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EU, máme problém – ale vy jste zasáhli špatný cíl! 

 Ano, máme problém s ozbrojenou kriminalitou. 

 Ano, teroristé a zločinci používají zakázané výbušniny a vojenské zbraně… 

 … a poplašné zbraně upravené pro střelbu ostrými náboji. 

 Ano, objednali si zbraně bez registrace přes internet. 

 Ne, nebyly to legálně držené zbraně. 

 Ne, objednali si přes darknet poplašné zbraně nelegálně upravené pro střelbu ostrými náboji. 

 Evropská komise požaduje vyvlastnění legálně držených zbraní, a nejen to. 

 Evropská komise nevydala žádné technické specifikace pro úpravu zbraní na slepé náboje. 

ANO, MÁME PROBLÉM S OZBROJENOU KRIMINALITOU 

Nelegálně držené zbraně mohou být použity k ohrožování a napadení lidí při terorismu nebo 

kriminalitě. Evropská komise – ředitelství pro vnitřní záležitosti (DG Home) ve studii „Boj proti 

pašování nelegálních zbraní v Evropské unii“: 

„Podle odhadů je v členských státech EU pašování nelegálních zbraní za posledních deset let 

příčinou nejméně 10 000 úmrtí způsobených střelným zraněním. […] zejména zdůrazňujeme 

úmrtí civilistů, neboť většina – ne-li všechny – těchto úmrtí jsou následky nelegálního držení 

zbraní.  

Ke zneužití legálně držené zbraně obvykle dochází při sebevraždě a mezilidských konfliktech. V obou 

případech má legální držení zbraní vliv pouze na volbu prostředku, ne na samotné jednání. Legální 

držení zbraní nemá vliv na celkové statistiky vražd a sebevražd; ve skutečnosti mezi legálně drženými 

zbraněmi a násilím neexistuje žádný vztah.  

Přečtěte si více v naší studii FIREARMS REPORT IV: HOMICIDE AND SUICIDE 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/general/docs/dg_home_-_illicit_fireams_trafficking_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/general/docs/dg_home_-_illicit_fireams_trafficking_final_en.pdf
http://www.firearms-united.com/images/download/Report-Homicide-Suicide.pdf
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ANO, TERORISTÉ A  ZLOČINCI POUŽÍVAJÍ ZAKÁZANÉ VÝBUŠNINY A 
VOJENSKÉ ZBRANĚ… 

Tento týden zveřejnila mediální organizace European Investigative Collaborations (EIC) průlomové 

informace o střelných zbraních používaných teroristy. 

DVĚ TŘETINY BYLY VOJENSKÉ ZBRANĚ Z BALKÁNU 

Tyto zbraně pocházejí ze státních skladů, které jsou špatně hlídány a hrozí jejich vykradení. V 

celém regionu je ale zřejmě větší množství zbraní v soukromých rukou, poschovávané po 

sklepích: když Albánci v roce 1997 svrhli vládu, při nepokojích bylo ukradeno nejméně 500 000 

zbraní a 1,5 miliardy nábojů. 

Dnes s těmito zbraněmi existuje kvetoucí trh, prodávají se i na burzách, a převážejí se do 

západní Evropy v autobusech a osobních automobilech, které se obvykle nekontrolují. Celníci 

nemají šanci to uhlídat, a někteří i berou úplatky, jak v nedávné reportáži ukázala TV stanice 

Canal Plus.  

Zdroj: http://www.theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1231&recType=story 

Všechny tyto zbraně: 

- nejsou registrovány 

- nejsou nabízeny na internetu 

- neposílají se poštou 

- jsou propašovávány v autech 

Při běžné kontrole automobilu v přívozu Rodby vyšetřovatelé objevili deset ručních granátů a 

třináct zbraní. Ten automobil byl pojízdná zbrojnice… (jiný) Automobil, řízený bývalým policistou,  

obsahoval 25 ručních granátů a čtyři útočné pušky Zastava M70, srbské verze Kalašnikova. 

Zdroj: http://www.theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1231&recType=story 

Policie tomu říká "mravenčí obchod": početné zásilky malých množství zbraní, které časem dají 

dohromady velké množství nelegálních zbraní v rukou nelegálních držitelů. 

… A POPLAŠNÉ ZBRANĚ PŘEDĚLANÉ NA OSTRÉ 

TŘETINA BYLA KOUPENA LEGÁLNĚ 

jako znehodnocené a upravené pouze pro střelbu slepými náboji, tzv. "salutní" či "akustické" zbraně. 

TAKOVÉ ZBRANĚ ALE PODLE SOUČASNÉ SMĚRNICE NEJSOU LEGÁLNÍ 

„Pro účely Směrnice se za střelnou zbraň považuje jakákoli přenosná zbraň s hlavní, která vystřeluje 

projektil působením výbušné látky, nebo je pro takový účel zhotovena, nebo může být k takovému 

účelu upravena… Výjimka pro zbraně na slepé náboje praví, že „slouží pro účely poplachu, signalizace, 

záchrany života, pro porážku zvířat, k rybolovu harpunou nebo jsou určeny pro průmyslové nebo 

technické využití za podmínky, že mohou být použity pouze pro stanovený účel.“ 

http://www.theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1231&recType=story
http://www.theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1231&recType=story
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Tyto zbraně byly před mnoha lety vyrobeny pro armádu a policii a posléze vládou prodány jako 

přebytky. Poté byly nedostatečně důsledným postupem předělány na střelbu slepými náboji. Tyto 

„poplašné“ zbraně upravené slovenskou firmou pak bylo možné běžnými nástroji a postupy předělat 

zpět na ostré. Navzdory tomu, co tvrdí policejní úředníci v Bruselu, měly tyto zbraně zůstat v 

působnosti Směrnice a podléhat povolení. Přesto byly prodávány bez registrace, tudíž byly 

nedohledatelné.  

I osoby bez zbrojní licence se základními znalostmi konstrukce zbraní by takovou zbraň dokázaly 

uvést do původního stavu během několika hodin. Osobám s běžnou dovedností obrábění kovů by 

stačilo pět až šest hodin. Je však také nutno říci, že osoba se středně vysokou znalostí konstrukce 

zbraní dokáže vyrobit střelnou zbraň celou od začátku, jak je možno vidět například v Pákistánu nebo 

na Filipínách. Pouze to trvá déle. Totéž platí o přípravě výbušnin. 

JINÝMI SLOVY, OSOBA S KRIMINÁLNÍMI ČI TERORISTICKÝMI ÚMYSLY VŽDY NAJDE ZPŮSOB, JAK SI 

ZBRAŇ OPATŘIT. 

ANO, OBJEDNALI SI ZBRANĚ BEZ REGISTRACE PŘES INTERNET  

Slovenská firma (AFG) nabízela takové poplašné zbraně a v posledních pěti letech jich 

prodala 14 000. 

Většina těchto zbraních 

- nebyla správně upravena tak, aby mohla střílet pouze slepými náboji 

- byla prodána bez povolení (navzdory požadavku určeném ve Směrnici) 

- byla nabízena na internetu 

- byla poslána poštou (zakázáno slovenskými úřady v létě 2015) 

Britská a německá policie pověřila vyšetřovatele na internetu, aby takové zbraně koupili. 

Stopa emailů vedla do bavorského města Schweinfurt, k dvacetiletému studentovi 

Christopheru K. V lednu 2015 vtrhli policisté do jeho bytu na univerzitním kampusu, zatýkání 

probíhalo také jinde v Evropě. Christoph K. ve sklepě zprovozňoval zbraně koupené od AFG a 

prodával je s desetinásobným ziskem. Byl odsouzen ke čtyřem letům a třem měsícům vězení. 

Zdroj:  http://www.theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1231&recType=story 

FRANCOUZSKÁ POLICIE SAMA UMOŽNILA PRODÁVÁNÍ UPRAVENÝCH ZBRANÍ TERORISTŮM 

V roce 2014 prodala AFG po internetu zbraně Francouzi Claude Hermantovi. … Po 

teroristických útocích v Paříži v lednu 2015 prohledala policie jeho dílnu a našla všechny 

zbraně upravené na ostré odvrtáním překážek v hlavni nebo výměnou hlavně.  

Hermant ale měl výmluvu. Řekl vyšetřovatelům, že už od roku 2014 kupuje zbraně s vědomím 

francouzské policie, aby rozkryl skupinu organizovaného zločinu obchodující se zbraněmi. 

Zdroj:   http://www.theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1231&recType=story 

http://www.theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1231&recType=story
http://www.theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1231&recType=story


 

Fi
re

ar
m

s 
U

n
it

e
d

 

4 

 

Podle novinářů z EIC si právě Hermant od AFG objednal SA-58, kterým Coulibaly zmasakroval 

lidi v kosher supermarketu v Paříži. Francouzská vláda tedy udělala to samé, co udělala 

americká vláda v programu "Fast and Furious": vědomě nechala zločince nakoupit zbraně a 

pak ztratila jejich stopu, čímž nepřímo zavinila smrt mnoha lidí.  

EVROPSKÁ KOMISE SE NEOBTĚŽOVALA ZAJISTIT DODRŽOVÁNÍ SMĚRNICE V JEJÍM 

TEHDEJŠÍM (A SOUČASNÉM) ZNĚNÍ 

Pokud Komise nezajistila, že zbraně na slepé náboje budou nevratně upraveny pouze pro 

střelbu slepými náboji, a francouzská policie takto vědomě pouštěla zbraně teroristům, je 

neuvěřitelné, že francouzská vláda teď obviňuje "lobby výrobců zbraní" a Komise chce 

kdekoho potrestat za vlastní lajdáctví. 

NE, TYTO ZBRANĚ NEBYLY LEGÁLNĚ DRŽENÉ 

Rozhodně je tu problém s deaktivovanými zbraněmi a zbraněmi upravenými pro slepé 

náboje, prodávanými na internetu a posílanými poštou. Nelze je dohledat, nikdo neprověřuje 

prodejce ani kupce. Děje se to jen proto, že Evropská komise dlouhá léta zanedbávala své 

povinnosti vyplývající jí ze Směrnice a umožnila volný obchod se zbraněmi, které měly 

podléhat povolení a registraci.  

Neexistuje ale problém s legálně drženými zbraněmi kategorie A, B, C a D, které jsou 

registrovány a jejich převod mezi občany různých států vyžaduje povolení úřadů obou států. 

Tyto zbraně jsou zaznamenány v databázích členských států a nemohou být konvertovány 

ani prodány bez vědomí úřadů. 

NE, OBJEDNALI SI PŘES DARKNET POPLAŠNÉ ZBRANĚ NELEGÁLNĚ 
UPRAVENÉ PRO STŘELBU OSTRÝMI NÁBOJI 

V roce 2014 se firma AFG ocitla v hledáčku německých a britských úřadů. Na začátku 

byl balíček z Německa, určený britskému gangsterovi Alexandru M., alias Smokeymu, 

londýnskému lupiči, který teď tráví ve vězení doživotní trest. Balíček obsahoval 

samopal Vz. 61 "Škorpión". Smokey si ho přes chytrý telefon objednal přímo z vězení. 

Úřady měly pouze pseudonym"Max Mustermann" německého prostředníka 

zařizujícího zasílání zbraní na darknetové obchodní stránce zvané Agora. Komentáře k 

Mustermannovi od zákazníků byly „Moje první volba“ a „Max je nejlepší“. 

Zdroj:   

http://www.theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1231&recType=story 

http://www.theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1231&recType=story
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EVROPSKÁ KOMISE CHCE VYVLASTNĚNÍ LEGÁLNĚ DRŽENÝCH 
ZBRANÍ – A NEJEN TO: 

- zákaz zbraní legálně držených sportovními střelci, lovci a sběrateli 
- zničení zbraní v muzejních sbírkách a zákaz takové zbraně do sbírek nabývat 
- vyvlastnění takových zbraní bez náhrady 
- zákaz "vysokokapacitních" zásobníků 
- zakázat legální kontrolovaný prodej po internetu 
- uvalit na držitele legálních zbraní neúměrná omezení, jako: 

o přísnější pravidla pro nabývání a uložení zbraní 
o povinné zdravotní prohlídky a pojištění 
o a mnoho dalších 

 

Mnohá z těchto omezení již byla odmítnuta Evropským parlamentem, Komise se však 

bezpochyby pokusí tyto bezdůvodné zásahy do práv bezúhonných lidí znovu prosadit při 

dalším jednání. 

Pokud by byly zavedeny, pak by: 

- ohrozily obranyschopnost zemí, které spoléhají na aktivní zálohy 

- ohrozily bezúhonné lidi, kteří používají legálně držené zbraně pro sebeobranu 

- zlikvidovaly některé sportovní disciplíny a jiné legální aktivity 

- připravily o živobytí statisíce lidí zaměstnaných v legálním podnikání se zbraněmi 

- poškodily a zničily důležité historické exponáty v držení sběratelů a muzeí 

- ohrozily zachování kulturního bohatství omezením sběratelské činnosti 

- zavedly byrokracii na takové úrovni, že by paralyzovala některá odvětví legálního 

obchodu a zahltila úřady zbytečným papírováním 

- přinesla obrovské náklady pro členské státy a jejich daňové poplatníky, kteří by 

museli zaplatit za zbytečné ničení cizího majetku 

- odčerpala zdroje pro boj proti organizovanému zločinu, aby je mohla využít pro 

nesmyslná trestná opatření vůči bezúhonným občanům 

 

EU NEMÁ ŽÁDNÁ PRAVIDLA PRO ÚPRAVU OSTRÝCH ZBRANÍ NA 
SLEPÉ NÁBOJE 

V první Směrnici o zbraních v roku 1991 EU definovala pravidla pro znehodnocené zbraně:  

Ohledně záležitosti znehodnocování zbraní zavazuje Dodatek I, část III členské státy, aby 

'zajistily, že postupy znehodnocení [...] budou kontrolovány příslušným úřadem, který se 

přesvědčí, že znehodnocení zbraně je nevratné'. Dále prohlašuje, že 'Komise vydá […] 

společné technické standardy pro znehodnocování, aby se zajistilo, že zbraně budou 

znehodnocené skutečně nevratně'. 

Zdroj: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573289/EPRS_IDA(2016)57328

9_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573289/EPRS_IDA(2016)573289_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573289/EPRS_IDA(2016)573289_EN.pdf
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EVROPSKÁ KOMISE ALE NIKDY NEVYDALA SPOLEČNÉ TECHNICKÉ 
STANDARDY PRO ZBRANĚ URČENÉ KE STŘELBĚ SLEPÝMI NÁBOJI 

Problém chybějících technických standardů pro přeměnu ostrých zbraní na poplašné a pro 

znehodnocování zbraní zmiňuje už první zpráva o fungování Směrnice z roku 2000. Na tento 

problém znovu upozorňovaly další zprávy z let 2010 a 2012. Evropská komise ale teprve v 

roce 2013 zadala studii, která byla publikována v roce 2014 a zmiňovala také hodnocení 

situace kolem znehodnocených a poplašných zbraní. 

Nejdůraznější doporučení byla tato: 

- harmonizace pravidel pro značení zbraní a ustanovení vzájemného uznávání značek 

- vydání společných technických standardů pro znehodnocování zbraní a ustanovení 

požadavků na jejich registraci 

- upřesnění definice konvertibility zbraní a požadavků na poplašné zbraně a repliky 

- podpora shromažďování a sdílení statistických dat. 

Tato zjištění byla také doporučena ve zprávě z prosince 2014 jako nejvyšší legislativní 

priorita. Tatáž studie shrnula, že je potřeba zmírnit pravidla pro pohyb registrovaných zbraní. 

Také se zmínila o možných problémech v budoucnosti ohledně prodeji zbraní přes internet, 

konverze samonabíjecích zbraní a 3D tiskárny. Proto zpráva doporučila shromáždit a 

analyzovat data k těmto tématům. 

ZÁVĚR 

 

Neexistuje souvislost mezi legálním obchodem, držením a používáním registrovaných 

zbraní a terorismem či kriminalitou s použitím střelných zbraní.  

Zločinci a teroristé jsou závislí na opatřování zbraní z nelegálních zdrojů. 

Návrh Komise poškozuje legální obchod a držení zbraní bezúhonnými občany. 

Neobsahuje však nic, co by bylo schopno zabránit nelegálnímu obchodu se zbraněmi a 

nelegálním konverzím. 

Komise navíc ignoruje prokázaný fakt, že to, co tu pro boj s těmito kriminálními činnostmi 

chybí, je důsledný dohled nad dodržováním Směrnice. 


