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II. 
Návrh  

 
VYHLÁŠKA 

ze dne ……. 2018 
 

o posuzování zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle zákona o zbraních 
a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice a provozovatele střelnice 
pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, 

střelbu nebo ničení munice (vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu 
nebo muničnímu průkazu)  

 
 
        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 79 odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 170/2013 a zákona č. 229/2016 Sb., 
k provedení § 20 odst. 5, § 54 odst. 2 písm. b) a § 70o odst. 7 písm. c) zákona o zbraních: 
 

Požadavky na zdravotní způsobilost k vydání nebo držení zbrojního nebo muničního 
průkazu, lékařské prohlídky a lékařský posudek 

 
§ 1  

 
(1) Lékařské prohlídky se provádějí pro potřeby posouzení zdravotní způsobilosti 

vykonávat činnosti podle zákona o zbraních, a to podle povahy těchto činností (dále jen 
„zdravotní způsobilost“), u žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního 
průkazu anebo žadatele o vydání muničního průkazu nebo držitele muničního průkazu (dále 
jen „posuzovaná osoba“) za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů (dále jen „nemoci“), 
při nichž nelze vydat kladný lékařský posudek se závěrem o zdravotní způsobilosti nebo 
zdravotní způsobilosti s podmínkou (dále jen „kladný posudek“) anebo lze kladný posudek 
vydat pouze po provedení odborného vyšetření. 

 
 (2) Lékařskými prohlídkami jsou  
 
a) vstupní prohlídka; provádí se za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k vydání  

1. zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo rozšíření zbrojního průkazu o další skupinu 
nebo skupiny, 

2. muničního průkazu, 
  
b) periodická prohlídka držitelů zbrojního průkazu skupiny D a muničního průkazu;  provádí 

se způsobem a ve lhůtě podle zákona o zbraních, 
 
c) mimořádná prohlídka; provádí se v případě zjištění nebo důvodného podezření, že 

v souvislosti se změnou nebo vývojem zdravotního stavu držitele zbrojního průkazu nebo 
muničního průkazu došlo ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti.  

 
 (3) Obsahem každé lékařské prohlídky je 
 
a) zjištění anamnestických údajů o zdravotním stavu posuzované osoby s cíleným 

zaměřením  
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1. na vyloučení nemocí, které zdravotní způsobilost k vydání kladného lékařského 
posudku vylučují, nebo 

2. na zjištění nemocí, u nichž lze kladný lékařský posudek vydat po provedení odborného 
vyšetření; 

nemoci, které zdravotní způsobilost vylučují, a proto nelze vydat kladný posudek, 
a nemoci, u nichž lze kladný posudek vydat po provedení odborného vyšetření, jsou 
uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, 
 

b) komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření, a to sluchu, zrakové ostrosti, 
barvocitu, zorného pole, rovnováhy, neurologického a ortopedického, 

 
c) odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem a 

 
d) další odborné vyšetření, pokud je posuzovaná osoba v soustavné péči jiného lékaře nebo 

klinického psychologa pro nemoc, která podle právního předpisu o stanovení zdravotní 
způsobilosti k řízení motorových vozidel1) omezuje zdravotní způsobilost k řízení 
motorových vozidel.  

 
 (4) Odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotní 
způsobilosti posuzované osoby posuzujícím lékařem; přitom se využijí dosud zjištěné 
výsledky o zdravotním stavu posuzované osoby, pokud je to z hlediska potřeby odborného 
vyšetření a doby, která uplynula od tohoto zjištění, účelné. V žádosti o další odborné vyšetření 
se kromě náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické 
dokumentace,2) uvede požadavek na zhodnocení zdravotní způsobilosti posuzované osoby 
s tím, že součástí zhodnocení bude doporučení ohledně závěru o její zdravotní způsobilosti, 
a to v rozsahu odbornosti zdravotnického pracovníka provádějícího odborné vyšetření.  
    

§ 2 
  
 Za zdravotně způsobilou nelze uznat posuzovanou osobu a kladný posudek nelze 
vydat, pokud  
a) posuzovaná osoba trpí nemocemi, které zdravotní způsobilost vylučují, nebo 
b) na základě výsledků odborných vyšetření podle § 1 odst. 3 písm. c) nebo d) je učiněn 

závěr o zdravotní nezpůsobilosti posuzované osoby k vydání nebo držení zbrojního 
průkazu nebo muničního průkazu.  

  
§ 3  

 
  V lékařském posudku se kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem2) 
uvede skupina zbrojního průkazu, ke které byla zdravotní způsobilost posuzované osoby 
posuzována. Jestliže byla zdravotní způsobilost posuzované osoby posuzována k muničnímu 
průkazu, v lékařském posudku se vyznačí tato skutečnost. 
 

 
                                                 
1) Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní 

způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího 
zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem 
(vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů.  

2)  Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 4 
 

Obsah lékárničky první pomoci 
 
 Obsah lékárničky první pomoci, kterou je vybavena střelnice nebo střelnice pro 
munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo 
ničení munice, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 
 

§ 5 
 

Přechodná ustanovení 
 

(1) Posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu zahájené 
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle vyhlášky č. 493/2002 Sb., o posuzování 
zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první 
pomoci provozovatele střelnice, ve znění vyhlášky č. 254/2007 Sb., se dokončí tak, aby 
posouzení zdravotní způsobilosti odpovídalo požadavkům stanoveným touto vyhláškou. 
Obdobně se postupuje při posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti 
muničního průkazu. 

 
(2) Provozovatelé střelnic uvedou lékárničku pro poskytování první pomoci, jejíž obsah 

byl pořízen podle vyhlášky č. 493/2002 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání 
nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, 
ve znění vyhlášky č. 254/2007 Sb., přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do souladu 
s touto vyhláškou nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 
§ 6 

 
Zrušovací ustanovení 

  
Zrušuje se: 

1. vyhláška č. 493/2002 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti 
zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, a 

2. vyhláška č. 254/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování 
zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu 
lékárničky první pomoci provozovatele střelnice. 
 

§ 7 
 

Účinnost 
   

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
ode dne vyhlášení. 

 
 

ministr 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB62H6DJP)



4 
 

Příloha č. 1 k vyhlášce č.        /2018 Sb. 
 
 

ČÁST I 
 

Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupin A nebo B 
anebo držitele zbrojního průkazu skupin A nebo B, a nemoci, kdy lze kladný lékařský 
posudek o zdravotní způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz anebo držitele zbrojního 

průkazu skupin A nebo B vydat pouze po provedení odborného vyšetření 
 

Oddíl 1 
 

Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost 

Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost k vydání kladného lékařského posudku pro účel 
vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupiny A nebo B, jsou nemoci, které způsobují 
takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro ovládání zbraně, manipulaci 
se zbraní nebo střelivem, a to zejména 

1. organické duševní poruchy, včetně poruch symptomatických, 
 

2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek 
s výjimkou ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace,  

 
3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, 

 
4. všechny stupně mentální retardace, 

 
5. poruchy autistického spektra, 

 
6. poruchy emocí v oblasti struktury a dynamiky osobnosti: 

 
a) nezvládaná agresivita, automutilace, hostilita, destruktivita nebo nezvládané 

sebedestruktivní sklony nebo 
b) explozivita nebo impulzivita, 

 
7. nemoci nervové soustavy: 

 
a) epilepsie v případech, kdy délka bezzáchvatového období je kratší než 12 měsíců; 

epilepsií se pro účely této vyhlášky rozumí 2 nebo více epileptických záchvatů, 
ke kterým došlo u posuzované osoby v odstupu nejvýše 5 let, 

b) stav po izolovaném nebo po prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud 
byla nasazena antiepileptická léčba, po dobu 12 měsíců,  

c) stav po izolovaném nebo po prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud 
nebyla nasazena antiepileptická léčba, po dobu 6 měsíců,   

d) stav po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném rozpoznatelným příčinným 
faktorem, jehož opakování při ovládání zbraně a manipulace se zbraní nebo střelivem 
je pravděpodobné, nebo   
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e) nekompenzované záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, například 
nekompenzovaná narkolepsie nebo kataplexie. 
 
 

Oddíl 2 
 

Nemoci, kdy lze kladný lékařský posudek vydat pouze po provedení odborného 
vyšetření 

 
Nemoci, kdy lze vydat kladný lékařský posudek pro účel vydání nebo platnosti zbrojního 
průkazu skupiny A nebo B pouze po provedení odborného vyšetření, jsou nemoci, které 
mohou ovlivnit bezpečné ovládání zbraně, manipulaci se zbraní nebo střelivem, a to zejména 
 
1. poruchy duševní a poruchy chování: 
 

a) poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek, 
s výjimkou ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace, v anamnéze; posouzení 
zdravotní způsobilosti vyžaduje nejméně tříletou abstinenci od ukončení odvykací 
léčby a je podmíněno provedením odborného vyšetření psychiatrem a klinickým 
psychologem,  

b) afektivní poruchy,  
c) závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, 

poruchy přizpůsobení,  
d) poruchy osobnosti a chování,  
e) závažné syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými 

faktory,  
f) poruchy v oblasti struktury a dynamiky osobnosti: 

fa) poruchy pozornosti u déle trvající zátěže, 
fb) poruchy psychomotoriky, 
fc) poruchy v oblasti vnímání, myšlení, paměti, rozhodování, 
fd) poruchy sociálního přizpůsobení, zejména sklon k přestupování norem, předpisů 

a zákonů, opakující se konflikty s autoritami, sklon k vyvolávání konfliktů 
s druhými, 

 fe) poruchy sebehodnocení: narušené schopnosti přiměřeně hodnotit své tělesné 
a psychické možnosti, například sebepřeceňování, silácké chování, nadměrný sklon 
riskovat a předvádět se, nebo 

ff)  narušená schopnost řídit se v jednání principem reality a předvídat vývoj sociálních 
situací a důsledků vlastního jednání, 

 
2. snížená úroveň intelektu nezahrnující mentální retardaci, 
 
3. nemoci nervové soustavy: 

 
a) stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují 

centrální nebo periferní nervový systém a způsobují psychické, smyslové nebo 
motorické poruchy,   

b) epilepsie v případech, kdy délka bezzáchvatového období je delší než 12 měsíců,  
c) epilepsie se záchvaty vyskytujícími se pouze ve spánku, v anamnéze se nevyskytly 

záchvaty v bdělém stavu a epilepsie trvá nejméně 12 měsíců,  
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d) epilepsie se záchvaty, které neovlivňují schopnost bezpečného ovládání zbraně 
a manipulaci se zbraní nebo střelivem, v anamnéze se nevyskytly jiné záchvaty než 
takové, u kterých bylo prokázáno, že neovlivňují schopnost bezpečného ovládání 
zbraně a manipulaci se zbraní nebo střelivem, a epilepsie trvá nejméně 12 měsíců,  

e) epileptické záchvaty, které se vyskytnou v důsledku změny antiepileptické léčby 
indikované lékařem; pokud se objeví epileptický záchvat v období změny léčby nebo 
snižování léčebné dávky, je v případě obnovení dříve účinné léčby nutné zachovat 
období 3 měsíců, kdy posuzovaná osoba nestřílí a nemanipuluje se zbraní nebo 
střelivem,   

f) stav po izolovaném epileptickém záchvatu nebo po prvním neprovokovaném 
záchvatu, kdy byla nasazena antiepileptická léčba, po 12 měsících od tohoto záchvatu,  

g) stav po izolovaném epileptickém záchvatu nebo po prvním neprovokovaném 
záchvatu, kdy nebyla nasazena antiepileptická léčba, po 6 měsících od tohoto 
záchvatu,   

h) stav po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném rozpoznatelným příčinným 
faktorem, jehož opakování při ovládání zbraně a manipulaci se zbraní nebo střelivem 
je nepravděpodobné,   

i) kompenzované záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, například 
kompenzovaná narkolepsie nebo kataplexie,   

j) středně těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe s hodnotou indexu 
apnoe/ hypopnoe  v rozmezí 15 až 29 spojený s nadměrnou denní spavostí nebo těžký 
syndrom obstrukční spánkové apnoe s hodnotou indexu apnoe/ hypopnoe 30 a více 
spojený s nadměrnou denní spavostí, nebo 

k) jiné poruchy spánku závažně ovlivňující bdělost než uvedené v písmenu j), 
 

4. anatomické anomálie, stavy po ztrátových poraněních nebo amputacích znemožňující 
bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem, 

  
5. diabetes mellitus:  

 
a) s komplikacemi, které omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní nebo 

střelivem, 
b) pokud je posuzovaná osoba léčena léky, u kterých hrozí riziko vyvolání 

hypoglykemie, přičemž posuzovanou osobu lze uznat za zdravotně způsobilou, pokud  
ba) je posuzujícím lékařem poučena o příznacích hypoglykémie, o rizicích, která 

hypoglykemie přináší, o způsobu kontroly tohoto stavu, včetně přeměření 
glykémie před plánovanou střelbou; záznam o poučení je součástí zdravotnické 
dokumentace posuzované osoby, a 

bb) hypoglykemii rozpoznává,  
 

6. nemoci neuvedené v tomto oddílu, které vzhledem ke svému charakteru omezují bezpečné 
ovládání zbraně a manipulaci se zbraní nebo střelivem ke sběratelským a sportovním 
účelům. 
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 ČÁST II 
 

Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupin C, D 
nebo E nebo o muniční průkaz anebo držitele zbrojního průkazu skupin C, D nebo E 

nebo muničního průkazu a nemoci, kdy lze kladný lékařský posudek o zdravotní 
způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz anebo držitele zbrojního průkazu skupin C, D 

nebo E nebo muničního průkazu vydat pouze po provedení odborného vyšetření 
 

Oddíl 1 
 

Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost 
 
Nemoci, kdy nelze vydat kladný lékařský posudek pro účel vydání nebo platnosti zbrojního 
průkazu skupiny C, D nebo E nebo muničního průkazu, jsou nemoci, které způsobují takové 
zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro ovládání zbraně, manipulaci se zbraní nebo 
střelivem, jde-li o zbrojní průkaz, nebo nemoci, které způsobují takové zdravotní komplikace, 
které jsou nebezpečné pro manipulaci s municí, jde-li o muniční průkaz, a to zejména 

  
1. organické duševní poruchy, včetně poruch symptomatických,  

  
2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek, 

s výjimkou ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace, 
  
3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, 
  
4. klinicky významné snížení intelektu, znemožňující bezpečnou manipulaci se zbraní nebo 

střelivem anebo manipulaci s municí, a to včetně mentální retardace,  
 

5. poruchy autistického spektra, 
   
6. poruchy duševní a poruchy chování stanovené v části I oddílu 1 bodu 6 a v části I oddílu 2 

bodu 1 písm. b) až e), písm. f) podbody fa) až fc), fe) a ff), 
 
7. nemoci nervové soustavy: 

 
a) nemoci stanovené v části I oddílu 1 bodu 7, pokud není dále stanoveno jinak,  
b) epilepsie po dobu 10 let bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické léčby,  
c) stav po ojedinělém neprovokovaném epileptickém záchvatu, kdy nebyla nasazena 

antiepileptická léčba po dobu 5 let od tohoto záchvatu,  
d) záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, včetně stavů v anamnéze, 

například narkolepsie nebo kataplexie,  
e) stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují 

centrální nebo periferní nervový systém a způsobují závažné psychické, smyslové 
nebo motorické poruchy, nebo  

f) poruchy spánku závažně ovlivňující bdělost,  
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8. snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci; jednookost se 
připouští, pokud tento stav trvá více než 6 měsíců a je-li na zbývajícím oku zraková 
ostrost alespoň 6/12 s korekcí. 
 

 
Oddíl 2 
  

Nemoci, kdy lze kladný lékařský posudek vydat pouze po provedení odborného 
vyšetření 

 
Nemoci, kdy lze vydat kladný lékařský posudek pro účel vydání nebo platnosti zbrojního 
průkazu skupiny C, D nebo E nebo muničního průkazu pouze po provedení odborného 
vyšetření, jsou nemoci, které mohou ovlivnit bezpečné ovládání zbraně, manipulaci se zbraní 
nebo střelivem, jde-li o vydání zbrojního průkazu, anebo manipulaci s municí, jde-li o vydání 
muničního průkazu, a to zejména 
 
1. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek, 

s výjimkou ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace, v anamnéze; posouzení 
zdravotní způsobilosti vyžaduje nejméně tříletou abstinenci od ukončení odvykací léčby 
a je podmíněno provedením odborného vyšetření psychiatrem a klinickým psychologem, 

 
2. poruchy duševní a poruchy chování stanovené v části I oddílu 2 bodu 1 písm. f) 

podbod fd), 
 
3. nemoci nervové soustavy: 

 
a) nemoci, vady nebo stavy stanovené v části I, oddílu 2 bodu 3 písm. a) až i), pokud 

není dále stanoveno jinak, 
b) stav po ojedinělém neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena 

antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související 
mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná 
epileptiformní aktivita, po 5 letech od tohoto záchvatu,  

c) epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická 
léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související mozková 
patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní 
aktivita, po 10 letech od vysazení léčby; v případě prognosticky příznivých stavů, 
například benigní epilepsie s rolandickými hroty, po 5 letech od vysazení léčby,  

d) stav po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném rozpoznatelným příčinným 
faktorem, jehož opakování při ovládání zbraně, manipulaci se zbraní nebo střelivem 
anebo manipulaci s municí je nepravděpodobné; riziko vzniku záchvatu nesmí být 
větší než 2% za rok,  

e) jiná ztráta vědomí; riziko opakování ztráty vědomí nesmí být větší než 2% za rok,  
f) nemoci, které provází zvýšené riziko epileptických záchvatů, například arteriovenózní 

malformace nebo nitrolební krvácení, přestože k samotným záchvatům ještě nedošlo; 
jde-li o strukturální poškození mozku, kdy je zvýšené riziko vzniku záchvatu, nesmí 
být toto riziko větší než 2% za rok,   

g) středně těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe s hodnotou indexu apnoe/hypopnoe 
v rozmezí 15 až 29 spojený s nadměrnou denní spavostí nebo těžký syndrom 
obstrukční spánkové apnoe s hodnotou indexu apnoe/hypopnoe 30 a více spojený 
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s nadměrnou denní spavostí, nebo    
h) jiné poruchy spánku ovlivňující bdělost než uvedené v písmenu g), 

 
4. nemoci oka a očních adnex: 

 
a) jiné nemoci oka a očních adnex, které nesporně omezují bezpečné ovládání zbraně, 

manipulaci se zbraní nebo střelivem anebo manipulaci s municí, nebo 
b) snížení zrakové ostrosti nedosahující snížení zrakové ostrosti podle části II oddílu 1, 

 
5. nemoci ucha a bradavkového výběžku: 

 
a) nedoslýchavost, vyšší průměrná ztráta na frekvenci 500, 1000, 2000 Hz než je 40 dB, 

nebo 
b) jiná onemocnění ucha, která omezují bezpečné ovládání zbraně, manipulaci se zbraní 

nebo střelivem anebo manipulaci s municí; ve sporných případech při posuzování 
zdravotní způsobilosti je nutné podrobné audiologické a vestibulární vyšetření, 

 
6. anatomické anomálie, stavy po ztrátových poraněních nebo amputacích znemožňující 

bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem anebo manipulaci s municí, 
 
7. diabetes mellitus:  

 
a) s komplikacemi, které omezují bezpečné ovládání zbraně, manipulaci se zbraní nebo 

střelivem anebo manipulaci s municí,   
b) pokud je posuzovaná osoba léčena léky, u kterých hrozí riziko vyvolání 

hypoglykemie, přičemž posuzovanou osobu lze uznat za zdravotně způsobilou, pokud  
ba) je posuzujícím lékařem poučena o příznacích hypoglykémie, o rizicích, která 

hypoglykemie přináší, o způsobu kontroly tohoto stavu, včetně přeměření 
glykémie před plánovanou střelbou; záznam o poučení je součástí zdravotnické 
dokumentace posuzované osoby, a  

bb) hypoglykemii rozpoznává, 
c) se syndromem nerozpoznávání hypoglykémií, nebo 
d) po 2 těžkých hypoglykémiích v průběhu 12 měsíců, 

 
8. nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně ovlivňující funkci horních končetin, 

nemoci endokrinní a přeměny látek, jakož i další nemoci, které omezují bezpečné 
ovládání zbraně, manipulaci se zbraní nebo střelivem anebo manipulaci s municí. 
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 Příloha č. 2 k vyhlášce č. …../2018 Sb. 
 
 

Oddíl 1 
 

Obsah lékárničky první pomoci pro provozovatele střelnice 

 
 Zdravotnický materiál Množství (ks)  

1. Obvaz hotový s 1 polštářkem      
(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) 
 

5 

2. Obvaz hotový s 2 polštářky                                     
(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) 
 

5 

3. Šátek trojcípý z (netkaného) textilu                      
(délka stran nejméně 960 x 1 360 x 960 mm) 
 

3 

4. Náplast hladká cívka                                       
(velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm) 
 

2 

5. Náplast s polštářkem                                       
(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 
 

12 

6. Obinadlo škrtící pryžové (60x1 250  mm)  
 

3 

7. Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu   
     

2 

8. Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými 
hroty -  délka nejméně 14 cm 
 

1 

9. Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 
   

1 

10. Obinadlo elastické 10 cm x 5 m 
 

3 

11. Roztok k desinfekci kůže ve spreji nebo s mechanickým 
rozprašovačem 
 

1 

 
 
 
Obsah lékárničky první pomoci pro provozovatele střelnice musí být uložen v samostatném 
pouzdru; jednotlivé části obsahu lékárničky musí být neporušené a nesmí vykazovat známky 
znečištění či jiného znehodnocení. 
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Oddíl 2 
 
Obsah lékárničky první pomoci pro provozovatele střelnice pro munici, trhací jámy pro 

ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice  
 

 Zdravotnický materiál  
                                     Množství (ks) 
1. Obvaz hotový s 1 polštářkem      

(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) 
 

10 

2. Obvaz hotový s 2 polštářky                                     
(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) 
 

10 

3. Šátek trojcípý z (netkaného) textilu                      
(délka stran nejméně 960 x 1 360 x 960 mm) 
 

6 

4. Náplast hladká cívka                                       
(velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm) 
 

4 

5. Náplast s polštářkem                                       
(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 
 

18 

6. Obinadlo škrtící pryžové (60x1 250  mm)  
 

5 

7. Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu  
   

4 

8. Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými 
hroty -  délka nejméně 14 cm 
 

1 

9. Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 
   

2 

10. Obinadlo elastické 10 cm x 5 m 
 

4 

11. Roztok k desinfekci kůže ve spreji nebo s mechanickým 
rozprašovačem 

1 

  
 
 
Obsah lékárničky první pomoci pro provozovatele střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení 
munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice musí být uložen 
v samostatném pouzdru; jednotlivé části obsahu lékárničky musí být neporušené a nesmí 
vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. 
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