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II. 
 

N á v r h 
 

VYHLÁŠKA 

ze dne ………… 2021, 

 
kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o zbraních 
 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 a 3 zákona č. 119/2002 Sb., 
o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona 
č. 228/2003 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona 
č. 229/2016 Sb. a zákona č. …/2021 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 17 
odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 13, § 39a odst. 4, § 50b, § 70f odst. 7, 
§ 70n odst. 5 a § 73a odst. 10 zákona: 

 
Čl. I 

 
Vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

o zbraních, se mění takto:  
 
1. V § 1 se písmeno f) zrušuje. 

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g). 

2. V § 6 odst. 2 větě první se text „odst. 2“ nahrazuje textem „odst. 3“. 

3. V § 13 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „; pro tyto 
účely může být figurantem i jiný žadatel”. 

4. V § 26 odst. 1 se za slovo „kategorie” vkládá text „A-I,”. 

5. V § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „zbraně kategorie“ 
vkládá text „A-I,”. 

6. V § 26 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 29 odst. 1 úvodní části 
ustanovení, § 30 odst. 1 a v § 31 odst. 2 úvodní části ustanovení se za text „A,” 
vkládá text „A-I,”. 

7. Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje. 

8. V § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo C“ nahrazují slovy 
„C nebo C-I“. 

9. V § 30 odst. 2 se na konci bodu 2  doplňují slova „nebo kontrolní značce“. 

10. V § 30 odst. 2 bodě 3 se za slova „roku ověření“ vkládají slova „nebo 
roku kontroly identifikačních údajů“. 
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11. V § 34 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Správce centrálního 
registru zbraní může přístup do centrálního registru zbraní umožnit také 
prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou s využitím občanského 
průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 
nebo případně jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci.”. 

12. V § 34 odst. 3 se slova „zničení zbraně” nahrazují slovy „záznam 
o předání zbraně k úřednímu zničení”. 

13. V § 34 odst. 4 se za slova „zničení střeliva” vkládají nová slova „, záznam 
o předání střeliva k úřednímu zničení”. 

14. V § 36 odst. 1 písmeno e) zní:  

,,e) průkazu zbraně, žádosti o udělení výjimky, žádosti o povolení, žádosti 
o znehodnocení, výrobu řezu zbraně nebo převodu vlastnictví zbraně 
kategorie A, A-I, B a C,”. 

15. Přílohy č. 2 až 7 znějí: 

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor žádosti o vydání zbrojního průkazu  
 

… 
  
  

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky 
odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu  

 
… 

  
  

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor zbrojní licence  
… 

  
  

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor žádosti o vydání zbrojní licence  
 

… 
  
  

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor průkazu zkušebního komisaře  
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… 

  
  

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor žádosti o jmenování zkušebním komisařem  
 

…“. 
 
 
16. Příloha č. 9 zní: 

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor žádosti o vydání evropského zbrojního pasu  
 

…“. 
 
17. Příloha č. 11 zní: 

 
„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 

 
Vzor žádosti o udělení výjimky pro zbraň kategorie A 

 
…“. 

 
 
18. Za přílohu č. 11 se vkládají nové přílohy č. 11a a 11b, které znějí: 

 
„Příloha č. 11a k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 

 
Vzor žádosti o udělení výjimky pro zbraň kategorie A-I 

 
… 
 
 

Příloha č. 11b k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor žádosti o udělení výjimky pro nadlimitní zásobníky 
 

…“. 
 
19. Přílohy č. 12 až 17 znějí: 

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor žádosti o povolení ke zbrani kategorie B 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBX9ARBSH)



4 
 

… 
  

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor žádosti o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně  
 

… 
  
  

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně  
 

… 
  
  

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo 
tranzit zbraní nebo střeliva  

 
… 

  
  

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý 
dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva  

 
… 

  
  

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva  
 

…“. 
 
20. Za přílohu č. 17 se vkádá nová příloha č. 17a, která zní: 

 
„Příloha č. 17a k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 

 
Vzor žádosti o povolení přepravy palných zbraní kategorie D 

 

…“. 
21. Příloha č. 18 zní: 

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Elektronický formulář hlášení přepravy zbraní a střeliva  
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…“. 
 
22. Za přílohu č. 18 se vkládá nová příloha č. 18a, která zní: 

„Příloha č. 18a k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor ohlášení přepravy palných zbraní kategorie D  
 

…“. 
 
23. Příloha č. 19 zní: 

 
„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 

 
Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice  

 
…“. 

 
24. Přílohy č. 21 a 22 znějí: 

 
„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 

 
Vzor žádosti o vydání muničního průkazu  

 
… 

  
  

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání 
muničního průkazu  

…“. 
 
25. Přílohy č. 24 až 27 znějí: 

 
„Příloha č. 24 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 

 
Vzor žádosti o vydání muniční licence  

 
… 

   
Příloha č. 25 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 

 
Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy munice  

 
… 
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Příloha č. 26 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Elektronický formulář hlášení přepravy munice  
 

… 
 
  

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 221/2017 Sb. 
 

Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy 
pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo 

ničení munice  
 

…“. 
 
 

Čl. II 
 

Přechodná ustanovení 
 

1. Tiskopisy a doklady podle vyhlášky č. 221/2017 Sb., ve znění přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze použít do dne 1. srpna 2022. 

 
2. Na průkaz zkušebního komisaře vydaný přede dnem nabytí účinnosti 

této vyhlášky se hledí jako na průkaz zkušebního komisaře vydaný podle 
vyhlášky č. 221/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky; průkaz zkušebního komisaře vydaný přede dnem účinnosti této 
vyhlášky, ve kterém nebyla zohledněna změna místa pobytu zkušebního 
komisaře, se nepovažuje za průkaz obsahující nesprávné údaje.  
 
 

Čl. III 
 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna 2021. 
 
 

Ministr: 
 
 

POZNÁMKA: 
Navržená podoba příloh k vyhlášce je obsahem samostatného dokumentu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBX9ARBSH)



ČESKÁ REPUBLIKA

Z B R O J N Í   P R Ů K A Z
JMÉNO

PŘIJMENÍ

DATUM NAROZENÍ

DATUM VYDÁNÍ

VYDAL

PLATÍ PRO SKUPINU (-Y)

PLATNOST DO

AA 111111

A  - ke sběratelským účelům D  - k výkonu zaměstnání nebo povolání
B  - ke sportovním účelům E  - k ochraně života, zdraví nebo majetku
C  - k loveckým účelům

Termín periodické zdravotní prohlídky (pro skupinu D)

Zvláštní záznamy

a podpis

Skupiny zbrojních průkazů

razítko
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Žádám 

o vydání zbrojního průkazu

o rozšíření skupin zbrojního průkazu
o vydání nového zbrojního průkazu po skončení platnosti

dosavadního zbrojního průkazu
Osobní údaje žadatele:

Jméno a příjmení
Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Druh a číslo identifikačního dokladu

Kontaktní údaje2) telefon  e-mail

Číslo dosavadního zbrojního průkazu

Žádám o zbrojní průkaz skupiny:

A - ke sběratelským účelům

B - ke sportovním účelům

C - k loveckým účelům

D - k výkonu zaměstnání nebo povolání-
E - k ochraně života, zdraví nebo majetku

 Nemám Mám místo pobytu v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě  

nezdržoval zdržoval mimo území České republiky, příp. ve kterém státě:

Posudek o zdravotní způsobilosti
Žadatel o vydání zbrojního průkazu shora uvedených skupin zbrojního průkazu se podrobil vstupní lékařské 
prohlídce k vydání zbrojního průkazu3).
Posudkový závěr (nehodící se škrtne)
a) žadatel je zdravotně způsobilý,
b) není zdravotně způsobilý,
c) je zdravotně způsobilý s omezením

Poskytovatel, jehož jménem posuzující lékař posudek vydal4):
IČO a sídlo razítko

    poskytovatele
Jméno a příjmení posuzujícího lékaře

Datum vydání Platnost omezena do5)

Přiložte fotografii o rozměru
35 x 45 mm. Na její zadní 
stranu uveďte příjmení.

(Nelepit!)

Ž Á D O S T   O  V Y D Á N Í   Z B R O J N Í H O   P R Ů K A Z U

Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, příp. ve kterém:

V posledních 10 letech před podáním žádosti jsem se více než 6 měsíců nepřetržitě

podpis lékaře

Poznámky a poučení  - viz druhá žádosti

podpis nebo elektronický
podpis žadatele

V                                                                        dne
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Do příslušného okénka udělejte křížek. X

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

2) Nepovinné údaje. 
3)

4)

5)

Žadatel k žádosti připojí

a)

b)

c) 

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).

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Policií České republiky na základě souhlasu 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kontaktní údaje mohou být využity pro veškerou komunikaci v oblasti zákona o zbraních, pokud k 

tomu udělíte souhlas na zvláštním formuláři.

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).

posudek o zdravotní způsobilosti; posudek může být vyhotoven na přední straně tohoto tiskopisu nebo na samostatném

listu - posudek nesmí být starší než tři měsíce. Pokud žadatel žádá o vydání zbrojního průkazu do tří měsíců ode dne podání

„Přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti o vydání zbrojního průkazu“, zdravotní posudek k této žádosti již nepřipojuje

(§ 21a odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb.),

Poznámky a poučení:

Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a obsahu

lékárničky první pomoci provozovatele střelnice.

§ 20 zákona č. 119/2002 Sb.

Lékař uvede datum platnosti posudku pouze v případě, je-li dán důvod pro omezení platnosti posudku o zdravotní 

způsobilosti na dobu kratší než 10 let. Omezení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti má za následek vydání zbrojního 

průkazu s kratší dobou platnosti než je zákonem stanovených 10 let.

Žadatel, který má  místo pobytu v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci,  předloží též předchozí souhlas tohoto státu s vydáním zbrojního průkazu 

nebo prohlášení, o tom, že tento není nezbytný, s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu 

znalců a tlumočníků. To neplatí při podání žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu.

doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, to neplatí při podání žádosti o vydání nového zbrojního průkazu

po uplynutí doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu; doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší než 1 rok,

fotografii.

Žadatel, který se více než šest měsíců nepřetržitě zdržoval v posledních deseti letech před podáním žádosti mimo území ČR,

předloží též doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého

vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

Poučení o zpracování osobních údajů
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Osobní údaje:

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu
1)

Druh a číslo identifikačního dokladu

Kontaktní údaje
2)

telefon e-mail

A - ke sběratelským účelům

B - ke sportovním účelům

C - k loveckým účelům

D - k výkonu zaměstnání a povolání-

E - k ochraně života, zdraví nebo majetku

Přihláška podána u

Dne 

Poznámky:

Skupiny zbrojního průkazu o které žádáte označte křížkem. X

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

Poučení ke zpracování osobních údajů:

P Ř I H L Á Š K A 
ke zkoušce odborné způsobilosti

žadatele o vydání zbrojního průkazu

Nepovinné údaje. 

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).

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Policií České republiky na základě souhlasu 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kontaktní údaje mohou být využity pro veškerou komunikaci v oblasti zákona o zbraních, pokud k 

tomu udělíte souhlas na zvláštním formuláři.

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).

K přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti je žadatel, který není ke dni podání přihlášky držitelem zbrojního průkazu nebo  

muničního průkazu, povinen připojit posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být ke dni podání 

přihlášky starší než 3 měsíce. 

Přihlašuji se ke zkoušce odborné způsobilosti

pro zbrojní průkaz skupin(y) 

podpis nebo elektronický podpis
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Teoretická část zkoušky:

1 a b c 16 a b c
2 a b c 17 a b c
3 a b c 18 a b c
4 a b c 19 a b c
5 a b c 20 a b c
6 a b c 21 a b c
7 a b c 22 a b c
8 a b c 23 a b c
9 a b c 24 a b c

10 a b c 25 a b c
11 a b c 26 a b c
12 a b c 27 a b c
13 a b c 28 a b c
14 a b c 29 a b c
15 a b c 30 a b c

Získaný počet bodů: Hodnocení: 

Praktická část zkoušky:

a) bezpečná manipulace se zbraní a střelivem prospěl - neprospěl

b) střelba na cíl (počet zásahů)  - krátká kulová zbraň

- dlouhá kulová zbraň

- dlouhá broková zbraň

Celkové hodnocení zkoušky: prospěl - neprospěl
Zkušební komisař:

Jméno a příjmení

Číslo průkazu

V dne

Seznámen s celkovým hodnocením zkoušky

Záznam o opakování praktické části zkoušky:

a) bezpečná manipulace se zbraní a střelivem prospěl - neprospěl

b) střelba na cíl (počet zásahů)  - krátká kulová zbraň

- dlouhá kulová zbraň

- dlouhá broková zbraň

Celkové hodnocení zkoušky: prospěl - neprospěl
Zkušební komisař:

Jméno a příjmení

Číslo průkazu

V dne

Seznámen s celkovým hodnocením zkoušky
datum a podpis žadatele

Správnou odpověď označí žadatel křížkem. V případě opravy označí žadatel novou odpověď křížkem, který zakroužkuje. Způsob provedení 

případných dalších oprav v tiskopise dohodne žadatel se zkušebním komisařem tak, aby nezakládal pochybnost, která odpověď je platná.

V Y H O D N O C E N Í Test číslo:

zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

podpis zkušebního komisaře (razítko)

podpis zkušebního komisaře (razítko)

prospěl - neprospěl

datum a podpis žadatele
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ČESKÁ REPUBLIKA

Z B R O J N Í   L I C E N C E
JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY NEBO NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY

IČO

JMÉNO A PŘÍJMENÍ FYZICKÉ OSOBY

DATUM NAROZENÍ

PŘEDMĚTEM ČINNOSTI JSOU

ZBRANĚ KATEGORIE (A, A-I, B, C, C-I)

ZAKÁZANÉ STŘELIVO (A, A-I)

STŘELIVO, KTERÉ NENÍ ZAKÁZANÉ

Zvláštní záznamy

VYDAL

DATUM VYDÁNÍ razítko

a podpis

AA 111111

ZBROJNÍ LICENCE

SKUPINY
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Žádám:

o vydání zbrojní licence

o rozšíření skupin zbrojní licence

Identifikační údaje žadatele:
Jméno a příjmení fyzické osoby/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby

Druh a číslo identifikačního dokladu fyzické osoby

Místo pobytu fyzické osoby1)

IČO podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby

Adresa sídla podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby

Kontaktní údaje2)
telefon e-mail

Údaje o dosavadní zbrojní licenci (pouze u žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence)

Číslo dosavadní zbrojní licence

Předmětem činnosti jsou

Zbraně kategorie (A, A-I, B, C, C-I)

Zakázané střelivo (A, A-I)

Střelivo, které není zakázané

Počet provozoven:

3

zbrojní licence (A až J)

Ž Á D O S T

Datum a místo narození fyzické osoby

Požadovaná skupina/požadované skupiny

Skupiny dosavadní zbrojní licence

Důvod žádosti:
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PŘÍLOHA č.       3

Provozovna: 

Právní důvod užívání provozovny1)

Seznam konkrétních objektů v rámci provozovny

Označení objektu GPS souřadnice2)

Způsob zabezpečení zbraní nebo střeliva

Označení objektu GPS souřadnice2)

Způsob zabezpečení zbraní nebo střeliva

Označení objektu GPS souřadnice2)

Způsob zabezpečení zbraní nebo střeliva

Označení objektu GPS souřadnice2)

Způsob zabezpečení zbraní nebo střeliva

Označení objektu GPS souřadnice2)

Způsob zabezpečení zbraní nebo střeliva

Osobní údaje zbrojíře

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Poznámky :

1)

2)

k žádosti o vydání zbrojní licence

Adresa provozovny 

Datum narození Číslo ZP

Datum narození Číslo ZP

Datum narození Číslo ZP

Datum narození Číslo ZP

Žadatel uvede právní vztah k provozovně a uvede právní důvod její způsobilosti pro výkon činnosti, pro kterou má být 

zbrojní licence vydána.

GPS souřadnice uvádí pouze držitel zbrojní licence skupin A až E.
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Osobní údaje odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu
3)

Jméno a příjmení

Druh a číslo identifikačního dokladu

Odpovědný zástupce Člen statutárního orgánu

Jméno a příjmení

Druh a číslo identifikačního dokladu

Odpovědný zástupce Člen statutárního orgánu

Jméno a příjmení

Druh a číslo identifikačního dokladu

Odpovědný zástupce Člen statutárního orgánu

Poznámky:
1)

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

Nepovinné údaje. 
3)

Do příslušného okénka udělejte křížek X

Žadatel k žádosti připojí

a)

b)

c)

d) 

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

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).

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Policií České republiky na základě

souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kontaktní údaje mohou být využity pro veškerou komunikaci v oblasti zákona 

o zbraních, pokud k tomu udělíte souhlas na zvláštním formuláři.

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).

V                                                             dne

doklad, kterým prokáže oprávnění provádět činnosti, pro které žádá o vydání zbrojní licence, jedná-li se o zbrojni licenci

skupiny G, H, I nebo J a k této činnosti potřebuje zbraň nebo střelivo,

návrh vnitřního předpisu podle § 39 odst. 1 písm. d) zákona o zbraních,

doklad o povolení vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládat se zbraněmi a střelivem, je-li důvodem

žádosti o zbrojní licenci taková činnost,

ke každé provozovně samostatně vyplněnou přílohu (třetí strana tiskopisu); v případě většího počtu objektů v rámci

provozovny (§ 32 odst. 1 písm. c) zákona o zbraních) nebo většího počtu zbrojířů, žadatel přiloží jejich seznam v

samostatném listě s uvedením údajů v rozsahu jako na tomto tiskopisu.

Poučení o zpracování osobních údajů

podpis nebo elektronický podpis

žadatele nebo oprávněné osoby 

V případě většího počtu odpovědných zástupců či členů staturárních orgánů žadatel přiloží na samostatném listě jejich 

seznam s uvedením údajů v rozsahu jako na tomto tiskopisu. 

(razítko)
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ČESKÁ REPUBLIKA

P R Ů K A Z   Z K U Š E B N Í H O   K O M I S A Ř E 
JMÉNO

PŘIJMENÍ

DATUM NAROZENÍ

DATUM VYDÁNÍ

PLATNOST DO

AA 111111

razítko 

a podpis

Vydalo Ministerstvo vnitra

Tento průkaz opravňuje jeho držitele

k provádění zkoušek odborné způsobilosti

 žadatelů o vydání 

zbrojního průkazu

podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních.
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Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Číslo  zbrojního průkazu

Kontaktní údaje2)
telefon e-mail

Poznámky:

Žadatel k žádosti připojí

a) kopii dokladu o dosaženém vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce, ev. vysokoškolský diplom),

b) 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, 

c) kopii dokladu prokazujícího věk (občanský průkaz/rodný list).

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

2)
Nepovinné údaje.

Poučení o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává Ministerstvo vnitra ČR za účelem plnění právních povinností (ve smyslu čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR a § 5 zákona č. 110/2019 Sb.) stanovených Ministerstvu vnitra ČR 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.mvcr.cz/Služby pro veřejnost/formuláře/Zbraně a střelivo nebo jsou k dispozici na vyžádání u 

odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (správního úřadu). 

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této věci zpracovávány Ministerstvem vnitra na základě 

souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

podpis nebo elektronický podpis

žadatele

V dne

Ž Á D O S T
o jmenování zkušebním komisařem 
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Žádám

o vydání evropského zbrojního pasu

o prodloužení platnosti evropského zbrojního pasu

zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu

Osobní údaje žadatele:

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Druh a číslo identifikačního dokladu

Číslo zbrojního průkazu

Číslo evropského zbrojního pasu

o jehož prodloužení platnosti žádám

Kontaktní údaje2)
telefon  e-mail

Žádám o zapsání zbraně/zbraní do evropského zbrojního pasu číslo

druh značka výrobce vzor výrobní číslo kategorie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Do příslušného okénka udělejte křížek. X
1) 

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

Nepovinné údaje. 

Přiložte fotografii o rozměru

35 x 45 mm. Na její zadní 

stranu uveďte příjmení.

(Nelepit!)

Ž Á D O S T

V dne

podpis nebo elektronický
podpis žadatele

ráže

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).

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Policií České republiky na základě souhlasu dle čl. 

6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kontaktní údaje mohou být využity pro veškerou komunikaci v oblasti zákona o zbraních, pokud k tomu 

udělíte souhlas na zvláštním formuláři.

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).

V dne

Poznámky:

Poučení o zpracování osobních údajů

podpis nebo elektronický
podpis žadatele
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ČESKÁ REPUBLIKA

P R Ů K A Z   Z B R A N Ě

DRUH ZBRANĚ

ZNAČKA VÝROBCE

VZOR (MODEL)

RÁŽE

VÝROBNÍ ČÍSLO

KATEGORIE ZBRANĚ

AA 111111

DATUM NAROZENÍ IČO

DALŚÍ ÚDAJE

VYDAL

DATUM

a podpis

JMÉNO A PŘÍJMENÍ FYZICKÉ OSOBY 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY NEBO NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY

ZBRAŇ  JE REGISTROVÁNA NA 

razítko
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Žádám o udělení výjimky 

k nabytí vlastnictví zbraně kategorie A

k držení zbraně kategorie A

k nošení zbraně kategorie A

Osobní údaje fyzické osoby:

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Číslo zbrojního průkazu/zbrojní licence ZP ZL Číslo

Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

Místo pobytu1)/Sídlo

IČO Číslo zbrojní licence

Údaje o zakázané zbrani:

Druh Značka výrobce

Vzor (model) Ráže

Výrobní číslo

Údaje o zakázaném střelivu:
Druh Značka výrobce Ráže Počet

Důvod a konkrétní účel žádosti ve vztahu k prováděné činnosti:

 Nemám Mám místo pobytu v jiném členské státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody

Poznámky a poučení  - viz druhá žádosti

o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, příp. ve kterém:

podpis nebo elektronický podpis

žadatele nebo oprávněné osoby 

(razítko)

Jméno a příjmení/Název

Ž Á D O S T

V dne
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Poznámky:

Do příslušného políčka udělejte křížek. X

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

Poučení o zpracování osobních údajů

Žadatel, který má místo pobytu v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarské konfederaci, předloží též předchozí souhlas tohoto státu s udělením výjimky na zbraň kategorie A nebo 

prohlášení, o tom, že tento není nezbytný, s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců 

a tlumočníků.

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). 
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Žádám o výjimku

k nabytí vlastnictví zbraně kategorie A-I

k držení zbraně kategorie A-I

k nošení zbraně kategorie A-I

Osobní údaje fyzické osoby:

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Číslo zbrojního průkazu/zbrojní licence ZP ZL Číslo

Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

Místo pobytu1)/Sídlo

IČO Číslo zbrojní licence

Údaje o zbrani, hlavní části zbraně nebo střelivu kategorie A-I:

Zbraň  Střelivo

Druh2) Ráže2)

Vzor (model)2)

Ráže2)

Výrobní číslo2)

Účel nebo důvod žádosti

 Nemám Mám místo pobytu v jiném členské státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody

V případě kladného vyřízení žádosti se vzdávám práva na odvolání.3)

Ano Ne

Poznámky a poučení - viz druhá strana žádosti

o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, příp. kterém

  sběratelská nebo muzejní činnost 

  ochrana života zdraví nebo majetku v citlivých prostorách (§ 11a odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o zbraních)

  výcvik nebo podílení se na zabezpečování nebo ochraně (§ 11a odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o zbraních)

Hlavní část zbraně

Ž Á D O S T

Jméno a příjmení/Název

(razítko)

  vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely

  § 12 odst. 5 zákona o zbraních

  sportovní střelba

podpis nebo elektronický podpis

žadatele nebo oprávněné osoby 

V dne
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Poznámky:

Do příslušného políčka udělejte křížek. X

1)

2) Nepovinné údaje.
3) Žadatel, který zaškrtne "ANO", bude moci povolení využít ihned po jeho vydání.

Žadatel, který má místo pobytu v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, předloží též předchozí souhlas tohoto státu s udělením výjimky na zbraň 

kategorie A-I nebo prohlášení, o tom, že tento není nezbyný, s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem 

zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

Poučení o zpracování osobních údajů

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). 

Žadatel, který nezaškrtne žádnou možnost nebo zaškrtne možnost "NE", bude moci rozhodnutí o udělení výjimky k nabytí 

vlastnictví/k držení/k nošení zbraně kategorie A-I využít až poté, co se písemně nebo ústně do protokolu práva na 

odvolání vzdá anebo až po uplynutí odvolací lhůty podle § 83 správního řádu, tj. 15 dnů od vydání rozhodnutí.
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Osobní údaje fyzické osoby:

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Číslo zbrojního průkazu/zbrojní licence ZP ZL Číslo

Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

Místo pobytu1)/Sídlo

IČO Číslo zbrojní licence

Účel nebo důvod žádosti

 Nemám Mám místo pobytu v jiném členské státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody

Poznámky:

Do příslušného políčka udělejte křížek. X
1) Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.

Žadatel, který má  místo pobytu v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarské konfederaci, předloží též předchozí souhlas tohoto státu s udělením této výjimky  nebo prohlášení, o 

tom, že tento není nezbyný, s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a 

tlumočníků.

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). 

V dne

podpis nebo elektronický podpis

žadatele nebo oprávněné osoby 

(razítko)

  vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely

o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, příp. kterém

  § 12 odst. 5 zákona o zbraních

  sportovní střelba

Jméno a příjmení/Název 

  ochrana života zdraví nebo majetku v citlivých prostorách (§ 11a odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o zbraních)

  sběratelská nebo muzejní činnost 

  výcvik nebo podílení se na zabezpečování nebo ochraně (§ 11a odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o zbraních)

Ž Á D O S T

Žádám o výjimku k nabývání nadlimitních zásobníků 

a k jejich používání v samonabíjecí zbrani určené pro jednotné střelivo se středovým zápalem
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Žádám o povolení

k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B

k držení zbraně kategorie B

k nošení zbraně kategorie B

Osobní údaje fyzické osoby:

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Číslo zbrojního průkazu/zbrojní licence ZP ZL Číslo

Místo pobytu1)/Sídlo

IČO 

Údaje o zbrani :

Druh2) Značka výrobce2)

Vzor (model)2) Ráže2)

Výrobní číslo2)

Důvod žádosti

Zajišťování ostrahy majetku a osob

 Nemám

V případě kladného vyřízení žádosti se vzdávám práva na odvolání.3)

Ne

Poznámky a poučení - viz druhá strana žádosti

V 

Uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání

Zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu

Provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva

Ochrana života zdraví nebo majetku

o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, příp. kterém

Mám místo pobytu v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody

dne

Ano

Ž Á D O S T

podpis nebo elektronický podpis

žadatele nebo oprávněné osoby 

(razítko)

Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

Provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti

Jméno a příjmení/Název

Číslo zbrojní licence
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Poznámky:

Do příslušného políčka udělejte křížek. X

1)

2)

3)

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

Žadatel, který má  místo pobytu v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarské konfederaci, předloží též předchozí souhlas tohoto státu s povolením na zbraň kategorie B nebo 

prohlášení, o tom, že tento není nezbytný, s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu 

znalců a tlumočníků.

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). 

Údaje o zbrani žadatel uvede, jsou-li mu známé.

Žadatel, který zaškrtne "ANO", bude moci povolení využít ihned po jeho vydání.

Žadatel, který nezaškrtne žádnou možnost nebo zaškrtne možnost "NE", bude moci povolení využít až poté, co se písemně 

nebo ústně do protokolu práva na odvolání vzdá anebo až po uplynutí odvolací lhůty podle § 83 správního řádu, tj. 15 dnů 

od vydání povolení.
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Žádám o povolení

znehodnocení zbraně

výroby řezu hlavní části zbraně

Osobní údaje žadatele - fyzické osoby:

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Číslo  zbrojního průkazu/zbrojní licence ZP ZL Číslo

Kontaktní údaje2)
email 

Identifikační údaje žadatele - podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

IČO Číslo zbrojní licence

Kontaktní údaje2)
email 

Údaje o zbrani/hlavní části zbraně:

Druh Značka výrobce

Vzor (model) Ráže

Výrobní číslo

Důvod žádosti

Žádost se podává pro potřeby 

znehodnocení zbraně, na kterou se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie2)

demilitarizace zbraně v režimu regulace podle mezinárodní smlouvy

Poznámky a poučení - viz druhá strana žádosti:

(razítko)

Jméno a příjmení/Název

telefon

znehodnocení zbraně nebo hlavní části zbraně, na kterou se nevztahuje přímo použitelný předpis 

telefon

podpis nebo elektronický podpis
žadatele nebo oprávněné osoby 

Evropské unie3)

Číslo průkazu zbraně 

Místo pobytu1)/Sídlo

Ž Á D O S T

k takovému zásahu, který pro účely 

balistického zkoumání znehodnotí hlavní 

část zbraně

opravy nebo úpravy zbraně, při které dojde
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Poznámky a poučení k žádosti:

Do příslušného políčka udělejte křížek. X

1)

2)

3)

Žadatel k žádosti připojí:
a)

b)

c)

-

-

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

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).

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.

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.

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

písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň která je kulturní památkou. 

Žadatel, kterému bylo povolení vydáno je povinen:

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,

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. 
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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/zbrojní licence ZP ZL Číslo

Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

Místo pobytu1)/Sídlo

IČO Číslo zbrojní licence

Osoba převádějící vlastnictví:
Osobní údaje fyzické osoby:

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Číslo zbrojního průkazu/zbrojní licence ZP ZL Číslo

Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

MÍsto pobytu1)/Sídlo

IČO Číslo zbrojní licence

Údaje o zbrani - hlavní části zbraně

Druh Značka výrobce

Vzor (model) Ráže

Výrobní číslo Kategorie

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

O Z N Á M E N Í

Jméno a příjmení/Název

Datum a podpis (razítko) nebo elektronický

podpis oznamovatele

Jméno a příjmení/Název
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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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Č.j.

Držitel zbrojního průvodního listu

Číslo zbrojního průkazu Číslo zbrojní licence Datum, místo narození a státní příslušnost cizince

Datum narození držitele zbrojního průkazu IČO držitele zbrojní licence

Místo pobytu2)/Sídlo

Osoba nabývající - vlastnící (je-li jiná než držitel):

Číslo zbrojního průkazu Číslo zbrojní licence Datum, místo narození a státní příslušnost cizince

Datum narození držitele zbrojního průkazu IČO držitele zbrojní licence

Místo pobytu 2)/Sídlo

Osoba přepravující (je-li jiná než držitel nebo osoba nabývající):

Jméno a příjmení fyzické osoby/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby /Název právnické osoby1)

Číslo zbrojního průkazu Číslo zbrojní licence Datum, místo narození a státní příslušnost cizince

Datum narození držitele zbrojního průkazu IČO držitele zbrojní licence

Místo pobytu2)/Sídlo

Druh a číslo cestovního dokladu cizince 

Místo, kam má být zbraň nebo střelivo dopraveno

Hraniční přechod

Přepravní prostředek

Datum předpokládaného 

Poznámky:
1) 

Nehodící se škrtne.
2)

Z B R O J N Í   P R Ů V O D N Í   L I S T

pro trvalý vývoz - trvalý dovoz - tranzit - zbraně nebo střeliva 1)

Jméno a příjmení fyzické osoby/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby /Název právnické osoby1)

Jméno a příjmení fyzické osoby/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby /Název právnické osoby1)

vstupu (převzetí) od výstupu (předání) do

podpis
(razítko)

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

Platnost do 

V dne
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Poř.č. Druh Značka výrobce Vzor (model) Ráže

Poř.č. Množství Druh

3)

Při překračování vnější státní hranice České republiky

oznamte vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo palných zbraní kategorie D

nebo střeliva do těchto zbraní a předložte tento doklad Policii České republiky.

By crossing the external border of the Czech Republic, 

please notify the export, import or transit of the kategory A, A-I,B, C, C-I weapons or firearms kategory D 

or of the ammunition into these weapons and submit this document to the Police of the Czech Republic.

Vyhláška č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.

Údaje o zbrani kategorie A, A-I, B, C, C-I, palných zbraních kategorie D nebo střelivu

Kontrolní 

značka CIP3)

ANO / NE

Výrobní číslo/            

Počet kusů střeliva

Údaje o bezdýmném prachu/černém prachu

Je-li účelem tohoto povolení trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, opravňuje tento doklad jeho držitele k nabytí vlastnictví a 

držení zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo palné zbraně kategorie D nebo střeliva do této zbraně za účelem jejího trvalého 

vývozu a k trvalému vývozu mimo území České republiky. Držitel tohoto povolení je povinen nejpozději do 5 dnů po nabytí 

vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo palné zbraně kategorie D nebo střeliva do této zbraně je trvale vyvézt 

mimo území České republiky.

Je-li účelem tohoto povolení trvalý dovoz zbraně nebo střeliva, opravňuje tento doklad jeho držitele k držení zbraně 

kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo palné zbraně kategorie D nebo střeliva do této zbraně za účelem účelem jejího trvalého 

dovozu a k trvalému dovozu na území České republik. Držitel tohoto povolení je povinen nejpozději do 5 dnů po překročení 

státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo palné zbraně kategorie D nebo střeliva 

do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.
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žádám o vydání zbrojního průvodního listu 

pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva

pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva

pro tranzit zbraně nebo střeliva

Žadatel:

Číslo zbrojního průkazu Číslo zbrojní licence Datum, místo narození a státní příslušnost cizince 

Místo pobytu1)/Sídlo

Kontaktní údaje2)
Telefon E-mail

Osoba nabývající - vlastnící (je-li jiná než žadatel):

Číslo zbrojního průkazu Číslo zbrojní licence Datum, místo narození a státní příslušnost cizince 

Místo pobytu1)/Sídlo 

Kontaktní údaje2)
Telefon E-mail

Osoba přepravující (je-li jiná než žadatel nebo osoba nabývající):

Číslo zbrojního průkazu Číslo zbrojní licence Datum, místo narození a státní příslušnost cizince 

Místo pobytu1)/Sídlo 

Druh a číslo cestovního dokladu přepravující fyzické osoby

Kontaktní údaje2)
Telefon E-mail

Místo, kam má být zbraň kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo palná zbraň kategorie D anebo střelivo dopraveno

Hraniční přechod

Přepravní prostředek

Datum předpokládaného vstupu (převzetí) na území ČR (pro dovoz a tranzit) od:

Datum předpokládaného výstupu (předání) z území ČR (pro vývoz a tranzit) do:

Poznámky a poučení - viz druhá strana žádosti:

podpis nebo elektronický podpis

V dne

Ž Á D O S T

Jméno a příjmení fyzické osoby/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby

(razítko)

žadatele nebo oprávněné osoby 

Jméno a příjmení fyzické osoby/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby

Jméno a příjmení fyzické osoby/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby
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Údaje o zbrani kategorie A, A-I, B, C, C-I  nebo palné zbrani kategorie D anebo střelivu
Zkušební 

značka 

CIP
3)

Poř. č. Druh Značka výrobce Vzor (model) Ráže ANO/NE

Údaje o bezdýmném prachu/černém prachu

Poř. č. Množství Druh

Poznámky a poučení k žádosti:
1) Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.
2) Nepovinné údaje.
3) Vyhláška č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.

Zbrojní průvodní list nelze vydat žadateli, který je podnikatelem v oboru zbraní a střeliva.

Poučení o zpracování osobních údajů

Výrobní 

číslo/počet 

kusů střeliva

Žadatel k žádosti připojí i souhlas orgánu státu, do kterého se uskutečňuje trvalý vývoz, s překladem do českého 

jazyka vyhotoveným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Žadatel uvede účel tranzitu zbraní. Předloží úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele akce, je-

li účelem tranzitu výkon práva myslivosti nebo účast na střelecké soutěži nebo obdobné střelecké akci.

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.

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Policií České republiky na 

základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 
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Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva 

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY ZBRANÍ NEBO STŘELIVA 

Náležitosti elektronického formuláře žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva jsou 

a) údaj o tom, zda se jedná o žádost o povolení jednorázové přepravy zbraní nebo střeliva nebo 

o dlouhodobé povolení přepravy zbraní nebo střeliva s platností na dobu až 3 let, 

b) údaj o tom, zda se jedná o žádost o vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, 

c) e-mail adresa žadatele, na kterou mu bude po odeslání žádosti zasláno potvrzení o jejím odeslání 

a kopie žádosti ve formátu PDF, 

d) označení příslušného útvaru policie, který přepravu povoluje1), 

e) údaje o předávajícím (prodávajícím) subjektu 

1. jméno a příjmení podnikající fyzické osoby nebo název právnické osoby, 

2. IČO2), 

3. adresa sídla předávajícího subjektu (stát, obec, ulice, číslo domu, PSČ), 

4. číslo zbrojní licence2), 

f)   údaje   o   nabývajícím   (kupujícím)   subjektu 

     1.   jméno   a   příjmení   podnikající   fyzické   osoby   nebo   název   právnické   osoby, 

     2.   IČO2), 

     3.   adresa   sídla   předávajícího   subjektu   (stát,   obec,   ulice,   číslo   domu,   PSČ), 

     4.   číslo   zbrojní   licence2), 

g) cílová adresa (adresa, kam budou zbraně nebo střelivo dopraveny), 

h) souhrnné údaje o přepravovaných zbraních 

1. druh1), 

2. počet, 

i) souhrnné údaje o přepravovaných hlavních částech zbraní 

1. druh hlavní části zbraně1), 

2. počet, 

j) souhrnné údaje o přepravovaném střelivu 

1. druh střeliva1), 

2. počet, 

k) datum předpokládaného zahájení přepravy (pouze u jednorázových přeprav), 

l) datum předpokládaného ukončení přepravy (pouze u jednorázových přeprav), 

m) předpokládaná trasa přepravy (uvádí se trasa po území České republiky), 

n) údaj o tom, zda se jedná o dopravu silniční, železniční, leteckou, lodní nebo jiný druh dopravy, 

o) způsob zabezpečení přepravy, 

p) údaje o osobě vyplňující formulář 

1. jméno a příjmení, 

2. označení subjektu žadatele, 

q) přílohy - povolení nebo licence Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li vydány. 

 

Poznámky: 

Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo střelivem do těchto zbraní (držitel zbrojní 

licence) přistupuje k elektronickému formuláři žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva 

s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní. 

 

Podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky nebo zprostředkovatel 

přepravy bez zbrojní licence přistupuje k formuláři žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva 

prostřednictvím internetové stránky centrálního registru zbraní. 
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1)  Údaje jsou načítány z číselníků. 
2)  Nepovinné údaje jedná-li se o podnikatele se sídlem nebo místem podnikání mimo území České 

republiky nebo o zprostředkovatele přepravy bez zbrojní licence. 
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Žádám o povolení jednorázové přepravy palných zbraní kategorie D1)

dlouhodobé povolení přepravovat palné zbraně kategorie D2)

za účelem jejich

vývozu  z území ČR tranzitu přes území ČR

Žadatel:

Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby

Místo pobytu3)/Sídlo

IČO Číslo zbrojní licence4)

Kontaktní údaje4)
Telefon E-mail

Prodávající/předávající (je-li jiný než žadatel):

Jméno a příjmení/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby

Místo pobytu3)/Sídlo

IČO Číslo zbrojní licence4)

Kontaktní údaje4)
Telefon E-mail

Kupující/nabývající (je-li jiný než žadatel):

Jméno a příjmení/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby

Místo pobytu3)/Sídlo

IČO Číslo zbrojní licence4)

Kontaktní údaje4)
Telefon E-mail

Adresa místa, na které budou palné zbraně kategorie D zaslány nebo dopraveny

Druh přepravovaných zbraní kategorie D

Předpokládaný počet přepravovaných zbraní

Druh dopravy

Předpokládaná trasa přepravy

Způsob zabezpečení přepravy

Předpokládané datum přepravy

Poznámky a poučení - viz druhá strana žádosti

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY PALNÝCH ZBRANÍ KATEGORIE D

dovozu na území ČR

zahájení ukončení 

(razítko)

V dne

podpis nebo elektronický podpis
žadatele nebo oprávněné osoby 
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Poznámky a poučení k žádosti:

Do příslušného políčka udělejte křížek. X

1) Jednorázové povolení pro přepravu zbraní podle § 50 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb.
2) Dlouhodobé povolení pro opakovanou přepravu zbraní s platností až na 3 roky podle § 50 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb.
3) Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.
4) Nepovinné údaje.

Poučení o zpracování osobních údajů

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.

Žadateli - podnikateli se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky povoluje přepravu palných zbraní 

kategorie D Policejní prezidium České republiky.

Žadatel k žádosti připojí povolení nebo licenci Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li podle zvláštního právního předpisu 

vyžadovány.

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). 

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Policií České republiky na základě 

souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 
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Elektronický formulář hlášení přepravy zbraní a střeliva 

 

HLÁŠENÍ PŘEPRAVY ZBRANÍ NEBO STŘELIVA 

 

Náležitosti elektronického formuláře hlášení přepravy zbraní nebo střeliva jsou 

a) údaj o tom, zda se jedná o hlášení přepravy nebo o hlášení změny již nahlášené přepravy1), 

b) e-mail adresa osoby ohlašujícího přepravu, na kterou mu bude po odeslání žádosti zasláno 

potvrzení o jejím odeslání a kopie žádosti ve formátu PDF, 

c) označení příslušného útvaru policie, kterému je přeprava hlášena2), 

d) číslo jednací povolení přepravy (neuvádí se při hlášení přeprav podle § 50a zákona 

č. 119/2002 Sb.)3), 

e) údaje o předávajícím (prodávajícím) subjektu4) 

1. jméno a příjmení podnikající fyzické osoby nebo název právnické osoby, 

2. IČO4), 

3. adresa sídla předávajícího subjektu (stát, obec, ulice, číslo domu, PSČ), 

4. číslo zbrojní licence5), 

f) údaje o nabývajícím (kupujícím) subjektu5) 

1. jméno a příjmení podnikající fyzické osoby nebo název právnické osoby, 

2. IČO4), 

3. adresa sídla předávajícího subjektu (stát, obec, ulice, číslo domu, PSČ), 

4. číslo zbrojní licence5), 

g) cílová adresa (adresa, kam budou zbraně nebo střelivo dopraveny)5), 

h) údaje o přepravovaných zbraních 

1. druh2), 

2. značka výrobce2), 

3. vzor (model)2), 

4. ráže2), 

5. výrobní číslo, 

6. kategorie zbraně2), 

7. údaj o tom, zda zbraň má ověřovací značku, 

i) údaje o přepravovaných hlavních částech zbraní 

1. druh2), 

2. značka výrobce2), 

3. vzor (model)2), 

4. ráže2), 

5. výrobní číslo, 

6. kategorie hlavní části zbraně2), 

7. údaj o tom, zda hlavní část zbraně má ověřovací značku, 

j) údaje o přepravovaném střelivu 

1. druh střeliva2), 

2. ráže2), 

3. počet, 

k) souhrnné údaje o přepravovaných zbraních 

1. druh2), 

2. počet, 

l) souhrnné údaje o přepravovaných hlavních částech zbraní 

1. druh hlavní části zbraně2), 

2. počet, 

m) souhrnné údaje o přepravovaném střelivu 
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1. druh střeliva2), 

2. počet, 

n) datum a čas předpokládaného zahájení přepravy, 

o) datum a čas předpokládaného ukončení přepravy, 

p) údaje o dopravci 

1. název 

2. číslo zbrojní licence5), 

q) trasa přepravy (uvádí se trasa po území České republiky), 

1. údaj o tom, zda se jedná o dopravu silniční, železniční, leteckou, lodní nebo jiný druh 

dopravy, 

2. trasa (začátek trasy, konec trasy, průjezdní body)6), 

r) údaje o vozidle (pro monitorování přepravy) 

1. typ vozidla, 

2. registrační značka, 

3. jméno a příjmení řidiče, 

4. telefon (řidiče), 

5. poskytovatel lokace7), 

6. údaj o tom, zda má být přeprava monitorována8), 

s) údaje o osobě odpovědné za přepravu 

1. jméno a příjmení, 

2. telefon, 

t) způsob zabezpečení přepravy4), 

u) údaje o osobě vyplňující formulář (ohlašovatel) 

1. jméno a příjmení, 

2. označení subjektu žadatele, 

v) přílohy - předchozí souhlasy následujícího tranzitního nebo cílového státu. 

 

Poznámky: 

Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo střelivem do těchto zbraní (držitel zbrojní 

licence), přistupuje k elektronickému formuláři hlášení přepravy zbraní nebo střeliva s využitím 

elektronické aplikace centrálního registru zbraní. 

 

Podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky nebo zprostředkovatel 

přepravy bez zbrojní licence přistupuje k formuláři hlášení přepravy zbraní nebo střeliva 

prostřednictvím internetové stránky centrálního registru zbraní. 

 
1) Při volbě hlášení změny nahlášené přepravy může osoba vyplňující formulář změnit ve formuláři 

již nahlášené přepravy pouze údaje h) až s). 
2) Údaje jsou načítány z číselníků. 
3) Údaj je načítán výběrem z nabídky čísel jednacích povolených přeprav. 
4) Údaje se do formuláře hlášení přepravy zbraní nebo střeliva podle § 50 zákona č. 119/2002 Sb. 

přebírají z příslušného formuláře žádosti o povolení přepravy. 
5) Nepovinné údaje pro subjekty se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky 

nebo pro zprostředkovatele přepravy bez zbrojní licence. 
6) Údaje o trase se zadávají pomocí mapy. 
7) Údaje o poskytovateli lokace se uvádějí výběrem z nabídky zaregistrovaných poskytovatelů 

lokace. 
8) Uvádí se dle § 50 odst. 8 a § 50a odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. 
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Ohlašuji mezinárodní přepravu palných zbraní kategorie D (§ 50 zákona č. 119/2002 Sb.) 

dovoz vývoz tranzit

Č. j. povolení přepravy 

Prodávající/předávající:1)

Jméno a příjmení/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby

Místo pobytu2)/Sídlo

IČO Číslo zbrojní licence3)

Kupující/nabývající:1)

Jméno a příjmení/Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby

Místo pobytu2)/Sídlo

IČO Číslo zbrojní licence3)

Adresa místa, na které budou palné zbraně kategorie D zaslány nebo dopraveny

Druh dopravy

Údaje o dopravci

Číslo zbrojní licence dopravce3)

Trasa přepravy

Dopravní prostředek - registrační značka

Spojení na obsluhu dopravního prostředku

Spojení na osobu odpovědnou za přepravu

Způsob zabezpečení přepravy

Datum zahájení přepravy na území v ČR

Datum ukončení přepravy na území ČR

Poučení a údaje o přepravovaných zbraních  -  viz druhá strana ohlášení:

OHLÁŠENÍ PŘEPRAVY PALNÝCH ZBRANÍ KATEGORIE D

(razítko)

V dne

podpis nebo elektronický podpis

ohlašovatele nebo oprávněné osoby 
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Údaje o přepravovaných palných zbraních kategorie D:

Poř.č.  Druh zbraně Značka výrobce Vzor Počet kusů

Do příslušného okénka udělejte křížek. X
1)

Alespoň na jedné straně transakce musí být podnikatel v oboru zbraní a střeliva.
2) Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.
3) Nepovinné údaje.

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.
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Osobní údaje fyzické osoby:

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

Místo pobytu1)/Sídlo

IČO 

Kontaktní údaje2)
telefon e-mail

Místo, kde má být střelnice provozována

GPS Souřadnice

Datum zahájení  provozování střelnice  Datum ukončení provozování střelnice3)

Střelnice bude provozovánajako veřejná komerční střelnice: ANO NE

Jméno a příjmení

Datum narození

Jméno a příjmení

Datum narození

Jméno a příjmení

Datum narození

Poznámky a poučení - viz druhá strana žádosti

podpis nebo elektronický podpis
žadatele nebo oprávněné osoby 

Ž Á D O S T
o povolení k provozování střelnice

Jméno a příjmení/Název

V dne

Osobní údaje správce střelnice4):

Číslo ZP

Číslo ZP

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

2)

3) Pokud nejde o provozování střelnice na dobu neurčitou.
4)

Do příslušného okénka udělejte křížek. X

Žadatel k žádosti připojí

a)

b)

c)

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). 

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Policií České republiky na základě souhlasu 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kontaktní údaje mohou být využity pro veškerou komunikaci v oblasti zákona o zbraních, pokud k 

tomu udělíte souhlas na zvláštním formuláři.

výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm žadatel zapsán,

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 většího počtu správců střelnic žadatel přiloží na samostatném listě jejich seznam s uvedením údajů v rozsahu 

jako na tomto tiskopisu.

souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku pozemku nebo střelnice; je-li zřízení střelnice požadováno na honebním 

pozemku, též souhlas uživatele honitby.

Poučení o zpracování osobních údajů

Poznámky :

Nepovinné údaje.

provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru balistiky nebo osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k 

projektové činnosti ve výstavbě,
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ČESKÁ REPUBLIKA

M U N I Č N Í   P R Ů K A Z
JMÉNO

PŘIJMENÍ

DATUM NAROZENÍ

DATUM VYDÁNÍ

VYDAL

DRUH MUNIČNIHO PRŮKAZU

PLATNOST DO

AA 111111

Držitel základního muničního průkazu  je oprávněn při nakládání s municí zajišťovat 
manipulaci s municí a provádět činnosti při skladování munice.
Držitel vyššího muničního průkazu  je navíc oprávněn odpalovat a střílet munici a vykonávat
činnost muničáře.
Držitel muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu  je navíc oprávněn
provádět pyrotechnický průzkum.

Termín periodické zdravotní prohlídky 

Zvláštní záznamy

razítko
a podpis

Druhy muničního průkazu
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o vydání muničního průkazu

nového muničního průkazu po uplynutí doby platnosti

dosavadního muničního průkazu

Osobní údaje žadatele:

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Druh a číslo identifikačního dokladu

Kontaktní údaje2)
telefon  e-mail

Číslo dosavadního muničního průkazu

Žádám o muniční průkaz:

- základní

- vyšší 

- pro provádění pyrotechnického průzkumu

V posledních 10 letech před podáním žádosti jsem se více než 6 měsíců nepřetržitě

nezdržoval zdržoval mimo území České republiky, příp. ve kterém státě:

Posudek o zdravotní způsobilosti

Posudkový závěr (nehodící se škrtne)

a) žadatel je zdravotně způsobilý,

b) není zdravotně způsobilý,

c) je zdravotně způsobilý s omezením

Poskytovatel, jehož jménem posuzující lékař posudek vydal4):
IČO a sídlo razítko

    poskytovatele

Jméno a příjmení posuzujícího lékaře

Datum vydání Platnost omezena do5)

Ž Á D O S T
Přiložte fotografii o rozměru

35 x 45 mm. Na její zadní 

stranu uveďte příjmení.

(Nelepit!)

podpis lékaře

Poznámky a poučení  - viz druhá strana žádosti

V dne

Žadatel o vydání muničního průkazu (nového muničního průkazu) shora uvedeného druhu muničního průkazu se podrobil 

vstupní lékařské prohlídce k vydání muničního průkazu3).   

podpis nebo elektronický

podpis žadatele
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Do příslušného okénka udělejte křížek. X

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

2)
Nepovinné údaje. 

3)

4)

5)

Žadatel k žádosti připojí

a)

b)

c) 

Poznámky a poučení:

posudek o zdravotní způsobilosti; posudek může být vyhotoven na přední straně tohoto tiskopisu nebo na samostatném

listu -  posudek nesmí být starší než tři měsíce,

doklad o odborné způsobilosti, je-li předmětem žádosti vyšší muniční průkaz nebo muniční průkaz pro provádění

pyrotechnického průzkumu; to neplatí při podání žádosti o vydání nového muničního průkazu po uplynutí doby platnosti

dosavadního muničního průkazu; doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší než 1 rok,

fotografii.

Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a obsahu

lékárničky první pomoci provozovatele střelnice.

§ 20 zákona č. 119/2002 Sb.

Lékař uvede datum platnosti posudku pouze v případě, je-li dán důvod pro omezení platnosti posudku o zdravotní 

způsobilosti na dobu kratší než 10 let. Omezení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti má za následek vydání 

muničního průkazu s kratší dobou platnosti než je zákonem stanovených 10 let.

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

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).

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Policií České republiky na základě souhlasu 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kontaktní údaje mohou být využity pro veškerou komunikaci v oblasti zákona o zbraních, pokud k 

tomu udělíte souhlas na zvláštním formuláři.

Žadatel, který se více než šest měsíců nepřetržitě zdržoval v posledních deseti letech před podáním žádosti mimo území ČR,

předloží též doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého

vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
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Osobní údaje :

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu
1)

Držitel zbrojního/muničního průkazu

ZP MP číslo průkazu

Kontaktní údaje
2)

telefon e-mail

Dne

a 

Poznámky:

Příslušnou volbu označte křížkem. X

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

2)

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této věci zpracovávány Ministerstvem vnitra na základě souhlasu dle čl. 6 

odst. 1 písm. a) 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). 

Nepovinné údaje. 

Není-li přihlášený držitelem ani zbrojního ani muničního průkazu, přiloží posudek o zdravotní způsobilosti dle § 70c ve spojení       

s § 21a zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), který nesmí být ke dni podání přihlášky starší 

než 3 měsíce.

Poučení o zpracování osobních údajů

podpis nebo elektronický podpis

žadatele

Vaše osobní údaje zpracovává Ministerstvo vnitra ČR za účelem plnění právních povinností (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) 

GDPR a § 5 zákona č. 110/2019 Sb.) stanovených Ministerstvu vnitra ČR zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu (zákon o zbraních).

P Ř I H L Á Š K A 
ke zkoušce odborné způsobilosti

žadatele o vydání muničního průkazu

Přihlašuji se ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání

vyššího muničního průkazu

muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
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ČESKÁ REPUBLIKA

M U N I Č N Í   L I C E N C E
JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY NEBO NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY

IČO

DRUH MUNIČNÍ LICENCE

PROVOZOVNY

VYDAL

DATUM VYDÁNÍ razítko

a podpis

Zvláštní záznamy

AA 111111

OBECNÁ

PRO PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU
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Identifikační údaje žadatele:
Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby/Název právnické osoby

IČO podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby

Adresa sídla podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby

Kontaktní údaje1)
telefon e-mail

-

-

Údaje o dosavadní muniční licenci2)

Číslo dosavadní muniční licence

Druh dosavadní muniční licence - obecná 

- pro provádění pyrotechnického průzkumu

Osobní údaje odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu3)

Jméno a příjmení

Druh a číslo identifikačního dokladu

Odpovědný zástupce Člen statutárního orgánu

Jméno a příjmení

Druh a číslo identifikačního dokladu

Odpovědný zástupce Člen statutárního orgánu

Jméno a příjmení

Druh a číslo identifikačního dokladu

Odpovědný zástupce Člen statutárního orgánu

(Vyplňuje pouze žadatel o obecnou muniční licenci)

Počet provozoven:

(Vyplňuje pouze žadatel o obecnou muniční licenci)

Poznámky  a poučení - viz druhá strana žádosti 36

Místo pobytu4)

Datum a místo narození

Místo pobytu4)

(razítko)

Ž Á D O S T
o vydání muniční licence

V                                                                      dne podpis nebo elektronický podpis

žadatele nebo oprávněné osoby

Žádám o muniční licenci

Způsob a účel nakládání s municí:

Datum a místo narození

obecná

pro provádění pyrotechnického průzkumu

Datum a místo narození

Místo pobytu4)
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Do okénka příslušného druhu muniční licence udělejte křížek. X

1) Nepovinné údaje. 
2)

3)

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

Žadatel k žádosti připojí

a) 

b)  

Žadatel o vydání obecné muniční licence  k žádosti dále připojí:

a)

b) ke každé provozovně listinu prokazující oprávnění užívat provozovnu pro účely nakládání s municí.

Poznámky :

V případě většího počtu odpovědných zástupců či členů staturárních orgánů žadatel přiloží na samostatném listě jejich 

seznam s uvedením údajů v rozsahu jako na tomto tiskopisu. 

ověřenou kopii dokladu o povolení vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládat s municí, je-li důvodem

(účelem) žádosti taková činnost,

ke každé provozovně samostatně vyplněnou přílohu (třetí strana tiskopisu); v případě většího počtu muničních skladišť v

rámci provozovny (§ 70r zákona o zbraních) nebo většího počtu muničářů, žadatel přiloží jejich seznam v samostatném

listě s uvedením údajů v rozsahu jako na tomto tiskopisu,

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). 

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).

Údaje o dosavadní muniční licenci uvádí pouze žadatel, který již je držitelem obecné muniční licence nebo muniční licence 

pro provádění pyrotechnického průzkumu a žádá o vydání druhého druhu muniční licence.

návrh vnitřního předpisu podle §  70m odst. 2 písm. c) zákona o zbraních.

Poučení o zpracování osobních údajů

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Policií České republiky na základě souhlasu 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kontaktní údaje mohou být využity pro veškerou komunikaci v oblasti zákona o zbraních, pokud 

k tomu udělíte souhlas na zvláštním formuláři.
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PŘÍLOHA č.       3

Provozovna

Právní důvod užívání provozovny
1)

Osobní údaje muničáře

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

zákon o provenci závažných havárií.
2)

NE

Seznam objektů (muničních skladišť) v rámci provozovny
OZNAČENÍ GPS souřadnice3)

Způsob zabezpečení 

Zařazení objektu do skupiny podle zákona o prevenci závažných havárií

Nezařazen Skupina A Skupina B

OZNAČENÍ GPS souřadnice3)

Způsob zabezpečení 

Zařazení objektu do skupiny podle zákona o prevenci závažných havárií

Nezařazen Skupina A Skupina B

OZNAČENÍ GPS souřadnice3)

Způsob zabezpečení 

Zařazení objektu do skupiny podle zákona o prevenci závažných havárií

Nezařazen Skupina A Skupina B

OZNAČENÍ GPS souřadnice

Způsob zabezpečení 

Zařazení objektu do skupiny podle zákona o prevenci závažných havárií

Nezařazen Skupina A Skupina B

Poznámky :
1)

2)

3)

Žadatel uvede právní vztah k provozovně a uvede právní důvod její způsobilosti pro výkon činnosti, pro kterou má být zbrojní licence 

vydána.

Datum narození

Datum narození Číslo MP

Na provozovnu se vztahuje nebo bude vztahovat  

Datum narození

k žádosti o vydání muniční licence

Adresa provozovny 

GPS souřadnice konkrétního objektu vyplňuje žadatel pouze v případě, nepostačuje-li k jednoznačnému určení objektu uvedení adresy 

provozovny.

Číslo MP

Číslo MP

ANO

Zákon č. 224/2015 Sb.
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Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy munice 

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY MUNICE 

Náležitosti elektronického formuláře žádosti o povolení přepravy munice jsou 

a) údaj o tom, zda se jedná o žádost o povolení jednorázové přepravy munice nebo o dlouhodobé 

povolení přepravy munice s platností na dobu až 3 let, 

b) údaj o tom, zda se jedná o žádost o vývoz, dovoz nebo tranzit munice, 

c) e-mail adresa žadatele, na kterou mu bude po odeslání žádosti zasláno potvrzení o jejím odeslání 

a kopie žádosti ve formátu PDF, 

d) označení příslušného útvaru policie, který přepravu povoluje1), 

e) údaje o předávajícím (prodávajícím) subjektu 

1. jméno a příjmení podnikající fyzické osoby nebo název právnické osoby, 

2. IČO2), 

3. adresa sídla předávajícího subjektu (stát, obec, ulice, číslo domu, PSČ), 

4. číslo obecné muniční licence licence2), 

f)   údaje   o   nabývajícím   (kupujícím)   subjektu 

     1.   jméno   a   příjmení   podnikající   fyzické   osoby   nebo   název   právnické   osoby, 

     2.   IČO2), 

     3.   adresa   sídla   předávajícího   subjektu   (stát,   obec,   ulice,   číslo   domu,   PSČ), 

     4.   číslo   obecné   muniční   licence2), 

g) cílová adresa (adresa, kam bude munice dopravena), 

h) souhrnné údaje o přepravované munici 

1. druh1), 

2. počet, 

i) datum předpokládaného zahájení přepravy (pouze u jednorázových přeprav), 

j) datum předpokládaného ukončení přepravy (pouze u jednorázových přeprav), 

k) předpokládaná trasa přepravy (uvádí se trasa po území České republiky), 

l) údaj o tom, zda se jedná o dopravu silniční, železniční, leteckou, lodní nebo jiný druh dopravy, 

m) způsob zabezpečení přepravy, 

n) údaje o osobě vyplňující formulář 

1. jméno a příjmení, 

2. označení subjektu žadatele, 

o) přílohy - povolení nebo licence Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li vydány. 

 

Poznámky: 

Držitel obecné muniční licence přistupuje k elektronickému formuláři žádosti o povolení přepravy 

munice s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní. 

 

Podnikatel s municí se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky nebo 

zprostředkovatel přepravy bez obecné muniční licence přistupuje k formuláři žádosti o povolení 

přepravy munice prostřednictvím internetové stránky centrálního registru zbraní. 

 
1)  Údaje jsou načítány z číselníků. 
2)  Nepovinné údaje jedná-li se o podnikatele se sídlem nebo místem podnikání mimo území České 

republiky nebo o zprostředkovatele přepravy bez obecné muniční licence. 
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Elektronický formulář hlášení přepravy munice 

 

HLÁŠENÍ PŘEPRAVY MUNICE 

 

Náležitosti elektronického formuláře hlášení munice jsou 

a) údaj o tom, zda se jedná o hlášení přepravy nebo o hlášení změny již nahlášené přepravy1), 

b) e-mail adresa osoby ohlašujícího přepravu, na kterou mu bude po odeslání žádosti zasláno 

potvrzení o jejím odeslání a kopie žádosti ve formátu PDF, 

c) označení příslušného útvaru policie, kterému je přeprava hlášena2), 

d) číslo jednací povolení přepravy (neuvádí se při hlášení přepravy podle § 70n odst. 3  zákona 

č. 119/2002 Sb.)3), 

e) údaje o předávajícím (prodávajícím) subjektu4) 

1. jméno a příjmení podnikající fyzické osoby nebo název právnické osoby, 

2. IČO5), 

3. adresa sídla předávajícího subjektu (stát, obec, ulice, číslo domu, PSČ), 

4. číslo zbrojní licence5), 

f) údaje o nabývajícím (kupujícím) subjektu5) 

1. jméno a příjmení podnikající fyzické osoby nebo název právnické osoby, 

2. IČO4), 

3. adresa sídla předávajícího subjektu (stát, obec, ulice, číslo domu, PSČ), 

4. číslo zbrojní licence5), 

g) cílová adresa (adresa, kam bude munice dopravena), 

h) údaje o přepravované munici 

1. skupina2), 

2. typ munice2), 

3. UN číslo2), 

4. počet, 

i) souhrnné údaje o přepravované munici 

1. celkový počet přepravované munice, 

2. celkové množství zalaborované výbušniny, 

j) datum a čas předpokládaného zahájení přepravy, 

k) datum a čas předpokládaného ukončení přepravy, 

l) údaje o dopravci 

1. název 

2. číslo obecné muniční licence5), 

m) trasa přepravy (uvádí se trasa po území České republiky), 

1. údaj o tom, zda se jedná o dopravu silniční, železniční, leteckou, lodní nebo jiný druh 

dopravy, 

2. trasa (začátek trasy, konec trasy, průjezdní body)6), 

n) údaje o vozidle (pro monitorování přepravy) 

1. typ vozidla, 

2. registrační značka, 

3. jméno a příjmení řidiče, 

4. telefon (řidiče), 

5. poskytovatel lokace7), 

o) údaje o osobě odpovědné za přepravu 

1. jméno a příjmení, 

2. telefon, 
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p) způsob zabezpečení přepravy4), 

q) údaje o osobě vyplňující formulář (ohlašovatel) 

1. jméno a příjmení, 

2. označení subjektu žadatele, 

r) přílohy - předchozí souhlasy následujícího tranzitního nebo cílového státu. 

 

Poznámky: 

Podnikatel s municí (držitel obecné muniční licence), přistupuje k elektronickému formuláři hlášení 

přepravy munice s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní. 

 

Podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky nebo zprostředkovatel 

přepravy bez obecné muniční licence přistupuje k formuláři hlášení přepravy munice prostřednictvím 

internetové stránky centrálního registru zbraní. 

 
1) Při volbě hlášení změny nahlášené přepravy může osoba vyplňující formulář změnit ve formuláři 

již nahlášené přepravy pouze údaje h) až o). 
2) Údaje jsou načítány z číselníků. 
3) Údaj je načítán výběrem z nabídky čísel jednacích povolených přeprav. 
4) Údaje se do formuláře hlášení přepravy munice podle § 70n odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. 

přebírají z příslušného formuláře žádosti o povolení přepravy. 
5) Nepovinné údaje pro subjekty se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky nebo 

pro zprostředkovatele přepravy bez obecné muniční licence. 
6) Údaje o trase se zadávají pomocí mapy. 
7) Údaje o poskytovateli lokace se uvádějí výběrem z nabídky zaregistrovaných poskytovatelů lokace. 
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Žádám o povolení k provozování

střelnice pro munici

trhací jámy pro ničení munice

zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

Osobní údaje fyzické osoby:

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu1)

Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

Místo pobytu1)/Sídlo

IČO 

Kontaktní údaje2)
telefon e-mail

Číslo obecné muniční licence

Místo, kde má být střelnice, trhací jáma nebo zvláštní zařízení provozováno

GPS Souřadnice

Datum zahájení  provozování  Datum ukončení provozování 3)

ANO NE

Jméno a příjmení

Datum narození

Jméno a příjmení

Datum narození

Jméno a příjmení

Datum narození

Poznámky a poučení - viz druhá strana žádosti

podpis nebo elektronický podpis

žadatele nebo oprávněné osoby 

V dne

Střelnice, trhací jáma nebo zvláštní zařízení bude provozováno k podnikatelským účelům:

Číslo MP

Číslo MP

Osobní údaje správce střelnice, trhací jámy nebo zvláštního zařízení4):

Číslo MP

Ž Á D O S T

Jméno a příjmení/Název
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1)
Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.

2)

3) Pokud nejde o provozování střelnice, trhací jámy nebo zvláštního zařízení na dobu neurčitou.

4)

Do příslušného okénka udělejte křížek. X

Žadatel k žádosti připojí

a)  

b)

c)

Poučení o zpracování osobních údajů

provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo 

ničení munice, ověřený znalcem v oboru balistiky nebo osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k 

projektové činnosti ve výstavbě,

Poznámky :

Nepovinné údaje.

V případě většího počtu správců žadatel přiloží na samostatném listě jejich seznam s uvedením údajů v rozsahu jako na 

tomto tiskopisu.

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).

výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm žadatel zapsán,

souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku s provozováním střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo 

zvláštního zařízení  pro odpalování, střelbu nebo ničení munice; je-li jejich zřízení požadováno na honebním pozemku, též 

souhlas uživatele honitby.

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Policií České republiky na

základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kontaktní údaje mohou být využity pro veškerou komunikaci v

oblasti zákona o zbraních, pokud k tomu udělíte souhlas na zvláštním formuláři.

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).
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Policie České republiky

K O N T R O L N Í   P R Ů K A Z

JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

OSOBNÍ EVIDENČNÍ ČÍSLO

VYDAL

DATUM VYDÁNÍ

AA 111111

DRŽITEL TOHOTO PRŮKAZU JE POVĚŘEN KE KONTROLNÍ ČINNOSTI NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA Č. 

119/2002 Sb., O ZBRANÍCH, A PŘEDPISŮ VYDANÝCH K JEHO PROVEDENÍ.

                                                            razítko

                                                         a podpis

PLATÍ POUZE 

SE SLUŽEBNÍM PRŮKAZEM PŘÍSLUŠNÍKA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NEBO 

S PRŮKAZEM ZAMĚSTNANCE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

V případě nálezu odevzdejte na nejbližší útvar Policie České republiky.
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