
Stanovisko k součástem zvlášť zkonstruovaných pro střelnou zbraň 
a nezbytných pro její funkci v souvislosti s aplikací zákona č. 228/2005 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel a Českým úřadem pro 

zkoušení zbraní a střeliva v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012, 

které stanoví jednotná pravidla vývozu střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva 

nevojenského charakteru do zemí mino Evropskou Unii připravilo toto:

Stanovisko k součástem zvlášť zkonstruovaných pro střelnou zbraň a nezbytných pro její 
funkci v souvislosti s aplikací zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž 
držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů s ohledem na příslušná ustanovení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012.

Část 13. přílohy 1. nařízení č. 258/2012 stanoví, že za zboží, u kterého se při vývozu vyžaduje povolení

dle zákona č. 228/2005 Sb., kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje 

z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se považují též 

„součásti zvlášť zkonstruované pro střelnou zbraň a nezbytné pro její funkci včetně hlavně, rámu, 

pouzdra závěru, závěru nebo nábojového válce revolveru, závorníku, nosiče závorníku a jakéhokoli 

zařízení zkonstruovaného nebo upraveného k utlumení hluku výstřelu“.

Za výše uvedené součásti zvlášť zkonstruované pro střelnou zbraň a nezbytné pro její funkci se považují 

všechny součásti zbraní spadající pod číslo 9305 Harmonizovaného systému s výjimkou:

a) šroubů, nýtů, vrutů, matic, podložek, čepů, kolíků, závlaček, pružin, dorazů, krytek určených 

proti mechanickému poškození a znečištění zbraně.

b) poutek a průvleků určených k uchycení nosných řemenů a taktických popruhů včetně 

bezpečnostních šnůr.

c) pažeb včetně základen pažeb, botek pažeb, předpažbí, rukojetí, střenek, lučíků, montáží, 

podpěr a dvojnožek, montážních lišt.

d) mířidel a jejich montáží, včetně součástek mířidel a jejich montáží.

e) zásobníků střeliva a odnímatelných nábojových schránek, tlumičů plamene, úsťových brzd, 

reduktorů zdvihu a jejich kombinací, lineárních usměrňovačů hluku výstřelu, výměnných 

zahrdlení hlavně.




