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Cestování se zbraní - často kladené dotazy odborné veřejnosti (Česká a anglická
jazyková verze)
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, coby ústřední orgán státní správy
pro oblast zbraní a střeliva [§ 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 2/1969 Sb.] na základě
dlouhodobé komunikace se zástupci odborné veřejnosti (zejm. LEX z.s. a Iniciativy
spolků vojenské historie „Historie nezabije“) si dovoluje shrnout některé často
kladené otázky vztahující se k problematice cestování se střelnými zbraněmi a
odpovědi na ně. Následující text je uveden z důvodu nezbytnosti zajistit jeho širší
přístupnost též pro cizince jednak v české a jednak v anglické jazykové verzi.
CESTOVÁNÍ SE ZBRANÍ BEZ EVROPSKÉHO ZBROJNÍHO PASU
1. § 46 (Tranzit zbraní a střeliva) v odst. 4 uvádí, že pokud se tranzit provádí za
účelem účasti na lovu nebo sportovní střelecké soutěži, musí žadatel o zbrojní
průvodní list předložit úředně ověřené pozvání od uživatele honitby nebo
organizátora střelecké soutěže.
Jaké informace musí toto pozvání obsahovat?
Pozvání musí obsahovat:
- identifikaci pozvané osoby
- identifikaci akce, na kterou je osoba pozvána
- čas a místo konání akce
- jméno nebo název pořadatele
V zájmu snadnějšího ověření doporučujeme také uvést kontakt na pořadatele a/nebo
na internetovou stránku akce.
Kým má být pozvání ověřeno?
Pozvání musí být vydáno pořadatelem a může být ověřeno:
- úřadem, který konání akce povolil (pokud akce podléhá povolení)
- obecním či městským úřadem, který akci pořádá nebo se na pořádání podílí
- obecním či městským úřadem, v jehož územní působnosti se akce koná
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- ověřením podpisu pořadatele na pozvánce (například ověřením notářem nebo na
CzechPointu)
2. Tentýž odstavec § 46 uvádí, že pokud chce osoba cestovat se zbraní do České
republiky za jiným účelem než lov nebo sportovní střelba, musí tento důvod uvést v
žádosti o zbrojní průvodní list.
Jaké konkrétní informace musí žadatel uvést?
Žadatel musí kromě místa, času a případně pořadatele uvést informace, ze kterých
je zřejmý konkrétní účel cesty; například „historická akce“ je příliš obecné, zatímco
„účast na rekonstrukci bitvy u Slavkova“ je již dostatečně konkrétní. Doporučujeme
také mít po ruce pozvánku nebo program akce, i když v tomto případě pozvání
nemusí být ověřené.
CESTOVÁNÍ S EVROPSKÝM ZBROJNÍM PASEM
3. § 46 odst. 5 uvádí, že lovci, sportovní střelci a účastníci historických rekonstrukcí
mohou za určitých podmínek cestovat se zbraní i bez zbrojního průvodního listu,
pokud mají zbraně zapsané v Evropském zbrojním pasu a jsou při kontrole schopni
doložit účel cesty, zejména předložením pozvání.
Musí být i toto pozvání úředně ověřené?
Pokud má cestovatel zbraně zapsané v Evropském zbrojním pasu, jeho pozvání
nemusí být úředně ověřené. Na druhé straně velmi doporučujeme mít u sebe
v takovém případě písemné pozvání, které prokázání účelu cesty nepochybně
zásadně usnadní. Rovněž lze poznamenat, že např. v případě málo známých akcí
může i úřední ověření písemného pozvání eventuálně pomoci zvýšit věrohodnost
uváděného účelu cesty, a tedy opět usnadní a urychlí ověření oprávněnosti cesty se
zbraní.
Vedle toho ale může cestovatel při kontrole prokázat účel cesty i jiným způsobem
než předložením pozvání. Čl. 17 odst. 2 kodifikované směrnice o zbraních
(2021/555) výslovně uvádí, že osoby cestující se zbraní mají být schopny: „…uvést
důvody své cesty, zejména předložením pozvání nebo jiného důkazu jejich lovecké
nebo sportovně střelecké činnosti nebo činnosti při rekonstrukci historické události
v cílovém členském státě“.
Pokud cestovatel bez písemného pozvání uvádí účel cesty, musí uvést alespoň
název akce, místo a čas konání, a pořadatele. Kontrolující orgán by měl vzít do
úvahy zejména následující okolnosti:
- možnost kontaktovat pořadatele a pozvání si ověřit
- zveřejnění akce na stránkách pořadatele nebo obecního či městského úřadu, který
se na pořádání akce podílí
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- převážená zbraň a střelivo, popřípadě jiné vybavení (např. historický kostým či
uniforma) odpovídá povaze uváděné akce (například křesadlová mušketa odpovídá
účelu účasti na rekonstrukci bitvy u Slavkova)
Předpokládejme situaci, kdy cestovatel při kontrole:
- nemá písemné pozvání
- uvede název, čas a místo akce, na kterou cestuje
- uvede název a kontakt na pořadatele akce
- má zbraň zapsanou v Evropském zbrojním pasu
- zbraň odpovídá povaze akce
- cestovatel také převáží jiné vybavení související s akcí, např. loveckou výstroj
nebo historickou uniformu.
Lze za takových okolností považovat účel cesty za prokázaný?
Za takových okolností se účel cesty považuje za dostatečně prokázaný, nejsou-li
současně známy okolnosti, které jsou s ním zjevně v rozporu (například pokud se
udávaná akce koná až za půl roku, nebo cestovatel převáží i jiné zbraně, které s akcí
zjevně nesouvisí).
Co se stane v případě pochybností o účelu cesty?
V případě, že vzniknou pochybnosti o účelu cesty, je policie povinna věc prověřit a
tvrzení cestovatele ověřit. Z toho důvodu doporučujeme mít po ruce pozvání a/nebo
kontakt na pořadatele – i když to není povinné, výrazně to zkrátí zdržení způsobené
ověřováním. Samozřejmě lze v současné době využít i elektronických on-line
možností prokázání, že se daná akce opravdu koná, a to například ukázáním
webových stránek pořadatele či jeho účtu na sociálních sítích, z nichž jednoznačně
(a případně ověřitelným způsobem) vyplývá, že se daná akce koná, kde a kdy se
koná a jaké je její zaměření.
Policie je také oprávněna předmětné zbraně zadržet, pokud je to nutné z
bezpečnostních důvodů. Pokud se účel cesty podaří ověřit a nezjistí se žádné
porušení, je policie povinna zbraně cestovateli bez odkladu vrátit.
------------------------------------------------------------------------------

TRAVELLING WITHOUT EUROPEAN FIREARMS PASS
1. §46 (Transit of firearms and ammunition) in section 4. states that when firearm
and/or ammunition are transported for purpose of participation in hunting or sport
shooting event, the applicant for firearms waybill is obliged to present verified
invitation from owner or tenant of the hunting district, or from the organiser of the
sport shooting event.
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What information must be included in such an invitation?
The invitation must include:
- identification of the invited person
- identification of the event to which this person is invited
- time and place of the event
- name or identification of the organiser
For sake of easier verification of invitation, it is also recommended to include contact
to organiser and/or link to an internet webpage of the event.
Who can verify the invitation?
The invitation must be issued by organiser of the event and can be verified by:
- public authority which authorised the event (if the event is subject to authorisation)
- municipality which organises the event, or participates in organisation
- municipality in which territory the event takes place
- any legal verification of signature of the organiser on the invitation (for example
verification by notary, or by CzechPoint service)
2. The same section of § 46 states that when firearms owner wants to travel into
Czech republic with firearms for other purpose than hunting or sport shooting, he
must state that purpose of travel in his application for firearms waybill.
Which particular information must such a statement include?
Besides time, place, and eventual organiser, applicant should give information that
would ascertain purpose of travel in sufficient detail; for example, „historical
reenactment“ is too vague, while „historical reenactment of battle of Austerlitz“ is
sufficient. It is also recommended to have an invitation or schedule of the event at
hand, but official verification is not required in this case.
TRAVELLING WITH EUROPEAN FIREARMS PASS
3. § 46 section 5 states that hunters, sport shooters and reenactors may under
certain conditions travel without firearms waybill, provided that their firearms are
listed in their European firearms pass and they are able to give purpose of their
travel, especially by presenting an invitation.
Must this invitation also be officially verified?
If traveller's firearms are listed in his European firearms pass, his invitation doesn't
have to be officially verified. On the other hand, it’s highly recommended to have a
written invitation, which definitely siplifies the verification of the purpose of the travel.
It can be also noted that especially in the case of less known events an officially
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verified invitation can reinforce the establishment of the purpose of the travel and
thus make the eventual check by the police easier and quicker.
Furthermore, the traveller may also prove purpose of his travel by other means than
by presenting an invitation to controlling authority. Art. 17 par. 2 of the Codified
Firearms Directive (2021/555) stipulates that holders of the European Firearms Pass
may be in possession of one or more firearms during a journey through two or more
Member States with a view to engaging in their activities if: „… they are able to
substantiate the reasons for their journey, in particular by producing an invitation for,
or other proof of, their hunting, target shooting or historical re-enactment activities in
the Member State of destination“.
When the traveller without written invitation states the purpose of his travel, he must
at least give identification of the event, time and place of the event and identification
of the organiser. The checking authority should especially take into consideration any
of these circumstances:
- it is possible to contact the organiser of the event for verification
- information about the event is published on webpage of the organiser, or on
webpage of municipality which participates in organisation
- transported firearm and ammunition, and possibly other equipment (for example
historic uniform/costume) corresponds to nature of event or activity which traveller
claims to be purpose of his travel (for example, flintlock musket corresponds to
reenactment of battle of Austerlitz)
If we assume an situation when the traveller upon check by authorities:
- does not have written invitation
- gives the name, time and place of event to which he's going to attend
- gives identification and contact to organiser of the event
- the firearm is written in his European firearms pass
- the firearm corresponds to nature of the event
- the traveller also carries other equipment related to the event, like hunting
equipment or historic uniform
Under these circumstances, can the purpose of travel be considered to be
proven?
Under such circumstances, the purpose of travel shall be considered sufficiently
proven, unless there's clear evidence to contrary (for example, given event shall take
place in half a year, or traveller also transports other firearms obviously unrelated to
claimed purpose).
What can happen when purpose of the travel comes in doubt?
When there's a doubt about purpose of travel, the police is obliged to inquire into the
matter and verify traveller's claims. For that reason, we recommend travellers to have
an invitation and/or contact to organiser of the event – althought it is not required by
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law, it shall significantly shorten delay caused by verification process.. Of course,
also a presentation of a web site or a social media site of the event is possible, if it
proves the existence, time and place of the event. However, this is rather a way to
help the police to verify the purpose of the travel.
The police is also authorised to take firearms in question into temporary custody, if it
is necessary for security reasons. When the purpose of the travel is verified without
signs of any wrongdoing, the police is obliged to return firearms to the traveller
without delay.

Mgr. Radek Šubrt
ředitel odboru
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