
Jednoduchý návod k vytvoření žádosti o postoupení

Zde Vám přinášíme inspirativní vzor žádosti o postoupení žádosti o vykonání 
zkoušky odborné způsobilosti. Tato žádost nemá svůj předepsaný formát a píše 
se volnou formou a použije se jako příloha žádosti o vykonání zkoušky odborné 

způsobilosti.

Policie České republiky
Krajské ředitelství
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
(zde doplňte adresu Vašeho místně příslušného ředitelství)

V (doplňte místo kde přihlášku podáváte např. Kolín)  dne (doplňte datum 
podání)

jméno, příjmení, rodné příjmení: (doplňte Vaše jméno, příjmení a rodné 
příjmení)
datum a místo narození: (doplňte datum a místo kde jste se narodil/a)
trvalý pobyt včetně PSČ: (doplňte podle údajů v občanském průkazu a 
poštovní směrovací číslo
telefon, e-mail, datová schránka: (doplňte údaje, usnadní Vám to komunikaci s 
úřady)

Věc: 
Žádost  o  postoupení  mojí  přihlášky  ke  zkoušce  odborné  způsobilosti  na 
úřadovnu  Krajského  ředitelství  PČR  hl.m.  Prahy,  Sdružení  1664/1,  140  00 
Praha 4 k rukám paní Petry Šoltysové (tel. 974 822 625) - za účelem vykonání 
zkoušky na Střelnici Rajská Zahrada 

(doplňte některý z níže uvedených důvodů nebo napište vlastní důvod proč 
žádáte o postoupení)
Rád bych vykonal/a zkoušku odborné způsobilosti na Střelnici Rajská Zahrada. 
Tuto  střelnici  jsem  si  za  účelem  absolvování  zkoušek  odborné  způsobilosti 
žadatelů o ZP vybral/a a svou žádost odůvodňuji tím, že se nachází v blízkosti 
místa:
- mého pracoviště nebo školy,
- pobytu, v němž se dlouhodobě zdržuji,
což  minimalizuje  mé  časové  ztráty  během  dopravy.  Tuto  střelnici  jsem  si 
vybral/a též proto, že nabízí z mého pohledu komplexní program od přípravy 
ke  zkoušce  na  ZP,  poradenství,  pomoc  při  výběru  vhodné  zbraně,  nákupu 
zbraní  až  po  kurzy  určené  jak  čerstvým,  tak  dlouholetým  držitelům  ZP. 
Vyhovuje mi prostředí střelnice se zázemím i termíny, ve kterých zkoušky na 
ZP na této střelnici probíhají. Důležitým kritériem pro výběr této střelnice jsou 
pro mne i velmi příznivé ceny, za které zde služby poskytují a systém bonusů a 
slev, které nabízejí. Rovněž kvalita a zkušenosti personálu jsou pro mne velice 
důležité. 

Vzhledem  k  výše  uvedeným  skutečnostem  Vás  žádám  o  postoupení  mé 
přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti, kterou bych rád vykonal v termínu 



(doplňte termín zkoušky, který si vyberete na našich webových stránkách a 
jeho obsazenost si můžete ověřit u paní Šoltysové na tel. čísle 974 822 625, 
doporučuji vybírat termín s dostatečným předstihem cca 14 dnů spíše jeden 
měsíc, můžete využít i datovou schránku)  ______________ se začátkem v
                                                                termín zkoušky
 ______________ hodin na střelnici Rajská Zahrada. Věřím, že mojí žádosti
 např. 9.00 hodin
 vyhovíte. Předem děkuji a těším se na další spolupráci. 

S  termínem a  místem výkonu  zkoušky  souhlasím  a  vzdávám se  práva  na 
vyrozumění o konání zkoušky:    ______________ 
                                                      podpis
(doplňte  podpis,  v  takovém případě  Vám PČR  již  nemusí  zasílat  obsílku  o 
konání zkoušky)

Pro  snadnější  komukaci  s  úřadovnou  PČR  Vám  doporučuji  zřízení  datové 
schránky. Velice Vám to usnadní život. Poplatky se provádí převodem na účet a 
tudíž nemusíte ani na poštu pro kolkové známky.

Na webových stránkách PČR v sekci kontakty najdete mapu a velmi snadno 
dohledáte  potřebné  údaje.  Máme i  na  našich  stránkách  odkaz  na  uvedené 
kontakty úřadoven PČR. Podle místa vašeho trvalého pobytu (rozhoduje, co 
máte zapsáno v OP) si vyberte tu správnou. V kontaktech naleznete i  číslo 
datové schránky, pokud není uvedeno, tak jej zjistíte telefonicky.

Při  jednání s úředníky se obrňte trpělivostí.   Pokud budete potřebovat radu 
nebo  informace,  tak  nám  napište  odpovědním  formulářem  nebo  na  email 
jaroslav.ondra@centrum.cz

Držíme Vám palce a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

STŘELECKÝ SERVIS, střelnice Rajská Zahrada
Jaroslav Ondra, majitel, tel. 602 22 86 87


