
Žádám
o vydání evropského zbrojního pasu
o prodloužení platnosti evropského zbrojního pasu
o 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

výrobní číslo
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Poznámky:
Do příslušného okénka udělejte křížek. X
1) Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.
2) Nepovinné údaje.

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).

druh značka výrobce 

podpis žadatele
podpis nebo elektronický

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.

V dne

Poučení o zpracování osobních údajů

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

(Nelepit!)

Ž Á D O S T

kategorievzor ráže

podpis nebo elektronický
podpis žadatele

V dne
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