Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
IČO: 708 44 844

Ev. č. (nevyplňujte):

D
ŽÁDOST

o provedení kusového ověřování střelné zbraně, doplňku zbraně a o provedení kontroly
označení střelné zbraně nebo doplňku zbraně identifikačními údaji
podle ustanovení § 7, § 8, § 8a a § 11a zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, v platném
znění (dále jen „zákon“) a ustanovení § 3 odst. 12 věta druhá vyhlášky č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, v platném znění (dále jen „vyhláška“).
Žadatel
Jméno, příjmení, titul

Obchodní firma společnosti (název)

Adresa trvalého pobytu/Sídlo společnosti

IČ / dat. nar.

PSČ

Číslo zbrojní licence / průkazu

Žádám o provedení

Značka

Model

Ráže

Výrobní číslo

Kategorie
zbraně

Číslo průkazu
zbraně

Celkem Kč

podle ust. § 2a
zákona

Zkušební náboje
(Kč)

Druh zbraně

Ověření zbraně /
doplňku zbraně (Kč)

Úkon A) B) C) D) +)

P. č. zbraně

A) Kusového a opakovaného kusového ověření stanovených střelných zbraní podle ustanovení § 7 a § 8
zákona (pro kontrolované osoby a držitele průkazu zbraně),
B) Kusového ověřování podle ustanovení § 3 odst. 12, věta druhá vyhlášky (zbraně, které jsou již označeny
zkušební značkou),
C) Kusové ověřování stanovených doplňků (tlumič hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo se středovým
zápalem) podle ustanovení § 8a zákona,
D) Kontroly označení střelné zbraně nebo doplňku zbraně identifikačními údaji spočívající ve vyznačení
kontrolní značky podle ustanovení § 11a zákona,
+) Označení skrytě

1

2

3

Silně orámovanou část tabulky vyplňuje zkušební technik úřadu!
V případě většího počtu zbraní pokračujte na tiskopisu Příloha k žádosti typu D.

.............................................................................................................................................................................................
Výše podepsaná osoba tímto dává souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů pro účely usnadnění
průběhu předmětného správního řízení. Tento souhlas je dán do doby pravomocného ukončení správního řízení a
subjekt údajů je oprávněn jej kdykoliv odvolat.
Bankovní spojení

Číslo účtu

Email

Tel. číslo

Tel.: 284 081 831, 284 081 825, fax: 271 773 064, E-mail: info@cuzzs.cz, web: www.cuzzs.cz

Žadatel spolu se žádostí předloží:
 technickou a průvodní dokumentaci [§ 18 odst. 3 písm. a) zákona]
 doklady, které potvrzují správnost identifikačních údajů [§ 18 odst. 3 písm. b) zákona] – např. občanský průkaz,
zbrojní průkaz, průkaz zbraně, koncesní listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, doklad o
přidělení IČ, a to v originále nebo úředně ověřenou kopii,
 dva spotřební náboje na každou nábojovou komoru, k samočinné zbrani pět kusů nábojů na každou nábojovou
komoru a ke stanovené střelné zbrani určené výhradně pro použití černého prachu dvě střely na každou
hlaveň (§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., v platném znění).
Správní poplatek a úplata jsou splatné v hotovosti před provedením požadovaného úkonu.
Správní poplatek za provedený úkon je stanoven položkou 32 Sazebníku správních poplatků uvedenou v zákoně
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a úplata je stanovena v příloze č. 5 k vyhlášce.
Správní poplatek za provedený úkon je stanoven (položka 32 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění):
Kusové a opakované kusové ověřování zbraně, doplňku zbraně
150,– Kč
Ověřování zbraně opatřené zkušební značkou
500,– Kč
Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení
100,– Kč
(kontrola označení střelné zbraně identifikačními údaji)
Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně
300,– Kč
Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou
1 000,– Kč
Úplata za provedený úkon je stanovena (položky podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 335/2004 Sb., v platném znění):
A. Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování u výrobce jednoho kusu střelné zbraně nebo její části a
její označení podle typu střelné zbraně
0,– Kč
B. Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování jednoho kusu střelné zbraně nebo její části předložené
v úřadu a její označení podle typu střelné zbraně
350,– Kč
C. Poskytnutí zkušebního při provádění činností v položkách A. a B. podle typu střeliva
1. kulové
50,– Kč
5. malorážkové
20,– Kč
2. brokové
30,– Kč
6. nábojky
20,– Kč
3. pistolové
20,– Kč
7. signální
100,– Kč
4. revolverové
20,– Kč
E. Označení střelné zbraně skrytě
100,– Kč
Předběžný posudek při příjmu zbraně (-í):

__________________________
místo, datum

__________________________
jméno a podpis zkušebního technika

Požadavek žadatele (vyplní žadatel!)
Dle ustanovení § 3 odst. 10 vyhlášky požaduji, aby ověřování brokovnice bylo nahrazeno zkouškou s vyšším tlakem (vyšší
zkouška) nebo zkouškou pro ocelové broky.
__________________________
místo, datum

__________________________
jméno a podpis žadatele

Silně orámovanou část tabulky vyplňuje zkušební technik úřadu!
__________________________
místo, datum

_____________________________________
jméno a podpis žadatele
(jméno a podpis statutárního orgánu, razítko)

Tel.: 284 081 831, 284 081 825, fax: 271 773 064, E-mail: info@cuzzs.cz, web: www.cuzzs.cz

