EPILEPSIE A ZBROJNÍ PRŮKAZ
Posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu upravuje
v České republice zákon č. 170/2013 Sb. o střelných zbraních a střelivech v souladu s vyhláškou č.
493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o
obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice.
Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař (praktický lékař) na základě
zhodnocení dosavadního zdravotního stavu a výsledku lékařské prohlídky (příp. psychologického
vyšetření a jiných odborných posouzení - jsou-li dle zdravotního stavu žadatele vyžadovány).
Vyjádření ke zdravotní způsobilosti z hlediska epilepsie přísluší ošetřujícímu neurologovi.
Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let (zbrojní průkaz lze vydat dle posudku o zdravotní
způsobilosti na dobu kratší než 5 let).
Platnost zbrojního průkazu vydaného podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti zákona č.170/2013 Sb. skončí uplynutím doby platnosti uvedené na zbrojním
průkazu. Doba platnosti se po uplynutí neprodlužuje, vydává se nový průkaz.
Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu
oprávnění do skupin:
 skupina A - ke sběratelským účelům
 skupina B - ke sportovním účelům
 skupina C - k loveckým účelům
 skupina D - k výkonu zaměstnání nebo povolání
 skupina E - k ochraně života, zdraví nebo majetku.
Příloha č. 1 vyhlášky 493/2002 Sb. určuje nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní
způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu všech skupin (pro tyto účely jsou v tabulce
uvedeny pouze údaje týkající se epilepsie a jejich syndromů).
nemoci vylučující
zdravotní způsobilost
skupina A a B

-

skupina C, D, E

epilepsie, epileptické
syndromy, kataplexie

nemoci omezující zdravotní
způsobilost
1) epilepsie a epileptické syndromy
nekompenzované nebo částečně
kompenzované, tzn., že délka bezzáchvatového období je kratší než 1 rok
2) stav po prvním epileptickém
záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po dobu minimálně 1
roku od tohoto záchvatu
epilepsie, epileptické syndromy nebo
stav po epileptickém záchvatu, pokud
byla nasazena antiepileptická léčba, po
10-ti letech od vysazení léčby
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