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POKYNY PRO VYSTAVOVATELE ZBRANÍ, STŘELIVA, 
VOJENSKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO MATERIÁLU 

 

Navigace v dokumentu: 

A) Legislativní požadavky vyplývající ze zákonů České republiky – strana 1 - 5 

B) Organizační pokyny pro vystavovatele zbraní a munice na VELETRHU – strana 7 - 9 
 

A) Legislativní požadavky vyplývající ze zákonů České republiky 

Na veletrzích IDET a PYROS/ISET 2013 /dále v textu také IDET13/ je povoleno vystavovat zbraně, 
střelivo, vojenský a bezpečnostní materiál v souladu se zákony a přijatými smluvními závazky České 
republiky: 

 
1. Veškeré exponáty zbraní a střeliva jsou zákonem 119/2002Sb. rozděleny do následujících 

kategorií /dále v textu ktg./ (uvedeno zkrácené znění legislativních předpisů. Úplné znění zákona i 
vyhlášek je pro potřeby IDET13 k dispozici u zbrojíře pro policejní a bezpečnostní účely. Tento text 
Pokynů bude upraven dle novely zákona 119/2002Sb., která je v současné době projednávána.): 

 

1.1. Zbraně kategorie A, B nebo C, které jsou registrované podle zákona č. 119/2002 Sb.,                       
o zbraních a střelivu, na základě přihlášky vystavovatele z České republiky, který je jejich oprávněným 
vlastníkem; 

 

1.1.1. Zbraně ktg. A „zakázané“ - vojenské, samočinné, nevyrobené z kovů, zákeřné, s pevně 
vestavěnými tlumiči hluku, laserovými zaměřovači a s noktovizory, střelná nástrahová zařízení, 
střelivo se střelou průbojnou, výbušnou, zápalnou. Zakázanými zbraněmi jsou také doplňky zbraní – 
tlumiče hluku výstřelu, zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů a laserové 
zaměřovače. Organizátoři veletrhu nemají zájem o podporu nezákonné prezentace, proto povolí 
vystavovat z této kategorie jen takové zbraně, munici a jejich příslušenství, které jsou legislativou ČR, 
případně státu vystavovatele povoleny. Zahraniční vystavovatelé se k tomu prokáží dokladem 
(certifikátem s ověřeným překladem nebo legislativním předpisem psaném v anglickém nebo českém 
jazyce) legislativně oprávněné autority daného státu. Výjimku tvoří exponáty zahraničních expozic EU 
a států, které přijaly zásady C.I.P. Vystavovatelé jsou povinni mít s sebou písemné doklady o 
bezpečnosti takového exponátu v českém, nebo anglickém jazyce. Na IDETu 13 exponáty schválí 
zbrojíř veletrhu, případně po konzultaci s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva; 

 
1.1.2. 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, opakovací a 
samonabíjecí s hladkým vývrtem,které mají hlaveň kratší jak 600 mm; samonabíjecí s vzhledem 
samočinných zbraní a signální zbraně ráže nad 16 mm/; 
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1.1.3. Zbraně ktg. C „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 perkusní a jedno či víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně, 
neuvedené v kategorii „B“; 
 
1.2. Zbraně ktg. D „ostatní neuvedené v ktg. A, B, C“ – historické zbraně, vyrobené včetně r. 1890; 
typu flobert s Eomax = 7,5 J; plynové na vzduchovou kartuš a s Eomax = 16 J; expanzní; mechanické 
s napínací silou nad 150 N; znehodnocené a zbraně v řezu (viz také kap. 1.2.), 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. Znehodnocené zbraně ze států, které přijaly 
C.I.P. jsou respektovány dle národních norem s patřičnou dokumentací (certifikátem) a není nutné na 
ně vyžadovat udělení povolení; 
 
1.3. Zbraně a střelivo, které jsou nabývány a drženy v evidenci výrobců, prodejců z České republiky 
dle zákona; 
Takto rozděleny musí být i zbraně v dokumentaci pro registraci i evidenci na veletrhu. Při pochybnosti 
o zařazení typu zbraně a střeliva do kategorie rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 
(www.cuzzs.cz ). 
 
Zahraniční vystavovatelé použijí pro zbraně a střelivo, dovezené za účelem veřejného vystavování  
standardní licenční tiskopisy.    
Vystavovatele z ČR evidují zbraně a střelivo na tiskopise číslo 4. 

 
2. Vojenský a bezpečnostní materiál, zbraně, střelivo, munici (které současně splňují kritéria 

vojenského, nebo bezpečnostního materiálu) na základě licence,  
- dle novelizovaného zákona č. 38/1994 (o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 

/VOJMAT/), a prováděcí vyhlášky č. 210/2012 (seznam VOJMAT a vzory tiskopisů), platné 
dnem 30.6.2012.;  

- dále zákona č. 228/2005Sb. a jeho Nařízení vlády č. 230/2005 Sb. - seznam stanovených 
výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených 
výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení;  

- nebo zákona č. 61/1988 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o 
licenčním řízení při respektování Směrnice 91/477/EHS. Licence vyžádá u Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR oprávněný dovozce. Přeprava těchto zbraní je řešena v souladu s § 50 
odst. 3 a 4 zákona č. 119/2002 Sb., také dle čl. 11 (3,4) Směrnice 91/477/EHS (viz 
NV151/2004Sb.); čl. 10 (3,4) Směrnice 93/15/EHS dle platných novel. 

 
 

2.1. Vojenský materiál je řešen zák. č. 38/1994 Sb., § 5/1 až 3.  
Veškeré střelivo ktg A - náboje se střelou průbojnou, výbušnou, zápalnou nebo svítící podléhá 
kontrolnímu režimu zahraničního obchodu s vojenským materiálem. 

Vojenský materiál  pro tuzemské vystavovatele bude na IDET 13 evidován v samostatném tiskopise č. 
4, kde ve sloupci tabulky č.1 bude odvolávka §5 zákona 38/94Sb; ve sloupci č. 2 bude číslo SVMe (dle 
vyhl. 210/2012Sb.) , ve sloupci 3 bude název materiálu a dále identifikující údaje o výrobku. Je—li 

http://www.cuzzs.cz/
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předmětem žádosti 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).  

2.2. Bezpečnostní materiál /BeM/je řešen zákonem čís. 310/2006Sb. a jeho přílohami rozčleněn do 

skupin:                                                           

 
Skupina 1 Vojenské zbraně, na které se nevztahuje zákon č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 
Skupina 2 Součásti pro vojenské zbraně nebo vojenskou munici včetně munice pro zbraně skupiny 10 
Skupina 3 Systémy a podsystémy řízení palby a jejich součásti a příslušenství 
Skupina 4 Vojenská vozidla bez zbraňových systémů a jejich součásti, mají-li takové vlastnosti, které 
zvyšují odolnost vozidla požadovanou pro vojenské účely (pancéřování, lafetace zbraní) 
Skupina 5 Vojenské výbušniny, hnací látky, pyrotechnické prostředky a speciální paliva, na které se 
nevztahuje zákon č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Skupina 6 Vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, letecké 
motory nebo zařízení letadel nebo vrtulníků, na které se nevztahuje zákon č. 119/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
Skupina 7 Elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami a jejich 
speciálně konstruované součásti 
Skupina 8 Speciální zařízení pro vojenský výcvik, simulování a vyhodnocování vojenských situací, 
speciálně konstruované součásti a příslušenství pro tato zařízení a speciální počítačové a programové 
vybavení pro tato zařízení, výrobu a použití výrobků uvedených v této specifikaci 
Skupina 9 Vojenská zařízení, technologie, materiály a jejich speciálně konstruované součásti včetně 
zařízení a technologií pro výrobu výrobků uvedených v této příloze 
Skupina 10 Systémy zbraní směrované energie nebo s kinetickou energií a jejich speciálně 
konstruované součásti a související zkušební a vyhodnocovací zařízení a provozy, diagnostické 
vybavení a přístroje 
Skupina 11 Fotografická a elektrooptická zobrazovací zařízení a vybavení bezpilotních prostředků a 
jejich součásti 
K evidenci bezpečnostního materiálu na IDET 13 je používán tiskopis č. 4 pro tuzemské vystavovatele, 
ve kterém je členění dle uvedených skupin - BeM/číslo skupiny. V případě potřeby využijte v malé 
kolonce „komentář“.  

 
3. Veškeré zbraně,střelivo, munice, vojenský, i bezpečnostní materiál určené jako exponát pro 
vystavování, musí být „deaktivované“.  
 
Za deaktivaci odpovídá vystavovatel, provedení kontroluje zbrojíř veletrhu. 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 veletrhu. Provádí se vyjmutím skupin, součástek, 
zkrácením zápalníku o jeho přesah,  přičemž v přiděleném výstavním prostoru se tyto 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 25. 3. 2013.Vhodnost 

http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=119/2002;z;S&last=1
http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=61/1988;z;S&last=1
http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=119/2002;z;S&last=1


Pokyny pro vystavovatele zbran├¡ atd._final - IDET 13 PRO VELETRHY IDET, PYROS/ISET 2013 4 

schvaluje písemně pro „Technický projekt vystavovatele“ zbrojíř veletrhu IDET 13 (e-mail: 
armourer48@gmail.com). 

3.1. 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 (plné 
znění vyhlášky č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva 
a výrobě jejích řezů, je na www.cuzzs.cz.). 

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. 

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 – řezu platný doklad. Znehodnocené zbraně z bezpečnostního 
hlediska nejsou registrovanými zbraněmi, při splnění podmínek stanovených § 39 odst. 2                        
zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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 IDETu13 (případně 
předběžně, kterou si sjednává vystavovatel se zbrojířem IDET 13) fyzicky střelivo prověří. Zbrojíř 
veletrhu rozhoduje o případném vyřazení exponátu z výstavní plochy, pokud nemá k původu a 
technickému stavu exponátu patřičné doklady. 

 
3.2.2. Znehodnocené střelivo (ktg. D/Z), na kterém jsou provedeny nevratné úpravy, znemožňující 
další použití pro střelbu a je označeno dle vyhlášky č. 371/2002 Sb. Střelivo a munice neobsahují 
zápalné, výbušné látky; 
 
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 dle zák. č. 119/2002 Sb. a kontrolnímu režimu zahraničního 
obchodu. Do přehledu exponátů se však s příslušnou kategorií zapisují a tím vystavovatel deklaruje 
stav exponátu. 

 
3.2.5. Pro účely dovozu a vývozu, jen za účelem veřejného vystavování, není třeba licence podle 
legislativních předpisů v případě, jedná-li se o původně vojenskou zbraň,  nebo vojenskou munici - viz 

mailto:armourer48@gmail.com
http://www.cuzzs.cz/
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§ 4 zák.č.119/2002 Sb., 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 exponátů. 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 
veletrhu . V případě, že způsob znehodnocení nebude plně odpovídat vyhlášce č. 371/2002 Sb., nebo 
národním 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 15.3.2013 zbrojířovi veletrhu současně 
s písemným prohlášením o zabezpečení kontroly bezpečnosti těchto exponátů v rámci „kolaudace 
expozic“ prováděné dne 21.5.2013. Oprava tohoto seznamu dle výsledků kontroly bude případně 
dodána v den kolaudace do 14 hodin. 

 

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 IDETu 13 na základě žádosti vystavovatele, zaslané organizátorovi veletrhu. Pak exponáty k 
prezentaci přejímá zbrojíř podle tiskopisu číslo 5 a zajišťuje jejich uložení mimo prostor veletrhu, 
zpravidla v místě prezentace. Pro potřeby prezentace vystavovatel v žádostí uvede známé 
(požadované) údaje: 

- termín, dobu předvádění, plánovaný počet účastníků a požadovaný rozsah prezentace, 
- parametry exponátu a rozsah bezpečnostních opatření k jeho prezentaci, ohrožený prostor při 

střelbě; 
- zda požaduje zabezpečit prostor prezentace, vybavenost, přepravu účastníků. 
 
5. Prodané, darované zbraně a střelivo podléhají písemnému schválení organizátora veletrhu. 
Vystavovatelem lze darovat návštěvníkovi jen takové zbraně a střelivo (případně jejich části), které 
dle legislativy v ČR nepodléhají registraci, evidenci, státnímu dozoru.  

Dokladem k vynesení takových exponátů z výstavní plochy je „Povolení k vynesení zbraně, 
střeliva“, které vystavuje na vyžádání vystavovatele (den předem, ve výjimečných případech 
minimálně 4 hodiny před požadovaným termínem k vynesení ) zbrojíř IDET 13. 
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B) Organizační pokyny pro vystavovatele zbraní a munice na VELETRHU 

 

1. Zbrojíř odpovídá organizátorovi veletrhu 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 i vystavovatelům. Zbrojíř veletrhu 
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 veletrhu IDET 13“. V případě řešení krizových situací řídí činnost do doby zahájení 
policejního zásahu. Komplexní dohled nad exponáty ve vojenském objektu dle legislativy Armády 
ČR zabezpečuje „Bezpečnostní manažer MO na IDET 13“, zbrojíř veletrhu je oprávněn ve 
vojenském objektu IDETu13 provádět kontrolu a vydávat závazné pokyny pro dodržení zákonů ČR 
rozpracovaných na podmínky veletrhu v Bezpečnostním projektu pro 12.mezinárodní veletrh 
obranné a bezpečnostní techniky /IDET 13/. V případě řešení krizových situací zbrojíř řídí činnost 
do doby zahájení zásahu integrovaným záchranným systémem. Zbrojíře  zastupuje - zástupce 
Tomáš MAZÚCH v době jeho nepřítomnosti a v pověřených úkolech. 
 
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 patřičné skupiny, 
který je uveden na tiskopise č.4 - Seznam exponátů…..  

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 IDET 13 vykonává 
dočasně činnost „odpovědné osoby“ zbrojíř veletrhu. Exponáty zbraní a střeliva je povinen 
vystavovatel instalovat v den kolaudace (21. 5. 2013), nejpozději do 16.00 hod tak, aby expozice 
mohla být komplexně prověřena orgány státní správy a zbrojířem a předána ke střežení 
bezpečnostní agentuře do 18.00 hod, která o skutečném stavu převzaté expozice pořizuje 
fotodokumentaci a přejímací protokol. Bezpečnostní agentura odpovídá za prostor uvnitř 
perimetru, zvýšený režim ostrahy je u převzatých expozic. Hrozby, rizika i opatření jsou 
rozpracovány v  „Bezpečnostním projektu IDETu 13“. Povinnosti vystavovatele prověřuje orgán 
státní správy - MěŘ PČR Brno (u expozic zahraničních vystavovatelů také Celní správa) a zbrojíř - 
v rámci kolaudace (dne 21. 5. 2013 od 13.00 do 18.00 hod.), dále v průběhu veletrhu dle potřeby. 

 

3. O exponátech zbraní uvede 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: armourer48@gmail.com do 15. 3. 2013. Následně, 
vyplněné a schválené tištěné originály těchto tiskopisů zašlete, organizátorovi s určením „pro 
zbrojíře“ do termínu 20. 3. 2013. Upřesnění je možné podáním nového tiskopisu číslo 4, (nebo 
číslo 2 pro dovezené zbraně) do kanceláře zbrojíře nejpozději v den  kolaudace veletrhu - do 09.00 
hod.! 
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4. Veškeré exponáty zbraní a střeliva (přihlášené na veletrh a upřesněné do zahájení 
kolaudace veletrhu) se umisťují v expozici do: 

a) uzavřených vitrín; 
b) uzamykatelných vitrín, přístupných pouze vystavovateli; 
c) na instalovaných stojanech, stěnách, ke kterým jsou připevněny (zámek, lanko); 
d) jinak – dle návrhu vystavovatele, splňující podmínku zabezpečení proti zcizení, zneužití                 

a schválené zbrojířem veletrhu a kolaudační komisí. 
 

Exponáty s pohonnou jednotkou podvozku, nástavby se zabezpečují vystavovatelem tak, aby 
nemohlo dojít k nastartování, odbrždění a k pohybu exponátu neoprávněnou osobou. V situaci, že by 
vystavovatel vytvořil možnost ohrožení života a zdraví návštěvníků, muže být okamžitě z veletrhu 
vykázán, bez náhrady za zaplacené poplatky. 
Přemísťování exponátů zbraní a střeliva,vojenského a bezpečnostního materiálu  mimo 
vyčleněnou výstavní plochu, musí vystavovatel předem projednat s pořadatelem veletrhu 
(případně se zbrojířem). Pro vynášení exponátů, mimo prostor perimetru výstav vydává na 
požádání vystavovatele zbrojíř písemné potvrzení, v případě, že nebude porušen zákon č. 
119/2002 Sb.a nebude narušen vzhled expozice. Takový požadavek vystavovatele pro poslední 
den veletrhu (na den 24. 5.2013),  je nezbytné doručit zbrojířovi, nejpozději dne 23. 5. 2013 do 
12.00 hodin.  
 

5. Všichni účastníci veletrhu IDET 13 jsou povinni se podrobit, podle potřeby, detekční 
kontrole, organizované v prostoru veletrhu. Je zákaz přinášení – vynášení exponátů do - ze 
zabezpečeného prostoru. Doplnění zásob potravin na stáncích je řešeno organizátorem veletrhu.   

 

6. V případě porušení zásad a zákona může organizátor veletrhu, nebo orgán státní správy (PČR, 
MPO/LS) zrušit povolení k vystavování zbraní a střeliva daného vystavovatele. 

 

7. Pokud se vystavovatel zbraní, střeliva, vojenského a bezpečnostního materiálu  nedostaví do 
stánku nejpozději 15 minut před otevírací dobou pro veřejnost, organizátor zabezpečuje 
samostatnou ostrahu, která se fakturuje vystavovateli ve výši  900,- Kč (36 EURO) za každou 
započatou hodinu ostrahy. Vystavovatel je povinen činit veškerá opatření k zabezpečení své expozice. 
Musí řádně denně předávat svou expozici ostraze (nejpozději do 45 minut po ukončení výstavní 
doby) a zpět přebírat expozici od ostrahy (nejpozději do 08.45 hod. denně). V době od převzetí 
výstavní plochy od ostrahy, do zpětného předání ostraze, musí mít vystavovatel exponáty pod 
neustálou kontrolou. Pokud vystavovatel zapůjčuje exponát zbraně, střeliva, vojenského a 
bezpečnostního materiálu návštěvníkovi, musí přijmout taková opatření, aby nedošlo ke zranění 
neodbornou obsluhou a k zcizení exponátu, věci. Vystavovatel prokazuje kolaudační komisi 
připravenost expozice a předkládá stanovené dokumenty o evidenci zbraní a střeliva. V případě 
potřeby, při kontrole orgány státní správy, zahraniční vystavovatel povolává zástupce zbrojíře GSM: 
+420 608 432 224. 
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8. Vystavovatel může požádat o nadstandardní zabezpečení pronajaté plochy u zbrojíře IDET 13,                         

formou placené služby. Jakákoliv forma zabezpečení expozic musí být součástí „Technického projektu 

expozice“, který podléhá schválení zbrojířem. Samostatné zabezpečení stánku v provozní době 

veletrhu bezpečnostní agenturou (bez palné zbraně) je možné, vystavovatel to oznamuje zbrojířovi 

písemně na tiskopise čís. 4, nebo 2. Organizátor veletrhu v součinnosti se zbrojířem musí schvalovat 

využití výstavních ploch mimo provozní dobu ke společenským nebo jiným aktivitám vystavovatelů. 

 

9. 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. 

 

10. Demontáž exponátů zbraní a střeliva dne 24. 5. 2013 se zahajuje uložením a zabezpečení 
zbraní, střeliva, bezpečnostního a vojenského materiálu. Vystavovatelům, kterým byly expozice 
přebírány bezpečnostní agenturou (Vojenskou policií) je povoleno zahájit inventuru a ukládání 
zbraní do přepravních obalů nejdříve hodinu před ukončením provozní doby.  K účelu návozu 
obalů na zbraně je umožněn předčasný vjezd jednoho vozidla vystavovatele - jeho typ, registrační 
číslo, jméno řidiče nahlásí vystavovatel zbrojíři dne 23. 5. 2013 do 12.00 hod. Povolení k vjezdu 
vozidla pro návoz obalů na zbraně a střelivo vydává organizátor veletrhu. 

 

Od okamžiku, kdy všichni vystavovatelé zbraní a střeliva budou mít tuto část exponátů 
zabezpečenu, 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 cenné exponáty a 
majetek. Vyjmutí zbraní i střeliva z expozic, uložení do přepravních obalů oznámí odpovědná 
osoba vystavovatele neprodleně zbrojíři na jeho mobil: +420 602 742 346. Okamžikem ukončení 
veletrhu si za zabezpečení zbraní a střeliva v areálu výstaviště odpovídá každý vystavovatel 
samostatně. 

 

11. Vstup se zbraní (krátká palná zbraň nošená skrytě) do zabezpečeného prostoru veletrhů 
IDET 13, v době od 18.00 hod. dne 21. 5. 2013 do 16.00 hod dne 24. 5. 2013: 

- je povolen pouze „odpovědné osobě za exponáty zbraní a střeliva, vojenský a bezpečnostní 
materiál“- 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 IDETu 13. 
 
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 veletrhu – viz pokyny a 
„Bezpečnostní projekt IDETu 2013“, schválený také Policií České republiky. 
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Vystavovatelé i návštěvníci mohou odložit svoji zbraň ve vstupní hale pavilonu P, kde k tomuto 
účelu bude zřízen sklad zbraní péčí soukromé bezpečnostní agentury.  

 
12. Na veletrhu IDET a PYROS/ISET 2013 nebudou vystavovány exponáty s charakterem 

utajovaných informací (viz zákon č. 412/2005Sb. ) ani k utajovanému jednání nejsou vyčleněny 
zabezpečené prostory. 

 
 
V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte zbrojíře veletrhu Ing. Vladimíra Maršíka. Do 16. 5. 2013 
na: tel/fax.+ 420 272 731 597 a od 17. 5. 2013 na výstavišti  tel: +420 541 156 556, GSM: +420 602 
742 346, nebo e-mail: armourer48@gmail.com.  
V průběhu výstavby, demontáže expozic a během veletrhu bude zbrojíř k dispozici v kanceláři zbrojíře 
veletrhu v pavilonu „P“ (číslo kanceláře bude uvedeno ve vrátnici pavilonu P). 
 
 
 
 
 

V Praze dne 9.12.2012               Zbrojíř veletrhu IDET a PYROS/ISET 2013 

                                                                Ing.Vladimír MARŠÍK 

mailto:armourer48@gmail.com

