Poučení držitele zbrojního průvodního listu
pro tranzit zbraní kategorie A, B, C nebo střeliva
Generální konzulát ČR v Los Angeles poučuje držitele zbrojního průvodního listu pro
tranzit zbraní kategorie A, B, C nebo střeliva do této zbraně (dále jen „ZPL pro tranzit“) o
tom, že :
1) v případě příletu je povinen oznámit útvaru cizinecké policie na vnější hranici (letiště
s mezinárodním provozem), že dováží zbraň nebo střelivo; zároveň předloží ZPL pro
tranzit a zbraň/střelivo ke kontrole
2) je povinen mít po dobu pobytu na území ČR ZPL pro tranzit vždy u sebe, pokud má u
sebe dovezenou zbraň nebo střelivo a předložit jej příslušnému orgánu ke kontrole.
3) v případě odletu je povinen oznámit útvaru cizinecké policie na vnější hranici (letiště
s mezinárodním provozem) že vyváží zbraň nebo střelivo; zároveň předloží ZPL pro
tranzit a zbraň/střelivo ke kontrole
4) v případě příjezdu i odjezdu pozemní cestou, vzhledem k neexistenci kontroly na
pozemní hranici, nebude odbaven žádným útvarem policie
5) cestující z třetí země, který cestuje do členského státu, musí při kontrole na vnější
hranici EU (v ČR letiště s mezinárodním provozem) předložit povolení každého
členského státu, na jehož nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo střelivem
cestovat
6) pro držitele ZPL pro tranzit platí ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, o oprávněních a povinnostech
držitele zbrojního průkazu přiměřeně
7) nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, B, C nebo střelivo do nich musí
být pod neustálou kontrolou držitele ZPL pro tranzit, který přepravu realizuje

……………………………….
oprávněná úřední osoba

Výtisk číslo 1: převzal dne:
Rozdělovník:
Výtisk číslo 1 - držitel ZPL pro tranzit
Výtisk číslo 2 - GK Los Angeles

……………………………….
držitel ZPL

UNOFFICIAL TRANSLATION
Information for holders of arms waybills
Transit waybill (Category A, B and C firearms and ammunition)

Consulate General of the Czech Republic in Los Angeles requests the holder of an arms
transit waybill (Category A, B and C firearms and ammunition) to observe the following
rules:
1) On arrival at an international airport, please inform the immigration police that you are
bringing firearms and/or ammunition into the country, and present the waybill together
with your firearms and/or ammunition for inspection.
2) Whenever you are carrying the firearms and/or ammunition in the Czech Republic, be
sure to have the waybill with you and be ready to present it to the authorities for
inspection.
3) Before departure from an international airport, please inform the immigration police
that you are taking firearms and/or ammunition out of the country, and present the
waybill together with your firearms and/or ammunition for inspection.
4) If you arrive and leave by rail or road, you will not be required to inform any police
department (there are no border checks at the internal borders within the European
Union).
5) If you a non-EU national intending to travel about the European Union with firearms
and/or ammunition, please take care to obtain waybills for all EU Member States you
intend to visit or pass through. You will be required to present all the waybills on
arrival at the external border of the European Union. This means that if you arrive to
the Czech Republic by air, you will have to present all the waybills at a Czech
international airport.
6) The transit waybill gives you rights and obligations similar to those of Czech firearms
pass holders (see Czech Firearms and Ammunition Act No. 119/2002).
7) The firearms and/or ammunition must be constantly under your control. They are your
responsibility, no matter who is carrying or transporting them at the given moment.
……………………………….
(signature of authorized official)
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