ŽÁDOST
Žádám o výjimku k nabývání nadlimitních zásobníků
a k jejich používání v samonabíjecí zbrani určené pro jednotné střelivo se středovým zápalem
Osobní údaje fyzické osoby:
Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Místo pobytu1)
Číslo zbrojního průkazu
Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:
Jméno a příjmení/Název
1)

Držitel Licence

Místo pobytu /Sídlo

Adresa sídla

IČO

123456789

Číslo zbrojní licence CF 123 456

Účel nebo důvod žádosti
sběratelská nebo muzejní činnost
ochrana života zdraví nebo majetku v citlivých prostorách (§ 11a odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o zbraních)
výcvik nebo podílení se na zabezpečování nebo ochraně (§ 11a odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o zbraních)
vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely
§ 11a odst. 1 písm. d) zákona o zbraních2)
sportovní střelba
Nemám
Mám
místo pobytu v jiném členské státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederaci, příp. kterém
V místo

dne 01.02.2021

Poznámky:

podpis nebo elektronický podpis
žadatele nebo oprávněné osoby
(razítko)

Do příslušného políčka udělejte křížek.
X
1) Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.
2)
Policie udělí výjimku pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I (tedy i nadlimitních zásobníků), pokud to
neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, držiteli zbrojního průkazu skupiny B nebo E nebo držiteli zbrojní licence
skupiny F, G, H, I nebo J z důvodu uvedeného v § 12 odst. 5, jde-li o zbraň, na níž byl vydán průkaz zbraně nejpozději ke dni
13. června 2017.
Žadatel, který má místo pobytu v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, předloží též předchozí souhlas tohoto státu s udělením této výjimky nebo
prohlášení, o tom, že tento není nezbytný, s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu
znalců a tlumočníků.

Poučení o zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovává Policie České republiky za účelem plnění právních povinností (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
a § 5 zákona č. 110/2019 Sb.) stanovených Policii České republiky zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o zbraních).
Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech a povinnostech naleznete na https://www.policie.cz
(informační servis) nebo jsou k dispozici na vyžádání u příslušného útvaru Policie České republiky (správního úřadu).

