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Jsou Češi pro větší regulaci zbraní?  

Praha, 8. ledna 2017 

 

V posledních letech se zvyšuje počet žádostí o zbrojní průkazy. Kvůli tomu v srpnu minulého 

roku vešla v platnost novela zákona o zbraních, která upravuje a zpřesňuje průběh zkoušky 

a především podmínky pro získání zbrojního průkazu. Nejen že přibyly nové otázky, některé 

byly aktualizovány, ale hlavně byly sjednoceny postupy komisařů pro zkoušení. Právě 

nejednotné zkoušení totiž v posledních letech vyvolalo zvyšující se počet stížností na 
neobjektivnost hodnocení.  

Společnost STEM/MARK se proto rozhodla zmapovat názory veřejnosti na pořizování 

zbrojních průkazů, uchovávání zbraní a jejich regulaci. Podle průzkumu se oslovení 

domnívají, že pořídit si zbrojní průkaz je v České republice spíše snadné než naopak. Mírně 

převažuje i benevolentnější přístup k získání zbrojního průkazu, to znamená, že respondenti 

se spíše kloní k názoru, že zbrojní průkaz by měl dostat každý, kdo o něj požádá a složí 

příslušné zkoušky (43 %). Téměř polovina se také domnívá, že z držení zbraně civilní osobou 
nepramení nebezpečí, pokud má osoba požadovaný výcvik.  
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Opačný názor, tedy pro větší regulaci držení zbraní, zastává o něco menší část populace. 

Dvě pětiny oslovených míní, že vydání zbrojního průkazu by mělo podléhat přísnějším 

podmínkám a mělo by být více regulováno. Podobně velká skupina lidí se domnívá, že držení 

zbraně civilní osobou je nebezpečné a může být zneužito, čehož se obávají především 
vysokoškolsky vzdělaní respondenti a ženy.  

Větší benevolentnost i náklonnost ke zbraním vyjadřují muži. Častěji zbrojní průkaz vlastní 

nebo o jeho pořízení alespoň uvažují. Šest mužů z deseti si také myslí, že je v České 

republice užitečné mít zbraň z bezpečnostních důvodů, a to především na sebeobranu, na 

ochranu svého zdraví, zdraví své rodiny i majetku.  

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím internetového dotazování 

(online na Českém národním panelu) se zúčastnilo 514 respondentů ve věku od 15 do 59 

let reprezentativní pro internetovou populaci.  

 

Sběr dat proběhl na konci října 2017.  

Kontakt:  

Romana Imríšková – imriskova@stemmark.cz        


