ŽÁDOST

o udělení akreditace (podle zákona č. 14/2021 Sb.)
Žadatel
Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:
Jméno a příjmení/Název
Místo podnikání/Sídlo
Adresa pro doručování1)
IČO
Číslo zbrojní licence2)
Kontaktní údaje3)

telefon

e-mail

Žádám o udělení akreditace pro kurz v systému programu střelecké přípravy
MV-101 zaměřený na teoretické znalosti a bezpečný nácvik dovedností při nakládání se střelnými zbraněmi
a jejich použití v nutné obraně a krajní nouzi
MV-102 zaměřený na použití krátké kulové nebo dlouhé kulové zbraně v nutné obraně a krajní nouzi
MV-201 zaměřený na praktické postupy při napadení snadno zranitelného cíle nebo útoku aktivního útočníka
MV-301 zaměřený na nakládání se střelnými zbraněmi v rámci opatření při krizových stavech podle § 17 odst. 1
zákona
Název kurzu:

Internetová stránka žadatele:
V

dne

Podpis nebo elektronický podpis
a razítko žadatele

Poznámka:
1)

Vyplňte, je-li odlišná od adresy místa podnikání nebo sídla.

2)

Žadatel musí být držitelem zbrojní licence skupiny F, H, nebo J.

3)

Nepovinné údaje.

Poučení - viz druhá strana.

Poučení:
Do příslušného políčka udělejte křížek.

X

Žádost o udělení akreditace se podává u Ministerstva vnitra.
Žadatel k žádosti přiloží:
1.

projekt kurzu,

2.

návrh vnitřního předpisu,

3.

doklady nebo jiné listiny prokazující, že žadatel disponuje prostory a vybavením nezbytným pro zajištění kurzu,
a to včetně odpovídající střelnice,

4.

profesní životopis každého odborného instruktora a další doklady o jeho profesní způsobilosti.

Poučení k ochraně osobních údajů:
Vaše osobní údaje zpracovává Ministerstvo vnitra za účelem plnění právních povinností (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c)
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, tzv. GDPR) a § 5 zákona č. 110/2019 Sb.) stanovených Policii České republiky zákonem č. 14/2021 Sb.,
o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.
Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Ministerstvem vnitra na základě
souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech a povinnostech naleznete
na https://www.mvcr.cz/Služby pro veřejnost/Formuláře/Zbraně a střelivo nebo jsou k dispozici na vyžádání u odboru
bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (správního úřadu).

