PŘÍSTUPOVÁ KONTA PRO POVĚŘENÉ OSOBY
DRŽITELŮ ZL
(verze 1.00 ze dne 17. 6. 2014)

1. POPISY OPRÁVNĚNÍ
Držitelé ZL mají v systému CRZ - subsystému pro držitele ZL oprávnění k procesům
v jednotlivých jeho modulech nastaveny v rozsahu podle skupin ZL.

1.1 MODUL EKZ - PRO DRŽITELE ZL SKUPIN A AŽ E
Proces/akce
Oprávnění
Dotaz
dotaz na zbraně ve své EKZ
Vložení nové zbraně (hlavní části zbraně)
o výrobou
vložení záznamu nově vyrobené zbraně do
své EKZ
Jednotlivě – ruční vložení
Dávkou – pro registrované držitele ZL
o obchodním
vložení nového záznamu dovezené zbraně
dovozem
do své EKZ
Jednotlivě – ruční vložení dovezené zbraně
do systému CRZ
Dávkou – pro registrované držitele ZL
Oprava záznamu zbraně
oprava záznamu zbraně (základních údajů
identifikujících zbraň: kategorie, druh,
výrobce, model, ráže, výrobní číslo
Převzetí zbraně (hlavní části zbraně)
o zásilkou
převzetí zásilky zbraní od jiného držitele ZL
(podnikatele), policie nebo ČÚZZS
o od spotřebitele
převzetí záznamu zbraně (registrované) do
své EKZ od držitele ZP nebo ZL
o mimo zákon o
převzetí do své EKZ zbraně, na kterou se
zbraních
nevztahuje zákon o zbraních (např.
z výzbroje ozbrojených sborů, ze sbírek,…)
o ze stávajících EKZ
vložení do své EKZ záznamy zbraní, které
se ke dni zahájení ostrého provozu
nacházely v EKZ vedených podle
předcházející právní úpravy (ve skladech provozovnách)
Toto oprávnění bude funkční pouze první
tři měsíce ostrého provozu systému
CRZ!!!
Předání zbraně (hlavní části zbraně)
o obchodní vývoz
předání zbraně zahraničnímu příjemci
o spotřebiteli
předání zbraně spotřebiteli (držiteli ZP, ZL
nebo ZPL)
o podnikateli
předání zbraně do EKZ jiného podnikatele
o mimo zákon o
předání zbraně mimo působnost zákona o

Pro skupiny ZL
A, B, C, D, E
A, B

C

A, B, C

A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E

A, B, C, D, E

C
C
B, C, D, E
B, C, D, E

zbraních
o na zkušebnu
o vrácení majiteli
o policii
Oprava, úprava, zbraně
o rozdělení
o přestavba
s výměnou HČZ
o složení zbraně
Reklamace
Storno procesu (akce)
o předání podnikateli
o předání policii
o předání na
zkušebnu
Poznámka

zbraních (např. prodej zbraně do výzbroje
ozbrojených sborů)
předání zbraně ČÚZZS
vrácení majiteli zbraně
předání zbraně policii
rozdělení zbraně na hlavní části zbraně
přestavbě zbraně, během které bude
vyměněna některá její hlavní část
poskládání zbraně z hlavních částí zbraně

A, B, C, D, E
B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C
A, B
A, B
B, C
B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E

K zápisu textové poznámky

A, B, C, D, E

1.2 MODUL EKS - PRO DRŽITELE ZL SKUPIN A AŽ E
Proces/akce
Dotaz
Vložení nového střeliva
o výrobou

o

obchodním
dovozem

Převzetí střeliva
o zásilkou
o
o

od spotřebitele
mimo zákon o
zbraních

o

ze stávajících EKS

Předání střeliva
o obchodní vývoz
o spotřebiteli (prodej)
o podnikateli
o mimo zákon o
zbraních
o vrácení majiteli
o policii
Vlastní spotřeba
Poznámka
VEŘEJNÝ
DOKUMENT

Oprávnění
dotaz na střelivo ve své EKS

Pro skupiny ZL
A, B, C, D, E

vložení záznamu nově vyrobeného střeliva
do své EKS
Jednotlivě – ruční vložení
Dávkou – pro registrované držitele ZL
vložení nového záznamu dovezeného
střeliva do své EKS
Jednotlivě – ruční vložení
Dávkou – pro registrované držitele ZL

A

převzetí zásilky střeliva od jiného držitele ZL
(podnikatele) nebo policie
převzetí střeliva do své EKS
převzetí střeliva do své EKS, na které se
nevztahoval zákon o zbraních (např.
z výzbroje ozbrojených sborů, ze sbírek,…)
vložení záznamů střeliva, které se ke dni
zahájení ostrého provozu nacházelo v EKS
vedených podle předcházející právní úpravy
(ve skladech - provozovnách)
Toto oprávnění bude funkční pouze první
tři měsíce ostrého provozu systému
CRZ!!!

A, B, C, D, E

předání střeliva zahraničnímu příjemci
předání střeliva konečnému spotřebiteli
předání střeliva do EKS jiného podnikatele
předání střeliva např. Armádě ČR,…

C
C
B, C, D, E
B, C, D, E

vrácení střeliva majiteli
předání střeliva policii
vyznačení vlastní spotřeby střeliva
K zápisu textové poznámky.

B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B
A, B, C, D, E

C

A, B, C, D, E
A, B, C, D, E

A, B, C, D, E
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1.3 MODUL ZKZ - PRO DRŽITELE ZL SKUPIN A AŽ J
Proces/akce

Oprávnění

Pro skupiny ZL

Dotaz

dotazu na zbraně, ke kterým byl držiteli ZL
vydán průkaz zbraně

A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J

1.4 MODUL ZKS - PRO DRŽITELE ZL SKUPIN F AŽ J
Proces/akce

Oprávnění

Pro skupiny ZL

Dotaz

dotaz na střelivo ve své ZKS

F, G, H, I, J

Převzetí střeliva

převzetí střeliva do své ZKS

F, G, H, I, J

Předání střeliva

předání střeliva ze své ZKS

F, G, H, I, J

Spotřeba střeliva

vyznačení vlastní spotřeby střeliva

F, G, H, J

1.5 MODUL PŘEPRAVY
Bude doplněno v příští verzi dokumentu.

1.6 MODUL SPRÁVA KONT
Proces/akce

Oprávnění

Pro skupiny ZL

Změna provozovny

Vložení a aktualizace provozovny (u držitele
ZL)

A, B, C, D, E

Zřízení přístupu

Zřízení přístupového konta pro pověřenou
osobu držitele ZL a zaměstnance ČÚZZS a
správa přístupového konta (obnova hesel,
aktualizace certifikátů)

A, B, C, D, E

2. PŘÍSTUPOVÉ ROLE
Do subsystému pro držitele ZL jsou definovány následující přístupové role
Název role
Statutární
orgán

Správce
Kont
Zbrojíř

VEŘEJNÝ
DOKUMENT

Rozsah oprávnění
- EKZ
- EKS
- ZKZ
- ZKS
- Přeprava
- Administrace
- Administrace

-

EKZ
EKZ
ZKZ
ZKS
Přeprava

Pracovník zařazen
Osoba oprávněná jednat
jménem držitele ZL (statutární
orgán,…) nebo jím pověřená
osoba.
Pověřená osoba držitele ZL
(člen statutárního orgánu nebo
zbrojíř)
Zbrojíř
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3. ZŘIZOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH KONT
Držitelům ZL zřizuje nebo ruší přístupová konta pro přístup do programové aplikace systému
CRZ – subsystému pro držitele ZL pracovník příslušného odboru služby pro zbraně a
bezpečnostní materiál krajského ředitelství policie (OSZBM), který má roli administrátor přístupů
pro externí vkladatele.
Statutární zástupce držitele ZL (osoba oprávněná jednat jménem držitele ZL) doručí (osobně,
elektronicky s elektronickým podpisem nebo, má-li zřízenou a dostupnou datovou schránku
jejím prostřednictvím) na příslušné OSZBM seznam osob, které pověřuje přístupem do systému
CRZ.
U každé pověřené osoby uvede (povinné údaje):
Jméno, příjmení, datum narození a role, kterou nebo které má mít pověřená osoba nastavené
(statutární orgán, správce kont nebo zbrojíř),
a dále e-mail a telefonní číslo (nepovinné údaje).
Nepovinné údaje budou využity pouze v případě řešení problémů spojených s přístupem
pověřené osoby do systému CRZ.
Každá pověřená osoba se dostaví pro své přístupové konto (uživatelské jméno, iniciační heslo
a PUK) osobně na příslušné OSZBM. S sebou si přinese veřejnou část svého komerčního
certifikátu (např. na flash disku), který byl vydán některou ze tří uznávaných certifikačních
autorit: První certifikační autorita, a.s. (ICA), Česká pošta, s.p. (PostSignum) a eIdentity a.s.
Poznámka:
Pověřeným osobám se doporučuje dohodnout si (telefonicky) u příslušného OSZBM termín, kdy
si budou moci své individualizované přístupové údaje (přístupové konto) převzít. Termín lze
dohodnout i na dobu mimo úřední hodiny.
Administrátor přístupů ZL vloží do systému CRZ veřejnou část certifikátu a pověřená osoba si
uloží do svého PC privátní část certifikátu. Při přihlášení pověřené osoby do systému CRZ
proběhne její autentizace pomocí certifikátu automaticky.
Poznámky:
1. Každý držitel ZL musí pověřit alespoň jednu osobu rolí statutární orgán.
2. Trvalé zrušení přístupu pověřené osoby do systému CRZ držitel zbrojní licence zajistí
tak, že požádá certifikační autoritu, která této osobě certifikát vydala, o zneplatnění
(revokaci) jejího certifikátu.
3. Má-li pověřená osoba zřízenou a dostupnou datovou schránku fyzické osoby, může
zaslat veřejnou část svého certifikátu jejím prostřednictvím a jejím prostřednictvím jí
bude umožněno i převzetí přístupového konta.
4. Certifikát má omezenou dobu platnosti. Pověřená osoba se po uplynutí platnosti
certifikátu do systému CRZ nepřihlásí. Je proto třeba, aby si platnost svého certifikátu
hlídala a včas příslušnou certifikační autoritu požádala o vydání nového certifikátu a jeho
veřejnou část doručila na OSZBM.
5. Před převzetím svých přístupových údajů pověřená osoba je poučena o bezpečnostních
pravidlech systému CRZ a seznámena s Provozním řádem pro externí vkladatele.
Podpisem se zaváže oba dokumenty dodržovat.

VEŘEJNÝ
DOKUMENT
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4. ÚKOLY POVĚŘENÉ
SPRÁVCE KONT

OSOBY DRŽITELE

ZL

V ROLÍCH

STATUTÁRNÍ

ORGÁN A

Pověřená osoba držitele ZL s rolí statutární orgán nebo správce kont nastaví v subsystému pro
držitele ZL – v modulu „administrace“ každé pověřené osobě, na které provozovny má přístup.
Jejich výčet může měnit podle aktuálních potřeb držitele ZL.
Statutární orgán nebo správce kont mohou dále dočasně zablokovat nebo trvale zrušit přístup
do systému CRZ pověřené osobě s rolí zbrojíř. Statutární orgán může zablokovat nebo trvale
zrušit přístup do systému CRZ i správci kont.

5. REGISTRACE DRŽITELŮ ZL PRO HROMADNÉ VKLÁDÁNÍ ZÁZNAMŮ
Držitel ZL, který provozuje vlastní informační systém obsahující záznamy zbraní nebo střeliva)
může požádat správce systému CRZ (ŘSZBM) o umožnění hromadného (robotického) vkládání
záznamů do systému CRZ.
K robotickému vkládání záznamů do systému CRZ jsou určeny webové služby, jejichž popis
(Katalog), popis rozhraní na kterém jsou publikovány a příklady volání těchto služeb jsou
uveřejněny na webových stránkách systému CRZ (www.pcr.cz → databáze → Centrální registr
zbraní).
Správce systému CRZ požadavek posoudí a předá k realizaci administrátorovi robotických kont.
Tato kapitola bude doplněna v příští verzi dokumentu.
Poznámka:
Využívání možnosti hromadného vkládání záznamů je primárně určeno pouze pro „velké“
výrobce zbraní nebo střeliva. Jeho rozšíření na další držitele ZL bude podmíněno řádným
otestováním využívání služeb v testovacím prostředí systému CRZ a zavedením prostředků pro
autentizací systému.

VEŘEJNÝ
DOKUMENT
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