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Mistrovství Evropy v lovecké  střelbě  - s t a n o v i s k o

K dotazu ze dne 4.dubna 2006

Vážený pane,

k Vašemu dotazu sděluji níže uvedené stanovisko  ředitelství služby správních činností 
Policejního prezidia České republiky.

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zbraních“) umožňuje dočasně dovézt, držet nebo nosit  zbraně  a střelivo na území České 
republiky,  mimo jiné i zbraně kategorie B nebo C  pro lovecké účely, na základě po povolení. 
Tímto povolením je zbrojní průvodní list pro tranzit zbraní a střeliva, který vydává v cizině 
Konzulární oddělení velvyslanectví České republiky v dané cizině. Podmínkou pro vydání  
tohoto dokladu je předložení úředně ověřeného  pozvání uživatele honitby nebo ve Vašem 
případě pořadatele sportovní akce, jejíž součástí je lovecká střelecká disciplina. O tento doklad 
lze nejpozději požádat rovněž  při vstupu na území ČR u orgánu cizinecké a pohraniční policie 
na daném hraničním přechodu. Doporučujeme však požádat o vydání ZPL, tak jak sám 
uvádíte, před cestou  u konzulárního oddělení čs. velvyslanectví, nejlépe v časovém předstihu 
jednoho měsíce s ohledem na lhůtu ve správním řízení, dle správního řádu, kterým se vydání 
ZPL řídí. 

Zákon o zbraních současně ukládá tranzitujícím držitelům ZPL oznámit přepravu zbraní 
při přechodu státních hranic u orgánu cizinecké policie na čs. hraničním přechodu, včetně 
předložení zbraní a zbrojního průvodního listu ke kontrole, a to i při zpáteční cestě. Žádost o 
vydání ZPL se uplatňuje na předepsaném tiskopise, který je v cizojazyčných verzích k disposici 
u obou shora uvedených pracovišť.
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Pro úplnost podávám informaci o možnosti dočasné  přepravy zbraní pro lovecké účely 
bez shora uvedeného povolení. Podmínkou je držení platného Evropského zbrojního pasu, ve 
kterém má jeho držitel lovecké zbraně zapsány a může doložit účel cesty shora citovaným 
pozváním. Držitel EZP plní při překročení státních hranic ČR  opět oznamovací povinnost. Ke 
kontrole předloží Evropský zbrojní pas, provážené zbraně a úředně ověřené pozvání pořadatele 
sportovní akce. Nemusí být vybaven zbrojním průvodním listem. Shora uvedeným postupem je 
splněna veškerá oznamovací povinnost vůči Policii ČR o dočasném výskytů zbraní cizinců na 
území ČR. Případné  další konzultace lze uplatnit u kpt. Marie Spinkové č.tel.: 974834278.

S přátelským pozdravem a Myslivosti zdar!

    plk. Ing. Antonín K R E M L  v . r .
ředitel služby správních činností policie


