ŽÁDOST

Žádám o povolení
znehodnocení

zbraně

výroby řezu
opravy nebo úpravy zbraně,
při které dojde k takovému zásahu,
který pro účely balistického zkoumání
jinak znehodnotí hlavní část zbraně

hlavní části zbraně

Osobní údaje žadatele - fyzické osoby:
Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Místo pobytu1)
Číslo zbrojního průkazu
Kontaktní údaje2) telefon

e-mail

Identifikační údaje žadatele - podnikající fyzické osoby/právnické osoby:
Jméno a příjmení/Název
Místo pobytu1)/Sídlo
IČO

Číslo zbrojní licence

Kontaktní údaje

2)

telefon

e-mail

Údaje o zbrani/hlavní části zbraně:
Druh

Značka výrobce

Vzor (model)

Ráže

Výrobní číslo
Důvod žádosti

Číslo průkazu zbraně

Žádost se podává pro potřeby
znehodnocení zbraně, na kterou se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie

2)

znehodnocení zbraně nebo hlavní části zbraně, na kterou se nevztahuje přímo použitelný předpis
Evropské unie3)
demilitarizace zbraně v režimu regulace podle mezinárodní smlouvy

podpis nebo elektronický podpis
žadatele nebo oprávněné osoby
(razítko)
Poznámky a poučení - viz druhá strana žádosti

Poznámky a poučení k žádosti:
Do příslušného políčka udělejte křížek.
1)
2)
3)

X

Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.
Nepovinný údaj.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403, ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách
a technikách znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené zbraně byly nevratně neschopné
střelby.

Žadatel k žádosti připojí:

a)
b)
c)

zbraň nebo hlavní část zbraně; pokud rozměry neumožní jejich přiložení, sdělí místo jejich uložení,
průkaz zbraně, jde-li o registrovanou zbraň nebo hlavní část zbraně,
písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň která je kulturní památkou.

Žadatel, kterému bylo povolení vydáno je povinen:
do 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení předat zbraň nebo hlavní část zbraně k znehodnocení nebo výrobě řezu,
a to pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna. V opačném případě je povinen do 20 pracovních dní odkdy tak měl
učinit, nevyužité povolení vrátit příslušnému útvaru policie;
do 10 pracovních dnů po znehodnocení zbraně nebo hlavní části zbraně nebo výrobě řezu předložit příslušnému útvaru
policie potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení nebo výrobě řezu a současně předložit i zbraň nebo hlavní část
zbraně ke kontrole; pokud rozměry neumožňují jejich předložení, sdělit místo jejich uložení.

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).
V případě, že jste vyplnil kontaktní údaje, zpracovává je Policie České republiky na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a)
GDPR, který udělíte na zvláštním formuláři. Kontaktní údaje mohou být využity pro veškerou komunikaci v oblasti zákona
č. 119/2002 Sb.
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).

