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Na výstavě FUTURE FORCES EXHIBITION 2022 /dále v textu také FF22/ je povoleno veřejně vystavovat 
zbraně, střelivo, munici, vojenský a bezpečnostní materiál v souladu se zákony České republiky a přijatými 
smluvními závazky České republiky a EU. Na FF22 je povoleno vystavovat materiál odpovídající 
nomenklatuře výstavy.  
 
Změna oproti minulým ročníkům spočívá v nutnosti importních licencí pro zbraně typu Flobert a expanzních 
zbraní podle nařízení vlády 282/2013 sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Informace pro vystavovatele zbraní, střeliva a munice  
 
1. Veškeré exponáty zbraní, střeliva, munice jsou zákonem 119/2002Sb. o zbraních, a střelivu 
(v platném znění k 13. 9. 2022) rozděleny do následujících kategorií /dále v textu ktg./ (uvedeno zkrácené 
znění legislativních předpisů. Úplné znění zákonů, nařízení vlády i vyhlášek je pro potřeby FF22 k dispozici u 
zbrojíře pro policejní a bezpečnostní účely.). 
 
1.1. Zbraně kategorie A, B nebo C, které jsou evidované podle zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a 
střelivu, je možno vystavovat na základě přihlášky vystavovatele, který je jejich oprávněn k nakládání s nimi. 
Zahraniční vystavovatelé se k tomu prokáží dokladem potvrzujícím jejich oprávnění k nakládání se zbraněmi 
a střelivem v jejich domovské zemi (certifikátem s ověřeným překladem nebo legislativním předpisem 
psaném v anglickém nebo českém jazyce) legislativně oprávněné autority daného státu. Odpovědná osoba 
za exponáty vystavovatele je povinna mít s sebou písemné doklady o bezpečnosti exponátu v českém, nebo 
anglickém jazyce. Na FF22 exponáty schvaluje zbrojíř výstavy. Při pochybnosti o zařazení typu zbraně a 
střeliva do kategorie rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (www.cuzzs.cz). 
 
1.2. Dělení zbraní do kategorií  
Následující dělení je důležité pro správné rozdělení a zatřídění vystavovaných exponátů na Seznam 
exponátů. Tento seznam je kontrolován v průběhu výstavy jak týmem zbrojíře, tak příslušníky policie při 
provádění kontroly zbraní v průběhu FF22 
  
1.2.1. Zbraně ktg. A a A-I „zakázané“ - vojenské,včetně odpalovacích zařízení, samočinné, nevyrobené 
z kovů, zákeřné, s pevně vestavěnými tlumiči hluku a s noktovizory, střelná nástrahová zařízení, střelivo se 
střelou průbojnou, výbušnou, zápalnou; pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou, nebo určenou 
k zvýšenému ranivému účinku; munice. Do kategorie A-I spadají zbraně vzniklé úpravou ze zbraní původně 
samočinných nebo zbraně kat. B do kterých byl vložen nadlimitní zásobník. 
 
1.2.2. Zbraně ktg. B „podléhající povolení“ - krátké opakovací nebo samonabíjecí; krátké jednoranové, 
nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem; nebo s okrajovým zápalem s celkovou délkou 
do 280 mm; dlouhé samonabíjecí zbraně s kapacitou více jak 3 náboje (nábojová komora + zásobník), 
opakovací a samonabíjecí s hladkým vývrtem, které mají hlaveň kratší-rovnu 600 mm; samonabíjecí 
s vzhledem samočinných zbraní a signální zbraně ráže nad 16 mm/; 
 
1.2.3. Zbraně ktg. C a C-I „podléhající ohlášení“ - zbraně jedno i víceranové pro střelivo s okrajovým 
zápalem celkové délky 280 mm a větší; plynové s energií střely E0min = 16 J s výjimkou paintbalových; více 
než dvouranové; nebo opakovací zbraně na principu perkusních zámkových systémů, zbraně určené pro 
soupeřský systém výcviku (UTM, FX apod.), tasery, zbraně pro náboj flobert 
 
1.2.4. Zbraně ktg. D „nepodléhající registraci - ostatní neuvedené v ktg. A, B, C“ – historické zbraně, 
vyrobené včetně r. 1890; typu flobert s Eomax = 7,5 J vyrobené před 31.1.2021; plynové na vzduchovou kartuš 
do ráže 6,35 mm; expanzní znehodnocené zbraně jinak než podle přímo použitelného evropského předpisu, 
zbraně v řezu, neaktivní střelivo; makety zbraní, střeliva a munice.  

Zbraně kategorie D, v souladu s § 15 zákona č. 119/2002 Sb., na základě přihlášky vystavovatele z České 
republiky, který je jejich oprávněným vlastníkem, a znehodnocené zbraně ze států, které přijaly C.I.P. jsou 
respektovány dle národních norem s patřičnou dokumentací (certifikátem). Pro dovoz exponátů expansních 
zbraní a zbraní typu flobert je vyžadována dovozní licence. 
 

http://www.cuzzs.cz/
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1.3. Zbraně a střelivo, které jsou nabývány a drženy v evidenci výrobců, prodejců z České republiky, dle 
zákona, budou evidovány podle platného zařazení do kategorií. Takto rozděleny musí být i zbraně 
v dokumentaci pro registraci i evidenci na výstavy. Vystavovatelé zahraniční i tuzemští budou všechny 
zbraně, střelivo i munici evidovat na přiložený tiskopis „Seznam exponátů“. 
 
1.4. O exponátech zbraní uvede tuzemský vystavovatel na příslušném tiskopisu číslo 4 „Seznam 
exponátů zbraní a střeliva, vojenského a bezpečnostního materiálu“ stanovené údaje. U střeliva, munice 
postačuje uvést (do stejného tiskopisu) výrobce, standardní komerční označení střeliva, munice a množství. 
Tiskopisy zašlete, prosím, na e-mail: tomas.mazuch@perunarms.cz do 30. 9. 2022. Následně, vyplněné a 
schválené tištěné originály těchto tiskopisů zašlete organizátorovi výstavy (info@future-forces-forum.org) 
s určením „pro zbrojíře“ do termínu 30. 9. 2022. Upřesnění je možné podáním nového formuláře, (nebo 
číslo 2 pro dovezené zbraně) do kanceláře zbrojíře u registrace vystavovatelů, VH1, PVA EXPO PRAHA, 
nejpozději v den kolaudace výstavy do 09.00 hod.! 
 
1.5. Veškeré exponáty zbraní a střeliva (přihlášené na výstavu a upřesněné do zahájení kolaudace 
výstavy) se umisťují v expozici do: 

a) uzavřených vitrín; 

b) uzamykatelných vitrín, přístupných pouze vystavovateli; 

c) na instalovaných stojanech, stěnách, ke kterým jsou nesnímatelně připevněny (zámek, lanko); 

d) jinak – dle návrhu vystavovatele, splňující podmínku zabezpečení proti zcizení, zneužití a schválené 
zbrojířem výstavy a kolaudační komisí. 

mailto:tomas.mazuch@perunarms.cz
mailto:tomas.mazuch@perunarms.cz
mailto:info@future-forces-forum.org
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Informace pro vystavovatele vojenského a bezpečnostního materiálu 
 
2.  Vojenský materiál /VOJMAT/ dle režimu zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu 
s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 38/1994 Sb.“) a vyhlášky č. 
210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek (dále 
jen „vyhláška č. 210/2012 Sb.“).  

Dovoz exponátů zahraničních vystavovatelů podléhající režimu tohoto zákona musí být zajištěn  

a) vystavovatelé z členských zemí EU jsou povinni uzavřít smlouvu s Omnipol a.s. nebo využít svého 
českého partnera – držitele povolení k provádění zahraničního obchodu s VOJMAT. Společnost 
Omnipol, a.s. byla pro tyto účely zmocněna organizátorem výstavy FF22 a doložit registraci u 
odpovědného orgánu příslušné země EU k „obecné licenci“, která opravňuje vystavovatele 
k provedení transferu vojenského materiálu pro účely předvádění vzorků zboží na FF22. 

b) ze zemí mimo EU: Smlouvu uzavírá vývozce s dovozcem (oprávněná právnická osoba se sídlem na 
území České republiky k vyžádání licence; subjekt je držitelem Povolení obchodování s VOJMAT). 
V případě absence českého partnera, je možné využít pro licenční řízení Omnipol a.s., který licenci 
vyžádá. Od těchto vystavovatelů (vývozců) potřebujeme přihlášku na výstavu, seznam exponátů, 
deklaraci vojenského materiálu, podrobné identifikační údaje. 

Vojenský materiál /také zkratka VOJMAT/ bude během FF22 evidován v samostatném tiskopise (SEZNAM 
EXPONÁTŮ BEZPEČNOSTNÍHO, VOJENSKÉHO MATERIÁLU, ZBRANÍ A STŘELIVA -NEPODLÉHAJÍCÍCH 
DOVOZNÍ-VÝVOZNÍ LICENCI pro výstavu  FF22), kde ve sloupci č. 1 tabulky, bude odvolávka na §5, zákona č. 
38/1994Sb; ve sloupci č. 2 bude uvedena položka seznamu vojenského materiálu tzv. SVMe (dle vyhlášky č. 
210/2012 Sb.), ve sloupci 3 bude název materiálu a dále identifikující údaje o výrobku. Je-li předmětem 
významný vojenský materiál (§ 20 zákona č. 38/1994 Sb.), je třeba na podané žádosti o udělení licence 
uvést identifikační (výrobní) čísla vojenského materiálu (netýká se nově vyráběného zboží, které dosud 
nemá identifikační číslo přiděleno). 
 
3. Bezpečnostní materiál /BeM/ dle režimu zákona č. 229/2013Sb. a jeho přílohami je členěn do skupin dle 
vyhlášky č. 295/2014Sb.: 

Skupina 1 
Plamenomety nebo vyvíječe dýmu nebo plynů, které způsobují znehybnění osoby, její poranění či 
usmrcení, pokud jsou provozuschopné. 

Skupina 2 
Minové rozněcovače, pokud jsou provozuschopné. 

Skupina 3 
Zařízení pro řízení palby, vedení a navádění střel, pokud jsou provozuschopná. 

Skupina 4 
Vyprošťovací tanky, jeřábové tanky, ženijní tanky a ženijní stroje na tankových podvozcích, pokud jsou 
provozuschopné, s výjimkou těch, které jsou využívány v rámci integrovaného záchranného systému. 

Skupina 5 
a) Tanky, bojová obrněná vozidla, zahrnující bojová vozidla pěchoty, obrněné transportéry, bojová 
vozidla s těžkou výzbrojí a samohybné dělostřelecké systémy, zahrnující děla, houfnice, kanóny, 
minomety, raketomety a systémy spojující jejich charakteristiky, se zbraní nevratně znehodnocenou 
nebo zničenou podle jiného právního předpisu2) tak, aby se zamezilo jejímu opětovnému použití nebo 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-295#f5446902#f5446902
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úpravě pro vojenské účely, nebo vozidla vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo 
odpalování střeliva, nebo 

b) mostní tanky a ostatní obrněná vozidla a obrněné transportéry, zahrnující zejména vozidla se speciální 
nástavbou nebo odvozená od vozidel uvedených v písmenu a). 

Skupina 6 
a) Bojové letouny a vrtulníky a jiné letouny a vrtulníky se speciálními konstrukčními znaky souvisejícími s 
vojenským použitím, vyrobené po 1. lednu 1946, pokud jsou provozuschopné, nebo 

b) bojové bezpilotní létající prostředky těžší nebo lehčí než vzduch, motorové nebo bezmotorové, 
autonomní nebo dálkově řízené a jiné bezpilotní prostředky se speciálními konstrukčními znaky 
souvisejícími s vojenským použitím, pokud jsou provozuschopné. 

Skupina 7 
Zařízení pro elektronická protiopatření a ochranu proti nim (tj. vybavení, které slouží k vysílání 
chybových a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování 
příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů), včetně rušících a protirušících 
zařízení, speciálně konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami, pokud jsou provozuschopná. 

Skupina 8 
a) Vojenské typy trenažérů pro vedení útoku, trenažérů bojových letů, trenažérů pro radiolokační 
průzkum, generátorů radarových cílů, přístrojů k výcviku dělostřelby, protiponorkových válečných 
trenažérů, letových simulátorů (včetně trenažérů odstředivé síly pro výcvik pilotů nebo kosmonautů), 
radarových trenažérů, trenažérů navigačních letů, navigačních trenažérů, trenažérů odpalování řízených 
střel, vybavení k vizualizaci cíle, bezpilotních létajících prostředků, trenažérů výzbroje, trenažérů 
bezpilotních létajících prostředků, pokud jsou speciálně určené pro vojenské použití, nebo 

b) systémy tvorby zobrazení a interaktivního prostředí pro simulátory, pokud jsou speciálně určené pro 
vojenské použití. 

Skupina 9 
Zařízení pro elektronická protiopatření a ochranu proti nim (tj. vybavení, které slouží k vysílání 
chybových a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování 
příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů) včetně rušících a protirušících 
zařízení, speciálně konstruovaná pro vojenské použití, pokud jsou provozuschopná. 

Skupina 10 
a) Přenosná ruční laserová zařízení, jejichž součástí je laser zařazený do třídy nebezpečnosti 3R, 3B nebo 
43 podle ČSN EN 60825-1 ED2, přičemž tato laserová zařízení mohou být upravena k vytváření nebo 
zesilování koherentního elektromagnetického záření viditelného pro lidské oko a pomocí nichž lze 
laserový svazek zacílit na určitý objekt a znemožnit tak plnění jeho úkolu, 

b) pasivní sledovací systémy, 

c) laserové systémy určené speciálně pro ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle, 

d) systémy vyzařující paprsek částic, schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle, 

e) vysokovýkonné vysokofrekvenční systémy schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle nebo 

f) laserové systémy určené speciálně ke způsobení trvalé slepoty pro nepodpořený zrak, tj. nekryté oko 
nebo oko vybavené korekčními pomůckami vidění. 
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Skupina 11 
Kamery a elektrooptická zobrazovací zařízení, speciálně konstruované pro použití v bezpilotních 
prostředcích zahrnutých ve skupině 6, pokud jsou provozuschopné. 

1) Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.  
2) Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a 
výrobě jejich řezů, ve znění pozdějších předpisů. 

K evidenci bezpečnostního materiálu na FF22 je používán formulář SEZNAM EXPONÁTŮ BEZPEČNOSTNÍHO, 
VOJENSKÉHO MATERIÁLU, ZBRANÍ A STŘELIVA pro tuzemské vystavovatele, ve kterém je členění dle 
uvedených skupin BeM/číslo skupiny. 
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Pokyny pro deaktivaci a znehodnocení exponátů 
 
3.1. Veškeré zbraně, střelivo, munice, vojenský, i bezpečnostní materiál určený jako exponát pro 
vystavování musí být „deaktivován“. Za deaktivaci odpovídá vystavovatel, provedení kontroluje zbrojíř a 
jeho tým specialistů na výstavě. Deaktivací exponátu se rozumí, že je na něm provedena dočasná úprava, 
která znemožňuje, při snaze o použití s vhodným střelivem, výstřel, pohyb mechanismů, systémů, vyzařování 
energie nad povolené hygienické normy, které by mohly ohrozit život a zdraví návštěvníků výstavy. Provádí 
se vyjmutím skupin, součástek, zkrácením zápalníku o jeho přesah, přičemž v přiděleném výstavním prostoru 
se tyto funkční součástky nenacházejí. Za deaktivaci je považováno i vyjmutí, uzamčení spoušťového 
mechanismu, závěru, nebo hlavně bezpečnostním zámkem, také vyloučení možnosti nabití zbraně.  

Deaktivace střeliva, munice se provádí pouze jeho znehodnocením! Tam, kde uvedený postup nevyhovuje, 
navrhne jej sám vystavovatel, který k tomu dodá patřičné dokumenty a to nejpozději do 18. 10. 2022 do 
12.00 hod. Vhodnost schvaluje písemně v „Technickém projektu vystavovatele“, nebo v Seznamu exponátů 
zbraní, střeliva, munice, VOJMAT a BeM“ zbrojíř výstavy FF22 (e-mail: tomas.mazuch@perunarms.cz). 
Kolaudace exponátů bude provedena orgány státní správy a zbrojířem dne 18. 10. 2022 od 13.00 do 18.00 
hod. Pokud vystavovatel nezabezpečí odstranění nedostatků u exponátů (zbraň, střelivo, munice, VOJMAT, 
BeM, také v jejich zabezpečení, nebude mu povoleno vystavování) exponát/y bude muset z výstavní plochy 
odstranit.  
 
3.1.1. Znehodnocené zbraně a řezy (ktg. A/Z, nebo B/Z, C/Z nebo D) – jsou trvale a nevratně upraveny 
tak, že části a mechanismy, umožňující střelbu, není možno od sebe oddělit a není možný jejich vzájemný 
pohyb. U revolverových systémů jsou odfrézovány stěny nábojových komor (aktuální úprava pro 
znehodnocování zbraní je obsažena v nařízení vlády č. 219/2017 Sb.). Pro vystavovatele z EU jsou uznávány 
znehodnocené zbraně, řezy zbraní dle postupů stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2403 
(platné dnem 8. 4. 2016), případně dle legislativního předpisu země vystavovatele, který v písemné formě 
vystavovatel zbrojířovi doloží a který je zpracován dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2403 
v českém, nebo anglickém či ruském jazyce. 

Pro zbraň v řezu (ktg. D/R) je přípustná vzájemná pohyblivost hlavních částí a mechanismu zbraně a jejich 
rozebíratelnost. Žádná z hlavních částí nesmí být použitelná u funkčních zbraní jako náhradní díl. Hlaveň, 
rám, lůžko odfrézovány, zápalník zkrácen. Při pokusu o výstřel nesmí střela opustit hlaveň. Odfrézování 
zásobníku je provedeno na jeho zadní a boční straně, přičemž zásobník nelze ze zbraně vyjmout. 
Označení (oprávněnou osobou) znehodnocené zbraně "kontrolní znehodnocovací značkou" musí být 
provedeno jejím vyražením, alespoň na jedné z hlavních částí, viditelným a trvalým způsobem a 
vystavovatel má o znehodnocení/výrobě řezu platný doklad. Znehodnocené zbraně, řezy z bezpečnostního 
hlediska nejsou na výstavě registrovanými zbraněmi pro PČR, při splnění podmínek stanovených § 63 
zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění;  jsou však zbrojířem evidovány 
s dokumentováním (písemným prohlášením) vystavovatele, že se jedná o takto upravené zbraně dle 
dosavadní legislativy s tím, že se jedná o „bezpečné“ exponáty. 
 
3.2. Skupinou neaktivních zbraní a střeliva (ktg. D/N) je: 
 
3.2.1. Školní střelivo (ktg. D/Sk), které již účelovou výrobou a označením je předurčeno k výcviku 
v manipulaci a v nabíjení zbraně a jeho elementy nelze použít u předlohového střeliva; neobsahuje žádné 
zápalné, výbušné látky. Z důvodu nejednotného označení „školních nábojů“ výrobcem, kolaudační prohlídka 
týmem pyrotechniků a zbrojířů vedeným zbrojířem FF22 (případně předběžně, kterou si sjednává 
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vystavovatel se zbrojířem) fyzicky střelivo, munici prověří. Zbrojíř výstavy rozhoduje o případném vyřazení 
exponátu z výstavní plochy, pokud nemá k původu a technickému stavu exponátu patřičné doklady. 
 
3.2.2. Znehodnocené střelivo, řez střelivem (ktg. D/Ř) - na kterých jsou provedeny nevratné úpravy, 
znemožňující další použití pro střelbu dle vyhlášky vlády č. 219/2017 Sb. a je označeno. Střelivo a munice 
neobsahují zápalné, výbušné látky. Jelikož nelze na výstavě ověřit jakost flegmatizace zápalky, je nezbytné 
navíc zápalku odstranit, nebo střed provrtat otvorem Ømin 1,5mm; 
 
3.2.3. ATRAPY (ktg. D/A) zbraní a střeliva jsou výrobkem, který vzhledově a rozměrově napodobuje 
materiál, který je její předlohou. Jak materiál, ze kterého je vyrobena, tak zejména její vnitřní uspořádání 
zcela vylučuje použití způsobem obvyklým pro její předlohu. Atrapy neobsahují části z výroby předlohy. Jsou 
vyrobeny zpravidla ze dřeva, plastů, pryže, nebo jiného náhradního materiálu; 
 
3.2.4. MAKETY (ktg. D/M) obsahují části z výroby předlohy, jinak stejná s atrapou. 
Atrapa a maketa nepodléhají evidenci u PČR dle zák. č. 119/2002 Sb. a v kontrolním režimu zahraničního 
obchodu; pokud tomuto kontrolnímu režimu nepodléhají na území vývozce, případně v úseku přepravy. Do 
přehledu exponátů se však s příslušnou kategorií zapisují a tím vystavovatel písemně deklaruje (zodpovídá) 
za stav exponátu. 
 
3.2.5. Pro účely dovozu a vývozu, za účelem veřejného vystavování, není potřeba licence podle 
legislativních předpisů v případě, jedná-li se o původně vojenskou zbraň, nebo vojenskou munici - viz § 4 zák. 
č.119/2002Sb., které jsou deklarovány jako již upravené – znehodnocením a jsou k nim vystavena patřičná 
potvrzení. Přesto organizátor zahraničním vystavovatelům doporučuje ověřit si u své státní autority 
uvedené podmínky vývozu a zpětného dovozu takového exponátu. Zbrojíř a jeho pracovní tým posoudí 
shodu provedení znehodnocení a tuto skutečnost písemně potvrdí pro každou takovou zbraň nebo střelivo 
v tiskopise číslo 1 nebo 4 u vystavovatele, centrálně v kolaudačním protokolu výstavy. V případě, že způsob 
znehodnocení nebude plně odpovídat nařízení vlády 219/2017 Sb., nebo normám EU a států C.I.P., nelze 
s takovým materiálem nakládat jiným způsobem, než v rámci kontrolního režimu zahraničního obchodu. 
 
3.2.6. Seznam exponátů zbraní, střeliva, munice, vojenského a bezpečnostního materiálu ve „výstavní 
ploše Ministerstva obrany ČR“ bude předán do 18. 10. 2022 do 10.00 hod zbrojířovi výstavy současně 
s písemným prohlášením o zabezpečení vlastní kontroly bezpečnosti těchto exponátů v rámci „kolaudace 
expozic“ prováděné dne 20. 10. 2020. Oprava tohoto seznamu dle výsledků kontroly bude případně dodána 
zbrojířovi v den kolaudace do 13 hodin. 
 
3.2.7. Exponáty s pohonnou jednotkou podvozku, nástavby se zabezpečují vystavovatelem tak, aby 
nemohlo dojít k nastartování, odbrzdění a k pohybu exponátu neoprávněnou osobou. V situaci, že by 
vystavovatel vytvořil možnost ohrožení života a zdraví návštěvníků, přítomných osob, muže být okamžitě 
z výstavy vykázán bez náhrady za zaplacené poplatky a investované prostředky. 
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Zbraně a střelivo pro praktické předvádění / darování zbraně 
 
4. Zbraně a střelivo určené pro praktické předvádění: 
Praktické předvádění zbraní, jejich doplňků, střeliva a exponátů, které nelze ve výstavní ploše předvést - 
(povolený rozsah jen schváleným technickým projektem, ohrožení střelbou, hlukem, vyzařováním apod.), 
organizuje si sám vystavovatel smluvním vztahem dle zákonů České republiky. Toto může také, jako 
samostatnou, placenou službu, zabezpečit pro zahraničního vystavovatele zbrojíř FF22 na základě žádosti 
vystavovatele, zaslané organizátorovi výstavy do 12. 10. 2022. Pak exponáty k prezentaci přebírá (dle 
podmínek dovozu exponátů ze zahraničí) zbrojíř (nebo jeho zástupce) podle tiskopisu číslo 1, nebo 5 a 
zajišťuje jejich uložení mimo prostor výstavy, zpravidla v místě sjednané prezentace. Pro potřeby 
prezentace vystavovatel v žádosti uvede známé (požadované) údaje: 

- termín, dobu předvádění, plánovaný počet účastníků a požadovaný rozsah akce, kontaktní i 
odpovědnou osobu za vystavovatele- +email, telefon; zda požadují reklamu od organizátora výstavy 
této akce, návrh plakátu. 

- parametry exponátu, zabezpečené materiální vybavení prezentace vystavovatelem a rozsah 
bezpečnostních opatření k jeho prezentaci, ohrožený prostor při střelbě – prezentaci, kdo bude za 
prezentaci odpovídat, jeho odborná způsobilost; 

- zda požaduje zabezpečit prostor prezentace, vybavenost, pohoštění (rozsah), přepravu účastníků (na 
schválenou střelnici – výběr provede zbrojíř dle požadovaného rozsahu prezentace); řídícího střelby, 
jakým jazykem bude veleno při střelbě, pravidla střelby. 

 
5. Prodané, darované zbraně a střelivo podléhají písemnému schválení organizátora výstavy 
s podpisem zbrojíře, případně oprávněného orgánu státní správy. Vystavovatelem lze darovat 
návštěvníkovi jen takové zbraně a střelivo (případně jejich hlavní části), které dle legislativy v ČR nepodléhají 
registraci, evidenci, státnímu dozoru, které nepodléhají evidenci u zbrojíře.  

Dokladem k vynesení takových exponátů z výstavní plochy je „Povolení k vynesení zbraně, střeliva“, které 
schvaluje, vystavuje na vyžádání vystavovatele (den předem, ve výjimečných případech minimálně 4 hodiny 
před požadovaným termínem k vynesení) zbrojíř FF22. Vynášení exponátů poslední den, před časem 
ukončení výstavy (21. 10. 2022) vyžaduje vystavovatel dne 21. 10. 2022 do 12 00 hod. u zbrojíře. 
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Všeobecná ustanovení  
 

6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
6.1. Zbrojíř odpovídá organizátorovi výstavy za plnění podmínek zabezpečení zbraní, střeliva, munice, 
bezpečnostního a vojenského materiálu dle zákonů ve výstavní ploše; za řádný výkon ostrahy a k tomu je 
oprávněn vydávat závazné pokyny ostraze (Soukromá bezpečnostní agentura /SBA/), zabezpečujícímu 
personálu výstavy i vystavovatelům. Zbrojíř výstavy vede evidenci exponátů zbraní a střeliva, 
bezpečnostního a vojenského materiálu, plní část povinností zejména dle §§ 40 a 61 zákona č. 119/2002 Sb., 
upřesněných „Bezpečnostním projektem výstavy FF22“ a těmito pokyny pro vystavovatele, které tvoří 
„vnitřní předpis „ dle odst. 1d)§39 zák. 119/2002Sb. V případě řešení krizových situací řídí činnost do doby 
zahájení zásahu „integrovaného záchranného systému“, nebo dílčího – policejního v celé výstavní a 
prezentační ploše FF22. 

 
6.2. Za provedení přípravy zbraní a střeliva k veřejnému vystavování, za prokázání oprávněného 
vlastnictví a skutečného technického stavu exponátu, za evidenci exponátů odpovídá vystavovatel, držitel 
zbrojní licence a jím určená „odpovědná osoba“- držitel zbrojního průkazu patřičných skupin, který je 
uveden na formuláři SEZNAM EXPONÁTŮ BEZPEČNOSTNÍHO, VOJENSKÉHO MATERIÁLU, ZBRANÍ A 
STŘELIVA. 

Jakékoliv změny v evidenci exponátů zbraní a střeliva, vojenského a bezpečnostního materiálu je povinen 
vystavovatel nahlásit písemně zbrojířovi bez zbytečného odkladu. Pro zahraničního vystavovatele je 
odpovědnou osobou „dovozce“. V případě pokynu organizátora FF22 vykonává dočasně činnost 
„odpovědné osoby“ zbrojíř, nebo jeho zástupce na výstavě. Exponáty zbraní a střeliva je povinen 
vystavovatel instalovat v den kolaudace (18. 10. 2022), nejpozději do 17.00 hod. tak, aby expozice mohla 
být komplexně prověřena orgány státní správy (od 13.00 do 18.00 hod) a zbrojířem. Bezpečnostní agentura 
odpovídá za prostor uvnitř perimetru. Hrozby, rizika i opatření jsou rozpracovány v „Bezpečnostním 
projektu FF22“. Povinnosti vystavovatele prověřuje orgán státní správy - KŘ PČR Praha (u expozic 
zahraničních vystavovatelů také MPO/LS  a Celní správa) a zbrojíř - v rámci kolaudace (dne 18. 10. 2022 od 
13.00 do 18.00 hod.), dále v průběhu výstavy dle potřeby. 
 
 
Přemísťování exponátů zbraní a střeliva, vojenského a bezpečnostního materiálu mimo vyčleněnou výstavní 
plochu, musí vystavovatel předem projednat s pořadatelem výstavy (případně se zbrojířem). Pro vynášení 
exponátů mimo prostor perimetru výstavy vydává na požádání vystavovatele zbrojíř písemné potvrzení, v 
případě, že nebude porušen zákon č. 119/2002Sb. a nebude narušen vzhled expozice. Takový požadavek 
vystavovatele pro poslední den výstavy (na den 21.10. 2022) je nezbytné doručit zbrojířovi nejpozději dne 
20. 10. 2022 do 12.00 hodin.  
 
6.5. Všichni účastníci výstavy FF22 jsou povinni se podrobit, podle potřeby, detekční kontrole, 
organizované v prostoru výstavy i prezentací, doprovodných programů. Je zákaz přinášení – vynášení 
exponátů do - ze zabezpečeného prostoru. Doplnění zásob občerstvení na stáncích je řešeno režimově 
organizátorem výstavy.   
 
6.6. V případě porušení těchto pokynů, obecných zásad vystavování a zákona může organizátor výstavy, 
nebo orgán státní správy (PČR, MPO/LS) zrušit povolení k vystavování zbraní a střeliva daného 
vystavovatele. 
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6.7. Vystavovatel exponátů dle těchto Pokynů prokazuje kolaudační komisi připravenost expozice a 
předkládá stanovené dokumenty o evidenci zbraní a střeliva, vojenského a bezpečnostního materiálu, 
zbrojní licenci a odpovědná osoba zbrojní průkaz v rozsahu manipulace s přihlášenými exponáty. Pro BeM 
Potvrzení o registraci dle zák. 229/2013Sb. v rozsahu prezentovaných skupin, pro VOJMAT Povolení MPO k 
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu položek SVMe a příslušných 
obchodních destinací (viz čl. 2 těchto Pokynů). V případě potřeby, při kontrole orgány státní správy, 
zahraniční vystavovatel povolává zbrojíře, mobil: +420 608 432 224. 
 
6.8. Bude-li veletržní správou vydán pokyn k vyklizení pavilonu (viz Všeobecné podmínky účasti a Krizový 
plán výstaviště), vystavovatelé zbraní, střeliva, vojenského a bezpečnostního materiálu ponechávají 
v expozici odpovědnou osobu za zbraně k ostraze exponátů, do okamžiku pokynu zbrojíře, případně 
bezpečnostní agentury k předání expozice ke střežení. 
 
6.9. Demontáž exponátů zbraní a střeliva dne 21. 10. 2022 se zahajuje uložením a zabezpečením zbraní, 
střeliva, bezpečnostního a vojenského materiálu. K účelu návozu obalů na zbraně je umožněn předčasný 
vjezd jednoho vozidla vystavovatele - jeho typ, registrační číslo, jméno řidiče nahlásí vystavovatel zbrojíři 
dne 20. 10. 2020 do 10.00 hod. Povolení k vjezdu vozidla pro návoz obalů na zbraně a střelivo vydává 
organizátor výstavy – seznam těchto vozidel bude na stanoveném vjezdu a vjezd organizuje zbrojíř. 

Od okamžiku, kdy všichni vystavovatelé zbraní a střeliva budou mít tuto část exponátů zabezpečenu 
(vystavovatelé toto nahlásí zbrojířovi, mobil: +420 608 432 224 a jeho zástupci) bude povolen vjezd vozidel 
pro ostatní vystavovatele k zahájení demontáže, současně bude zrušena kontrola na perimetru. Vystavovatel 
nemůže ukončit, přerušit demontáž expozice (ve vyčleněné době pro demontáž), pokud v ní jsou zbraně, 
střelivo a bezpečnostní materiál. Pokud taková skutečnost nastane na závěr demontážní doby dne 21. 10. 
2022, musí odpovědná osoba za zbraně vystavovatele situaci nahlásit zbrojířovi a řešit s ním jejich 
zabezpečení. Okamžikem ukončení výstavy si za zabezpečení zbraní a střeliva v areálu výstaviště odpovídá 
každý vystavovatel samostatně. 
 
6.10. Vstup se zbraní (krátká palná zbraň nošená skrytě) do zabezpečeného prostoru FF22 v době od 
18.00 hod. dne 19. 10. 2022 do 18.00 hod dne 21. 10. 2022: 

- je povolen pouze „odpovědné osobě za exponáty zbraní a střeliva, vojenského a bezpečnostního 
materiálu“ – držiteli zbrojního průkazu patřičné skupiny, která písemně zdůvodní potřebu nošení 
zbraně a které k tomu bylo vydáno zbrojířem zvláštní povolení 

- není povolen návštěvníkům ani ostatním vystavovatelům. 

- nošení zbraní Policií ČR a Vojenskou policií není u těchto složek omezeno, pokud zde vykonávají 
služební činnost v souladu s Bezpečnostním projektem FF22. 

Obvyklé kapesní nože nejsou pro účel bezpečnosti v zabezpečeném prostoru vystavovatelům a 
návštěvníkům na perimetru odebírány. Pokud vystavovatel má v této kategorii zvlášť cenný exponát, je 
třeba jej zapsat do evidence „zbraní“ a takový nesmí být předmětem daru návštěvníkovi. Bezpečnost je 
řešena komplexně, řízena zbrojířem výstavy – viz Pokyny a „Bezpečnostní projekt FF22“, schválený také 
Policií České republiky. 

Vystavovatelé i návštěvníci mohou odložit svoji zbraň ve vstupní hale, kde k tomuto účelu bude zřízen sklad 
zbraní péčí soukromé bezpečnostní agentury.  
 
6.11. Na výstavě FF22 nebudou exponáty s charakterem utajované informace, ani zde nebudou prostory 
pro jednání v režimu zákona o ochraně utajovaných skutečností. 
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V případě dotazů, nejasností, prosím, kontaktujte zbrojíře FF22 na tel + 420 608 432 224, nebo emailem na 
tomas.mazuch@perunarms.cz; v průběhu kolaudace a výstavy v kanceláři zbrojíře u registrace 
vystavovatelů ve vstupní hale 1, PVA EXPO PRAHA. 
 
 
V Praze dne 13. 9. 2022                  
 
 

Zbrojíř FUTURE FORCES FORUM 
                                                      Mgr. Tomáš Mazúch 
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