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Oznámení 2.termínu a místa konání zkoušky odborné způsobilosti 
  
V souladu s ustanovením § 21 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 
a střelivu, ve znění pozdějších předpisů,   
  

o z n a m u j i 
  
panu/paní Jan ŠINÁGL, nar. 09.12.1952 v Beroun, svobodný, doklad: 211479986, trv. 
bytem Bratří Nejedlých č. p. 335, 267 53 Žebrák (dále jen „žadatel") 
  
            termín zkoušky odborné způsobilosti, která se bude konat dne  29.07.2021 v 08:00 
hodin za dodržování základních hygienických pravidel 
  
  
            místo zkoušky odborné způsobilosti na střelnici LERO s.r.o. v Příbrami II, Dlouhá 
ulice 164, tel. 605 757 993  
  
UPOZORNĚNÍ: Vezměte s sebou doklad totožnosti, psací potřeby, brýle /pokud je 
používáte/, finanční hotovost k uhrazení odměny zkušebnímu komisaři za účast u zkoušky 
ve výši 600,- Kč a dále hotovost (její výši určuje provozovatel dle platného ceníku 
střelnice) k uhrazení nákladů spojených s provedením zkoušky na jeho střelnici.   
        

!!!Důležité!!! 
  
Na základě platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného pod 
č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN účinného od 9. července 2021 – prokázání 
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„bezinfekčnosti“: , je každá osoba přítomná na zkoušce odborné způsobilosti povinna 
doložit splnění podmínek uvedených níže: 
  
  
a)  osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  
  
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  
            osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:  
       
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem 
o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že 
u očkování uplynulo:  
           1) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo  
           2) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle 
SPC nejméně 14 dní, 
  
 národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané 
v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným 
subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož 
vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, 
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; 
za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování 
vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní 
certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň 
v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo 
občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením 
k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou 
lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České 
republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu 
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí 
být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba 
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od 
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,  
        osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  
e) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování 
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě 
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se 
dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo  
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 
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přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním 
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným 
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. 
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 
Pokud se před zkouškou odborné způsobilosti neprokážete některým výše 
uvedeným způsobem, nebudete vpuštěni na místo konání zkoušky, neboť byste se 
svým jednáním mohl dopouštět přestupku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, v platném znění. V případě prokázání přestupku je sankce ve správním 
řízení až do výše 3 000 000 Kč. 
  
Oznámení o opatřeních přijatých v rámci zkoušek odborné způsobilosti 
v souvislosti  
s rizikem šíření onemocnění COVID-19. 
Podmínky pro přítomnost na střelnici: 
            Každý žadatel bude vybaven vlastními ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, 
ústa - respirátor bez výdechového ventilu nebo obdobný prostředek) v dostatečném počtu 
na celou zkoušku odborné způsobilosti.  
            Každý příchozí na střelnici si vydezinfikuje ruce prostředkem u vstupu do vnitřních 
prostor střelnice.  
            Dodržovat základní hygienická pravidla.  
            Opětovně vydezinfikovat ruce před manipulací se zbraněmi a střelivem. 
Doporučení: 
            V co největší možné míře setrvávat ve venkovních prostorách střelnice při 
zachování bezpečného odstupu od ostatních osob.  
            Dodržovat bezpečný odstup od ostatních osob na střelnici. 
Poučení: 
            pokud nebudete moci v dohodnutém termínu ze závažných důvodů zkoušku 
vykonat, informujte o této skutečnosti příslušný útvar policie, u kterého byla přihláška 
podána, kam se následně dostavte k seznámení s náhradním termínem a místem konání 
zkoušky; 
            v případě, že se nedostavíte k vykonání zkoušky, bude Vám příslušným útvarem 
policie oznámen nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky nový termín. Pokud se ani 
po oznámení nového termínu zkoušky opakovaně bez náležité omluvy (viz 2. list) u 
příslušného útvaru policie na zkoušku nedostavíte, bude Vámi podaná přihláška odložena. 
            budete-li chtít zkoušku odborné způsobilosti vykonat i po odložení Vašeho 
předchozího podání, je nutné podat novou přihlášku a opětovně uhradit správní poplatek 
ve výši 100,- Kč v podobě kolkové známky. 
            případná změna místa nebo termínu konání zkoušky odborné způsobilosti ze strany 
příslušného útvaru policie Vám bude doručena nejpozději 10 dnů před dnem konání 
zkoušky. 
Na střelnici bude zajištěna dezinfekce, mýdlo, tekoucí voda a jednorázové papírové ručníky. 

 
 
   

  nprap. Ing. Martina Weberová 
  vrchní inspektor 
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