
o nabytí vlastnictví zbraně nebo hlavní části zbraně 
o převodu vlastnictví zbraně nebo hlavní části zbraně 

Osoba nabývající vlastnictví:
Osobní údaje fyzické osoby:
Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Místo pobytu1)

Číslo zbrojního průkazu

Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

Místo pobytu1)/Sídlo

IČO 

Osoba převádějící vlastnictví:
Osobní údaje fyzické osoby:
Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Místo pobytu1)

Číslo zbrojního průkazu

Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

MÍsto pobytu1)/Sídlo

IČO 

Údaje o zbrani - hlavní části zbraně
Druh
Vzor (model)
Výrobní číslo
Údaje o ověření zbraně
Číslo zbrojního průvodního listu (je-li vydán)
Číslo povolení na zbraň kategorie B
Číslo výjimky na zbraň kategorie A
Číslo výjimky na zbraň kategorie A-I
Číslo průkazu zbraně 
Způsob převodu vlastnictví
Poznámka

Poznámky a poučení - viz druhá strana oznámení

Číslo zbrojní licence

Značka výrobce
Ráže
Kategorie

O Z N Á M E N Í

Jméno a příjmení/Název

podpis oznamovatele

Jméno a příjmení/Název

Datum a podpis (razítko) nebo elektronický

Číslo zbrojní licence



Poznámky:
Do příslušného políčka udělejte křížek. X

1) Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.

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). 

Poučení o zpracování osobních údajů
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