HLÁŠENÍ PŘEPRAVY ZBRANÍ NEBO STŘELIVA
Hlášení mezinárodní přepravy (§ 50)
dovoz
vývoz
tranzit

Hlášení tuzemské přepravy (§ 50a)

Změna ohlášené tuzemské přepravy1)

Změna ohlášené mezinárodní přepravy1)
Útvar policie příslušný pro příjem hlášení a jeho e-mailová adresa2)
Č. j. povolení mezinárodní přepravy
Ohlašovatel:

Zaměstnavatel ohlašovatele (podnikatel v oboru zbraní a střeliva,
přepravce, zprostředkovatel přepravy)

Jméno a příjmení
E-mail3)

Prodávající/předávající:
Jméno a příjmení/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby
Místo pobytu4)/Místo podnikání/Sídlo
Číslo zbrojní licence5)

Datum narození/IČO

Kupující/nabývající:
Jméno a příjmení/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby
Místo pobytu4)/Místo podnikání/Sídlo
Číslo zbrojní licence5)

Datum narození/IČO

Cílová adresa (adresa místa, na které budou zbraně nebo střelivo dopraveny)
Druh dopravy6)
Trasa přepravy po území ČR
(začátek trasy - průjezdní body konec trasy)
Datum a čas přepravy
na území ČR

zahájení

Dopravce:
Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby
Číslo zbrojní licence3)
Poznámky a poučení - viz druhá strana žádosti

ukončení

Údaje o vozidle:
Typ vozidla

Registrační značka

Jméno a příjmení řidiče

Telefon řidiče

Typ vozidla

Registrační značka

Jméno a příjmení řidiče

Telefon řidiče

Osoba odpovědná za přepravu:
Jméno a příjmení

Telefon

Způsob zabezpečení přepravy:
Přeprava podléhá monitorování7)

Ano

Ne

8)

Poskytovatel lokace

Poznámky a poučení k žádosti:

podpis nebo elektronický podpis
ohlašovatele nebo oprávněné osoby
(razítko)

X
Do příslušného políčka udělejte křížek.
Tento tiskopis hlášení přepravy zbraní nebo střeliva ohlašovatel využije pouze v případě nedostupnosti elektronické aplikace
centrálního registru zbraní.
Nejpozději 1 hodinu před zahájením přepravy je ohlašovatel povinen ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu
prezidiu České republiky údaje týkající se přepravy. Vyplněný formulář a jeho přílohy zašle e-mailem (viz poznámka č. 2)
a jeho vytištěná listinná kopie musí doprovázet zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo střelivo do těchto zbraní až do místa
jejich určení a musí být předložena na požádání příslušným orgánům.
1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

Při volbě hlášení změny nahlášené přepravy může osoba vyplňující formulář změnit ve formuláři již nahlášené přepravy
pouze údaje o přepravovaných zbraních/hlavních částech zbraní/střelivu, datum a čas předpokládaného zahájení
a ukončení přepravy, údaje o dopravci, o trase přepravy, o vozidle a osobě odpovědné za přepravu. Změny může hlásit
nejpozději před skončením přepravy.
Příslušným útvarem policie pro příjem hlášení je
- krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle místa pobytu nebo sídla držitele zbrojní licence, který je
prodávajícím nebo kupujícím, nebo
- Policejní prezidium České republiky (pro případy, kdy ohlašovatelem je cizinec).
Na zadanou e-mailovou adresu bude nejbližší následující pracovní den zasláno potvrzení o přijetí hlášení přepravy zbraní
nebo střeliva.
Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.
Nepovinný údaj pro subjekty se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky nebo pro zprostředkovatele
přepravy bez zbrojní licence.
Druh dopravy je silniční, železniční, letecká nebo lodní nebo jiný druh, případně jejich kombinace.
Viz § 50 odst. 8 a § 50a odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb.
Poskytovatel lokace musí být zaregistrovaným poskytovatelem lokace.

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)
či u zastupitelského úřadu ČR.

Příloha č.
Údaje o přepravovaných zbraních/hlavních částech zbraní kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo střelivu:
Zkušební
značka
C.I.P.

Poř.č. Druh zbraně/HČZ

Značka výrobce

Vzor (model)

Ráže

Kategorie Ano/Ne

Výrobní
číslo/Počet
kusů střeliva

Příloha č.
Souhrnné údaje o přepravovaných zbraních/hlavních částech zbraní kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo střelivu:
Souhrnné údaje o zbraních
Druh

Počet

Souhrnné údaje o hlavních částech zbraní
Druh

Počet

Souhrnné údaje o střelivu
Druh

Počet

