
žádám o vydání zbrojního průvodního listu 

pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva
pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva
pro tranzit zbraně nebo střeliva

Žadatel:

Číslo zbrojního průkazu Číslo zbrojní licence Datum, místo narození a státní příslušnost cizince 

Místo pobytu1)/Sídlo

Kontaktní údaje2) Telefon E-mail

Osoba nabývající - vlastnící (je-li jiná než žadatel):

Číslo zbrojního průkazu Číslo zbrojní licence Datum, místo narození a státní příslušnost cizince 

Místo pobytu1)/Sídlo 

Kontaktní údaje2) Telefon E-mail

Osoba přepravující (je-li jiná než žadatel nebo osoba nabývající):

Číslo zbrojního průkazu Číslo zbrojní licence Datum, místo narození a státní příslušnost cizince 

Místo pobytu1)/Sídlo 

Druh a číslo cestovního dokladu přepravující fyzické osoby

Kontaktní údaje2) Telefon E-mail

Místo, kam má být zbraň kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo palná zbraň kategorie D anebo střelivo dopraveno:

Hraniční přechod

Přepravní prostředek

Datum předpokládaného vstupu (převzetí) na území ČR (pro dovoz a tranzit) od:

Datum předpokládaného výstupu (předání) z území ČR (pro vývoz a tranzit) do:

Poznámky a poučení - viz druhá strana žádosti
žadatele nebo oprávněné osoby 

(razítko)

V dne

podpis nebo elektronický podpis

Ž Á D O S T

Jméno a příjmení fyzické osoby/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby

Jméno a příjmení fyzické osoby/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby

Jméno a příjmení fyzické osoby/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby



Údaje o zbrani kategorie A, A-I, B, C, C-I  nebo palné zbrani kategorie D anebo střelivu
Zkušební 
značka 
CIP3)

Poř. č. Druh Značka výrobce Vzor (model) Ráže ANO/NE

Údaje o bezdýmném prachu/černém prachu
Poř. č. Množství Druh

Poznámky a poučení k žádosti:
1) Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.
2) Nepovinné údaje.
3) Vyhláška č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.

Výrobní 
číslo/počet kusů 
střeliva

Žadatel k žádosti připojí i souhlas orgánu státu, do kterého se uskutečňuje trvalý vývoz, s překladem do českého jazyka
vyhotoveným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Žadatel uvede účel tranzitu zbraní. Předloží úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele akce, je- li účelem
tranzitu výkon práva myslivosti nebo účast na střelecké soutěži nebo obdobné střelecké akci.

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)
či u zastupitelského úřadu ČR.

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Policií České republiky na základě
souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Zbrojní průvodní list nelze vydat žadateli, který je podnikatelem v oboru zbraní a střeliva.

Poučení o zpracování osobních údajů
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