CENTRÁLNÍ
REGISTR
ZBRANÍ
Bezpečnostní pravidla pro externí vkladatele CRZ
ÚČEL DOKUMENTU
Tímto dokumentem se stanoví základní pravidla pro bezpečný přístup externího vkladatele
do informačního systému centrální registr zbraní (dále jen „systém CRZ“). Externím
vkladatelem je:
1. pověřená osoba držitele zbrojní licence,
2. zaměstnanec Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
Externí vkladatelé se přihlašují do systému CRZ ze systému internet pomocí přístupových
kont, která jim zřizují příslušné útvary policie.

1. BEZPEČNOST KOMUNIKACE SE SYSTÉMEM CRZ
Pro základní bezpečnost vkládaných záznamů a jejich editaci musí být zajištěno, aby
nebyly nikým neoprávněným modifikovány. K tomuto účelu je použito SSL šifrování
komunikace se systémem CRZ po internetu. Pro navázání šifrované komunikace probíhá
navíc autentizace externích vkladatelů do systému CRZ s využitím komerčního certifikátu
vydaným některou ze tří uznávaných certifikačních autorit: První certifikační autorita, a.s.
(ICA), Česká pošta, s.p. (PostSignum) a eIdentity a.s.
Při přihlášení si pověřená osoba ověří, zda se do systému CRZ přihlašuje na správném
místě:
-

po otevření přihlašovací stránky „Centrální registr zbraní“ zkontroluje, zda
v adresním řádku v horní části internetového prohlížeče se zobrazí adresa
https://www.crz.policie.cz/ – pro držitele ZL
nebo
https://www.policie.cz/zkusebna – pro ČÚZZS.
Poznámka:
V posledních verzích prohlížečů je tento řádek podbarven zeleně.

-

Po kliknutí na zeleně podbarvenou část řádku se zobrazí informace o
certifikovaném zabezpečení.
Poznámka:
V závislosti na typu prohlížeče se zobrazuje ikona červeného visacího zámku.

Nabyde-li pověřená osoba podezření, že některý z popsaných kontrolních znaků postrádá,
doporučuje se přihlašovací údaje z přístupového konta do systému CRZ nevkládat a
kontaktovat pracoviště uživatelské podpory: crz@pcr.cz

2. BEZPEČNOST KONCOVÉ STANICE
Externí vkladatel zajistí, aby koncová stanice (tj. počítač), ze které přistupuje do systému
CRZ byla zajištěna proti přístupu neoprávněných osob, a aby na ní byly nainstalovány
bezpečnostní aktualizace daného operačního systému a používaného webového
prohlížeče (požaduje se standardní antivirová ochrana a firewall).

3. BEZPEČNOST PŘÍSTUPU DO SYSTÉMU CRZ
Pověřená osoba chrání své přístupové konto a privátní část komerčního certifikátu, kterým
se autentizuje v systému CRZ:
-

dojde-li ke ztrátě nebo ke kompromitaci přístupového konta, neprodleně událost
oznámí příslušnému OSZBM, který pověřené osobě zřídí nové přístupové konto
(s novým uživatelským jménem, iniciačním heslem i PUK),

-

dojde-li ke ztrátě nebo kompromitaci certifikátu (jeho privátního části), událost
neprodleně oznámí
o

certifikační autoritě, která certifikát vydala a která zkompromitovaný certifikát
zneplatní, a na žádost vydá certifikát nový,

o

s novým certifikátem se pověřená osoba dostaví na příslušný OSZBM, který
certifikát vloží do systému CRZ.

Prohlášení
Já, níže podepsaná pověřená osoba držitele zbrojní licence / zaměstnanec Českého úřadu
pro zkoušení zbraní a střeliva*)
jméno a příjmení:

jméno a příjmení

datum narození:

datum narození.

jsem se seznámil/seznámila*) se těmito bezpečnostními pravidly, pravidlům rozumím a
zavazuji se je dodržovat. Jsem si vědom toho, že porušením pravidel bych mohl ohrozit
bezpečnost systému CRZ.
V …………….. dne …………….
……………………………………………………
podpis
pověřené osoby držitele zbrojní licence /
zaměstnance ČÚZZS*)
________________
*)

nehodící se škrtne
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