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Příloha č. 11 - Seznam zakázaného zboží a poskytovaných služeb 

I. Zakázané zboží 

1) Zbraně  

a) střelné zbraně všech typů, například pistole, revolvery, pušky, brokové zbraně 

b) hračky napodobující zbraně, repliky a imitace střelných zbraní, které mohou být 

zaměněny se skutečnými zbraněmi, 

c) části střelných zbraní kromě zaměřovacích dalekohledů 

d) střelné zbraně na stlačený vzduch a CO2, např. pistole, zbraně vystřelující diabola 

(pellet guns), pušky a zbraně vystřelující kuličky (ball bearing guns) 

e) signální zbraně a startovací pistole 

f) luky, samostříly a šípy 

g) harpuny a oštěpy 

h) praky a katapulty 

2) Ochromující zařízení 

a) prostředky způsobující šok, například paralyzéry (stun guns), tasery a obušky s 

elektrickým paralyzérem (stun batons) 

b) zařízení na omračování a zabíjení zvířat 

c) ochromující a zneschopňující chemické látky, plyny a spreje, například spreje s 

dávivými plyny, pepřové spreje, paprikové spreje, slzný plyn, kyselinové spreje a 

repelenty na odpuzování zvířat a živočichů 

3) Předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou 

Předměty, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění, včetně: 

a) předmětů určených k sekání, například seker, sekyrek a sekáčků 

b) sekyrek na led a cepínů 

c) holicích břitev 

d) řezáků s ulamovací čepelí 
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e) nožů s čepelí delší než 6 cm 

f) nůžek s ostřím delším než 6 cm měřeno od otočného čepu 

g) vybavení pro bojová umění s ostrým hrotem nebo ostrou hranou 

h) mečů a šavlí 

4) Pracovní nářadí 

Nářadí, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla, 

včetně: 

a) páčidel 

b) vrtáků a vrtacích hrotů, včetně přenosných akumulátorových vrtaček 

c) nářadí s ostřím nebo násadou delší než 6 cm, které lze použít jako zbraň, například 

šroubováků a dlát 

d) pil, včetně přenosných akumulátorových pil 

e) pájecích (letovacích) lamp 

f) zařízení k nastřelování svorníků a nastřelovacích pistolí 

5) Tupé předměty 

Předměty, jež lze použít k úderu s cílem způsobit vážné zranění, včetně: 

a) basebalových a softbalových pálek 

b) obušků nebo pendreků, například kyjů, pendreků a policejních obušků 

c) vybavení pro bojová umění 

6) Výbušniny a zápalné látky a zařízení 

Výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění 

nebo ohrozit bezpečnost letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, 

včetně: 

a) munice 
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b) rozbušek 

c) detonátorů a zápalných zařízení 

d) replik nebo imitací výbušných zařízení 

e) min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny 

f) ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků 

g) dýmovnic a kouřových patron 

h) dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin 

7) Další předměty 

Další předměty, které mohou být považovány za zakázané vzhledem k povaze jejich 

možného použití, např.: 

a) pouta, elektrikářské pásky, lepící pásky s vysokou pevností 

b) náhradní struny všech typů (na struny již upnuté ve strunových hudebních nástrojích 

se zákaz nevztahuje) 

c) různé specifické nástroje a nářadí 

8) Další zboží 

 

a) cigarety prodávané v balení větším než 1 krabička, přičemž 1 krabičkou se rozumí 

balení cigaret sestávající se z alespoň 20 ks cigaret,  

b) krabičky cigaret prodávané v kartonech, přičemž  1 kartonem se rozumí balení 

sestávající se z alespoň 10 ks krabiček cigaret, 

c) náplně do elektronických cigaret v balení větším než 1 karton, přičemž 1 kartonem se 

rozumí balení sestávající se z alespoň 10 ks balení náplně do elektronických cigaret,  

d) pivo v objemu větším než 0,5l na jedno balení  

e) balené cukrovinky, balená čokoláda a čokoládové bonbony, v každém případě vždy o 

hmotnosti větší než 250 g na jedno (1) balení 

f) balené lihoviny a konzumní líh, a to v balení větším než 0,5 l na 1 kus lihoviny nebo 

konzumního lihu (např. likéry a destiláty v balení větším než 0,5 l)  

g) kosmetické přípravky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 

1223/2009 v prostoru Airside s výjimkou Kosmetiky; 
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II. Zakázané služby 

1) směnárenská činnost,  

2) Provozování bankomatů, 

3) Provozování následujících činností: 

a) zprostředkování vracení DPH zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží 

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) zprostředkování vracení DPH fyzickým osobám za zboží zakoupené v cizině, 

c) provozování asistenčního místa pro podávání informací o službě vracení 

DPH v České republice a podávání takových informací třetím subjektům, 

d) vyplácení hotovosti v CZK proti platebním kartám, cestovním šekům a 

předplaceným kartám a 

e) peněžní služby, např. příjem tržeb nebo jiné hotovosti a zajištění jejich 

převodu na účet klienta, zajištění transferu peněz, 

4) Provozování internetového rezervačního systému pro směnárenskou činnost, nákup a 

prodej zahraničních měn  

5) Provozování taxi služby  

 


