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ZBRANĚ A ZÁKONY

Nejeden z nadšenců se podívá na stránky zahraničních 
obchodníků se zbraněmi, nebo třeba na německé či americké 
servery, na kterých se nabízejí zbraně použité. Někdo jednou  
za rok, někdo to má jako koníčka a stráví tím spoustu času. 
A když objeví něco zajímavého, často se zarazí na otázce:  
„No jo, ale dokážu to k nám vůbec dovézt?“ Řada lidí to prak‑ 
tikuje, a přesto nám stejnou otázku pokládají jiní naši čtenáři.

Individuální 
dovoz zbraní

P
řekážky se zdají být dost velké, 
pro leckoho možná až nepřeko‑
natelné. Ve skutečnosti to není 
tak hrozné, přivézt do ČR zbraň 
jako fyzická osoba můžete.  

Určité obstrukce to s sebou nezbytně 
nese, a samozřejmě to není bez doda‑
tečných nákladů, které navyšují kupní 
cenu zbraně. Složitost i náklady celé 
operace se liší v závislosti na tom, co 
chcete dovézt, a také odkud. Především 
záleží na kategorii, do které zbraň spadá 
podle naší právní úpravy. V jiných stá‑
tech Evropské unie jsou kategorie zbraní 
definovány jinak než u nás, mimo EU pak 
už vůbec žádnou podobnost s našimi 
předpisy nehledejte. 

Prvním krokem je volba či vyhledání 
vytoužené zbraně. Tato fáze celé anabá‑
ze může být ta nejsnazší, nebo naopak. 
První varianta nastane, například pokud 
zbraň dostanete nebo máte možnost 
koupit od příbuzného či kamaráda žijí‑
cího v zahraničí, nebo ji třeba vyhrajete 
jako odměnu na nějakých závodech. 
Pak je původ zbraně jasný, stejně jako 
její stav, riziko špatné volby se blíží nule. 
Pravým opakem bude koupě zbraně 
na zahraničním internetovém aukčním 
portálu. Zde vám nejspíš nezbyde než 
prostě věřit údajům uvedeným v inzerá‑
tu a doufat. S některými prodávajícími se 
dá i v tomto případě komunikovat ještě 
před ukončením aukce, a tak alespoň 
rizika snížit.

Když už tedy víte, jakou zbraň chce‑
te dovézt, je třeba vejít do kontak‑
tu s prodávajícím (pokud jste to ne‑ 
udělali už ve fázi výběru). Jeho plná sou‑
činnost bude nezbytně potřeba, stejně 

tak jako jeho dost velká trpělivost. Celá 
operace může trvat i několik měsíců. 
Značnou komplikací bude, pokud se ne‑
budete schopni s prodávajícím domluvit 

stejným jazykem, posloupnost jednotli‑
vých kroků bude totiž nutné vzájemně 
konzultovat a koordinovat. Prodávající 
(samozřejmě to může být i firma) vám 
musí sdělit údaje o zbrani – v tomto pří‑
padě při vyřizování potřebných papírů 
nestačí jenom údaj jako třeba „puška 
opakovací“, ale musíte udat výrobce, 
modelové označení a ráži. Jenom nemu‑
sí být uvedeno konkrétní výrobní číslo. 
Nezbytná je přesná identifikace prodáva‑
jícího. Pokud máte pohromadě všechny 
tyto informace, nastal čas vyrazit na váš 
místně příslušný odbor služby pro zbra‑
ně a bezpečnostní materiál Policie ČR.

Dokumenty, o které zde budete žádat, 
se budou lišit podle kategorie zbraně.

Zbraň kategorie D – k dovozu nepotře‑
bujete na naší straně vůbec nic. Zbraň 
hodíte do kufru u auta a jedete, nebo 
si ji necháte poslat poštou. Pozor však 
na nesoulad předpisů v jednotlivých 
zemích. Například v Německu můžete 
koupit volně prodejnou zbraň, znehod‑
nocenou podle jejich místních zákonů. 
Podle našich předpisů však taková zbraň 

Ž Á D O S T
o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz,

tranzit zbraní nebo střeliva
Osoba nabývající (vlastnící):

Osobní údaje osoby přepravující:

Místo, kam má být zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo dopraveno:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby - Název nebo obchodní firma a právní forma právnické osoby*)

Datum a místo narození fyzické osoby - IČO*)

Rodné příjmení fyzické osoby Místo pobytu fyzické osoby**) - Sídlo právnické osoby*)

Hraniční přechod

Přepravní prostředek

Datum odeslání
Datum

předpokládaného
převzetí

Jméno, popřípadě jména,
a příjmení

Rodné příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu**)

Číslo cestovního dokladu

Poznámka:
*) Nehodící se škrtne

**) podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.
Žadatel k žádosti přiloží i souhlas orgánů státu, do kterého se uskutečňuje trvalý vývoz, s překladem do českého jazyka, vyhotovený  tlu-
močníkem  zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Žadatel uvede účel tranzitu zbraní. Předloží úředně ověřené pozvání uživatele honit-
by nebo pořadatele sportovní akce, je-li účelem tranzitu výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích.

V dne

Podpis nebo elektronický podpis 
žadatele, oprávněné osoby 

(razítko)

PLM


