
Výtah textů ze zákona 14/2021Sb. a nařízení vlády 255/2021Sb. 

 

Zákon 14/2021 

§ 4 

Systém střelecké přípravy 

(1) Zřizuje se systém střelecké přípravy, jehož účelem je zlepšování znalostí, schopností a dovedností osob 
oprávněných k nakládání se střelnými zbraněmi pro potřeby zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti 
České republiky. 

(2) Systém střelecké přípravy se skládá z programů střelecké přípravy, jejichž organizaci a obsah stanoví vláda 
nařízením a které zahrnují školení nebo výcvik anebo obdobnou přípravu v oblasti nakládání se střelnými 
zbraněmi a případně též hodnocené střelby. Vláda může pro příslušný program střelecké přípravy nařízením 
vymezit jednotlivé kurzy zahrnující školení, výcvik a hodnocené střelby (dále jen „kurz“). 

§ 5 

Program střelecké přípravy 

(1) Program střelecké přípravy pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky organizuje 
Ministerstvo vnitra a pro oblast obrany České republiky Ministerstvo obrany. 

(2) Vláda může nařízením stanovit, že program střelecké přípravy bude zajišťován akreditovanou osobou, 
pokud jsou pro takový program střelecké přípravy stanoveny kurzy. 

(3) Účast na programu střelecké přípravy je dobrovolná. Osoba účastnící se programu střelecké přípravy nemá 
nárok na náhradu nákladů své účasti na něm, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. 

(4) Vláda může nařízením vymezit podmínky účasti na programu střelecké přípravy, pokud jde o 

a) návaznost programu střelecké přípravy na systém přípravy obyvatelstva podle jiného právního předpisu, 

b) držení oprávnění nakládat se střelnými zbraněmi účastníkem programu střelecké přípravy podle § 6, 

c) občanství osoby účastnící se programu střelecké přípravy, 

d) minimální věk, zdravotní předpoklady nebo trestní anebo přestupkovou zachovalost účastníka programu 
střelecké přípravy, 

e) povinnost splnit další kvalifikační podmínky vzniku a trvání účasti na programu střelecké přípravy; další 
kvalifikační podmínky mohou zahrnovat zejména pravidelné hodnocené střelby nebo účast na povinném 
školení a výcviku. 

(5) Účastníkem programu střelecké přípravy může být osoba splňující podmínky stanovené nařízením vlády 
vydaným podle odstavce 4; splnění těchto podmínek se prokazuje způsobem stanoveným nařízením vlády u 
orgánu veřejné moci, který zajišťuje organizaci příslušného programu střelecké přípravy, nebo u akreditované 
osoby, a to předložením příslušných dokladů nebo osvědčení, anebo, nelze-li splnění takové podmínky doložit 
jinak, předložením čestného prohlášení. 



 

Nařízení vlády 255/2021 Sb. 

§ 4 

Programy střelecké přípravy 

(1) Pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky se zřizují tyto programy střelecké přípravy: 

a) program střelecké přípravy MV-101, který je zaměřen na teoretické znalosti a bezpečný nácvik dovedností 
při nakládání se střelnými zbraněmi a na jejich použití v nutné obraně a v krajní nouzi, 

b) program střelecké přípravy MV-102, který je zaměřen na použití krátké kulové zbraně nebo dlouhé kulové 
zbraně v nutné obraně a v krajní nouzi, 

c) program střelecké přípravy MV-201, který je zaměřen na praktické postupy při napadení snadno 
zranitelného cíle nebo útoku aktivního útočníka, 

d) program střelecké přípravy MV-301, který je zaměřen na nakládání se střelnými zbraněmi v rámci opatření 
při krizových stavech podle § 17 odst. 1 zákona, a 

e) program střelecké přípravy MV-1-500, který je zaměřen na individuální střeleckou přípravu držitele 
pokročilé aprobace v systému střelecké přípravy. 

(2) Programy střelecké přípravy MV-101, MV-102, MV-201 a MV-301 zajišťuje ve formě kurzů akreditovaná 
osoba. 

(3) Programy střelecké přípravy MV-201 a MV-301 jsou organizovány ve formě smíšených kurzů. 

§ 11 

Podmínkou účasti na programu střelecké přípravy je 

a) vznik branné povinnosti nebo dobrovolné převzetí branné povinnosti; tato podmínka zůstává splněna i v 
případě, že branná povinnost zanikla z důvodu uvedeného v § 7 písm. a) nebo e) branného zákona, a 

b) fyzická účast účastníka programu střelecké přípravy po celou dobu trvání kurzu pro příslušný program 
střelecké přípravy. 

§ 12 

(1) Podmínkou účasti na programu střelecké přípravy pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti České 
republiky je dále držení zbrojního průkazu skupiny E a v případě programu střelecké přípravy 

a) MV-102 absolvování programu střelecké přípravy MV-101, 

b) MV-201 získání základní aprobace v systému střelecké přípravy, … 

§ 13 

Prokázání splnění podmínek účasti na programu střelecké přípravy 



(1) Splnění podmínek účasti na programu střelecké přípravy MV-101, MV-102, MV-201 a MV-301 uchazeč 
prokazuje u akreditované osoby, u níž se přihlašuje do kurzu pro program střelecké přípravy, přičemž uchazeč 
k prokázání splnění podmínky podle 

a) § 11 písm. a) uvede čestné prohlášení v přihlášce k účasti na programu střelecké přípravy; pokud uchazeč 
nemohl dobrovolně převzít brannou povinnost z důvodu nedostatku potřeby doplnění ozbrojených sil, doloží 
tuto skutečnost kopií rozhodnutí příslušného krajského vojenského velitelství, 

b) § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení uvede číslo zbrojního průkazu v přihlášce k účasti na programu 
střelecké přípravy a předloží zbrojní průkaz akreditované osobě, 

c) § 12 odst. 1 písm. a) předloží akreditované osobě potvrzení vydané akreditovanou osobou, u které kurz v 
rozsahu programu střelecké přípravy MV-101 absolvoval; to neplatí, jde-li o stejnou akreditovanou osobu, 

d) § 12 odst. 1 písm. b) předloží základní aprobaci v systému střelecké přípravy, 

… 

Hodnocené střelby 

§ 14 

(1) Hodnocené střelby nejsou součástí kurzu pro program střelecké přípravy. 

(2) Zásady bezpečného zacházení se střelnou zbraní při hodnocených střelbách vymezí jejich organizátor, který 
o nich před zahájením hodnocených střeleb poučí všechny osoby, které se hodnocených střeleb účastní. 

§ 15 

(1) Hodnocené střelby se uskutečňují v rámci střeleckého závodu 

a) organizovaného akreditovanou osobou nebo ve spolupráci s takovou osobou, 

b) otevřeného účasti minimálně 20 závodníků, včetně závodníků z řad veřejnosti, kteří jsou držiteli oprávnění 
nakládat s příslušnou střelnou zbraní, a 

c) jehož součástí je standardní cvičení odpovídající požadavkům uvedeným v příloze č. 5 k tomuto nařízení. 

(2) Propozice střeleckého závodu, v jehož rámci se uskutečňují hodnocené střelby, a informace o možnosti 
účasti na něm se uveřejňují na internetových stránkách akreditované osoby, která tento střelecký závod 
organizuje nebo na jeho organizaci spolupracuje, a to alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání tohoto 
střeleckého závodu. Alespoň po dobu 12 měsíců po dni konání tohoto střeleckého závodu jsou na těchto 
internetových stránkách uveřejněny jeho výsledky s rozpisem podle jednotlivých závodníků, včetně výsledků 
dosažených při standardním cvičení. 

(3) Podmínkou absolvování hodnocených střeleb podle odstavce 1 je dokončení střeleckého závodu bez 
diskvalifikace a absolvování standardního cvičení ve stanoveném časovém limitu při započítání stanovených 
penalizací a bez zásahu zakázané siluety. Porušení zásad bezpečného zacházení se střelnou zbraní v průběhu 
hodnocených střeleb je vždy důvodem pro diskvalifikaci. 

(4) Standardní cvičení nelze v rámci stejných hodnocených střeleb opakovat. 

(5) Organizátor hodnocených střeleb vydá na požádání jejich účastníkovi potvrzení o absolvování 
hodnocených střeleb. 



 



 

APROBACE V SYSTÉMU STŘELECKÉ PŘÍPRAVY 

Získání aprobace v systému střelecké přípravy 

§ 17 

(1) V případě programů střelecké přípravy pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky lze 
získat 

a) základní aprobaci v systému střelecké přípravy na základě absolvování programu střelecké přípravy MV-101 
a MV-102 a hodnocených střeleb a 

b) pokročilou aprobaci v systému střelecké přípravy na základě absolvování programu střelecké přípravy MV-
301. 

(2) Základní aprobace v systému střelecké přípravy se vydává pro střelnou zbraň kategorie A-I nebo B, střelivo 
kategorie A-I, nadlimitní zásobníky a pro účely účasti na programu střelecké přípravy MV-201. 

(3) Pokročilá aprobace se vydává za účelem umožnění podpory individuální střelecké přípravy v rámci účasti 
na programu střelecké přípravy MV-1-500. 

(4) Vzor předepsaného formuláře žádosti o vydání aprobace v systému střelecké přípravy je stanoven v příloze 
č. 2 k tomuto nařízení. 



 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 255/2021 Sb. 

Standardní cvičení, které je součástí hodnocených střeleb pro účely získání základní aprobace 

1. Standardní cvičení je určeno pro krátkou kulovou zbraň pro střelivo se středovým zápalem, která je nošena 
v opaskovém pouzdře na straně silné ruky střelce. Standardní cvičení se zahajuje se zbraní nošenou skrytě v 
opaskovém pouzdru na straně silné ruky střelce. 

2. Pro standardní cvičení se použijí papírové terče a zakázané siluety, které mají velikost základních terčů 
předepsaných pro program střelecké přípravy MV-102, přičemž pro každé standardní cvičení se použijí terče 
stejného typu. 

3. Standardní cvičení se provádí ve střelecké situaci, která je postavena v ploše střeliště symetricky kolem 
podélné středové osy spojující střed neprůhledné zástěny na startovní linii a střed prostředního terče nebo 
zakázané siluety na třetí terčové linii; přičemž startovní linie a terčové linie jsou na středovou osu kolmé. 
Střelecká situace sestává ze 

3.1. startovní linie, na níž je umístěna neprůhledná zástěna o výšce a šířce 2 m; bezprostředně za 
neprůhlednou zástěnou je výchozí palebný prostor ve tvaru čtverce o délce strany 1,5 m, jehož vnější obvod je 
vymezen přešlapovými latěmi, 

3.2. první terčové linie, která je umístěna ve vzdálenosti 4 m od startovní linie a je uprostřed osazena 2 
zakázanými siluetami s horní hranou hodnocené zóny ve výšce 1,7 m, 

3.3. druhé terčové linie, která je umístěna ve vzdálenosti 7 m od startovní linie a je vyznačena neprůhlednou 
zástěnou o výšce 1 m a minimální délce 4 m; nad neprůhlednou zástěnou se uprostřed ponechá 2 m volný 
průhled ohraničený z vnějších stran na sebe navazujícími 2 terči a zakázanou siluetou s horní hranou 
hodnocené zóny ve výšce 1,7 m, přičemž zakázaná silueta se umístí uprostřed mezi terče, 

3.4. třetí terčové linie, která je umístěna ve vzdálenosti 9 m od startovní linie a která je uprostřed osazena 2 
terči a 1 zakázanou siluetou s horní hranou hodnocené zóny ve výšce 1 m; zakázaná silueta na třetí terčové 
linii je označena symbolem ruky, přičemž řídící střelby může mezi jednotlivými střelci umístění tohoto symbolu 
mezi terči na třetí terčové linii změnit. 

4. Postup řešení standardního cvičení: 

4.1. střelec začíná standardní cvičení s6 náboji nabitými ve zbrani, v případě samonabíjecí pistole je nábojová 
komora prázdná, střelec začíná standardní cvičení ve výchozím palebném prostoru, 

4.2. na povel řídícího střelby střelec z výchozího střeleckého stanoviště a s využitím neprůhledné zástěny jako 
krytu střílí po 2 ranách na terče na druhé terčové linii; nejdříve střílí z jedné strany neprůhledné zástěny na 
terče na stejné straně druhé terčové linie, přičemž střílí vždy nejprve na terč více vzdálený od podélné 
středové osy střelecké situace; následně střílí z druhé strany neprůhledné zástěny na terč více vzdálený od 
podélné středové osy střelecké situace na stejné straně druhé terčové linie, 

4.3. po přebití zbraně za neprůhlednou zástěnou střelec opouští bez povelu výchozí palebný prostor ze strany, 
z níž střílel pouze 2 rány, směrem k první terčové linii a za pohybu vpřed střílí 2 rány na terč, na který dosud 
nestřílel, 

4.4. následně z prostoru mezi první a druhou terčovou linií střílí po 2 ranách do terčů na třetí terčové linii. 



 

5. Řešení závad: 

5.1 v případě závady ve výchozím palebném prostoru řeší střelec tuto závadu jejím bezpečným odstraněním; 
pokud při odstraňování závady dojde ke snížení počtu nábojů z prvního nabití zbraně, přebije střelec zbraň ve 
chvíli, kdy mu dojdou náboje ve zbrani a po šesté ráně již nemusí znovu přebíjet, pokud má při opuštění 
výchozího palebného prostoru ve zbrani alespoň 6 nábojů, 

5.2 závady zbraně nebo střeliva po opuštění výchozího palebného prostoru řeší střelec v libovolné poloze bez 
nutnosti pohybu, čímž není dotčena povinnost střelby za pohybu nebo polohy střelce při řešení jednotlivých 
terčů. 

6. K celkovému dosaženému času se připočítává penalizace v délce 5 sekund, a to vždy pokud střelec 

6.1. nabije na začátku standardního cvičení do zbraně méně nebo více nábojů než 6, a to za každý nenabitý 
náboj nebo náboj nabitý navíc, 

6.2. nezasáhne hodnocenou zónu některého terče 2 ranami, a to za každou jednotlivou ránu, 

6.3. při střelbě zpoza neprůhledné zástěny na startovní linii při střelbě překročí přešlapovou lať vymezující 
výchozí palebný prostor, a to za každou takto vystřelenou ránu, 

6.4. při střelbě zpoza neprůhledné zástěny na startovní linii má při střelbě ruce zjevně vysunuté před 
neprůhlednou zástěnu na startovní linii, a to za každou takto vystřelenou ránu, 

6.5. při střelbě na terče na druhé terčové linii vystřelí přes podélnou středovou osu střelecké situace, a to za 
každou takto vystřelenou ránu, 

6.6. střílí na poslední terč na druhé terčové linii, aniž se pohybuje vpřed, a to za každou takto vystřelenou 
ránu, 

6.7. střílí na poslední terč na druhé terčové linii až po dosažení první terčové linie, a to za každou takto 
vystřelenou ránu, 

6.8. přebije zbraň dříve než po šesté vystřelené ráně, nejde-li o přebití vynucené řešením závady zbraně nebo 
střeliva, 

6.9. opustí výchozí střelecké stanoviště za neprůhlednou zástěnou na startovní linii dříve, než dokončí přebití 
zbraně, nebo dříve, než vystřelí 6 ran, 

6.10. v celé střelecké situaci vystřelí více než 12 ran, a to za každou jednotlivou ránu nad tento počet, 

6.11. zasáhne neprůhlednou zástěnu na startovní linii nebo na druhé terčové linii. 

7. Celkový časový limit standardního cvičení je 40 sekund. Čas potřebný k vyřešení závady na zbrani nebo 
střelivu se započítává do celkového časového limitu. 

 


