
Zákon č. 119/2002 Sb. ze dne 8. března 2002, o střelných zbraních 
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, 
střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., 
o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění 
zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o zbraních) 

Zákon č. 156/2000 Sb. ze dne 18. května 2000, o ověřování střelných 
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona 
č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných 
zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 338/2002 Sb. ze dne 26. června 2002, o technických 
požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva 
a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým 
loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění vyhlášky 
č. 347/2003 Sb. a vyhlášky č. 503/2005 Sb 

Nařízení vlády č. 151/2004 Sb. ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví, 
které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské 
unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu 
příslušného orgánu České republiky 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 369/2002 Sb. ze dne 
26. července 2002, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení 
zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 370/2002 Sb. ze dne 
26. července 2002, o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, 
expanzní zbraně a střeliva 



Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 371/2002 Sb. ze dne 
26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení 
zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 384/2002 Sb. ze dne 6. srpna 2002, 
o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky 
č. 431/2003 Sb., vyhlášky č. 372/2009 Sb. a vyhlášky č. 334/2010 Sb 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon a zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (výňatek) 

Bezpečnostní opatření na střelnici ?. 

Testové soubory 
Testové otázky - tříbodové otázky testových souborů 
- ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu a předpisů 
souvisejících 
Testové otázky - tříbodové otázky testových souborů 
- Trestní zákon 
Testové otázky - dvoubodové otázky testových souborů 
- Technická část 
Testové otázky - jednobodové otázky testových souborů 
- Zdravověda 
Testové otázky - tříbodové otázky testových souborů 
- některá ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných 
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 


