PŘIHLÁŠKA
k účasti na kurzu pro program střelecké přípravy (podle zákona č. 14/2021 Sb.)
Údaje o uchazeči o účast na kurzu pro program střelecké přípravy:
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo pobytu
Adresa pro doručování1)
Skupiny2)

Číslo zbrojního průkazu
Kontaktní údaje3)

telefon

e-mail

Čestně prohlašuji, že
podléhám branné povinnosti podle branného zákona nebo
branná povinnost mi zanikla z jiného důvodu než podle § 7 písm. c) branného zákona.
Přihlašuji se k účasti na kurzu pro program střelecké přípravy
MV-101

zaměřený na teoretické znalosti a bezpečný nácvik dovedností při nakládání se střelnými zbraněmi
a jejich použití v nutné obraně a krajní nouzi

MV-102

zaměřený na použití v nutné obraně a krajní nouzi
krátké kulové
dlouhé kulové
Datum a podpis nebo elektronický podpis
účastníka střelecké přípravy

MV-201
MV-301

zaměřený na praktické postupy při napadení snadno zranitelného cíle nebo útoku aktivního útočníka
zaměřený na nakládání se střelnými zbraněmi v rámci opatření při krizových stavech podle § 17 odst. 1 zákona

Slib stanovené zálohy státu:
Slibuji věrnost České republice.
Slibuji, že jako občan a vlastenec budu respektovat principy demokratického právního státu a budu obětavě plnit úkoly,
které mi budou jako členovi stanovené zálohy státu uloženy.
Slibuji, že při plnění úkolů stanovené zálohy státu i v občanském životě budu jednat odpovědně, odvážně a skromně.
Bude-li to třeba, budu odhodlaně snášet nepohodlí a nebezpečí s tím spojená.
Slibuji, že budu vždy příkladně dbát zásad bezpečného nakládání se zbraní.

Svým podpisem bezvýhradně potvrzuji složení slibu
stanovené zálohy státu.4)
Ano

Ne

Pokračování formuláře na druhé straně.
Poznámky a poučení - viz druhá strana

Datum a podpis nebo elektronický podpis
účastníka střelecké přípravy

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY AKREDITOVANOU OSOBOU
Údaje o akreditované osobě, u které je přihláška podána:
Jméno a příjmení/Název
Místo podnikání/Sídlo
IČO
Číslo zbrojní licence5)
Číslo akreditace kurzu
Datum a podpis nebo elektronický podpis
akreditované osoby

Poznámky:
Do příslušného políčka udělejte křížek.

X

1)

Vyplňte, je-li odlišná od adresy pobytu.

2)

Osoba podávající přihlášku musí být držitelem zbrojního průkazu skupiny E.

3)

Nepovinné údaje.

4)

Bezvýhradné složení slibu stanovené zálohy státu je podmínkou účasti na kurzu pro program střelecké přípravy MV-201
a MV-301.

5)

Akreditovaná osoba musí být držitelem zbrojní licence skupiny F, H, nebo J.

K přihlášce je třeba přiložit:
-

k přihlášce do kurzu pro program střelecké přípravy MV-102 potvrzení vydané akreditovanou osobou, u které kurz
v rozsahu programu střelecké přípravyMV-101 uchazeč absolvoval, to neplatí, přihlašuje-li se k účasti na kurzu pro
program střelecké přípravy MV-102 u stejné akreditované osoby, u níž absolvoval kurz pro program střelecké přípravy

-

k přihlášce do kurzu pro program střelecké přípravy MV-201 úředně ověřenou kopii rozhodnutí o vydání základní
aprobace v systému střelecké přípravy,

-

k přihlášce do kurzu pro program střelecké přípravy MV-301 potvrzení vydané akreditovanou osobou, u které kurz nebo
kurzy v rozsahu programu střelecké přípravy MV-201 absolvoval, to neplatí, přihlašuje-li se k účasti na kurzu proprogram
střelecké přípravy MV-301 u stejné akreditované osoby, u níž absolvoval program MV-201.

Poučení:
Účastník kurzu proprogram střelecké přípravy, který složil slib stanovené zálohy státu, se považuje za stanovenou zálohu
státu podle § 6 odst. 2 zákona č. 14/2021 Sb. a může příslušný útvar Policie České republiky požádat o vyznačení této
skutečnosti též u zbraně, s níž se kurzu proprogram střelecké přípravy účastní.

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)
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, tzv. GDPR) a § 5 zákona č. 110/2019 Sb.) stanovených Policii České republiky zákonem č. 14/2021 Sb.,
o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.
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) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kontaktní údaje jsou
zpracovávány v systému centrální registr zbraní a 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).

