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Motto k zamyšlení
„Myšlenky neřadíme jako vlaky, neboť nejezdí po kolejích:  
přesto však mohou narazit.“       
       — Ivan Fontana

Někdy před 30 lety, 
když jsem nastupoval 
k městské  policii,  byl 
součástí přijímacího ří-
zení  i  pohovor  s  psy-
chologem. Při vší úctě 
k psychologii i lidem, 
kteří se jí zabývají, ne
mám  tohle  „šťourání“ 
v mé mysli a duši vůbec 
rád. Navíc si vůbec nej-
sem jistý, zda mé pocity 
a  myšlenky  vypadají 
z venku stejně jako ze-
vnitř. Seděl jsem tehdy 
před podsaditým, pro-
šedivělým a očima tě-
kajícím odborníkem na 
lidské duševno, a trpěli-
vě odpovídal na jeho 
otázky. Nebylo jich má-

lo, ale chápal jsem, že určenou baterii důmy-
slných dotazů prostě musím ustát. Podařilo 
se. Už jsem se zvedal ze židle, kdy zazněla 
jeho tichá, ale jasná slova. „Ještě si na chvíli 
sedněte prosím!“ Slůvko „prosím“ vůbec ne-
ladilo s tónem hlasu a důrazem, který do něj 
onen psycholog vložil. Měl jsem pocit, že na 
chvíli vypadnul z role uklidňujícího a chápa-
jícího dobráka, ale bez okolků jsem se posa-
dil zpět na židli. V jeho rukách jsem zahléd-
nul balíček barevných karet. Rozložil je na 
stole přede mnou a pečlivě  je promíchal. 
Plocha stolu se proměnila v pestrou mozai-
ku. Úkol zněl  jasně. Poskládejte barevné 
karty do řady v libovolném pořadí. Pustil 
jsem se do toho a bez velkého přemýšlení, 
veden jen svým podvědomím a přirozeným 
smyslem pro pořádek a systematičnost, jsem 
kartičky poskládal do dlouhé a úhledné řa-
dy. Jeho oči se na pár okamžiků zastavily 
a já v nich četl obavy, starost a možná i zdě-
šení. „Pane kolego“, řekl mi vážným hlasem. 
„Vy zřejmě prožíváte těžké období, viďte“. 
Pár vteřin jsem si odpověď promýšlel, abych 

si hned na začátku nezničil kariéru strážníka 
městské policie, ale nakonec jsem upřímně 
odpověděl: „No těžké období bych tomu ne-
říkal, ale ta hodina s vámi opravdu nebyla 
nic moc“. Pokýval hlavou, mírně se pousmál 
a odhalil mi tajemství, jež mu prozradily ba-
revné karty. Poskládal jsem je od nejtmav-
ších až po ty nejsvětlejší. První polovina řa-
dy kartiček tak působila chmurně, a protože 
jsem tmavými odstíny začal, bylo zřejmé, že 
mám problém. „Podle tohoto testu bych mo-
hl usuzovat, že jste zralý na sebevraždu…“. 
Řekl to sice vážným hlasem, ale koutky úst 
se mu pomalu zvedaly k šibalskému úsměvu. 
Pomalu jsem vstal ze židle, oplatil mu jeho 
úsměv a z prostředku řady vybral modrou 
kartičku. „Nedělejte si starosti, pane dokto-
re, příště začnu bílou, ale modrou mám stej-
ně nejraději“. 

Tak tato vzpomínka se mě nedávno vy-
nořila v paměti, při služební cestě do Prahy. 
Čekalo mně vystoupení na odborném semi-
náři k problematice prevence vloupání. 
S velkým předstihem jsem si rezervoval jíz-
denku i místo ve vlaku. V rezervačním sys-
tému na internetu jsem si našel místo na kon-
ci vlaku ve vagónu číslo 5, který byl označe-
ný jako třída RELAX. Samostatná sedačka 
ve směru jízdy mi dávala naději na klidné 
3 hodiny cesty a možnost připravit se ještě 
na svoji prezentaci. Přišel den odjezdu a ráno 
jsem vyrazil na nádraží. Dorazil jsem 10 mi-
nut před odjezdem a vše se zdálo být v po-
řádku. Vlak byl již přistavený na nástupišti. 
Procházel jsem od lokomotivy podél vlaku 
a postupně míjel očíslované vozy až k tomu 
poslednímu, pátému. V pohodě jsem si našel 
i svoji sedačku, která byla samostatná a po 
směru  jízdy. Prostě  všechno  jak má být. 
Všechno fungovalo,  jak mělo. Vlak odjel 
včas, pátý vagón byl poslední v řadě a sedač-
ka byla samostatná a po směru jízdy. Co víc 
si přát. 

Praha a její hlavní nádraží opět „nezkla-
malo“. Naštěstí je tu Metro a tak mi rychlý 

Barevné kartičky v nás…

➜ …dokončení na 4. straně

Na slovíčko,
přátelé…

Nejmocnější je ten člověk,  
který ovládl sebe.

— Seneca

únik z nádraží dává šanci nevidět, co 
vidět nemusím. Trasou C „frčím“ až 
na konečnou do Letňan, tam pár kro-
ků na výstaviště a pak pár hodin na 
semináři. I tady všechno klaplo na vý-
bornou. Odpoledne zase metrem zpát-
ky na Hlavní nádraží a podchodem na 
nástupiště. I přesto, že mám číslo va-
gónu i sedačky v paměti, pro pořádek 
si kontroluji jízdenku. Vše v pořádku. 
Opět  třída RELAX,  vagón  číslo  5 
a samostatná sedačka po směru jízdy. 
Vlak už stojí na nástupišti, ale je ještě 
zavřený. Uklízí se. Nevadí, pár minut 
do odjezdu ještě máme. Dvě minuty 
před odjezdem se dveře vozů otevírají 
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V poslední době se množí podvodné 
reklamy, které nabízejí možnost investic do 
veřejně  známých  firem  (např.  ČEZ, 
Agrofert, Česká  spořitelna  apod.)  nebo 
kryptoměn. Reklama se většinou objevuje 
na sociálních sítích, především na Face
booku, ale můžete  ji objevit  i na  jiných 
místech.

Co  se  stane,  když  projevíte  zájem? 
Scénář může vypadat takto: 

Na  nabídku  kliknete  a  vyplníte  své 
kontaktní údaje. Podvodníci vám poté za-
volají nebo vám pošlou email se jménem 
„investičního poradce.“

„Poradce“ se vás bude snažit přesvěd-
čit, abyste si stáhli program pro vzdálené 
připojení k počítači nebo mobilnímu zaří-
zení. Vysvětlí vám, že je to nezbytné, aby 
vám mohl pomáhat s obsluhou investiční-
ho účtu.

Když uvěříte, přihlásíte se do svého in-
ternetového bankovnictví a povolíte vzdá-
lený přístup, autorizujete vše, co vám pod-
vodník pošle k potvrzení, nebo opíšete do 
obrazovky kódy z bezpečnostních SMS, 
případně je podvodníkovi nadiktujete do 
telefonu, je „vymalováno“.

Takový podvod může probíhat  i dva 
dny. První den byste podle takového scéná-
ře poslali platbu sami, to ještě bez vzdále-
ného přístupu. Nejspíš by se jednalo o niž-
ší částku, třeba 5 000 Kč. Druhý den by 
vám ale podvodník zavolal znovu a k udě-
lení vzdáleného přístupu by vás přesvědčil.

Že se vám to nemůže stát? No možná 
ne. Ale věřte, že mnoho vzdělaných a opa-
trných lidí už na tenhle trik skočilo. A při-
šli o velké peníze.

Na co si dát pozor  
a co nikdy nedělat:
•  Buďte obezřetní, když vidíte reklamu 

zaměřenou na investice.
•  Nikdy neinstalujte do svého počítače 

programy  na  základě  telefonního 
hovoru. 

•  Nikdy nepovolujte vzdálený přístup 
do počítače cizí osobě. 

•  Nikdy nepotvrzujte transakce, které 
zadá někdo cizí. 

•  Nikdy  nesdílejte  autorizační  SMS 
kódy s cizí osobou. 

Když se stanete  
obětí podvodu,  
jednejte rychle:

Vůbec se nemusíte cítit hloupě. Pod
vodníci používají velmi chytré a přesvědči-
vé techniky, kterým dokáže podlehnout 
i zkušený člověk, který rozumí moderním 
technologiím. 

Důležité je rychle jednat. 

•  Okamžitě zablokujte Bankovní IDen
titu, případně platební karty, pokud 
jste údaje z nich předali cizí osobě. 

•  Zeptejte se na možnost zrušení zada-
ných transakcí (ne vždy je to možné). 

•  Podejte  trestní oznámení na Policii 
ČR. 

•  Nechte si zkontrolovat počítač odbor-
níkem, který odinstaluje program pro 
vzdálený přístup a vyčistí počítač od 
případných virů. 

•  Změňte si přihlašovací údaje ke své 
Bankovní IDentitě.

n

Podvodné reklamy na investice

„Já ti do toho nechci mluvit, ale…“. 
A začnete radit, protože chcete pomoct. 
Ale velmi snadno se může stát, že se nese-
tkáte s vděkem, ale naopak budete vnímá-
ni jako ti, kdo jsou vlezlí a poučují. Tak 
tyto situace známe asi všichni. Je to z čás-
ti dáno i tím, že dávat rady je často obecně 
vnímáno jako způsob,  jak dokázat sobě 
i ostatním, že jste chytřejší a informova-
nější. Něco pravdy na tom asi bude, to si 
musíme přiznat. Říkat druhým lidem, co 
mají dělat, naše ego určitě alespoň trošku 
polechtá. A co nám radí odborníci?

Předně je důležité, aby o naši radu ně-
kdo stál. Radě také musí předcházet sku-
tečná bezradnost, nevědění, hledání a zá-
jem člověka, kterému se chystáme poradit. 
V pohádkách  je  rada  součástí  příběhu, 
který je plný překonaných překážek a zís-
kaných zkušeností. Možná právě v  této 
souvislosti ji mohou lidé vnímat a přijímat 
lépe. Navíc by rada měla být formulována 
vhodným způsobem, který bude pro dru-
hého člověka přijatelný a důstojný. Pokud 
vyznívá jako poučování, bývá přijata má-

lokdy. Dobrá  rada  v  sobě  nese  životní 
moudro,  pochopení  některých hlubších 
principů života, nikoli informaci dohleda-
telnou  na  internetovém  vyhledávači. 
Některé rady může člověk pochopit a po-
rozumět jim až s odstupem několika let. 

Za určitých podmínek je každý člověk 
schopen jinému poradit. Nemluvíme teď 
o obsahu a odbornosti takové rady, ale spí-
še o upřímnosti a odvaze. Rozhodneteli se 
někomu radit, měli byste se smířit s tím, že 
vaše rada nemusí být přijata. Zároveň by 
vaše rada měla vyjadřovat opravdový zá-
jem. Jeli vaším cílem něčí blaho a ne pou-
hé uspokojení vašeho ega, určitě svoji radu 
předejte. Nicméně zcela jistě se vyvarujte 
poučování nebo radám v okamžiku, kdy 
už je na ně pozdě. 

Za zvážení také stojí generacemi ově-
řená praxe, že nasbírat vlastní zkušenosti 
potřebuje každý. Přesto, že se říká, že dob-
rá rada je nad zlato, tak také platí, že chy-
bami se člověk učí a někdy je dobré dopřát 
člověku i vlastní špatnou či neúspěšnou 
zkušenost. Prostě i přesto, že můžete mít 

pocit, že vaše rada je skvělá a pomůže pře-
dejít neúspěchu, nemusíte se setkat s pozi-
tivní odezvou. 

Odborníci říkají, že běžný každodenní 
život je jako duha a komunikace má mno-
ho vrstev. V jedné předáváme obsah, který 
je správný, užitečný a zkušenostmi ověře-
ný ale jinou vrstvou, která představuje náš 
projev a způsob jakým ho prezentujeme, 
může náš dobrý úmysl zmařit. A tak se 
může stát, že děda chce vnukovi předat 
skvělou životní zkušenost, ale ego převáží 
a vyzní to jako poučování.

Nejlepším způsobem, jak předat zkuše-
nost, je ukázat, jak to dělám já, bez apelu, 
že to musí dělat stejně. Vzbudit zájem a in-
spirovat. Třeba u takové maličkosti, jakou 
je zatloukání hřebíku: „Když tě pozoruju, 
jak zatloukáš hřebíky, tak si vzpomínám 
na dobu, kdy jsem to dělal podobně jako 
ty a často se praštil do nehtu, a dost to bo-
lelo. Jestli chceš, ukážu ti fígl, který jsem 
se naučil.“ A poté nechat na osloveném, 
zda o ten fígl stojí.

n

Nevyžádané rady – taky to občas děláte?
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Lidé se na nadcházející topnou sezónu 
připravují různě. Plánují snížení teploty 
v bytech, přemýšlejí nad úspornými opat-
řeními, zvažují instalaci solárních panelů, 
nebo se rozhodnou, že místo plynu a elek-
triky budou k topení a ohřevu vody využí-
vat tuhá paliva. Jenže dřevařské firmy hlá-
sí „vyprodáno“. Někteří  tak za auto za-
přáhnou nákladní vozík a vyráží do lesů 
sbírat spadané dřevo.

Podle  tzv.  lesního zákona  (Zákon č. 
289/1995 Sb. – Zákon o lesích) má každý 
občan právo v lese sbírat pro svoji potřebu 
suchou, na zemi ležící klest. Většina lidí 
ale neví, co přesně „klest“ v této souvislos-
ti znamená. V praxi se jim pak může stát 
to, co potkalo nemálo „sběračů“. Byli při-

stiženi majitelem lesa a přivolaná policie 
musela událost kvalifikovat jako krádež. 
Zpravidla v tom nebyl zlý úmysl, ale spíše 
neznalost zákona, která však neomlouvá. 

Podle zmíněného lesního zákona se to-
tiž za klest považuje přirozený opad větví 
a zbytky po těžbě, které však nemají na 
silnějším konci větší průměr než 7 cm bez 
kůry. Všechno co je silnější, už za klest po-
važovat nelze. Pravidlo sedmi centimetrů 
většina lidí skutečně nezná a mohou se tak 
snadno dopustit přestupku nebo trestného 
činu. Samozřejmě záleží na množství dře-
va a tedy i výši způsobené škody. Ta je pře-
kvapivě snadno vyčíslitelná. Každý jednot-
livý kmen se totiž početně převede na ku-

bické metry a od toho se odvodí způsobená 
škoda. 

Pro všechny, kteří takto do lesa pravi-
delně nebo občas pro dřevo zajdou či zaje-
dou, tedy platí zásada, že lesy jsou sice pro 
každého, ovšem dříví v něm je pouze pro 
majitele. 

n

Než vyrazíte do lesa na dřevo

Koloběžky a povinnosti jejich řidičů
Jízdním kolem se z hlediska provozu na 

pozemních komunikacích rozumí i kolo-
běžka. To v praxi znamená, že ten, kdo je-
de na koloběžce je cyklistou se všemi prá-
vy i povinnostmi. Pokud splňuje předepsa-
né legislativní požadavky elektrokoloběžka, 
pak na ní z hlediska zákona o provozu na 
pozemních komunikacích pohlížíme také 
jako na jízdní kolo. Z toho vyplývá, že uži-
vatel takovéto elektrokoloběžky je cyklis-
tou – tedy řidičem nemotorového vozidla. 

Koloběžky s pomocným motorkem jsou 
schválené Ministerstvem dopravy ČR pro 
provoz na pozemních komunikacích ve 
smyslu vyhlášky 341/2014 Sb., přílohy 12. 
Tato vyhláška uvádí, že koloběžka s po-
mocným motorem nesmí mít vyšší výkon 
jak 1000 W a její maximální rychlost ne-
smí přesáhnout 25 km/h (s pomocí moto-
ru). Taková koloběžka může do silničního 
provozu za stejných podmínek, jako když 
jezdíte na jízdním kole. 

Pokud cyklostezka navazuje přechodem 
pro chodce, musí jezdec z koloběžky se-
sednout a koloběžku přes přechod jen vést 
a nesmí na ní jet. Osoba jedoucí na ko-
loběžce používá jen pravý jízdní pruh, levý 
jízdní pruh jen v případě nutnosti použití 
k objíždění, předjíždění, otáčení nebo od-
bočování. Je důležité, aby i elektrokoloběž-
ku bylo v provozu dobře vidět. Kromě vy-

bavení osvětlením by měli lidé jezdící na 
koloběžce pamatovat i na reflexní materiá-
ly a doplňky. 

Cyklista, tedy i řidič elektrokoloběžky, 
se primárně v silničním provozu pohybuje 
ve zřízeném jízdním pruhu pro cyklisty, 
vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty, 
stezce pro  cyklisty,  smíšené  stezce pro 
chodce a cyklisty a na silnici, kde jezdí při 
pravém okraji komunikace. Cyklista se ne-

smí pohybovat po chodníku ani přejíždět 
silnici kolmo po vyznačeném přechodu pro 
chodce. Pouze dítě mladší 10 let smí jet na 
chodníku. Cyklista mladší 18 let je podle 
zákona o silničním provozu povinen za jíz-
dy použít ochrannou cyklistickou přílbu 
a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na 
hlavě. Žádný řidič, tedy ani cyklista, nesmí 
řídit pod vlivem alkoholu či jiné návykové 
látky.

Pro jezdce na koloběžce platí stejné povinnosti jako pro cyklisty:
•  Jezdí se po pravé straně vozovky s dostatečným bezpečnostním odstupem.
•  Pokud existuje na vozovce jízdní pruh pro cyklisty, jezdec na koloběžce je povinen 

ho použít.
•  Jezdci na koloběžce mohou jet jenom jednotlivě za sebou, nikoli vedle sebe.
•  Motoristé předjíždějí cyklisty/jezdce na koloběžce zásadně zleva.
•  Koloběžka slouží pouze pro jednu osobu, nelze, aby na ní jezdilo více osob.
•  Pohyb po chodníku je umožněn jen pro osoby ve věku do 10 let.
•  Platí povinnost do 18 let věku za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu 

podle zvláštního právního předpisu, a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na 
hlavě.

•  Dítě do 10 let se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let pouze na cyklos-
tezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé její ploše.

•  V pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka povoluje vjezd 
cyklistů.

•  Pokud se uživatel koloběžky do deseti let věku pohybuje na silnici, je nezbytný 
doprovod osoby starší 15 let, sám může jet na silnici až po dosažení 10 let.

•  Koloběžka, stejně jako kolo, podléhá povinné výbavě. 
n
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a ces tující začínají nastupovat. Vykro čím 
k vlaku a zbystřím. Cestující se začínají 
zmateně přeskupovat mezi jednotlivými 
vozy. Někteří zavírají otevřené dveře va-
gónů, aby se podívali, jaké je na nich čís-
lo, jiní odchytávají stevardky a stevardy, 
a zahrnují je otázkami. Paní s dvěma rů-
žovými „megakufry“ hledá vůz číslo 1. 
V duchu si říkám, jak zbytečná je to otáz-
ka a mířím k poslednímu, pátému vagónu. 
Dveře  jsou zavřené. V okamžiku, kdy 
stisknu kliku, všimnu si čísla 4 na dveřích 
vozu. Mírně poodstoupím a ověřuji si, že 
opravdu stojím u posledního vagónu. 
Stojím správně, nicméně u jiného vozu. 
V duchu se omlouvám paní s dvěma „me-
gakufry“. Lehce zmatený, ale odhodlaný 
vyrážím podél vlaku směrem k lokomoti-
vě. Za pátým vozem s číslem 4 stojí pře-
kvapivě  čtvrtý  vůz  v  pořadí  nicméně 
s číslem 5 na dveřích. Zdá se, že  jsem 
u cíle, ale zvědavost mi nedá a pokračuji 
v mapování pořadí vagónů. Za vozy s čís-
ly 4 a 5 stojí uprostřed soupravy vůz číslo 
1. Není nad systém. Rychlým krokem se 
ještě projdu až na začátek soupravy, abych 
se ujistil, že lokomotiva je na svém místě. 
Byla. Hned za ní stál vagón s číslem 2, 
a druhý v pořadí byl vůz s číslem 3. 

Sedím sice na správném sedadle, ale 
proti směru jízdy. Sedím sice správně, ale 
na opačném konci vozu než jsem měl být. 
Sedím sice správně, ale ve voze číslo 5, 
který  je  v  soupravě  čtvrtý  v  pořadí. 
Všechno je jinak než má být. Jsem z toho 
nervózní a podrážděný. V hlavě se mi vy-
nořila vzpomínka stará více jak 30 let. 
Barevné kartičky podsaditého psychologa 
a  nespočet možností,  jak  je  poskládat 
v pořadí, které dává smysl. V pořadí, kte-
rému jiní lidé nemusí rozumět, nebo jej 
mohou vnímat úplně jinak než my, nicmé-
ně v pořadí, které vypovídá o tom, jací 
jsme, jaký život jsme prožili a prožíváme, 
jaké máme zkušenosti a možnosti,  jak 
přemýšlíme, jaké máme priority, emoce, 
vědomosti, znalosti a dovednosti. Zkrátka 
každý si svoje barevné kartičky života 
skládáme po svém. To nám všem jde cel-
kem dobře. Ale co naopak? To už je horší! 

Stevardka mi nabízí noviny a třetinko-
vou plastovou lahev vody. Noviny nevrle 
odmítám. Jsem nervózní a podrážděný, 
protože někdo jiný seřadil vagóny jinak, 
než jsem čekal, jinak než jsem si přál, ji-
nak než bych potřeboval. Vadí mi to, zlo-
bím se, vztekám se a v hlavě si skládám 
ostrá slova kritiky. To se dá pochopit. 
Horší ale je, že se neptám. Nenapadají mě 

otázky, kdo a proč ty vagóny takto seřa-
dil, nezajímám se, jaký měl důvod, proč 
se to stalo, co se asi dělo v předcházejí-
cích minutách a hodinách onoho dne. 
Nehledám vysvětlení, jen se uvnitř sám 
sebe vztekám. Pomalu a neklidně usínám. 
Pod víčky se mi uprostřed vlakové sou-
pravy  škodolibě  vysmívá vagón  s  čís-
lem 1, a můj pátý vůz se na každé výhyb-
ce snaží dostat na konec vlaku. Hloupý 
sen společně s mojí povrchností, mali-
cherností a umíněností mi navíc nedovolí 
položit si prostou, ale ne nepodstatnou 
otázku. Opravdu není v mém životě nic 
důležitějšího? 

Uběhly dvě hodiny neklidného spán-
ku. Probudil jsem se na nádraží v Králově 
Poli, kde pro mimořádnou událost na tra-
ti vlak jízdu ukončil. Vystoupil jsem na 
nástupiště, poděkoval mladé stevardce 
a popřál ji pěkný zbytek služby. Dorazil 
jsem  domů,  dal  si  sprchu  a  dostal  od 
Danušky skvělý bramborový guláš. Spo
kojeně jsem ujídal z plného talíře a pozor-
ně poslouchal,  jak prožila dnešní den. 
Díval jsem se na ni, a byl si v tu chvíli 
jis tý, že znám odpověď na onu prostou, 
ale důležitou otázku. Moje barevné kar-
tičky už zase byly na svém místě…

n

Stojím a dívám se kolem sebe,
na svět a lidi, co spěchají, kdo ví kam,
mám pocit, že odevšad to studí a zebe,

tak se jen dívám a nic neříkám.

Není to ale dobrý nápad, ve stínu postávat,
pár kroků ke slunci zvládne snad každý,

víc úsměvů tak stihneme rozdávat,
u srdce zahřejí a zůstanou navždy.

Stojím a dívám se kolem sebe,
na svět a lidi, co spěchají domů,
andělské peří padá jim z nebe,

tak rozdávám úsměvy, dokud mám komu.

Snad můj úsměv dá vám naději,
že tu jsme a navzájem se máme,
že máme šanci mít se ještě raději,
že cestu ke slunci nevzdáváme.

…dokončení ze strany 1

Uvažujete o nákupu plynové 
pistole, perkusní zbraně či  flo-
bertky? Novela zákona přinesla pro 
zájemce o koupi několik nových po-
vinností. 

Plynové zbraně, flobertky i perkusní 
zbraně – spadají nově do kategorie CI. 
Bude možné nakoupit  jako doposud od 
18 let, ale jejich nabytí je třeba nahlásit na 
policii a zaevidovat v centrálním registru 
zbraní. Plynovky na policii nemusíte nosit 
jako u “ostrých” zbraní a tiskopis, který za 
vás na prodejně vyplní, můžete zaslat na 
příslušné  oddělení  policie  doporučeně 
poštou nebo elektronicky (datovou schrán-
kou nebo emailem se zaručeným elektro-
nickým podpisem). Nebude tedy možné 
zasílat „plynovky“ v kategorii CI přes 
dopravce, ale bude třeba si je osobně vy-
zvednout na prodejně.                n

Co přinesla 
novela zákona  
o zbraních


