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VNITŘNÍ PŘEDPIS 
Sportovně střeleckého klubu č. 0134 

V Chaloupkách 
(dále jen SSK) 

 

 
 

Upravující dle zákona 119/2002 Sb.: 
1. pravidla pro používání zbraní a střeliva 

2. způsob evidence, uložení, výdej a příjem 
zbraní a střeliva 

3. způsob bezpečného zacházení se zbraněmi a 
střelivem, včetně postupu při nabíjení a 
vybíjení zbraně 



2  

 

 

 

čl.1 
pravidla pro používání zbraní a střeliva 

 

a) Na střelnici SSK (dále jen střelnici) je dovoleno používat pouze zbraně a střelivo 
uvedené v provozním řádu provozovatele střelnice. 

b) Výjimky z odstavce a), dále omezující výčet zbraní a střeliva stanovený provozním 
řádem, budou v případě jejich platnosti vydány jako nedílná příloha provozního řádu. 

c) Na střelnici je dovoleno použití jak zbraní zapůjčených od SSK, tak zbraní vlastních, 
za předpokladu dodržení ustanovení odstavců a) a b). 

d) Na střelnici je povolena pouze střelba dle platných pravidel sportovní střelby, a to 
v disciplínách, nemajících rozpor s provozním řádem. 

e) Jako střelecké stanoviště je možné využívat pouze pozice k tomuto účelu určené, tzn. 
zastřešené pozice s betonovým podkladem v severozápadní straně střelnice. 

f) Provozní doba střelnice se stanovuje na každý den v týdnu od 800hod. do 1900hod. 
Výjimka  z tohoto  ustanovení  je  možná  pouze  v době  konání  střeleckých  soutěží, 
organizovaných provozovatelem střelnice. V době letního času je provozní doba 

prodloužena od 800hod. do 2000hod. 
g) Na střelnici je přísně zakázáno ponechávat zbraně i střelivo bez dozoru jejich majitele. 

Výjimkou je zbrojní sklad schválený Policií ČR. 
 

 
 
 
 
 

čl. 2 
způsob evidence, uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva 

 

a) Za evidenci a uložení zbraní v majetku SSK odpovídají zbrojíř SSK, případně jeho 
zástupce, vedení v evidenci OŘ PČR Prahy 9. 

b) Celkový počet a druhy zbraní a střeliva v majetku SSK, jejich nabytí a převod 
vlastnictví, jsou vedeny v „záznamní knize zbraní a střeliva“. Rozsah vedených údajů 
je dán vyhláškou Ministerstva vnitra č. 384/2002 Sb.. 

c) Přehled zbraní a střeliva vydaných do zápůjčky a jejich převzetí zpět je veden v „knize 
výdeje a příjmu zbraní a střeliva“. Rozsah vedených údajů je dán vyhláškou 
Ministerstva vnitra č. 384/2002 Sb.. 

d) Délka  archivace  záznamů  uvedených  v odstavcích  b)  a  c)  je  dána  zákonem 
č.119/2002 Sb.. 

e) Zbrojíř smí vydat zbraň pouze platnému členu SSK (platnost členství je dáno 
stanovami SSK),  za  předpokladu,  že  tento  splňuje  podmínky  dané  zákonem 
č. 119/2002 Sb.. 

f) Při ukončení členství je zbrojíř povinen dotčeného člena, má-li v zápůjčce zbraň 
v majetku SSK, neprodleně vyzvat písemnou formou k jejímu odevzdání, nedošlo-li 
k tomu současně se zrušením členství. Nebude-li bývalý člen na tuto výzvu ihned 
reagovat, oznámí toto zbrojíř OŘ PČR Prahy 9 a požádá ji o spolupráci. 

g) Zbraně v majetku SSK, nevydané členům, musí být uskladněny pouze ve zbrojním 
skladu SSK, schváleném OŘ PČR Prahy 9. 

h) Klíče  od  zbrojního  skladu  SSK  má  pouze  zbrojíř  SSK,  případně  jeho  zástupce. 
Náhradní klíče jsou uloženy v zapečetěné schránce u předsedy SSK. 
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čl.3 
způsob bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem, včetně 

postupu při nabíjení a vybíjení zbraně 
 

a) Každý je povinen dodržovat zásady bezpečné manipulace se zbraní, které jsou 
součástí praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz. 

b) Střelbu je možné zahájit pouze po předchozí pochůzce po střelnici, za účelem 
kontroly absence osob v prostorách terčového zařízení a se souhlasem správce 
střelnice – během závodů a hromadných akcí se souhlasem řídícího střelby 
(rozhodčího) na palebné čáře. 

c) Na střeleckém stanovišti je možné nabít zbraň pouze za předpokladu, že její ústí 
hlavně směřuje k terčům. 

d) Každý kdo zpozoruje jakékoli možné ohrožení osob střelbou, je povinen 
neprodleně vydat povel „střelbu ukončit“. 

e) Bezprostředně po zaznění povelu „střelbu ukončit“ daného správcem střelnice, 
rozhodčím, nebo kýmkoli dle odstavce d), je každý povinen ihned zbraň vybít 
a viditelně odložit 

f) Je přísně zakázáno, pohybovat se v prostorách střelnice s nabitou zbraní, vyjma 
krátkých zbraní   bezpečně   uložených   v opaskovém,   podpažním,   či 
obdobném pouzdře, pod stálým dohledem majitele. Při přenášení malorážky musí 
být závěr vždy otevřený. 

 
 
 
 
 

Za výbor SSK dne 31.12. 2017 
Ladislav Habala - předseda 

 


