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INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ O MNOŽSTEVNÍCH LIMITECH DOVÁŽENÉHO
A VYVÁŽENÉHO ZBOŽÍ MIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE
OMEZENÍ PRO VÝVOZ ZBOŽÍ DO ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE. MNOŽSTVÍ VYVÁŽENÉHO
ZBOŽÍ NENÍ LIMITOVÁNO KROMĚ ZBOŽÍ, JEHOŽ VÝVOZ JE OMEZEN PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ
1. Předměty ochrany kulturních památek
Pouze s povolením příslušných orgánů státní správy, především
podle zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
Povolení se předkládá k potvrzení celním orgánům.
2. Chránění živočichové a rostliny

peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných
papírů nebo vysoce hodnotných komodit, jako jsou např. drahé kovy
nebo drahé kameny, v úhrnné hodnotě převyšující 10 000 EUR.
Tiskopis pro splnění ohlašovacích povinností je k dispozici na celním
úřadě. Oznamovací povinnost plní také fyzická osoba převážející
finanční prostředky a vysoce hodnotné komodity právnické osoby,
má-li tyto věci v okamžiku přestupu státní hranice při sobě.

kteří nemají místo pobytu na území České republiky, vydává
průvodní list útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele, u kterého zbraň bude zakoupena. Povolení k předávání a
přejímání výbušnin (vývoz) lze podle § 25 odst. 2 zákona č.
61/1998 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů, vydat pouze organizaci.
5. Návykové látky

Vývoz je možný pouze při splnění podmínek Úmluvy CITES
a na základě příslušného povolení. Dohlížejícím orgánem státní
správy je především Ministerstvo životního prostředí ČR.
3. Finanční prostředky a vysoce hodnotné komodity
Fyzické osoby cestující do států, které nejsou členskými státy EU,
jsou povinny písemně oznámit celnímu úřadu vývoz platných
bankovek a mincí v české a jiné měně, cestovních šeků nebo

4. Zbraně, střelivo, výbušniny
Vývoz je možný pouze s povolením Ministerstva zdravotnictví ČR.
Střelné zbraně, tzn. vojenské zbraně, sportovní zbraně, lovecké
zbraně nebo historické zbraně a střelivo do těchto zbraní (dále jen
„zbraň“), lze trvale vyvézt mimo území České republiky pouze na
základě povolení k vývozu, kterým se rozumí zbrojní průvodní list,
a se souhlasem státu, do kterého má být zbraň vyvezena. Zbrojní
průvodní list vydává okresní městské nebo obvodní ředitelství
policie, příslušné podle místa pobytu fyzické osoby. Pro cizince,

Při vývozu zboží fyzickými osobami, které nemají místo obvyklého
pobytu v EU, je možno požádat o vrácení daně z přidané hodnoty
u zakoupeného zboží podle zákona o DPH s použitím předepsaného
tiskopisu, který cestující předloží k potvrzení celním orgánům.

MNOŽSTEVNÍ LIMITY PRO DOVOZ ZBOŽÍ ZE ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE
1. Zboží dovážené příležitostně, výlučně k osobní potřebě
nebo spotřebě příjemce nebo cestujícího a členů jeho
domácnosti nebo jako dar je osvobozeno od cla, spotřební
daně a DPH v hodnotě 430 EUR pro cestujícího.
Jednotná sazba cla: jednotná celní sazba ve výši 2,5 % se použije
na zboží obsažené v osobních zavazadlech cestujících, pokud
hodnota zboží nepřesahuje 700 EUR.

2. Osvobození od cla, spotřební daně a DPH pro dovoz tabáku
a tabákových výrobků
• 200 ks cigaret
• 100 ks doutníčků (do 3 gramů)
• 50 ks doutníků
• nebo jakákoli kombinace těchto výrobků.
Dovoz tohoto zboží je povolen pouze osobám starším 17 let.
3. Osvobození od cla, spotřební daně a DPH pro dovoz
alkoholických nápojů
• 1 litr destilátů nebo lihovin se skutečným obsahem alkoholu
vyšším než 22 % objemu, etanol se skutečným obsahem
alkoholu 80 % objemu nebo více nebo

• 2 litry destilátů a lihovin, aperitivů vyrobených z vína nebo
alkoholu, tafia, saké nebo podobných nápojů se skutečným
obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % objemu, šumivých vín,
likérových vín
• 4 litry tichého vína
• 16 litrů piva
• nebo jakákoli kombinace těchto výrobků.
Dovoz tohoto zboží je povolen pouze osobám starším 17 let.
4. Osvobození od cla nebo DPH pro dovoz léků
v množství odpovídajícím osobní potřebě cestujícího
a přiměřené délce jeho pobytu na území ČR,
popřípadě Evropské unie.

Omezení při dovozu nebo tranzitu
podle zvláštních předpisů
1. Veterinární zboží, zvířata
Dovoz živých zvířat a produktů živočišného původu na území EU se
řídí předpisy EU a národními předpisy a je v zásadě možný pouze
po provedení pohraniční veterinární kontroly s příznivým výsledkem
a po zaplacení poplatku za její provedení a s předepsanými
veterinárními doklady. Celní úřad propustí do navrženého režimu
zvířata v zájmovém chovu dovážená do 5 kusů, předloží-li cestující
potvrzení vydané úředním veterinárním lékařem nebo při
opětovném dovozu pas a provedená kontrola dokladů nebo
totožnosti nezjistí nedostatky.
2. Chránění živočichové a rostliny
Dovoz je možný pouze za předpokladu splnění podmínek Úmluvy
CITES a na základě povolení vydaného v zemi odeslání a povolení
vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR.

ství policie, příslušné podle místa pobytu fyzické osoby, v zahraničí
zastupitelský úřad České republiky. Dočasně dovézt, držet nebo
nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky
zbraň lze pouze na základě povolení, kterým se rozumí zbrojní
průvodní list. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně může
na základě žádosti vydat zastupitelský úřad České republiky.
Povolení k předávání a přejímání výbušnin (dovoz, tranzit) lze podle
§ 25 odst. 2 zákona č. 61/1998 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
vydat pouze organizaci.

6. Finanční prostředky a vysoce hodnotné komodity
Fyzické osoby cestující ze států, které nejsou členskými státy EU,
jsou povinny písemně oznámit celnímu úřadu dovoz platných
bankovek a mincí v české a jiné měně, cestovních šeků nebo
peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných
papírů nebo vysoce hodnotných komodit, jako jsou např. drahé kovy
nebo drahé kameny, v úhrnné hodnotě převyšující 10 000 EUR.
Oznamovací povinnost plní také fyzická osoba převážející finanční
prostředky a vysoce hodnotné komodity právnické osoby,
má-li tyto věci v okamžiku přestupu státní hranice při sobě.

4. Návykové látky
Jakékoliv fyzické přemístění návykových látek z území jednoho
státu do druhého (i v rámci EU) je možné pouze s povolením Ministerstva zdravotnictví ČR, tranzit přes území ČR je možný pouze
s vývozním povolením vydaným příslušným orgánem státu
původu zásilky, je-li takové podle právní úpravy státu původu
zásilky třeba.
5. Rostlinný materiál a zboží rostlinného původu

3. Zbraně, střelivo, výbušniny

Kontakt

Střelné zbraně, tzn. vojenské zbraně, sportovní zbraně, lovecké
zbraně nebo historické zbraně a střelivo do těchto zbraní (dále jen
„zbraň“), lze trvale dovézt na území České republiky pouze na
základě povolení k dovozu, kterým se rozumí zbrojní průvodní list.
Zbrojní průvodní list vydává okresní, městské nebo obvodní ředitel-

Dovoz rostlin a produktů rostlinného původu na území EU se řídí
předpisy EU a národními předpisy a je v zásadě možný pouze po
provedení dovozní rostlinolékařské kontroly. Malé množství rostlin
nebo rostlinných produktů (viz § 4 odst. 5 vyhlášky
č. 330/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nepodléhá
rostlinolékařské kontrole.

Více informací naleznete na www.celnisprava.cz.
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