Zoznam vecí, ktoré sú z vybrania a distribúcie v medzinárodnom styku vylúčené
a) nebezpečné veci (napr. stlačené plyny, horľavé tekutiny a hmoty, korozívne látky, toxické
látky, okysličovadlá, nákazlivé látky, zápalné a iné nebezpečné látky, ako aj rádioaktívne
materiály
a pod.),
b) výbušniny, munícia, zápalné kvapaliny, žieraviny, všetky explozívne alebo zápalné
spúšťacie látky, ktoré samostatne alebo spolu s inými predmetmi vyvolávajú explóziu
alebo môžu spôsobiť požiar. K nim patria výbušné látky, zápalné kapsule, hasiace
prístroje, benzín, iné horľaviny alebo ich kombinácia, žieravé alebo otravné látky, taktiež
plyny v prepravkách pod normálnym tlakom alebo v tlakových nádobách,
c) omamné a psychotropné látky,
d) zásielky, ktorých obsahom sú falšované a odcudzené veci,
e) ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín,
f)

strelné zbrane - všetky zbrane, ktoré spôsobujú streľbu výbušnou silou, tlakovým
vzduchom alebo plynom, resp. môžu byť zapálené, vrátane štartovacích a svetelných
pištolí,

g) predmety a látky na chemické alebo biologické útoky - k možnosti chemického alebo
biologického útoku sa počíta nasadenie chemických alebo biologických účinných látok na
spáchanie protiprávnych činov. K týmto zakázaným chemickým alebo biologickým látkam
patria okrem iného aj yperit, VX, chlór, sarin, kyanovodík, choroboplodné zárodky pre
zápalové ochorenie (anthrax), botulizmus, kiahne, tularémiu a vírusovú horúčku
spôsobujúcu krvácanie (VHF),
h) živé zvieratá - vrátane voľne žijúcich ohrozených druhov,
i)

zásielky, ktorých obsah alebo úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť
životné prostredie a zničiť alebo poškodiť iné zásielky alebo dopravné prostriedky,

j)

zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé,

k) platné a neplatné bankovky a mince, kolkové a poštové známky a iné ceniny, šperky,
spracované a nespracované drahokamy, drahé kovy, cestovné šeky, platinu, zlato,
striebro, klenoty a cenné papiere na doručiteľa alebo s vyznačenou nominálnou hodnotou
v iných ako poistených zásielkach, drahé kovy sa musia zabaliť buď do pevnej kovovej
schrány, alebo drevenej debny, ktorá musí mať hrúbku steny najmenej 1 cm. Balenie sa
môže skladať aj z dvoch bezšvových vriec, ktoré tvoria dvojitý obal. Ak sa použijú pevné
obaly zhotovené z preglejky, hrúbka ich steny sa môže obmedziť na 5 mm pod
podmienkou, že hrany obalov sa spevnia kovovými rohovými prúžkami,
l)

dokumenty, ktoré majú charakter aktuálnej a osobnej korešpondencie, vymieňanej medzi
inými osobami ako sú odosielateľ a adresát alebo osoby bývajúce s nimi,

m) veci, ktorých dovoz alebo obeh je v krajine určenia zakázaný,
n) nože a rezacie nástroje - k týmto patria tiež šable, meče, nože na kartón, lovecké nože,
spomienkové nože, bojové športové a profesionálne nástroje a iné nože s čepeľou nad 6
cm
a nože, ktoré sú zakázané jednotlivými štátmi,
o) úderné zbrane - obušky, palice, baseballové palice a podobné predmety,
p) obranné prostriedky - slzný plyn, dráždivý plyn a podobné chemikálie a plyny v patrónach,
kanistroch alebo iných prepravkách, ako aj iné obranné prostriedky ako sú napr.
elektrošokové prostriedky,
q) iné predmety - horolezecké čakany, cestovné palice, holiace nože a nožnice s dlhou
čepeľou, aj keď sa zvyčajne nepovažujú za smrtiace zbrane, ale môžu byť nasadené ako
zbrane, vrátane napodobenín zbraní a granátov,
r)

predmety všetkého druhu, pri ktorých je dostatočné podozrenie, že by sa mohli použiť na
predstieranie smrtiacej zbrane. K týmto patria okrem iného aj pyrotechnické predmety
alebo iné predmety so vzhľadom podobajúcim sa zbrani alebo s nebezpečným vzhľadom,

s) skaze podliehajúce biologické látky nákazlivé aj nenákazlivé,

t)

tekutiny, veci ktoré premáčajú, premasťujú alebo farbia a veci ľahko sa kaziace.

SP je v odôvodnených prípadoch oprávnená požadovať, aby odosielateľ, ktorý podáva
zásielku do cudziny písomne vyhlásil, že ním odosielaná zásielka neobsahuje veci, ktoré sú
z vybrania
a distribúcie vylúčené. Ak odosielateľ odmietne tejto požiadavke
vyhovieť, SP zásielku neprijme. SP je oprávnená prekontrolovať, či boli zasielacie podmienky
dodržané.

