nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I

OHLÁŠENÍ

převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I
Osoba nabývající vlastnictví:
Osobní údaje fyzické osoby
Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Místo pobytu1)
Druh identifikačního dokladu

Občanský průkaz

Cestovní pas

Jiný druh2)

Číslo identifikačního dokladu
Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby
Jméno a příjmení/Název
Místo pobytu1)/Sídlo

IČO
Osoba převádějící vlastnictví:

Osobní údaje fyzické osoby
Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Místo pobytu1)

Druh identifikačního dokladu

Občanský průkaz

Cestovní pas

Jiný druh2)

Číslo identifikačního dokladu
Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby
Jméno a příjmení/Název
Místo pobytu1)/Sídlo
IČO
Údaje o zbrani - hlavní části zbraně
zbraň, která byla znehodnocena v souladu s přímo použitelným předpisem EU3)
expanzní zbraň dovoleného výrobního provedení podle prováděcího právního předpisu
jednoranová nebo dvouranová palná zbraň určená pro dělené střelivo
palná zbraň pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo pro srovnatelné střelivo
plynová zbraň s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballovou zbraň
palná zbraň pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J
signální zbraň pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm
elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser)
Druh zbraně
Značka výrobce
Vzor (model)
Ráže
Výrobní číslo

Číslo ZPL4)

Rok ověření

Znehodnocovací značka5)

Datum nabytí/převodu
Žádám o zaslání kontrolního výpisu zbraní kategorie C-I,
které jsou u mé osoby vedeny v systému centrální registr zbraní6).
Poznámky a poučení - viz druhá strana ohlášení

Podpis nebo elektronický podpis
(razítko)

Poznámky:
Do příslušného políčka udělejte křížek.
1)
2)
3)

4)

5)

6)

X

Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.
Uvede se název jiného druhu identifikačního dokladu.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403, ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a
technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné
střelby.
Zbrojní průvodní list (ZPL) pro trvalý vývoz zbraně se vyžaduje v případě, že je vlastnictví ke zbrani kategorie C-I převáděno na
osobu s místem pobytu mimo území České republiky. Zbrojní průvodní list (ZPL) pro trvalý dovoz zbraně se vyžaduje v
případě, pokud je od osoby s místem pobytu mimo území České republiky vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nabýváno
osobou, která má místo pobytu na území České republiky.
Uvede se přesná podoba znehodnocovací značky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, která je vyznačena na
znehodnocené zbrani. Znehodnocovací značka je ve formátu "EU aa bb cc", kde "aa" je mezinárodní kód země
znehodnocení, "bb" je značka subjektu, který osvědčil znehodnocení zbraně, a "cc" je rok znehodnocení.
Pokud jste zaškrtl/zaškrtla, že žádáte o zaslání kontrolního výpisu zbraní kategorie C-I, Policie České republiky Vám jej zašle
do datové schránky nebo e-mailem na adresu, kterou zpracovává v systému centrální registr zbraní na základě Vámi
poskytnutého souhlasu.
Souhlas se zpracováním emailové adresy v systému centrální registr zbraní můžete Policii České republiky poskytnout na
tiskopisu "Souhlas se zpracováním osobních údajů", jehož vzor je uveřejněn na https://www.policie.cz/clanek/gdpr.aspx.

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).

