
Tlačová správa 
o.z. Legis Telum – Združenia vlastníkov strelných zbraní 

k návrhu novely smernice č. 91/477/EEC zo dňa 18.11.2015 a k petičnej akcii 
 
Európska komisia predložením návrhu novely smernice č. 91/477/EEC rozpútala v celej EU 
vlnu odporu a konanie predkladateľov vyvoláva množstvo otázok o ich úmysloch a cieľoch. 
Pokus odzbrojiť bezúhonných občanov EU konfrontovaných s vlnou teroristických útokov 
spustil lavínu petičných akcií vo všetkých krajinách EU. Legis Telum sa k tejto iniciatíve 
pripája. 
 
Novela smernice č. 91/477/EEC (podrobnosti viď priložená Analýza smernice) si kladie neskryte za cieľ úplné 
odzbrojenie občanov EU. Návrh vyslovuje zákaz samonabíjacích zbraní, ktoré majú občania v 
legálnej držbe. Zákazu majú podliehať aj zbrane, ktoré občania legálne nadobudli pred 
prijatím novej legislatívy. Tieto zbrane majú byť zničené, pričom smernica nijako nepočíta s 
náhradou za zásah do vlastníckych práv. Mnohé zbrane spravované ako súčasť kultúrneho 
dedičstva zberateľmi a múzeami majú byť povinne znehodnotené. 
 
Návrh vychádza z absurdného predpokladu, že zákonom preverení, bezúhonní občania sú 
bezpečnostným rizikom. Kladie ich tak do jednej roviny s teroristami. Teroristické útoky 
nevykonávajú bezúhonní občania, držitelia legálne nadobudnutých zbraní. Naposledy to boli to 
občania Belgicka, Francúzska a nelegálni prisťahovalci, všetci s pochybnou minulosťou, ktorí si 
svoje zbrane zaobstarali na čiernom trhu.  
 
Prezident François Hollande označil tento stav za vojnu. Je nepochopiteľné, že okamžitou reakciou 
Európskej komisie je pokus zabrániť riadnym občanom ochrániť seba a svoje rodiny v prípade 
ohrozenia. Podobný stav, aký vzniká v Európe, nastal v Izraeli. Hrozba ďalšou intifádou sa spája s 
vlnou každodenných teroristických útokov. Reakciou izraelskej vlády bolo odporúčanie občanom: 
„Ak legálne vlastníte zbraň, tak ju noste pri sebe.“ ( hovorca vlády Mark Regev CNN 15.10.2015)  
 

Legálne ozbrojená občianska spoločnosť je zárukou slobody a pôsobí ako paušálna prevencia 
kriminality a terorizmu. 
 
Komisiou navrhovaná novela sa však vôbec nedotýka boja proti terorizmu. V kontexte 
celoeurópskej situácie sa zámer predkladateľov javí celkom absurdný a scestný. Ignoruje národné a 
historické špecifiká. Európska komisia sa snaží bezprecedentne zasiahnuť do vnútorných práv 
členských krajín. Návrh svojím majetkovým dopadom porušuje ústavy členských krajín a pri 
dôslednom uplatnení dôjde k likvidácii historického dedičstva, a to povinným znehodnotením 
zbierkových zbraní ktoré majú charakter historických pamiatok v hodnote miliónov eur.  
 
V súčasnosti je legálna držba zbraní a zákony upravujúce tento stav výlučne v kompetencii 
jednotlivých členských štátov EU. Vyplýva to z historických špecifík a rozdielnych prístupov v 
jednotlivých štátoch, ktoré sa formovali stáročia. Návrh novely je nezlučiteľný s právnymi 
systémami jednotlivých krajín. Jeho vynútená aplikácia do právnych systémov členských krajín EU 
vyvolá hlboký nesúlad s ich ústavným právom.  
 
Slovenská republika má jeden z najmodernejších a najpokrokovejších zákonov o zbraniach a 
strelive v EU. Ústava SR chráni právo na život a majetok. Vnútením smernice by sme zdegradovali 
náš právny systém o niekoľko stupňov. Ide o porušenie základných princípov právneho štátu 
a slobody jednotlivca a konflikt so základnými ústavnými princípmi Slovenskej republiky.  
 
Pod tlakom takejto vážnej hrozby sa Legis Telum obrátilo na Vládu SR a našich zástupcov 
v zákonodarnom zbore NRSR a EP so žiadosťou, aby zásadne odmietli návrh novely smernice č. 



91/477/EEC. Zároveň sa zapojilo do celoeurópskeho procesu, ktorého úlohou je zastaviť tieto 
snahy. Aj keď je smernica predkladaná v skrátenom konaní, niektoré vlády stihli zareagovať. 
Napríklad vláda Fínska spolu s parlamentom už jednotne odmietli smernicu ako celok.  
 
V súlade s právnymi normami EU sa petícia občanov a občianskych združení predloží v Bruseli. 
Slovensko sa cestou petície organizovanej Legis Telum na tomto celoeurópskom petičnom procese 
podieľa. Je neprijateľné, aby sme akceptovali snahy, ktoré siahajú na legálne nadobudnutý majetok, 
ohrozujú našu bezpečnosť a zásadne rozvracajú naše právne prostredie. 
 
 
Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní je občianske združenie s celorepublikovou 
pôsobnosťou. Zastupuje organizácie s členskou základňou vyše 100-tisíc ľudí spolupracuje aj s výrobcami 
a predajcami zbraní a streliva. Je pridruženým členom AFEMS – európskeho združenia výrobcov streliva. 
Ako zástupca verejnosti sa pravidelne podieľa na legislatívnom procese na úseku zbraní a streliva na pôde 
PPZ a MVSR. 
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Prílohy: 

Stručné zhrnutie obsahu návrhu novely smernice č. 91/477/EEC, ktorá reguluje nadobúdanie 
a držbu zbraní v štátoch EU 

Krátke stanovisko k návrhu smernice EÚ, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EEC o 
kontrole získavania a vlastnenia zbraní  


