
Ž Á D O S T
o vydání zbrojního průkazu -

nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti
dosavadního zbrojního průkazu *)

Osobní údaje žadatele:

Žádám o zbrojní průkaz skupiny:

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

F        -          k provádění pyrotechnického průzkumu

Mám - nemám*) místo pobytu ještě v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, příp. kterém  

V posledních 10 letech před podáním žádosti jsem se více než 6 měsíců nepřetržitě zdržoval /
nezdržoval*) mimo území České republiky, příp. ve kterém státě

........................................
podpis nebo elektronický 
podpis žadatele

Jméno, popřípadě jména,
a příjmení

Rodné příjmení

Datum a místo narození

Místo pobytu**)

Poznámka:
Do okénka u příslušné skupiny udělejte křížek
Žadatel přiloží k žádosti:
a)
b) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, to neplatí při podání žádosti o vydání nového zbrojního průkazu

po uplynutí doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu
c) fotografii
 
Žadatel, který má místo pobytu ještě 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.
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     

*) Nehodící se škrtne
**) podle  § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.

V dne

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

(Nelepit!)

posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce

user
Tekst maszynowy

user
Tekst maszynowy

user
Tekst maszynowy
                                         WNIOSEK                             o wydanie pozwolenia na broń -    lub nowego pozwolenia na broń po upłynięciu okresu ważności                  dotychczasowego pozwolenia na broń *)

user
Tekst maszynowy
Dołączyć zdjęcie o wymiarach 35x40 mm. Na odwrocie napisać swoje nazwisko. (Nie przyklejać!)

user
Tekst maszynowy
Dane osobowe wnioskodawcy

user
Tekst maszynowy
Imię, ew. imiona i nazwisko

user
Tekst maszynowy

user
Tekst maszynowy
Nazwisko rodowe

user
Tekst maszynowy
Data i miejsce urodzenia

user
Tekst maszynowy
Miejsce pobytu 

user
Tekst maszynowy
Wnioskuję o pozwolenie na broń kategorii:

user
Tekst maszynowy
A - do celów kolekcjonerskich

user
Tekst maszynowy
B - do celów sportowych

user
Tekst maszynowy
C - do celów myśliwskich

user
Tekst maszynowy
D - do celu zatrudnienia i wykonywania zawodu

user
Tekst maszynowy
E - do ochrony życia, zdrowia lub mienia

user
Tekst maszynowy
F- do przeprowadzania badań pirotechnicznych

user
Tekst maszynowy
Mam – nie mam*) miejsce pobytu w innym państwie członkowskim UE, innym państwie Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, ew. w którym.

user
Tekst maszynowy
W ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku nie przebywałem/przebywałam*) nieprzerwanie dłużej niż 6 miesięcy poza terytorium Republiki Czeskiej, ew. w jakim państwie

user
Tekst maszynowy
podpis lub podpis elektroniczny wnioskodawcy

user
Tekst maszynowy
Uwagi:

user
Tekst maszynowy
W okienku danej kategorii zrobić krzyżyk

user
Tekst maszynowy
Wnioskodawca, który ma miejsce pobytu w innym państwie członkowskim UE, innym państwie Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, przedłoży też wcześniejszą zgodę danego państwa na wydanie pozwolenia na broń lub oświadczenie, że nie jest ono niezbędne, z tłumaczeniem na język czeski sporządzonym przez tłumacza wpisanego na listę biegłych i tłumaczy. Wnioskodawca, który w ciągu ostatnich dziesięciu lat, nieprzerwanie przebywał za granicą Republiki Czeskiej dłużej niż sześć miesięcy, przedłoży też dokument odpowiadający wypisowi z rejestru karnego z państwa, w którym przebywał, z tłumaczeniem na język czeski sporządzonym przez tłumacza wpisanego na listę biegłych i tłumaczy. *) nieodpowiednie skreślić **) zgodnie z § 2 ust. 2 litera c) ustawy nr 119/2002 Sb.

user
Tekst maszynowy
Do wniosku wnioskodawca załącza:

user
Tekst maszynowy
a) opinię o stanie zdrowia nie starszą niż 3 miesiące

user
Tekst maszynowy
b) dokument potwierdzający kwalifikacje dla wnioskowanej kategorii, nie dotyczy to składania wniosku o wydanie nowego pozwolenia na broń po upłynięciu okresu ważności dotychczasowego pozwolenia na broń

user
Tekst maszynowy

user
Tekst maszynowy
c) zdjęcie
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