykonawczym Komisji Europejskiej. W pierwszym przypadku są
ustanawiane ogólne wymogi dotyczące regulacji tej broni, z jednej strony techniczne (ust. 1),
a z drugiej strony prawne, ewent. klasyfikacyjne (ust. 2). Krajowa regulacja prawna
długookresowo zajmuje się określeniem wymogów technicznych w zakresie tzw.
dozwolonego wykonania broni gazowej, które są zawarte w rozporządzeniu nr 370/2002 Sb.
Broń gazowa, która nie odpowiada określonemu dozwolonemu wykonaniu produkcyjnemu,
zostaje zgodnie z § 4 lit. a) punkt 5. ustawy o broni zaliczona do broni zakazanej. Można
zatem stwierdzić, że dotychczasowa krajowa regulacja prawna już obecnie bez problemu
spełnia wymogi dyrektywy dotyczące krajowej regulacji broni gazowej, wyprodukowanej w
Unii Europejskiej lub przywiezionej do Unii przed 14 września 2018 r. (ze względu na
klasyfikowanie broni gazowej w niedozwolonym wykonaniu produkcyjnym jako broni kategorii
A dotychczasowa krajowa regulacja prawna jest nawet wyraźnie surowsza niż nowa
regulacja prawna ustanowiona w dyrektywie, która umożliwia pozostawienie danej broni w tej
kategorii, do której należałaby, gdyby była „ostra”). Należy koniecznie także zwrócić uwagę,
że ze względu na Załącznik 1 część III lit. a) dyrektywa nie odnosi się do dysponowania tą
bronią gazową i sygnałową, która spełnia wymogi dozwolonego produkcyjnego wykonania
broni alarmowej lub sygnałowej).

w

er
s

Broń pozbawiona cech użytkowych (art. 10b dyrektywy)
Problematyka broni pozbawionej cech użytkowych należy do najmniej przejrzystych i spójnie
uregulowanych problemów w dyrektywie. Jak już wskazano w związku z art. 1, nie jest
całkiem jasne, w jaki sposób należałoby podchodzić do broni pozbawionej cech użytkowych
według standardów krajowych przed 8 kwietnia 2016 r. W związku z tym jedynym bardziej
jednoznacznym wymogiem dyrektywy wydaje się obowiązek ponownego pozbawienia tej
broni cech użytkowych w momencie jej wprowadzania na rynek, w taki sposób, aby
pozbawienie cech użytkowych spełniało standardy określone w aktach wykonawczych
Komisji wydanych zgodnie z tym postanowieniem. Mniej jasne jednak jest to, jak postępować
w przypadku, gdy przeprowadzenie takiego „ponownego pozbawienia cech użytkowych” nie
będzie technicznie możliwe (np. nie będzie możliwe rozłożenie konstrukcji spawanej broni
pozbawionej cech użytkowych, nie dokonując jej faktycznej destrukcji, czyli wtedy nawet
następne „ponowne pozbawienie cech użytkowych” nie byłoby już faktycznie możliwe).
Również jest obecnie niejasne, jak należałoby postępować w przypadku broni pozbawionej
cech użytkowych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2015/2403 w okresie od
8 kwietnia 2016 r. aż do daty wejścia w życie rewidowanego rozporządzenia wykonawczego,
wydanego już na podstawie upoważnienia podanego w art. 10b rewidowanej dyrektywy.
Z punktu widzenia krajowej regulacji prawnej wydaje się możliwym do przyjęcia
rozwiązaniem, zwłaszcza w odniesieniu do „ponownego pozbawienia cech użytkowych”

broni już wcześnie pozbawionej cech użytkowych, ustanowienie procedury identyfikacji
takich operacji pozbawiania cech użytkowych, określonych w akcie wykonawczym Komisji,
które trzeba będzie koniecznie (na całej konstrukcji spawanej, bez konieczności jej
rozbierania) przeprowadzić, aby uzyskać zgodność z tym aktem wykonawczym.
W porównaniu z obecnie obowiązującą w Republice Czeskiej regulacji prawnej, opartej na
adaptacyjnym przepisie prawnym w postaci rozporządzenia rządu nr 125/2017 Sb., o
pozbawianiu cech użytkowych niektórych rodzajów broni palnej, zaświadczenia o
pozbawieniu broni palnej cech użytkowych oraz wspólnym jednoznacznym oznakowaniu
wszystkich części broni palnej przerobionej w celu pozbawienia jej cech użytkowych,
powinien być w przyszłej regulacji prawnej wskazany jeden organ weryfikacyjny,
prawdopodobnie Czeski Urząd do Badania Broni i Amunicji, który dysponuje potrzebnym do
tych celów wyposażeniem technicznym i obiektami.
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Transfer broni między osobami w różnych państwach członkowskich (art. 11
dyrektywy)
Niniejsze postanowienie obejmuje przypadki wywiezienia i przywiezienia na stałe broni
pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jednocześnie postanowienie to w
rewidowanej dyrektywie pozostawiono w przeważającej większości bez (bezpośrednich)
zmian. Pod względem faktycznego zastosowania aplikacja art. 11 będzie jednak w
przyszłości w znacznym stopniu zależeć od regulacji prawnej, jaka zostanie zawarta w akcie
delegowanym, wyznaczającym konkretny zakres i sposób wymiany informacji, co zostanie
na nowo uregulowane w art. 13 ust. 4 dyrektywy.
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Tranzyt (tymczasowy przywóz i ponowny wywóz) broni (art. 12 dyrektywy)
Postanowienie reguluje konkretny sposób wykorzystania europejskiej karty broni palnej, przy
czym wprowadza niektóre zmiany wynikające z modyfikacji w zakresie kategorii broni. W
nowej wersji chodzi z jednej strony o umożliwienie wpisania broni kategorii A (w rozumieniu
przede wszystkim broni nowych kategorii „A6”, „A7” i „A8” zgodnie z dyrektywą) do celów
sportowych, a z drugiej strony broni kategorii C w przypadku osób uczestniczących w
rekonstrukcjach bitew historycznych, do europejskiej karty broni palnej. Republika Czeska w
ramach przyszłego wdrażania dyrektywy powinna przenieść te zmiany w pełnym zakresie
(także z uwagi na art. 3, który wyklucza ingerencje rzeczowe w zakres stosowania, jak
również praktycznie jakiekolwiek inne modyfikacje w ramach wdrażanych przepisów, jeśli
chodzi o postanowienia art. 12 ust. 2). Z drugiej strony, praktyczne zastosowanie tych
postanowień będzie w zasadniczym stopniu zależeć także od podejścia, jakie do ich aplikacji
wybiorą inne państwa członkowskie. Zasada ta w szczególności dotyczy podróży strzelców
sportowych z bronią kategorii A, których państwa członkowskie (w części niespójnie z art. 3)
zgodnie z art. 12 ust. 2 trzeciego podpunktu mogą praktycznie jednostronnie (w odniesieniu
do obszaru swojego państwa) całkowicie zakazać.
W przypadku osób uczestniczących w rekonstrukcjach bitew historycznych możliwość
wpisania do europejskiej karty broni palnej w przypadku broni kategorii C wydaje się w
znacznym stopniu niewystarczająca (w szczególności z uwagi na rekonstrukcje wydarzeń
wojennych z okresu XIX i XX wieku logiczne byłoby umożliwienie w przypadku tych osób
wpisania także broni co najmniej kategorii „A9” i „B8”).
Wymiana informacji w ramach UE (art. 13 dyrektywy)
Wymiana informacji w zakresie dysponowania bronią do celów cywilnych zostanie w
przyszłości określona w pierwszej kolejności w regulacji prawnej, zawierającej akt
delegowany (ewent. akty), do których przyjęcia Komisja jest upoważniona w art. 13 ust. 5.
Kluczowym problemem związanym z pozostawieniem tej regulacji prawnej na poziomie
europejskim jest fakt, że ta regulacja prawne powinna być przyjęta zgodnie z art. 13 ust, 5
drugiego podpunktu w terminie do 14 września 2018 r., tzn. do tego samego terminu, jak
wyznaczony termin transpozycji dyrektywy jako takiej. To w zasadzie oznacza, że wkrótce po

przyjęciu krajowego przepisu wdrażającego najprawdopodobniej niezbędne będzie
przygotowanie projektu nowelizacji (samej ustawy o broni lub jej wykonawczych przepisów
prawnych), w którym zostanie przeprowadzona adaptacja do rozporządzenia delegowanego
Komisji.
Pod względem wewnątrzkrajowego procesu legislacyjnego i procedury przyjmowania aktów
delegowanych Komisji (w tym przypadku nie chodzi nawet o tzw. procedurę komitologiczną,
ale o niezależne kompetencje Komisji) jest raczej nieprawdopodobne, aby realnie można
było już w trakcie przygotowania krajowego przepisu implementacyjnego zapewnić
kompatybilność z przyjmowanych następnie aktem delegowanym Komisji.
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Zakaz przywożenia broni (art. 14 dyrektywy)
Rewizja dyrektywy nie objęła tego postanowienia i dotychczasowa regulacja prawna wydaje
się całkowicie wystarczająca i kompleksowa. Natomiast sama dyrektywa (w szczególności ze
względu na wymianę informacji zgodnie z art. 13 ust. 4) wprowadza kolejne mechanizmy
kontrolne, które faktycznie przesuwają to ogólne postanowienie na pozycję czysto
deklaratywnego wymogu.
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Kontrola na zewnętrznej granicy i przy wsiadaniu do środków transportu,
informowanie Komisji (art. 15 dyrektywy)
Również chodzi o postanowienie, które od strony rzeczowej nie zostało w rewidowanym
brzmieniu dyrektywy zmienione, a dotychczasowa regulacja prawna jest pod kątem
transpozycji w pełni wystarczająca. Oddziaływanie tego postanowienia (art. 1) dodatkowo w
przypadku Republiki Czeskiej ogranicza się do lotnisk międzynarodowych, gdzie niezbędna
kontrola jest przeprowadzona na wysokim poziomie w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa.
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Sankcje za niedotrzymanie krajowych zasad wynikających z dyrektywy (art. 16
dyrektywy)
Czeski porządek prawny ustanawia kompleksowy system sankcji za naruszenie zasad
wynikających z dyrektywy, czy to w formie odpowiedzialności za wykroczenie (w większości
przypadków) lub za przestępstwo (w przypadku niedozwolonego zbrojenia). Z uwagi na
przyszłą regulację prawną wydaje się niezbędne, ewent. wskazane:
- uregulować konsekwentnie dziedzinę kar administracyjnych za naruszenie zasad
ustanowionych w ustawie o broni podobnie jak jest to uregulowane w przypadku obecnej
ustawy o broni,
- w porównaniu z dotychczasową ustawą o broni uprościć regulację prawną kar
administracyjnych, a w szczególności wystrzegać się w niektórych przypadkach
nadmiernego powiązaniu istoty wykroczenia z wąsko zdefiniowanych specjalnym
podmiotem,
- nie dublować specyficznych formy ścigania, jeśli jako takie już wynikają bezpośrednio z
dyrektywy (np. art. 5 ust. 3),
- na nowo uregulować także istotę przestępstw, jeśli chodzi o zagraniczny handel bronią
niewojskową,
- zrewidować istotę przestępstwa niedozwolonego zbrojenia (§ 279 kodeksu karnego) i
z jednej strony w większym stopniu uwzględnić niektóre cechy specyficzne przestępstw,
których mogą się dopuścić przedsiębiorcy w branży broni i amunicji, a z drugiej strony
bardziej zróżnicować ściganie karne dysponowania niektórymi rodzajami broni, w przypadku
których doszło do zmiany kategorii (np. wyjaśnić, że broni samopowtarzalnej nowych
kategorii „A6“, „A7“ i „A8“ nie można uważać za broń masowego rażenia, wykluczyć ściganie
karne w przypadku niezgłoszonych broni prawidłowo pozbawionych cech użytkowych lub
replik broni historycznej ładowanej przez wylot lufy (odprzodowo).
Wyznaczenie kategorii broni palnej (Załącznik I)
Zob. załącznik nr 2 do niniejszej Analizy.
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Definicje techniczne (Załącznik I)
Załącznik I część IV wyznaczający niektóre definicje techniczne nie został zmieniony w
ramach rewizji dyrektywy. Definicje techniczne (wraz z tymi wynikającymi z dyrektywy)
zawarte w Załączniku 1 do dotychczasowej ustawy o broni można uważać za sprawdzone i
zgodne z dyrektywą.
Ponieważ na potrzeby przyszłej regulacji prawnej nie można wykluczyć niektórych
częściowych aktualizacji tych definicji, dotychczasowy stan wydaje się w zasadzie
zadowalający. Wyłącznie z formalnego punktu widzenia można na potrzeby przyszłej
regulacji prawnej uważać za bardziej odpowiednie, aby definicje były zawarte bezpośrednio
w głównym tekście ustawy (w odpowiednim postanowieniu definiującym pojęcia), a nie w jej
załączniku. Obecny stan nie jest w tym zakresie pod względem interpretacji najszczęśliwszy,
ponieważ niektóre definicje są częściowo odrębnie zawarte zarówno w samej ustawie, jak i w
załączniku (np. pojęcie broni pozbawionej cech użytkowych). Dochodzi również do sytuacji,
gdy w praktyce definicje zawarte tylko w załączniku do ustawy nie są konsekwentnie
przestrzegane (chodzi np. o sytuację, gdy w Centralnym Rejestrze Broni tradycyjna broń jest
zdefiniowana według rodzaju nie na podstawie załącznika do ustawy o broni, lecz na
podstawie odpowiedniej Czeskiej Normy Technicznej).
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Europejska karta broni palnej (Załącznik II)
Konieczne będzie zmodyfikowanie krajowego wzoru europejskiej karty broni palnej i
uzupełnienie zmienionych uwag. Jednocześnie należy uznać za odpowiednią ocenę obecnej
formy europejskiej karty broni palnej. W porównaniu z obecnym „składanym dokumentem”,
zdecydowanie bardziej odpowiednia wydaje się forma „książeczki”, w której europejska karta
broni palnej jest wprowadzony w niektórych państwach członkowskich, na przykład w
Holandii.

2.1.1.2
Pozostałe tematy w dziedzinie postępowania z bronią i amunicją,
istotne ze względu na przyszłą regulację prawną
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Niniejszy podrozdział obejmuje pozostałe kręgi tematyczne przyszłej regulacji prawnej w
zakresie posiadania broni w celach cywilnych, jakie nie wynikają bezpośrednio z
konieczności wdrożenia dyrektywy, chociaż pod wieloma względami są związane z
wdrażanymi postanowieniami (a zatem także z samą dyrektywą). Chociaż obecna ustawa nr
119/2002 Sb., o broni, w brzmieniu późniejszych przepisów, jest całkowicie funkcjonalna i
wyważona, przy jej aplikacji w praktyce występują określone braki lub anachronizmy, które
nowa ustawa o broni powinna rozstrzygnąć i usunąć.
Poniżej są wyznaczone tylko główne kręgi tematyczne zgodnie z tym, jak wynikają z obecnej
regulacji prawnej, w strukturze, która tylko uzupełnia wyżej zanalizowane normatywne
postanowienia dyrektywy. Niniejszy tekst bowiem w żaden sposób nie antycypuje struktury
ustawy o broni, jaka zostanie ostatecznie zaproponowana i będzie łączyć zarówno
wdrażaną, jak i czysto narodową regulację prawną.
Stosunek ustawy o broni do innych przepisów prawnych oraz zakres obowiązywania
ustawy
Regulacja prawna w zakresie broni i amunicji ma ścisły stosunek do innych dziedzin
regulowanych specjalnymi przepisami prawnymi. Konkretnie powinien zostać określony
stosunek (explicite lub implicite w taki sposób, który umożliwiałby jednoznaczną
interpretację) w szczególności do:
- regulacji prawnych w zakresie postępowania z bronią i amunicją w przypadkach, do
których ustawa o broni w ogóle nie będzie się odnosić albo tylko w ograniczonym stopniu,
postanowienie to powinno opierać się na art. 2 ust. 2 dyrektywy, który zawiera wyłączenia z
jej zakresu obowiązywania według podmiotu regulacji prawnej; w pierwszej kolejności spod
regulacji prawnej zawartej w ustawie o broni powinno być wyłączone (z wyjątkiem
specyficznych zadań, które zgodnie z ustawą o broni wykonują same w swojej dziedzinie
administracji państwowej) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony,
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jednostki bezpieczeństwa, siły zbrojne, służby wywiadowcze i Czeski Urząd Badania Broni i
Amunicji; ogólnie spod zakresu obowiązywania ustawy o broni powinny być wyłączone
również organy władzy publicznej i powołane przez nie podmioty, wykonujące specyficzne
zadania w sferze interesu publicznego (na przykład muzea), przy czym dla tych podmiotów
powinny być jednak ustanowione szczególne warunki dotyczące dysponowania bronią i
amunicją (np. zgłoszenie tej działalności do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, opracowanie
przepisu wewnętrznego regulującego warunki obrotu bronią wynikające odpowiednio z
ustawy o broni, jak również wymogi w zakresie zabezpieczenia broni i amunicji oraz ich
ewidencji);
odrębnie powinny być ponadto uregulowane warunki obrotu bronią w przypadku organów
władzy publicznej, które dysponują obecnie bronią jako zwykli posiadacze pozwolenia na
broń (straż miejska i gminna oraz Czeski Bank Narodowy),
- przepisów prawnych w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją i wyrobami
pirotechnicznymi;
w tych przypadkach może dochodzić do wzajemnego pokrywania się pod względem
konkretnego wykonania lub nawet tylko celu danych wyrobów, np. zgodnie z ustawą o broni
dojdzie do obrotu prochem strzelniczym, który w innym przypadku jest także materiałem
wybuchowym, w przypadku nabojów do broni lufowej kalibru w zakresie 12,7 – 20 mm może
chodzić o wszystkie rodzaje amunicji według tego, w jaki pocisk jest zaopatrzona, a w
przypadku nabojów z efektami świetlnymi, dźwiękowymi czy podobnymi może chodzić m.in.
ze względu na urządzenie (broń), do jakiej są przeznaczone, zarówno o amunicję, jak i
wyroby pirotechniczne,
- przepisów prawnych w zakresie kontroli broni i amunicji; powiązanie jest w tym przypadku
bardzo ścisłe i dotyczy głównie problematyki kontroli broni, jej oznakowania, ale też np.
ewidencji, kategoryzacji, pozbawiania cech użytkowych itp.,
- przepisów prawnych w zakresie regulacji handlu zagranicznego bronią i amunicją;
ustawa o broni i niniejsze przepisy prawne z punktu widzenia praktyki importerów i
eksporterów broni i amunicji stanowią także czasowo powiązaną regulację prawną (najpierw
jest wydawane pozwolenie na import lub eksport broni dotyczące realizacji transakcji, a
następnie w sposób zgodny z ustawą o broni jest wydawane pozwolenie na konkretny
fizyczny transport danej broni lub amunicji).
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Zdefiniowanie niektórych innych pojęć
Obecna ustawa o broni definiuje na swoje potrzeby takie pojęcia, jak posiadanie, noszenie,
przekazanie broni, powierzanie broni, dysponowanie bronią. Oprócz definicji pojęć
wprowadza także wiele skrótów prawnych, na przykład „dane osobowe”, „dane broni”, „broń
kategorii A” i tym podobne. Pozostałe definicje pojęć są zawarte w załącznikach do ustawy.
Pojęcia te są następnie stosowane w ustawie niespójnie, często w sposób mylący.
Znaczne problemy sprawia także to, że skrót prawny „bron kategorii A” obejmuje również
zakazane akcesoria broni i zakazaną amunicję. Te nieścisłości i nielogiczność prowadzą do
trudności zastosowania w praktyce i mają często nieprzewidziane konsekwencje (np.
uprawnienie odpowiedniej jednostki policji do wejścia do mieszkania posiadacza
noktowizora, tzn. zakazanego akcesorium broni, w celu kontroli jego zabezpieczenia, jest co
najmniej niewspółmierne i trudne do uzasadnienia względami bezpieczeństwa). Niektóre z
pojęć zdefiniowanych w załącznikach w ogóle nie zostały użyte w tekście ustawy i
przeciwnie, wiele pojęć używanych w tekście ustawy nie zostało w odpowiedni sposób
zdefiniowanych i korzysta się raczej z technicznego nazewnictwa (nie zawsze jednolitego)
lub czeskich norm technicznych (np. pojęcia: pistolet, rewolwer, strzelba, broń
małokalibrowa).
Nowa ustawa o broni powinna zatem zrewidować i zracjonalizować stosowane definicje. Za
możliwe rozwiązanie można uznać zdefiniowanie jako ogólnego pojęcia „postępowania z
bronią”, a inne pojęcia (na przykład „noszenie broni”) zdefiniować i stosować konsekwentnie
tylko w tych przypadkach, gdzie z punktu widzenia regulacji jest to niezbędne (lub jeśli nie
jest możliwe wykorzystanie odpowiedniego pojęcia na przykład ze względu na regulację

prawną kodeksu cywilnego). Użyczenie broni, powierzenie broni i powierzenie broni pod
nadzorem powinno być uregulowane ogólniej jako przekazanie broni. Potrzebne pojęcia z
załączników do ustawy powinny być zamieszczone bezpośrednio w ustawie, a załączniki
powinny być usunięte (zob. wyżej).
Obecnie trzeba zapewnić konsekwentne stosowanie zdefiniowanych w ten sposób pojęć w
całym tekście ustawy, jak również w praktyce stosowania. Na pierwszym miejscu dotyczy to
rodzajów broni w wykazach Centralnego Rejestru Broni, które są dziś konstruowane przede
wszystkim na bazie pojęć technicznych (które są tylko w ograniczonym zakresie spójne z
definicjami rodzajów broni zawartymi w załączniku do ustawy), ta sytuacja wiąże się z
historycznym utworzeniem Centralnego Rejestru Broni na podstawie poprzednich ewidencji
broni.
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Postępowanie z bronią niepodlegającą rejestracji
Chodzi o broń kategorii D w rozumieniu dotychczasowej ustawy o broni, z wyjątkiem tej
broni, której do tej pory dyrektywa nie obejmowała, ale w wyniku jej aktualnej rewizji
nastąpiło jej sklasyfikowanie w ramach kategorii C (zgodnie z dyrektywą).
Ogólne warunki postępowania z tą bronią (w tym warunki nabywania, zabezpieczania,
używania broni lub zakaz spożywania alkoholu i substancji uzależniających) wydają się w
pełni wystarczające i sprawdzone. Należałoby jednak na nowo uregulować możliwość
powierzania (przekazywania) pod nadzorem tej broni osobom niespełniającym minimalnego
limitu wieku.
W przypadku niektórych rodzajów tej broni (np. broń gazowa, tzw. wiatrówki) można
rozważyć również obniżenie minimalnego wymaganego limitu wieku do 15 lat (do celów
sportowych).
W przypadku broni historycznej przeznaczonej do jednolitych nabojów można również
rozważyć wprowadzenie możliwości jej dobrowolnej quasi-rejestracji, wyłącznie w celu
wydania certyfikatu broni, poświadczającego, że chodzi o broń historyczną, spełniającą
warunki użycia do celów strzeleckich.
Niniejszy certyfikat broni mógłby następnie służyć jej posiadaczowi na potrzeby nabywania
(zakupu) nabojów do tej historycznej broni. Nie chodziłoby jednak o wprowadzenie
jakichkolwiek dodatkowych warunków posiadania tej broni ponad ramy standardowych
warunków, na jakich można posiadać broń niepodlegającą zgłoszeniu.
Z uwagi na odrębność regulacji prawnych w okolicznych krajach odpowiednie wydaje się
wymaganie (co byłoby wymogiem prawa narodowego, a nie realizacją art. 7 dyrektywy, który
dotyczy wyłącznie broni kategorii B), na potrzeby nabycia broni niepodlegającej zgłoszeniu
przez osobę z miejscem pobytu w innym państwie członkowskim, także wcześniejszej zgody
takiego państwa członkowskiego.

w

Pozwolenie na broń
Nadal powinno być wydawane pozwolenie na broń, jako dokument poświadczający
spełnienie określonych w ustawie warunków dysponowania bronią, podlegającą zgłoszeniu.
Sprawdzanie niekaralności, wiarygodności, stanu zdrowia i kwalifikacji fachowych (jak
również ogólnych warunków w postaci minimalnego wieku, zdolności do czynności prawnych
i miejsca pobytu na terytorium Republiki Czeskiej, musi zostać zachowane. W przypadku
niekaralności należy rozważyć, czy nie wprowadzić zasady „trzy razy i wystarczy”, a w
przypadku trzykrotnego skazania za umyślne przestępstwa, czy nie wykluczyć danej osoby
już dożywotnio w zakresie kryterium niekaralności, bez względu na rodzaj i wysokość kar,
jakie zostały nałożone za popełnienie tych przestępstw.
Ważność pozwolenia na broń zostanie ustanowiona na 5 lat, jak wynika z dyrektywy.
Powinno jednak nastąpić oddzielenie „zaświadczenia o kwalifikacjach teoretycznych i
praktycznych do dysponowania bronią i amunicją” z nieograniczoną ważnością oraz
pozwolenia na broń – dokumentu. Ze względu na to, że wymogi dyrektywy dotyczące
wydania pozwolenia do celów posiadania broni kategorii B są identyczne jak krajowe wymogi
stawiane posiadaczom pozwolenia na broń (łącznie z przypadkami nabywania tylko broni
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kategorii C w rozumieniu dyrektywy), powinno dojść do połączenia tych dwóch rodzajów
pozwolenia na broń, a tym samym do zmniejszenia zbędnego obecnie obciążenia
administracyjnego zarówno organów administracji, jak i posiadaczy broni, związanego z
wydawaniem pozwolenia, zgodnie z §12 ustawy o broni.
Wyjątek dotyczący posiadania broni kategorii A (zgodnie z dyrektywą) musi być jednak
pozostawiony niezależnie, także z uwagi na wymóg dyrektywy w zakresie udzielania
pozwoleń na nabywanie i posiadanie tych rodzajów broni „w poszczególnych przypadkach
wyjątkowo i z należytym uzasadnieniem”.
W przypadku broni, które w nowej wersji dyrektywy są zaliczone do jej kategorii C i które
dotychczas w ogóle nie podlegały ewidencji (broń pozbawiona cech użytkowych, repliki broni
historycznej i niektóre rodzaje broni gazowej), nie przewiduje się, aby do ich nabywania i
posiadania było wymagane zwykłe pozwolenie na broń (które, jak podano wyżej, spełnia
wymogi dyrektywy w zakresie pozwolenia na dysponowanie bronią kategorii B). W tych
przypadkach jest oczywiście na miejscu dotrzymanie wymogów dyrektywy tylko na
podstawowym poziomie, w zakresie niekaralności, minimalnego wieku, zdolności do
czynności prawnych i zgłoszenia (rejestracji broni). Obowiązkowym wymogiem w tym
przypadku nie powinien być także powszechny wymóg dotyczący wykazania zdolności
fizycznej i psychicznej, ale tylko wprowadzenie systemu bieżącej oceny ryzyka wynikającego
ze stanu zdrowia, ewentualnie stanu psychicznego danego posiadacza broni. Będzie
chodziło o praktyczną realizację wstępnego postanowienia nr 11 rewidującej dyrektywy,
system ten powinien w zasadzie odpowiadać działającemu już od dawna standardowo w
Republice Czeskiej systemowi stałej oceny stanu zdrowia posiadaczy pozwolenia na broń
(dodatkowo w zasadniczy sposób wzmocnionemu nowelizacjami ustawy o broni,
przeprowadzonymi w 2014 i 2016 roku), wynikającemu z §20a dotychczasowej ustawy o
broni.
W nowej ustawie o broni powinno dojść do przedefiniowania grup pozwolenia na broń, z
naciskiem na rzeczywiste odrębności tych poszczególnych grup. Obecnie (zwłaszcza po
uchyleniu wymogu, aby posiadacz pozwolenia na broń grupy C był jednocześnie
posiadaczem ważnej legitymacji łowieckiej) dochodzi już do faktycznego zatarcia różnic
między pozwoleniem na broń grupy C - do celów łowieckich i grupy B – do celów
sportowych. Można tylko zwrócić uwagę, że samo pozwolenie na broń grupy C w żaden
sposób nie uprawnia do polowań, ponieważ w tym celu należy spełnić jeszcze inne wymogi
zgodnie z ustawą o łowiectwie. Sytuacja związana z pozwoleniami na broń grupy B i C zbliża
się również do sytuacji związanej z pozwoleniem na broń grupy A - do celów
kolekcjonerskich, jeśli chodzi o kolekcjonowanie broni kategorii B i C w rozumieniu
dotychczasowej regulacji prawnej. W przypadku pozwolenia na broń grupy E – do ochrony
życia, zdrowia i mienia oraz D – do wykonywania pracy lub zawodu, dochodzi do
faktycznego pokrycia się ich celów, jeśli chodzi o posiadaczy pozwolenia na broń grupy E
oraz posiadaczy pozwolenia na broń grupy D, którzy w ramach wykonywania swojej pracy
lub zawodu noszą broń do ochrony życia, zdrowia lub mienia albo w podobnych celach. W
porównaniu z tym sytuacja posiadaczy pozwolenia na broń grupy D, którzy pracują np. przy
produkcji broni lub zapewniają jej składowanie, naprawy, modyfikacje lub sprzedaż, jest
całkowicie odrębna.
Ze względu na te fakty można zaproponować na przyszłość następującą strukturę grup
pozwolenia na broń:
- grupa obejmująca kolekcjonowanie broni kategorii A (zgodnie z dyrektywą) – warunkiem
wydania tego pozwolenia na broń, oprócz zwykłych warunków, byłoby też np. przedłożenie
planu kolekcjonerskiego lub projektu,
- grupa do prowadzenia działalności tematycznej - ta grupa skupiałaby faktycznie różnorodne
cele, jak kolekcjonowanie broni kategorii B i C (zgodnie z dyrektywą), cele sportowe, cele
łowieckie, ale też cele , które obecna regulacja prawna pomija (np. udział w rekonstrukcjach
bitew historycznych, „reenactment“),
- grupa obejmująca ochronę życia, zdrowia i mienia, uwzględniająca jednocześnie osoby,
które jako pracownicy noszą broń do wymienionych celów,

- grupa obejmująca wykonywanie pracy i zawodu, przy czym ta grupa zostałaby wyznaczona
jako uprawnienia osób pracujących, np. przy produkcji, sprzedaży lub w podobnym zakładzie
posiadacza koncesji na broń.
Te grupy pozwolenia na broń odróżniałyby się zarówno zakresem związanych z nimi praw i
obowiązków, jak i minimalnymi wymogami dotyczącymi kwalifikacji fachowych.
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Kwalifikacje teoretyczne i praktyczne w zakresie dysponowania bronią i amunicją
Weryfikacja znajomości przepisów i umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią w
przypadku osób wnioskujących o wydanie pozwolenia na broń musi być zachowana także w
przyszłości, niezbędne jest jednak rozwiązanie problemu niektórych braków obecnego
systemu (np. jeśli chodzi o środki odwoławcze, które można wykorzystać w ramach
weryfikacji kwalifikacji fachowych wnioskodawcy).
Należy jednak dokładnie rozważyć, czy zachować istniejącą formę egzaminów w zakresie
kwalifikacji fachowych bez zmian, czy jednak nie zmodyfikować całego systemu, biorąc pod
uwagę znajomość problemów występujących w obecnej praktyce.
W związku z tym można zaproponować na przykład następujące warianty rozwiązania (które
można także w znacznym stopniu wzajemnie połączyć):
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Wariant 1
Ten wariant oznacza w zasadzie ewolucję obecnego systemu weryfikacji kwalifikacji
fachowych osób wnioskujących o wydanie pozwolenia na broń i przewiduje zachowanie
obecnego systemu, ale zlikwidowanie jego braków, w szczególności:
- opracować lepszą regulację prawną wynagradzania egzaminatora i zwrotu całkowitych
kosztów egzaminu, obecny system, który łączy w przepisach wykonawczych konkretnie
ustanowioną wysokość wynagrodzenia egzaminatora (która jednak wydaje się całkowicie
wystarczająca) i w żaden sposób nieuregulowane (i wnioskodawcy przeważnie wcześniej
nieznane) koszty wykorzystania strzelnicy, na której odbywa się egzamin (przy czym koszty
te są często celowo zawyżane przez strzelnice), wydaje się niewłaściwy,
- odrębnie rozwiązać kwestię określania i użyczania broni oraz zwrotu kosztów amunicji
użytej na potrzeby egzaminu,
- określić, kto odpowiada za błąd egzaminatora [należy wziąć pod uwagę przede wszystkim
zastosowanie procedur zgodnie z ustawą nr 82/1998 Sb., o odpowiedzialności za szkodę,
wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej w następstwie decyzji lub nieprawidłowej
procedury urzędowej oraz o zmianie ustawy Czeskiej Rady Narodowej nr 358/1992 Sb., o
notariuszach i ich działalności (regulamin notarialny), w brzmieniu późniejszych przepisów],
obecnie konkretnego charakteru odpowiedzialności za szkodę spowodowaną w wyniku
nieprawidłowego przebiegu egzaminu z uwagi na specyficzną pozycję prawną egzaminatora,
nie da się jednoznacznie określić,
- ustanowić środki odwoławcze od ewidentnie błędnego postępowania egzaminatora, które
doprowadziło do nieprawidłowej oceny egzaminu ze znajomości przepisów i umiejętności
bezpiecznego posługiwania się bronią przez osobę wnioskującą o wydanie pozwolenia na
broń; ten system mógłby być oparty np. na złożeniu skargi na postępowanie egzaminatora,
która, gdyby została uznana za zasadną, umożliwiałaby komisyjne przeegzaminowanie
danego skarżącego (osoby wnioskującej o wydanie pozwolenia na broń), tak
przeprowadzony egzamin komisyjny można by było zbadać tylko pod kątem dotrzymania
przepisów prawnych, nie przeprowadzano by już dalszego merytorycznego egzaminowania
wnioskodawcy,
- w przeciwieństwie do tego należałoby w ogóle zlikwidować możliwość powtórzenia
praktycznej części egzaminu, ze względu na fakt, że z jednej strony zostanie umożliwione
skorzystanie ze środków odwoławczych, a z drugiej strony już obecnie chodzi o procedurę w
ogóle nieprzewidywaną w ustawie, regulowaną poniekąd niesystemowo tylko w
wykonawczym przepisie prawnym.
Wariant 2
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Ten wariant przewiduje likwidację instytucji egzaminatorów i zastąpienie egzaminu z jednej
strony bardziej obszernym i dokładniejszym testem pisemnym, który obejmowałby m.in.
także wyraźnie większy zakres pytań ukierunkowanych na wiedzę o broni i amunicji oraz ich
bezpieczne wykorzystanie w praktyce (ten test odbywałby się przy tym bezpośrednio na
policji); z drugiej strony zostałby ustanowiony wymóg odbycia obowiązkowego szkolenia
praktycznego, prowadzonego przez odpowiedni podmiot akredytowany (posiadacze koncesji
na broń); szkolenie to oczywiście powinno spełniać niektóre wymogi, gwarantujące poziom
merytoryczny i uczciwy przebieg szkolenia:
- akredytacja placówki szkoleniowej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i określenie
minimalnych wymogów dotyczących zakresu i treści szkolenia (ustanowionych w
wykonawczym przepisie prawnym),
- szkolenie umożliwiałoby sprofilowaną tematycznie treść, ze względu na cel osoby
wnioskującej o wydanie pozwolenia na broń (np. przede wszystkim do celów łowieckich lub
sportowych albo dysponowanie bronią do celów ochrony życia, zdrowia i majątku),
- wykazy wnioskodawców, uczestniczących w szkoleniu placówka szkoleniowa
przekazywałaby policji z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kursu,
- w szkoleniu mógłby uczestniczyć tylko wnioskodawca, który z powodzeniem zdał już
teoretyczną część egzaminu (pisemny test przeprowadzany przez policję) i który
jednocześnie został już zweryfikowany, że spełnia warunki niekaralności, wiarygodności i
dobrego stanu zdrowia,
- przebieg szkolenia byłby w każdym przypadku kontrolowany przez policję, co najmniej w
celu efektywnego sprawdzenia obecności wnioskodawców; wnioskodawca, który bez
należytego usprawiedliwienia nie wziąłby udziału w szkoleniu, musiałby ponownie zdać
również teoretyczną część egzaminy (z wykluczeniem powrotu do poprzedniego stanu),
- placówka szkoleniowa powinna mieć obowiązek sporządzenia protokołu z całego przebiegu
szkolenia, w celu ewentualnego skontrolowania jego przebiegu i faktycznego udziału
wszystkich wnioskodawców, którym na podstawie jego odbycia został wydany certyfikat na
potrzeby wydania pozwolenia na broń.
Zaświadczenie o znajomości przepisów i umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią
będzie mieć nieograniczony okres ważności. Będzie je wydawać policja (w przypadku
Wariantu 1 na podstawie zdania egzaminu przed egzaminatorem, a w przypadku Wariantu 2
na podstawie pomyślnego zdania testu i odbycia odpowiedniego szkolenia) i będzie chodzić
faktycznie o dokument „uprawnieniu do posiadania broni” (analogicznie np. jak prawo jazdy
zgodnie z § 80 i nast. ustawy nr 361/2000 Sb., o ruchu na drogach publicznych oraz o
zmianach niektórych ustaw, w brzmieniu późniejszych przepisów). Należy tutaj podkreślić, że
teoretyczne i praktyczne kwalifikacje posiadaczy pozwolenia na broń to czysto narodowy
wymóg, który nie wynika z dyrektywy.
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Wydanie pozwolenia na broń
Trzeba rozważyć wprowadzenie możliwości składania wniosku i ewentualnie także
wydawania pozwolenia na broń we wszystkich jednostkach Służby ds. broni i materiałów do
celów obronnych i bezpieczeństwa Policji Republiki Czeskiej, bez względu na miejsce
stałego pobytu wnioskodawcy. W związku z tym niezbędne byłoby jednak określenie
właściwości jednostki policji odpowiedzialnej za późniejszą komunikację z posiadaczem
pozwolenia na broń.
Wygaśnięcie ważności uprawnienia do posługiwania się bronią przez posiadacza
pozwolenia na broń
Ustawa wyróżnia powody do:
a) wygaśnięcie ważności pozwolenia na broń – dokumentu (z ustawy, na podstawie decyzji,
zrzeczenia się określonej grupy pozwolenia na broń), przy czym będzie chodziło w
szczególności o przypadki nieaktualności danego dokumentu, jego utratę lub nieuprawnione
dokonanie zmian, ale również np. przypadki, określane w niektórych sytuacjach dyrektywa
np. w art. 5 ust. 3,

b) pozbawienie zaświadczenia o teoretycznych i praktycznych kwalifikacjach, w
szczególności z powodu pojawienia się wątpliwości co do kwalifikacji posiadacza w zakresie
bezpiecznego posługiwania się bronią (będzie chodziło przede wszystkim o przypadki utraty
niekaralności, wiarygodności, zdolności do czynności prawnych lub pogorszenia się stanu
zdrowia).
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Uprawnienia i obowiązki posiadaczy pozwolenia na broń
Prawa i obowiązki posiadaczy broni są w obecnej ustawie zdefiniowane w różnych miejscach
i w różny sposób, w wieli przypadkach aż nadmiernie kazuistycznie. Dochodzi tym samym do
pokrywania się i do drobnych różnic w zakresie praw i obowiązków posiadaczy
poszczególnych grup pozwolenia na broń, które jednak nie są w sposób uzasadniony
interesem publicznym. W praktyce całkiem powszechnym zjawiskiem jest, że osoba fizyczna
jest posiadaczem pozwolenia na broń w kilku grupach. Zakres jej praw i obowiązków jest w
ten sposób kombinacją uprawnień i obowiązków określonych dla poszczególnych grup
pozwolenia na broń w różnych miejscach w ustawie. Powoduje to nieprzejrzystość, a często
także nielogiczność całego systemu obrotu bronią. Dlatego nowa ustawa powinna zawierać
możliwe jak najszersze postanowienia ogólne regulujące prawa i obowiązki w stosunku do
obrotu bronią, bez rozróżnienia, o jaką osobę chodzi i na podstawie jakiego tytułu prawnego
dysponuje bronią. Każdy przy dysponowaniu bronią powinien mieć obowiązek zadbać o
zachowanie zwiększonej ostrożności, uniemożliwić dysponowanie bronią osobom, które nie
są do tego uprawnione; ogólnie powinien być ustanowiony zakaz noszenia broni na widoku,
obowiązek zabezpieczenia broni i wiele innych obowiązków zawartych już w obecnej
regulacji prawnej.
Specyficzne uprawnienia i obowiązki związane z konkretną grupą pozwolenia na broń
powinny być ustanawiane w niezbędnej mierze i w uzasadnionych przypadkach.
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Koncesja na broń
Koncesje na broń powinny być wydawane w zasadzie na podobnych warunkach jak
dotychczas. Powinna jednak zostać zmniejszona liczba koncesji na broń. Ze względu na
przedmiot działalności gospodarczej racjonalne wydaje się połączenie obecnych grup
koncesji na broń grupy od A do D w jedną grupę.
Powinny zostać zachowane inne grupy koncesji na broń i należałoby wprowadzić nową
grupę koncesji na broń dotyczącą czynności biegłego i ewentualnie także na potrzeby
badań i nauczania (zapewnienie działalności szkoły). Trzeba również rozważyć, czy
niezależnego teraz systemu pozwoleń w przypadku prowadzenia strzelnic nie połączyć z
wydawaniem koncesji na broń i czy nie wprowadzić odpowiedniej niezależnej grupy koncesji
na broń do tych celów (zob. też dalej).
Koncesja na broń grupy E – pozbawianie cech użytkowych i niszczenie broni, zostanie
zmodyfikowana w zależności od zmian w regulacji prawnej dotyczącej pozbawiania broni
cech użytkowych na poziomie europejskim. Można rozważyć albo zachowanie obecnej grupy
koncesji na broń (ale podporządkować działalność jej posiadacza dokładniejszej kontroli
publiczno-prawnej), albo powierzyć pozbawianie cech użytkowych i niszczenie broni tylko
upoważnionej jednostce władzy państwowej.
Zachowane zostanie podawanie kategorii broni, którymi wnioskodawca o koncesję na broń
zamierza obracać. Uchylony zostanie jednak obowiązek uzasadnienia, dlaczego
przedmiotem działalności posiadacza koncesji na broń mają być specyficzne kategorie broni
A lub B.
Powinno nastąpić uchylenie odpowiednich koncesji według ustawy o działalności
gospodarczej, o ile chodzi o przedsiębiorców w branży broni i amunicji (zob. też dalej).
Wydanie koncesji na broń
W postępowaniu w sprawie wydania koncesji oceniana będzie nie tylko niekaralność i
wiarygodność przedstawicieli statutowych wnioskodawcy, ale też samej spółki. Warto też
rozważyć wprowadzenie obowiązku podawania powiązań majątkowych firm, ewent.
stosunek dominacji lub wpływu w odniesieniu do innych podmiotów.

Naruszenie obowiązków ustanowionych w ustawie nr 38/1994 Sb., o handlu zagranicznym
materiałami wojskowymi, w brzmieniu późniejszych przepisów, powinno być powodem do
pozbawienia, ewent. niewydania koncesji na broń i odwrotnie. Do celów wydania (ewent.
pozbawienia) koncesji na broń powinno się oceniać również fakt, czy dana osoba nie
narusza lub w określonym okresie w poważny sposób lub wielokrotnie nie naruszyła ustawy
nr 228/2005 Sb., o kontroli handlu wyrobami, których posiadanie ogranicza się w Republice
Czeskiej ze względów bezpieczeństwa, oraz o zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu
późniejszych przepisów.
W przypadku poważnego naruszenia obowiązków nałożonych w ustawie o broni można
byłoby jako sankcję zastosować zakaz prowadzenia działalności. Osoby, które zarządzały
lub kontrolowały posiadaczem koncesji na broń, któremu koncesja na broń została odebrana
lub na którego został nałożony zakaz prowadzenia działalności, nie powinny mieć możliwości
zarządzania kolejnym posiadaczem koncesji na broń, jeśli w określonym czasie nie wystąpią
o wydanie nowej koncesji na broń.
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Wygaśnięcie ważności uprawnienia do obrotu bronią przez posiadacza koncesji na
broń
Koncesja na broń będzie wydawana na czas nieokreślony, jednak ze względu na dyrektywę
co 5 lat będzie przeprowadzana weryfikacja, czy posiadacz koncesji na broń nadal spełnia
wymogi dotyczące wydania koncesji na broń. Do wygaśnięcia koncesji na broń jako
uprawnienia do obrotu bronią będzie dochodziło z ustawy, w wyniku rezygnacji z grupy
koncesji na broń lub na podstawie decyzji administracyjnej - odebranie licencji na broń,
zakaz działalności. Można rozważyć także wprowadzenie instytucji wstrzymania ważności
koncesji na broń.
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Rejestracja i ewidencja broni
W nowej regulacji prawnej dobrze będzie wprowadzić zasadę, że posiadacz koncesji na
broń, który dziś ma obowiązek ewidencjonowania broni w Centralnym Rejestrze Broni, musi
ewidencjonować broń wyłącznie w ten sposób. Nie powinien być już możliwy w istocie stan
chaosu, gdy posiadacz koncesji na broń grup A, B, C, D i E może w zasadzie zdecydować,
którą broń będzie ewidencjonować, a którą postanowi rejestrować. Określony wyjątek w tym
zakresie mogłaby stanowić broń oznaczona w Centralnym Rejestrze Broni jako „na własne
potrzeby”, na którą mogłoby być wydane na podstawie wniosku o pozwolenie na broń, nadal
jednak broń ta byłaby ewidencjonowana przez posiadacza koncesji na broń w Centralnym
Rejestrze Broni (nie stałaby się bronią tzw. rejestrowaną) i tym samym chodziłoby o wydanie
pozwolenia na broń wyłącznie na potrzeby posłużenia się tym dokumentem do okazania np.
w przypadku, gdyby dana broń była noszona (chodziłoby o odpowiednik pozwolenia na broń,
które mogłoby być ewentualnie wydawane fakultatywnie posiadaczowi broni historycznej i
również nie byłoby dokumentem potwierdzającym rejestrację).
Przewóz broni i amunicji przez przedsiębiorcę w branży broni i amunicji
Obecna regulacja prawna dotycząca transferu broni i jej zabezpieczenia w trakcie przewozu
została wprowadzona w nowelizacji ustawy o broni – ustawą nr 170/2013 Sb., w 2014 roku i
w pełni się sprawdza. Na przyszłość można rozważyć raczej tylko drobne modyfikacje
istniejącego systemu, w szczególności wyjaśnienie sytuacji, dotyczącej przywiezienia lub
wywiezienia broni z zagranicy, gdy podmiot krajowy zapewnia fizyczny transfer broni tylko na
terytorium Republiki Czeskiej (w typowej sytuacji, np. z międzynarodowego lotniska lub na
takie lotnisko). Sytuacje te bywają obecnie rozstrzyganie w niejednolity sposób jako przewóz
broni w ramach handlu zagranicznego bronią, ale w niektórych przypadkach także tylko jako
transfer broni po terytorium Republiki Czeskiej. Wydaje się również właściwe sformułowanie
odpowiednich postanowień o sankcjach, dotyczących regulacji prawnej transferu broni, aby
(jak obecnie) nie było faktycznie wykluczone (na poziomie prawa administracyjnego)
ściganie podmiotu zagranicznego, który (zwłaszcza w przypadku tranzytu przez terytorium
czeskie lub importu) narusza prawne reguły transferu broni. Pod tym względem można

rozważyć np. wprowadzenie instytucji kaucji lub jednoznacznie odnieść do tych przypadków
możliwość zatrzymania i zabezpieczenia przewożonej broni i amunicji.
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Strzelnice
Stan obecny w zakresie zezwalania na prowadzenie strzelnic nie jest całkiem optymalny,
występują znaczące odrębności regionalne w podejściu organów administracji. W niektórych
przypadkach postępowanie prowadzone przez policję niewspółmiernie ingeruje też w
kwestie, które powinny być w pierwszej kolejności rozstrzygane np. w postępowaniu
dotyczącym planu zagospodarowania przestrzeni lub postępowaniu budowlanym albo nawet
raczej na drodze prawa cywilnego (stosunki własnościowe). Wydawanie pozwoleń na
prowadzenie strzelnic można w zasadzie rozstrzygnąć na dwa sposoby:
1. pozwolenie na prowadzenie strzelnicy można odnosić do strzelnicy jako kompleksu
budynków, gruntów o określonych cechach terenu i jednocześnie do wyposażenia
technicznego strzelnicy; w takim przypadku zmiana prowadzącego nie wpływałaby na
uprawnienie do prowadzenia danej strzelnicy, nowy prowadzący miałby tylko obowiązek np.
zmienić w odpowiedni sposób regulamin eksploatacji i wskazać zarządcę strzelnicy;
pozwolenie tego typu mogłoby być wydane zarówno bezpośrednio w postępowaniu
budowlanym, co do którego policja wypowiadałaby się z pozycji zainteresowanego organu,
jak i bezpośrednio przez samą policję (za tym drugim sposobem przemawia fakt, że nie
każda strzelnica musi być budynkiem, może chodzić tylko o wykorzystanie określonego
terenu, a z całkiem specyficzną sytuacją mamy do czynienia w przypadku tzw. strzelnic
tymczasowych), przy czym o prowadzeniu tego postępowania powinien być informowany
urząd budowlany, a ta informacja powinna być w istotnych przypadkach uważana za impuls
do rozwiązania wstępnej kwestii zgodnie z § 58 ust. 1 lit. c) kodeksu postępowania
administracyjnego,
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2. Pozwolenie na prowadzenie strzelnicy można potraktować jako pozwolenie na
działalność, prowadzenie strzelnicy przez konkretną osobę; w takim przypadku
postępowanie w sprawie pozwolenia prowadziłaby zawsze policja, bezpośrednie powiązanie
ustawy o broni z dziedziną planowania przestrzennego byłoby raczej osłabione, wraz ze
zmianą prowadzącego strzelnicę pozwolenie należałoby uzyskać w całości od nowa; z
drugiej strony ta procedura umożliwia ze swojej istoty lepsze kontrolowanie działalności
samego prowadzącego strzelnicę (nie budzi wielkich sporów, że przede wszystkim kontrola
powinna być ukierunkowana na bezpieczeństwo strzelania na strzelnicy, a nie na inne
aspekty działalności prowadzącego strzelnicę).
Oba te podejścia można w określonym stopniu wzajemnie łączyć. Za odpowiednie można w
przyszłości uznać prawdopodobnie określone przesunięcie w stronę podejścia ad 1). Policja
w ramach oceny wniosku o pozwolenie na prowadzenie strzelnicy i następnie w ramach
kontroli eksploatacji strzelnicy powinna skupić się na kwestii bezpieczeństwa związanego z
używaniem broni (to oczywiście nie wyklucza możliwości, aby policja przekazała zgłoszenie
do właściwego organu administracji państwowej w przypadkach, gdy stwierdzi takie działanie
lub stan, jakie w jej ocenie będą niezgodne z innymi przepisami). Policja powinna w każdym
przypadku nadal mieć prawo do zawieszenia działalności strzelnicy z powodów
bezpieczeństwa (ewentualnie także wtedy, gdyby była rozstrzygana kwestia wstępna mająca
znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji strzelnicy) i ewentualnie cofnąć
zgodę na prowadzenie strzelnicy. Można zatem rozważać wydawanie pozwolenia na
prowadzenie strzelnicy w dwóch fazach:
- strzelnica dostałaby pozwolenie w zależności od charakteru jako kompleks budowli,
elementów terenowych i wyposażenia technicznego (pozwolenie na prowadzenie strzelnicy),
niniejsze pozwolenie dotyczyłoby tylko strzelnicy i pozostawałoby ważne także po zmianie
prowadzącego strzelnicę, a jednocześnie
- każdy prowadzący strzelnicę musiałby spełnić określone minimalne wymogi ustawowe, co
można byłoby osiągnąć w sposób standardowy, poprzez umocowanie prowadzenia strzelnic
jako odrębnej grupy koncesji na broń, taki prowadzący miały obowiązek zgłosić rozpoczęcie

działalności jakiejkolwiek (posiadającej już pozwolenie) strzelnicy (a policja miałaby
możliwość w odpowiedni sposób np. dostosować plan czynności kontrolnych).
Wszystkie strzelnice, którym wydano pozwolenie, również należałoby prowadzić w
Centralnym Rejestrze Broni.
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Specjalne postanowienia dotyczące postępowania z bronią i amunicją
Zatrzymanie i zabezpieczenie broni, amunicji i dokumentu – te instytucje zostały stosunkowo
jednoznacznie uregulowane w nowelizacji nr 229/2016 Sb. i dobrze funkcjonują. W
przypadku jakichkolwiek praktycznych doświadczeń z ich zastosowania, które wskazywałyby
na potrzebę określonych zmian niektórych postanowieniach, zmiany tę zostaną odrębnie
rozważone.
Powierzenie broni pod nadzorem – nowa regulacja prawna będzie się opierać na stanie
obecnym, usunie jednak istniejące niejasności (powierzenie broni posiadaczom pozwolenia
na broń, powierzenie broni przez posiadacza koncesji na broń, powierzanie broni kategorii D
zgodnie z dotychczasową ustawą o broni). Nadal nie będzie można powierzyć osobie, która
nie jest posiadaczem pozwolenia na broń, zakazanej broni (z wyjątkiem broni gazowej, tylko
pod nadzorem). Na nowo powinny być również wyszczególnione powody powierzenia broni
pod nadzorem tak, aby zostały nimi objęte wszystkie istotne sytuacje (np. obecny
nieuzasadniony brak powodu „prowadzenie polowania zgodnie z ustawą o łowiectwie”).
Przekazanie i użyczenie broni – w nowej ustawie należy dokładniej określić sytuacje, w
jakich można będzie przekazywać i użyczać broń uprawnionym posiadaczom pozwolenia,
prawdopodobnie należałoby również bardziej konsekwentnie powiązać tę regulację z
regulacją prawną w zakresie powierzania broni pod nadzorem, ponieważ w niektórych
przypadkach bez dodatkowego doprecyzowania mogłoby dochodzić do pokrywania się
zakresu tych instytucji (np. powierzenie broni posiadaczowi pozwolenia na broń przez
posiadacza koncesji na broń i przekazywanie broni). Przekazywanie broni powinno stać się
podstawowym podejściem, z tym, że powierzanie pod nadzorem lub użyczenie można objąć
specjalną regulacją prawną w istotnych przypadkach.
Postępowanie z bronią i amunicją przy specjalnych okazjach - podstawowe ograniczenie w
zakresie wnoszenia broni na imprezy, gdzie gromadzi się większa liczba osób (imprezy
sportowe, kulturalne, społeczne), zostanie zachowane. Alternatywnie można w powiązanej
ustawie o postępowaniu z bronią do celów obronnych i bezpieczeństwa uwzględnić wyższy
poziom wiedzy, potwierdzone przez państwo umiejętności i praktyczne doświadczenia osób,
posiadających broń zgodnie ze wspomnianą ustawą i na warunkach określonych w ustawie
ograniczyć zakaz noszenia broni na podobne imprezy w przypadkach, gdy nie będzie to
miało wpływu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

w

Publiczna prezentacja broni i amunicji na wystawach – nowa ustawa o broni powinna
rozstrzygnąć publiczną prezentację broni i amunicji w bardziej praktyczny sposób, zwłaszcza
z uwagi na terminy, określenie warunków publicznej prezentacji, ich zmian i ustalenie
wzajemnego stosunku między organizatorem wystawy a poszczególnymi wystawcami.
Ustawa powinna również uwzględnić wprowadzoną w nowej wersji dyrektywy definicję
muzeów jako instytucji, które muszą umożliwiać udostępnianie swoich kolekcji publiczności.
Niszczenie broni – system niszczenia broni musi być odporny na możliwe przesunięcia
dotychczas legalnej broni, deklarowanej jako zniszczona, na nielegalny rynek, także w fazie,
gdy broń została już faktycznie zniszczona i tylko jej pozostałości są przekazywane do
stopienia. To realne zagrożenie bezpieczeństwa musi być w maksymalnym stopniu
wyeliminowane. Można rozważyć kilka wariantów:
1. broń niszczy posiadacz koncesji na niszczenie broni; w ten sposób zostałby w zasadzie
zachowany obecny system, który jednak nie gwarantuje dostatecznie wysokiego poziomu
kontroli całego procesu niszczenia broni od jej przekazania uprawnionemu podmiotowi aż do
roztopienia złomu metalowego w hucie; w tym wariancie (tak samo jak przy procedurze
pozbawiania broni cech użytkowych lub wykonania jej przekroju) musi być zachowana
zasada, że po uzyskaniu pozwolenia na zniszczenie broni, ta broń nie trafia już do nikogo
innego oprócz podmiotu uprawnionego do zniszczenia.
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2. broń niszczy jeden autoryzowany podmiot; ten podmiot powinien być posiadaczem
koncesji na broń, ale na czas określony zostałaby mu przyznana autoryzacja i zostałoby mu
udzielone prawo niszczenia broni; ze względu na możliwość konsekwentnej kontroli
niezbędne byłoby udzielanie takiego prawa zawsze jednemu podmiotowi, który byłby objęty
kontrolą publiczno-prawną.
3. broń niszczy państwo – ten wariant przewiduje przekazanie broni przeznaczonej do
zniszczenia państwu, przy czym państwo (prawdopodobnie policja) zapewniałaby realizację
całego procesy aż do stopienia metalowych pozostałości broni.
We wszystkich wariantach zostaje zachowane wydawanie pozwoleń na niszczenie broni
przez Policję RCz (chociaż w przypadku ad. 3 takie pozwolenie faktycznie zbiegałoby się z
przyjęciem broni do zniszczenia). Przed zniszczeniem broni konieczne będzie
przeprowadzenie zawsze badań kryminalistycznych danej broni, przy czym niezbędne jest
zapewnienie, aby od momentu przeprowadzenia badań kryminalistycznych dostęp do danej
broni miała już tylko jednostka uprawniona do przeprowadzenia jej zniszczenia.
Proces wygasania ważności uprawnienia do dysponowania bronią i amunicją – obecna
regulacja prawna jest niepotrzebnie rozproszona między postanowieniami regulującymi
procedurę stosowaną w odniesieniu do broni w przypadku wygaśnięcia pozwolenia na broń,
w przypadku śmierci posiadacza broni lub amunicji oraz dziedziczenia broni, a także w
przypadku śmierci prowadzącego strzelnicę. Niniejszą regulację prawną należałoby
ujednolicić. Z drugiej strony obecne zasady, zgodnie z którymi postępuje się w tych
przypadkach, wydają się ogólnie wystarczające. Można jednak rozważyć w szczególności
wprowadzenie specyficznych zasad, które umożliwiłyby zabezpieczenie takiej broni w
miejscu jej dotychczasowego przechowywania.
Bardzo ważnym tematem wydaje się także określenie zasad, pozwalających zdecydować o
przejściu na własność państwa broni, którą jej właściciel długotrwale nie wyraża
zainteresowania (a która zwykle bywa od wielu lat zdeponowana na policji), przede
wszystkim chodzi o przypadki broni po zmarłym posiadaczu, o której nie zdecydowano w
postępowaniu spadkowym (typowym przykładem jest broń użyta przez dotychczasowego
posiadacza do popełnienia samobójstwa). W tych przypadkach, stosując obecnie
obowiązujące zasady, praktycznie nie można zwykle zdecydować o dalszym losie takiej
broni, która jest tylko gromadzona w magazynach policji.
Znaleziska w postaci broni, amunicji i dokumentów – istniejąca regulacja prawna jest pod
względem bezpieczeństwa w pełni funkcjonalna. Z drugiej strony można rozważyć
wprowadzenie specyficznego trybu dla znalezisk w postaci niedziałających korpusów broni
bez właściciela (chodzi w szczególności o pozostałości konfliktów wojennych), w odniesieniu
do których można rozważyć np. regulację prawną, pozwalająca na wykorzystanie takiej broni
przez instytucje kulturalne, ewentualnie także muzea posiadające koncesję na broń zgodnie
z ustawą o broni.
Postępowanie z komponentami amunicji – komponenty amunicji same w sobie nie powinny
być uważane za amunicję, z wyjątkiem pocisków, których przerobienie na pełny nabój
oznaczałoby powstanie zakazanej amunicji, dlatego powinien ich dotyczyć tryb prawny takiej
kompletnej amunicji.
Obecna regulacja prawna (§ 69 dotychczasowej ustawy i broni) jest całkowicie nowa i w
pierwszej kolejności konieczna będzie ocena jej funkcjonowania. W przyszłości nie
przewiduje się regulacji prawnej dotyczącej ładowania i przeładowywania nabojów ponad
ramy istniejącej regulacji prawnej.
Dokumenty wydawane zgodnie z ustawą o broni
Przegląd możliwych form dokumentów wydawanych zgodnie z ustawą o broni jest zawarty w
załączniku nr 3 do niniejszej Analizy.
Systemy informatyczne i ich rozwój
Centralny Rejestr Broni jako wysoce funkcjonalne i efektywne narzędzie zostanie zachowany
i będzie dalej rozwijany. Musi być jednak zaadaptowany do nowej regulacji prawnej w
zakresie postępowania z bronią, do nowej kategoryzacji broni i innych zmian. Na przyszłość

musi być przygotowany także do przewidywanej w dyrektywie wymiany informacji (zob.
wyżej) i ewentualnie nowych użytkowników (np. Ministerstwo Przemysłu i Handlu) i procesów
(np. ewidencja broni pozbawionej cech użytkowych i replik broni historycznej,
skonstruowanej na zasadzie systemów zamkowych lontowych, kołowych, skałkowych i
perkusyjnych, objęcie dotychczas niezależnie prowadzonej ewidencji strzelnic itd.).
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Zasadniczym tematem do dyskusji w sprawie przygotowania nowej regulacji prawnej wydaje
się redukcja lub ewentualnie całkowita likwidacja ewidencji amunicji w Centralnym Rejestrze
broni. W odróżnieniu od ewidencji broni ewidencja amunicji wydaje się stanowić znaczne
obciążenie, jednocześnie bez rzeczywistej korzyści (prawdopodobnie z wyjątkiem zebrania
danych statystycznych). W przypadku amunicji nie można bowiem w rzeczywistym tego
słowa znaczeniu mówić o wyśledzeniu poszczególnych nabojów, ponieważ nawet w
Centralnym Rejestrze Broni amunicja nie jest identyfikowana na indywidualnym poziomie
(nawet nie na poziomie poszczególnych wersji produkcyjnych). A jeśli chodzi o stan
ewidencyjny amunicji, obecna ewidencja ma zasadnicze limity wynikające z faktu, że w
absolutnej większości chodzi o materiał zużywający się (np. także nadmiarową amunicję w
zapasach magazynowych można w prosty sposób zamortyzować jako właściwe zużycie
przez posiadacza koncesji na broń). Ponadto z powodu wydzielenia amunicji wojskowej do
samodzielnej regulacji prawnej (wydzielenie ewidencji do samodzielnego modułu w ramach
Centralnego Rejestru Broni nastąpiło już obecnie), do ewidencji amunicji pozostaje tylko ogół
nabojów do zwykłej ręcznej broni palnej, z którą nie wiąże się specyficzne ryzyko. Jeśli w
wyjątkowych przypadkach występuje specyficzne ryzyko, jak w przypadku zakazanej
amunicji, ewidencja powinna być w określonym zakresie zachowana i ponadto powinna
umożliwiać dokładne zidentyfikowanie wersji produkcyjnej zakazanej amunicji, która taką
klasyfikację uzasadnia (takiego szczegółowego podziału obecny Centralny Rejestr Broni
prowadzony ryczałtowo według poszczególnych serii nie umożliwia). Trzeba też zwrócić
uwagę, że ewidencja (produkcyjna i handlowa) u poszczególnych przedsiębiorców w branży
broni i amunicji nadal będzie wymagana, jednak sposób i forma prowadzenia takiej ewidencji
będą określone tylko ramowo, a poza tym zostaną pozostawione w gestii danego podmiotu.
Również do nabycia i posiadania jakiejkolwiek amunicji do broni podlegającej rejestracji
będzie wymagane posiadanie takiego samego uprawnienia (w szczególności pozwolenie na
broń czy koncesja na broń) jak w przypadku broni palnej, do której taka amunicja jest
przeznaczona.
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Sprawowanie administracji państwowej
Nadal administrację państwową w sprawach broni i amunicji powinna wykonywać przede
wszystkim Policja RCz, a następnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo
Obrony, urzędy dyplomatyczne Republiki Czeskiej i Czeski Urząd ds. Badania Broni i
Amunicji. Zasadnicza zmiana poszczególnych kompetencji nie jest przewidywana, chociaż
można założyć określone przesunięcia w celu lepszego powiązania sprawowania
administracji państwowej w tym zakresie. Te ewentualne przesunięcia są zarysowane w
niniejszym materiale w odpowiednich miejscach (w przypadku poszczególnych czynności
wynikających z przepisów prawnych). Specyficzną dziedzinę mogłoby stanowić
wprowadzenie określonej formy delegowania zadań administracji państwowej na inne
podmioty. Ustawa o broni już obecnie zna instytucję egzaminatora, który na podstawie
zdanego egzaminu jest wyznaczany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
przeprowadza egzaminy w zakresie znajomości przepisów i umiejętności bezpiecznego
posługiwania się bronią osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń. W nowej
ustawie o broni należy rozważyć, czy nie umożliwić delegowania określonych administracji
państwowej np.:
- na podmiot autoryzowany w przypadku niszczenia broni (zob. wyżej),
- na akredytowaną placówkę szkoleniową - posiadaczy koncesji na broń odpowiednich grup
(też na potrzeby ustawy o postępowaniu z bronią do celów obronnych i bezpieczeństwa),
- na przedsiębiorców w branży broni i amunicji, jeśli chodzi o rejestrację dotychczas
nieewidencjonowanej broni, z którą jest związane nieznaczne zagrożenie bezpieczeństwa
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(broń pozbawiona cech użytkowych i repliki broni historycznej, skonstruowanej na zasadnie
systemów zamkowych lontowych, kołowych, skałkowych i perkusyjnych).
W tych wszystkich przypadkach absolutnie niezbędne będzie zapewnienie, aby regulacja
prawna ustanawiała jasne reguły delegowania zadań, standardy wykonywania określonych
zadań, kontroli publicznej i reguły odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia przy
wypełnianiu takich zadań.
Kontrola
Kontrola będzie też nadal wykonywana zgodnie z ustawą nr 255/2012 Sb., o kontroli
(regulamin kontroli), w brzmieniu późniejszych przepisów. Organem kontrolnym nadal będzie
w pierwszej kolejności policja. W przyszłości należy jednak lepiej sprecyzować określanie
właściwości konkretnych organów kontrolnych (w strukturze policji) w zakresie sprawowanej
kontroli. Ustawa powinna jednocześnie nadal zachować właściwość Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych jako organu kontrolnego w specyficznych przypadkach oraz współdziałanie
policji z organami zintegrowanej prewencji zgodnie z ustawą nr 224/2015 Sb., o prewencji
poważnych awarii spowodowanych przez wybrane niebezpieczne substancje chemiczne lub
mieszaniny chemiczne oraz o zmianie ustawy nr 634/2004 Sb., o opłatach
administracyjnych, w brzmieniu późniejszych przepisów, (ustawa o zapobieganiu poważnym
awariom), w brzmieniu ustawy nr 183/2017 Sb. W przypadku posiadaczy koncesji na broń,
którzy są jednocześnie posiadaczami zezwoleń na handel zagraniczny materiałami
wojskowymi zgodnie z ustawą nr 38/1994 Sb., właściwość będzie zależeć od tego, czy mają
ważne zezwolenie na prowadzenia handlu zagranicznego materiałami wojskowymi, a nie od
tego, czy taki handel zagraniczny (faktycznie) prowadzą. Takie podmioty będą podlegać
kontroli prezydium Policji Republiki Czeskiej. Fakt ten mógłby być w przyszłości oznaczany
bezpośrednio w Centralnym Rejestrze Broni, Również posiadacze koncesji na broń, którzy w
Centralnym Rejestrze Broni założone księgi ewidencyjne zakładów w różnych czeskich
krajach/odpowiedniki województw/ (wraz z przypadkami, gdy posiadacz ma tylko siedzibę i
jeden zakład w dwóch krajach), będą podlegać kontroli prezydium Policji Republiki Czeskiej.
Prezydium Policji Republiki Czeskiej powinno być właściwe do przeprowadzenia kontroli
także w innych, taksatywnie wymienionych przypadkach, na przykład w przypadku
niszczenia broni przez podmiot autoryzowany na pozycji monopolistycznej, ewent. przez
państwo.
W określonych specyficznych przypadkach, zwłaszcza w przypadku podmiotów
wykluczonych obecnie spod kompetencji ustawy o broni, które jednak będą musiały swoje
postępowanie z bronią zgłosić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wypełniać specyficzne
obowiązki, można rozważyć określenie specjalnej ograniczonej kompetencji bezpośrednio
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
We wszystkich pozostałych przypadkach kontrolę będzie nadał prowadzić komenda
wojewódzka policji, przy czym jej uprawnienia powinny być określone jako reguła pozostała
w stosunku do umocowania kontrolnych uprawnień prezydium Policji Republiki Czeskiej
(ewent. jakiegokolwiek innego organu kontrolnego).
Nowa ustawa o broni powinna również zachować nowo umocowane w 2016 roku, na
podstawie praktycznych doświadczeń wynikających ze stosowania ustawy, instytucje, z
jednej strony środki naprawy (§ 75b dotychczasowej ustawy o broni), z drugiej strony
specyficzne uprawnienia funkcjonariusza policji, które są jednak realizowane poza kontrolą
objętą regulaminem kontroli jako standardowe uprawnienia typu policyjnego (§ 75c
dotychczasowej ustawy o broni). Te wymienione na końcu uprawnienia powinny być
konsekwentnie umocowane w jednym postanowieniu, przy czym również w tym
postanowieniu powinien być ustanowiony obowiązek posiadacza broni lub amunicji poddania
się interwencji, czynności lub innemu działaniu realizowanemu na podstawie tych uprawnień
(obecnie „lustrzane” obowiązki posiadaczy pozwolenia na broń i posiadaczy broni kategorii D
są określone w tekście w sposób rozproszony w kilku postanowieniach ustawy o broni).
Wykroczenia
Organem administracji właściwym do rozpatrywania wykroczeń osób fizycznych będzie
nadal urząd gminy o rozszerzonych kompetencjach.
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Lepiej jednak należy określić właściwość do rozpatrywania wykroczeń osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych, przede wszystkim bez względu na
to, czy wykroczenie stwierdzono w czasie kontroli, czy w inny sposób. Tutaj powinno się
wprowadzić właściwość policji. W przypadku posiadaczy koncesji na broń powinno być
możliwe nałożenie jako sankcji także zakazu prowadzenia działalności. Należy również w
maksymalnie efektywny sposób rozstrzygnąć możliwość ścigania za wykroczenie popełnione
przez podmiot zagraniczny, zwłaszcza osoby przywożące, wywożące i przewożące broń i
amunicję na terytorium Republiki Czeskiej (zob. wspomniane już w tym celu wprowadzenie
możliwości nakładania kaucji lub zabezpieczenia przewożonej broni lub amunicji).
Kluczową zmianą wydaje się jednak zwiększenie efektywności regulacji prawnej wykroczeń,
Wykroczenia określone w ustawie o broni trzeba jak najbardziej uprościć, uogólnić i usunąć
maksimum podmiotów specjalnych. Oczywiście musi temu odpowiadać regulacja w zakresie
prawa materialnego.
Wykroczenia zgodnie z ustawą o broni nadal będą również ewidencjonowane w ewidencji
wykroczeń, prowadzonej w Rejestrze Karnym.
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Amnestia
Dobrym zwyczajem w związku z większością zmian prawa o broni w RCz, ustawa ponownie
ogłosi tzw. amnestię obejmujące nielegalnie posiadaną broń. Karalność niedozwolonego
dysponowania bronią wygaśnie u osoby, która bez zezwolenia przechowuje broń
(podlegającą rejestracji lub inną broń, do której odnosi się ustawa o broni), amunicję, naboje
lub materiały wybuchowe, jeśli dobrowolnie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy odda ją którejkolwiek jednostce policji do depozytu lub przekaże na rzecz państwa.
Ten, kto odda broń lub amunicję, będzie mógł wystąpić o wydanie odpowiednich
dokumentów, uprawniających do ich posiadania, jeśli z ich użyciem nie zostało popełnione
przestępstwo.
Przy ostatniej „amnestii”, która obowiązywała od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r., oddano 5 877
sztuk broni wszystkich kategorii i 484 744 sztuki amunicji. Również w przypadku nowej
ustawy o broni „amnestia” powinna być ogłoszona na okres co najmniej 6 miesięcy.

Postanowienia przejściowe
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Postanowienia przejściowe nowej ustawy o broni powinny umożliwić płynne przejście z trybu
dotychczasowej ustawy o broni. Postanowienia przejściowe należy ukierunkować w
szczególności na:
- nowy podział na kategorie już ewidencjonowanych, ewent. rejestrowanych rodzajów broni –
w tych przypadkach odpowiednie wydaje się dwojakie podejście (przeniesione do odrębnych
postanowień przejściowych). W przypadkach, których nie dotyczy wprowadzenie nowych
kategorii w ramach dyrektywy (lub ewentualnie na poziomie narodowym, np. w przypadku
broni strzelającej z tylnego położenia zamka, można za optymalne podejście uznać zmianę
jej kategorii powszechnie (w powiązaniu z wykazem broni w Centralnym Rejestrze Broni).
Jeśli chodzi o broń, w przypadku której dochodzi do podporządkowania nowo powstającym
kategoriom, ze względu na działania poprzedzające tzw. grandfathering (art. 7 ust. 4a
dyrektywy) będzie możliwe i wskazane zaniechanie zmiany aż do momentu przejścia tej
broni na nowego posiadacza, tzn. jej nowej rejestracji; w przypadku broni tylko
ewidencjonowanej, która zostanie przeniesiona na innego posiadacza koncesji na broń, który
tę broń nabędzie ponownie tylko ewidencyjnie w Centralnym Rejestrze Broni, zmiana
kategorii broni nie byłaby przeprowadzana;
Centralny Rejestr Broni powinien jednak zapewniać kontrolę tego, czy kategoria broni po
zmianie kategorii broni została już ponownie oceniona przez właściwy organ. Oba podejścia
przy tym nawzajem się uzupełniają – np. pistolet samopowtarzalny zostanie zaklasyfikowany
do nowej struktury kategorii i następnie przy przeniesieniu zostanie przedłożony razem z
dodatkowym magazynkiem, a wtedy nastąpi zmiana klasyfikacji na broń zabronioną.
- „grandfathering“ – ze względu na problemy (zarówno prawne, jak i przede wszystkim
administracyjne i wielkościowe) przy ocenie tego, które rodzaje już posiadanej broni powinny
być na nowo sklasyfikowane w ramach kategorii A zgodnie z dyrektywą (nowe kategorie
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„A6“, „A7“ i „A8“), jedynym możliwym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie
powszechnego grandfatheringu w stosunku do wszystkich osób, które były posiadaczami
pozwolenia na broń do dnia decydującego.
Wariant 1 – za dzień decydujący zostanie uznany 13 czerwca 2017 r., z tym, że następnie
zostanie przyjęte kolejne postanowienie przejściowe, dotyczące posiadaczy, którzy nabędą
broń nowo zaliczoną do kategorii A w przedziale czasowym od 13 czerwca 2017 r. do dnia
wejścia w życie nowej ustawy o broni, umożliwiające tym osobom uproszony tryb uzyskania
wyjątku w zakresie tej broni;
Wariant 2 – za dzień decydujący zostanie uznany dopiero dzień wejścia w życie nowej
ustawy o broni.
Wyraźnie bardziej efektywny wydaje się wariant 2, zwłaszcza ze względu na proces nowej
kategoryzacji danych rodzajów broni. W wariancie 1 wszystkie rodzaje broni, w przypadku
których brano by pod uwagę przesunięcie do kategorii A zgodnie z dyrektywą, musiałyby po
nabyciu zostać fizycznie przedłożone właściwemu organowi, jednostkowo ocenione i
następnie powinno być prowadzone postępowanie o udzielenie wyjątku dla ich posiadaczy
(w tym czasie ta broń powinna być najprawdopodobniej zdeponowana na policji). Efektem
byłoby jednak w absolutnej większości przypadków udzielenie wyjątku, a zatem faktycznie
taki sam efekt jak w wariancie 2, tylko z nieporównywalnie większymi kosztami. Dodatkowo
należy zwrócić uwagę, że z uwagi na wyznaczenie nowej kategorii "A7" w dyrektywy w ten
sposób musiałyby zostać przedłożone i oddzielnie ocenione w zasadzie wszystkie rodzaje
broni samopowtarzalnej, jakie posiadaczy pozwolenia na broń nabyliby w podanym
przedziale czasowym.
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- zmiany związane z systemami informatycznymi – ze względu na art. 2 ust. 2 rewidującej
dyrektywy w tych przypadkach można będzie wyznaczyć okres przejściowy o maksymalnej
długości do 14 grudnia 2019 r. Należy jednak zwrócić uwagę, że z prowadzeniem systemów
informatycznych wiąże się wiele innych czynności przeprowadzanych zarówno przez organy
władzy publicznej, jak i przedsiębiorców w branży broni i amunicji; postanowienia regulujące
przeprowadzanie tych czynności będą zatem musiały uwzględniać odłożenie wejścia w życie
zastosowane w przypadku samego systemu informatycznego.
- ewidencja broni, która dotychczas nie podlegała rejestracji - w tych przypadkach do
rozważenia są w zasadzie dwa możliwe podejścia:
Wariant 1 – wyznaczenie stałej daty, do której obecni posiadacze będą musieli zgłosić tę
broń policji (ta data w żadnym wypadku nie powinna poprzedzać 14 marca 2021 r., do kiedy
zgodnie z rewidującą dyrektywą można w ogóle zawiesić wymóg dotyczący zgłoszenia
nabycia broni z tych nowych kategorii);
Wariant 2 - wprowadzenie wymogu dotyczącego zgłaszania danej broni dopiero w momencie
jej przeniesienia na innego posiadacza, tzn. taka sama procedura jak w przypadku zmiany
kategorii broni nowo sklasyfikowanych w kategorii A zgodnie z dyrektywą. W przypadku tego
wariantu nie jest konieczne odczekanie aż do daty podanej w art. 2 ust. 4 rewidującej
dyrektywy i system ten można wprowadzić już w momencie wejścia w życie nowej ustawy o
broni. Z drugiej strony można jednak rozważyć wstrzymanie wprowadzenia tego systemu w
stosunku do obecnych posiadaczy tej broni. Gdyby ten system funkcjonował już wcześniej w
przypadkach przeniesienia tej broni przez przedsiębiorcę w branży broni i amunicji, można
by było oczekiwać, że wiedza o nowym obowiązku zgłaszania nabycia takiej broni bardziej
by się upowszechniła, a wtedy wprowadzenie takiego samego systemu również w
odniesieniu do przeniesienia własności broni między osobami fizycznymi będzie ostatecznie
wyraźnie bardziej efektywne i łatwiejsze.
Jako zdecydowanie bardziej praktyczny, a w stosunku do posiadaczy tych rodzajów broni
bardziej przyjazny wydaje się Wariant 2.- ważność dotychczasowych pozwoleń na broń - w
ramach przygotowania nowej regulacji prawnej należy ocenić, czy niezbędne będzie
przeprowadzenie wcześniejszej wymiany pozwoleń na broń. Za tym wariantem
przemawiałyby niektóre obiektywne powody, zwłaszcza:
1) zmiana struktury grup pozwolenia na broń,
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2) ograniczenie okresu ważności pozwolenia na broń do 5 lat na podstawie dyrektywy, a przy
tym jednocześnie
3) względnie długi okres, w którym niektóre pozwolenia na broń powinny być nadal ważne;
aby w tym okresie zostały spełnione wymogi dyrektywy, byłoby niezbędne zbadanie kwestii
aktualności warunków wydania tych pozwoleń na broń (a priori jednak należałoby wykluczyć
wymóg dostarczenia śródokresowego orzeczenia lekarskiego przez wszystkich posiadaczy
pozwolenia na broń; z drugiej strony jednak ze względu na konkretne sformułowania
dyrektywy w ramach tej weryfikacji prawdopodobnie nie byłoby możliwe, aby nie zażądać
jednorazowo od posiadacza pozwolenia na broń orzeczenia lekarskiego).
Natomiast przeciwko takiemu sposobowi wcześniejszej wymiany jasno przemawia:
a) niezwykłe obciążenie administracyjne powszechnej wymiany pozwoleń na broń,
b) w przyszłości absolutnie nieodpowiednie „zestrojenie" daty początku i końca ważności
przeważającej większości pozwoleń na broń, których regularna wymiana odbywałaby się
regularnie „falami” co 5 lat,
c) problemy wynikające z konieczności informowania obecnych posiadaczy pozwoleń na
broń o konieczności przeprowadzenia wymiany pozwolenia na broń.
Ex lege będzie również niezbędne w przypadku obecnych posiadaczy pozwolenia na broń
przeprowadzenie oddzielenia zaświadczenia o znajomości przepisów i umiejętności
bezpiecznego posługiwania się bronią i amunicją. Ten krok mógłby być przeprowadzony w
zasadzie powszechnie za pomocą odpowiedniego wpisu w Centralnym Rejestrze Broni w
odniesieniu do wszystkich osób posiadających pozwolenie na broń w dniu wejścia w życie
nowej ustawy o broni.
- ważność dotychczasowych koncesji na broń – rewizja dyrektywy nie powinna bezpośrednio
wpłynąć na ważność koncesji na broń, z drugiej strony jednak ze względu na zmianę
struktury grup koncesji na broń i nową regulację wymogów dotyczących dokumentu można
uznać za odpowiednie, aby w określonej średniookresowej perspektywie doszło do wymiany
dokumentu; w przypadku posiadaczy koncesji na broń, którzy ewidencjonują broń w
Centralnym Rejestrze Broni, można byłoby wykorzystać właśnie Centralny Rejestr Broni, aby
wezwać ich do wymiany dokumentu. W przypadku pozostałych posiadaczy koncesji na broń
można rozważyć ich stopniowe bezpośrednie wzywanie do przeprowadzenia wymiany
koncesji na broń drogą standardową.
- pozycja niektórych innych podmiotów – będzie chodziło np. o straż miejską lub straż
Czeskiego Banku Narodowego, które do celów ustawy o broni będą na nowo rozumiane jako
organy władzy publicznej, z tym, że zostaną dla nich określone niektóre specyficzne warunki
postępowania z bronią, nie będą jednak w dalszym ciągu traktowane jako „zwykli”
posiadacze koncesji na broń, których tym samym obejmowałaby w pełnym zakresie także
implementacyjna regulacja zawarta w dyrektywie; ważność ich pozwoleń (zwłaszcza koncesji
na broń, pozwoleń według § 12 dotychczasowej ustawy o broni oraz wyłączeń) zostanie
zachowana, zostaną tylko ustanowione przede wszystkim nowe zasady kontroli (ze względu
na określenie ich praw i obowiązków oraz wyznaczenie podmiotu kontrolnego).
- pozycja egzaminatorów mianowanych według dotychczasowej ustawy o broni – pozycja
egzaminatorów mianowanych według dotychczasowej ustawy o broni będzie zależeć od
konkretnej postaci systemu sprawdzania kwalifikacji teoretycznych i praktycznych osób
wnioskujących o wydanie pozwolenia na broń; w zasadzie optymalne wydaje się zachowanie
ważności legitymacji egzaminatorów (aż do czasu jej standardowego upłynięcia) i
umożliwienie ich włączenia do systemu przygotowania i sprawdzania kwalifikacji
teoretycznych i praktycznych także po wejściu w życie nowej ustawy o broni (z uwagi na
okres, na jaki egzaminator został mianowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, z
konieczności chodziłoby tylko o środki przejściowe).
- postępowania wszczęte przed datą wejścia w życie nowej ustawy - w tych przypadkach
będzie prawdopodobnie odpowiednie wykorzystanie standardowego podejścia i dokończyć
postępowania rozpoczęte według dotychczasowej regulacji prawnej zgodnie z tą
wcześniejszą regulacją prawną. To jednak z istoty rzeczy obowiązuje tylko w przypadkach,
gdy postępowanie doprowadzi do wyniku, który będzie prawnie istotny również z punktu
widzenia nowej regulacji prawnej. Gdyby na przykład przed dniem wejścia w życie nowej
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ustawy o broni zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia zgodnie z §12,
kontynuowanie tego postępowania nie będzie właściwe, ponieważ ten typ pozwolenia
zostanie prawdopodobnie w ramach nowej ustawy włączony bezpośrednio do pozwolenia na
broń i odrębnie nie będzie już wydawany.
- ważność pozwolenia na prowadzenie strzelnicy – ważność dotychczasowych pozwoleń na
prowadzenie strzelnicy powinna być zachowana, można jednak w nawiązaniu do konkretnej
postaci (zwłaszcza przedmiotu) systemu wydawania pozwoleń w zakresie, jaki będzie
wynikał z nowej ustawy o broni, przewidywać konieczność spełnienia niektórych nowych
obowiązków (np. zmiana regulaminu eksploatacji czy przeprowadzenie zmian technicznych
w nawiązaniu do wykonawczego przepisu prawnego, który mógłby ustanowić konkretne
nowe wymogi techniczne dotyczące strzelnic), w określonej średniookresowej lub dłuższej
perspektywie.
- ewidencja prowadzona według dotychczasowej regulacji prawnej – w ramach nowej
regulacji prawnej powinno dojść do dalszego wzmocnienia roli Centralnego Rejestru Broni,
zwłaszcza jeśli chodzi o księgi rejestracyjne prowadzone dotychczas poza tym systemem
informatycznym (można rozważać ich całkowitą likwidację).
W przypadku ewidencji można rozważyć pełną likwidację ewidencji amunicji, która w
odróżnieniu od ewidencji broni nie przynosi w zakresie bezpieczeństwa znaczniejszych
korzyści; pod tym względem niezbędne byłoby zachowanie tylko obowiązku składania
wniosków o zezwolenie na transfer amunicji i zgłaszania przewozu za pośrednictwem
Centralnego Rejestru Broni, w innym przypadku mógłby być ustanowiony tylko obowiązek
posiadaczy koncesji na broń dotyczący prowadzenia ewidencji amunicji w odpowiedni
sposób (to samo obowiązuje także w przypadku księgi rejestracyjnej amunicji). W ramach
postanowień przejściowych konieczne jest tylko zapewnienie, aby w ramach przejścia na
nowy system nie doszło pod żadnym względem do utraty ewidencjonowanych dotychczas
danych.
- przeniesienie i unifikacja oznaczania rodzajów broni w Centralnym Rejestrze Broni – w
Centralnym Rejestrze Broni wykaz broni według rodzajów prowadzony jest obecnie w
zasadzie bez bliższego powiązania z rodzajami broni, określonymi w Załączniku 1 do
ustawy. Zamiast tego korzysta się ze standardowej terminologii fachowej i Czeskiej Normy
Technicznej. Na przyszłość wydaje się niewątpliwie odpowiednie przestawienie wykazu na
stosowanie standardowych pojęć zdefiniowanych w powiązaniu z rodzajami broni w ustawie.
- przeniesienie grup pozwolenia na broń i koncesji na broń - niezbędne będzie stworzenie
tabeli przewodniej, zgodnie z którą dotychczasowe grupy pozwoleń i koncesji na broń
zostaną przeniesione do nowego systemu. W niektórych specyficznych przypadkach (na
przykład dotychczasowa grupa A pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich i jej
stosunek do nowej grupy pozwolenia na broń przeznaczoną tylko do celów kolekcjonowania
broni kategorii A zgodnie z dyrektywą) można będzie ostateczną decyzję pozostawić w gestii
posiadacza danego uprawnienia, który np. w ramach wymiany dokumentu, ewent. złożenia
wniosku o nowy będzie mógł wystąpić o wydanie uprawnienia do określonych nowych grup.
W tych przypadkach nie można jednak wykluczyć uzależnienia wydania takiego uprawnienia
od spełnienia innych warunków (np. w przypadku pozwolenia na broń do celów
kolekcjonowania broni kategorii A zgodnie z dyrektywą - od dotychczasowego posiadania
takiej broni przez tego wnioskodawcę).
2.1.1.4

Wykonawcze przepisy prawne

W porównaniu ze stanem obecnym wydaje się odpowiednie zmniejszenie liczby
wykonawczych przepisów prawnych. Obecnie (na dzień 1 sierpnia 2017 r.) do ustawy o broni
zostanie wydanych łącznie 10 wykonawczych przepisów prawnych w randze poniżej ustawy,
przy czym ich struktura już w znacznym stopniu przełamania (np. jeśli chodzi o
rozporządzenie regulujące procedurę Czeskiego Urzędu ds. Badania Broni i Amunicji przy
kategoryzacji broni, obejmujące materię, która ewidentnie powinna się znaleźć w ustawie).
Obecne przepisy prawne są również niezbyt systematycznie rozdzielone między
rozporządzenia i zarządzenia rządu, a cała regulacja prawna jest w nich rozproszona (jest to
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zwłaszcza widoczne w przypadku regulacji prawnej dotyczącej egzaminu ze znajomości
przepisów i umiejętności posługiwania się bronią, zdawanego przez osobę ubiegającą się o
wydanie pozwolenia na broń).
Do nowej ustawy o broni powinny zatem być wydane następujące rozporządzenia rządu:
- rozporządzenie rządu regulujące kwestie organizacyjne – to rozporządzenie zawierałoby
wymogi w zakresie kwalifikacji osób posługujących się bronią, wymogi organizacyjne i
treściowe dotyczące przebiegu szkolenia i egzaminów ze znajomości przepisów i
umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią (regulamin egzaminów), a także
ewentualnie inne wymogi w zakresie kwalifikacji czy udzielenia autoryzacji lub akredytacji w
niektórych specyficznych przypadkach (autoryzacja w zakresie niszczenia broni, akredytacja
placówki szkoleniowej, minimalne wymogi do uznania organizacji sportowej uprawnionej do
wydawania potwierdzenia w celu udzielenia wyjątku zgodnie z art. 6 ust 6 dyrektywy).
Niniejsze rozporządzenie rządu obejmowałoby również wymogi w zakresie stanu zdrowia
osoby dysponującej się bronią.
- rozporządzenie rządu dotyczące systemów ewidencyjnych i informacyjnych w dziedzinie
broni i amunicji - to rozporządzenie powinno uregulować wymogi dotyczące prowadzenia
ewidencji ustanowionych w ustawie o broni, czy chodzi o ewidencję prowadzoną przez
samego posiadacza uprawnienia do posługiwania się bronią (np. ewidencja wydanej i
przyjętej broni), czy o ewidencje, prowadzone przez państwo do celów wykonywania
administracji państwowej (głównie Centralny Rejestr Broni). To rozporządzenie powinno
ewentualnie również pełnić funkcję przepisu adaptacyjnego powiązanego z aktami
wykonawczymi, które są przewidziane w dyrektywnie w dziedzinie wymiany informacji.
- rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dysponowania bronią – to
rozporządzenie rządu regulowałoby kwestie techniczne związane z bronią i amunicją
(pozbawienie cech użytkowych, niszczenie i wykonywanie przekrojów broni i amunicji,
zabezpieczanie broni i amunicji, ewentualne wymogi dotyczące konkretnej wersji
produkcyjnej broni i amunicji itp.) oraz w nowej wersji także ze strzelnicami. To
rozporządzenie powinno ewentualnie również pełnić funkcję przepisu adaptacyjnego
powiązanego z aktami wykonawczymi, które są przewidziane w dyrektywnie w dziedzinie
broni gazowej i broni pozbawionej cech użytkowych.
Druki i wzory dokumentów powinny być zawarte zawsze w załącznikach do tego przepisu
prawnego wykonawczego, do którego regulacji prawnej rzeczowo się odnoszą. Z drugiej
strony liczba zwłaszcza druków powinna być ograniczona i należałoby rozważyć
wprowadzenie „kart zmian”, które umożliwiałyby realizację większej liczby podań,
dotyczących określonej dziedziny tematycznej (np. uprawnienia do posługiwania się bronią
lub zmiany dotyczące broni).
Niektóre podania nadal nie muszą mieć formy określonego w przepisach druku i można je
pozostawić w dowolnej formie przy spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących treści.
Jak już podano wyżej, regulacja prawna zawarta obecnie w rozporządzeniu nr 369/2002 Sb.,
określająca procedurę Czeskiego Urzędu ds. Badania Broni i Amunicji przy zaliczaniu typu
broni i amunicji do danej kategorii, powinna być w przyszłości zawarta w ustawie o broni.
Regulacja prawna zawarta w rozporządzeniu rządu nr 151/2004 Sb., określającym, które
rodzaje broni palnej i amunicji można przewozić z innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej na terytorium Republiki Czeskiej bez uprzedniej zgody właściwych organów
Republiki Czeskiej, może być uchylona i nie jest konieczne jej zastąpienie inną regulacją.
Niniejsze rozporządzenie rządu opiera się na art. 11 ust. 4 dyrektywy. Jednocześnie
ustanowiony tu obowiązek państwa członkowskiego można prawdopodobnie bardziej
odpowiednio spełnić w sposób nienormatywny (np. publikując wykaz, który w rzeczywistości
tylko wyjaśnia wymogi poza tym ustanowione dla importu broni już bezpośrednio w ustawie o
broni). Ustawa o broni powinna natomiast określić obowiązki Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych dotyczące wydania i opublikowania takiego wykazu (w sposób umożliwiający
zdalny dostęp).

