
Příjem zbraní

Dovozci, vývozci, opravci a drži-
telé zbraní, střeliva nebo pyro-
technických výrobků mohou své
žádosti o ověřování nebo o od-
borné činnosti předkládat přímo 
v sídle Českého úřadu pro zkou-
šení zbraní a střeliva, Jilmová
759/12, 13000 Praha 3 - Žižkov
(doporučujeme se předem ob-
jednat telefonicky na číslech: 
271 774 587,  222 592 074) nebo
na detašovaných pracovištích
(zde se provádí pouze ověřování
zbraní):

Příjem a výdej zbraní 
v sídle Úřadu:

pondělí a středa  8-16 hod.
úterý a čtvrtek 8-15 hod. 
pátek zavřeno

Zákazníkům, kteří jsou předem
objednáni a předají zbraň mezi 
8-10 hod., bude zbraň přezkouše-
na a vydána ještě týž den.

Při příjmu zbraní je nutné před-
ložit tyto doklady:
občanský průkaz, zbrojní průkaz,
průkaz zbraně nebo koncesní
listinu a vyplněnou žádost D nebo
žádost V  (lze vyplnit na místě
nebo vytisknout z internetové
adresy Úřadu  www.cuzzs.cz).

Zbraň může být přijata jen v pří-
padě, že je předávána úplně do-

hotovená, nenabitá, schopná
střelby, s nepoškozenou pažbou,
vyčištěná a s požadovaným poč-
tem nepoškozených spotřebních
nábojů (2 ks na 1 nábojovou ko-
moru).

V zastoupení lze předložit zbraň
pouze s ověřenou plnou mocí
majitele zbraně. Plná moc musí
obsahovat jméno a příjmení ma-
jitele, jeho adresu, rodné číslo,
číslo zbrojního průkazu a výrobní
číslo zbraně. 

Platba probíhá v hotovosti při 
příjmu zbraně. 

Žádosti

Žádost   P 
Použijte, žádáte-li o:
A) Typovou zkoušku pyrotechnic-
kého výrobku podle § 13 zákona
č. 156/2000 Sb.
B) Opakované ověřování pyro-
technického výrobku podle §14
zákona č. 156/2000 Sb. 

Žádost V 
Použijte, žádáte-li o:
Kusové ověřování stanovené střel-
né zbraně pro výrobce
+ Příloha k žádosti

Žádost  OČ 
Použijte, žádáte-li o:
Provedení odborné činnosti po-
dle § 15 zákona č. 156/2000 Sb.

Žádost  D 
Použijte, žádáte-li o:
Ověření stanovené střelné zbraně
pro držitele průkazu zbraně a pro
držitele koncesní listiny (mimo
výrobce podle § 16 odst. 2 písm. d)
zákona č. 156/2000 Sb.)
+ Příloha k žádosti

Žádost o informace
Použijte, žádáte-li o:
Informace podle zákona č. 106/
/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Žádost o KAT 
Použijte žádáte-li o:
Zařazení typu zbraně a střeliva do
kategorie podle §2 vyhlášky MPO
č. 369/2002 Sb. 

Žádost o RČ a KZZ 
Použijte žádáte-li o:
Přidělení registrační značky a kon-
trolní znehodnocovací značky 
podle §6 vyhlášky MPO č. 371/
/2002 Sb. 

Žádost o POSTUP
Použijte žádáte-li o:
Schválení postupu při znehodno-
cování zbraně, hlavní části zbraně,
zakázaného doplňku zbraně, stře-
liva nebo výrobě jejich řezů podle
§5 vyhlášky MPO č. 371/2002 Sb. 

Ceník
Podle § 15 odst. 1 a 2 zákona 
č. 156/2000 Sb., úkon spojený 
s ověřováním stanovené střelné
zbraně, stanoveného střeliva 
a pyrotechnického předmětu
podléhá správnímu poplatku 
a úplatě.

Správní poplatky a úplaty jsou
uvedeny v ceníku. Ten si můžete
prohlédnout na elektronické
stránce Úřadu (www.cuzzs.cz).

Český úřad 
pro zkoušení zbraní a střeliva

Organizace 
správních činností 

Česká zbrojovka, a.s.
Svatopluka Čecha 1283
688 27 Uherský Brod
Tel.: 572 653 535
Fax: 572 633 665

ARMS Moravia
Tovačovská 638
750 02 Přerov
Tel.: 581 202 361 
Fax: 581 201 882

Zbrojovka Brno
Lazaretní 7
656 17 Brno
Tel.: 603 232 680
Fax: 545 210 146

ABOSS
Smetanova 29
České Budějovice
Tel.: 387 425 532
Fax: 387 425 780



Pověření zaměstnanci Úřadu prová-
dějí kontroly u výrobců, dovozců,
distributorů, opravců a držitelů zbra-
ní, střeliva a pyrotechnických výrob-
ků. Při provádění kontrolní činnosti
se prokazují zvláštními průkazy, 
jejichž podobu upravilo MPO vy-
hláškou č. 313/2000 Sb. Český úřad
pro zkoušení zbraní a střeliva má
vytvořena dislokovaná pracoviště, 
jejichž pověření zaměstnanci pod
vedením vedoucího oddělení kon-
troly vykonávají kontrolní činnost 
a jemuž kontrolní zjištění předávají
se svými návrhy na další postup.

V souvislosti s tímto zejména kon-
trolují:
- zda stanovené střelné zbraně, 
stanovené střelivo a pyrotechnické
výrobky jsou uváděny na trh ozna-
čené a zda splňují stanovené tech-
nické požadavky,
- zda ten, kdo uvádí na trh použité
střelné zbraně, je předložil k ověření
před jejich uvedením na trh,
- zda ten, kdo dovezl pyrotechnické
výrobky, je předložil k ověřování do
30 dnů po vstupu tohoto zboží do
České republiky,
- zda ten, kdo opravuje zbraně, do-
držuje při opravách a úpravách sta-
novené technologické postupy a zda
zbraně po opravě či úpravě odpoví-
dají stanoveným technickým poža-
davkům,
- zda technická a průvodní doku-
mentace splňuje veškeré náležitosti
stanovené zákonem 156/2000 Sb. 
a navazujícími předpisy.

Pověření zaměstnanci Úřadu jsou
dále oprávněni odebírat ke kontrole
za náhradu vzorky střelných zbraní,
střeliva a pyrotechnických výrobků 
k posouzení souladu těchto výrobků
s požadavky zákona a prováděcích
předpisů.

Oddělení kontroly dále:
- na základě kontrolních zjištění
připravuje a předkládá předsedovi

Úřadu podklady pro zahájení správ-
ního řízení;
- přijímá, eviduje a vyřizuje stížnosti,
oznámení a podněty a navrhuje
opatření k odstranění zjištěných ne-
dostatků;
- zpracovává poznatky z kontrolních
akcí a na základě těchto poznatků
předkládá příslušným útvarům návr-
hy k prohloubení efektivnosti řízení;
- poskytuje doklady a odborné pro-
fesní informace vyžádané externími
kontrolními orgány v souvislosti s je-
jich šetřením v Úřadě.

Zaměstnanci Úřadu, kteří provádějí
kontrolní činnost podle tohoto záko-

na, jsou povinni zachovávat mlčen-
livost o všech skutečnostech, o nichž
se při provádění kontroly podle to-
hoto zákona dozvěděli, a to i když
přestali být zaměstnanci Úřadu. 

Český úřad 
pro zkoušení zbraní a střeliva

Oddělení kontroly Tábor

Koželužská 140
390 01 Tábor
Tel./fax: 381 251 453
e-mail: info@cuzzs.cz
www.cuzzs.cz

Český úřad 
pro zkoušení zbraní a střeliva

Kontrolní činnost


