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ZŘIZOVÁNÍ

PŘÍSTUPOVÝCH KONT DO SYSTÉMU
CERTIFIKÁTU

CRZ

A POSTUP PŘI OBNOVĚ

(uveřejněno dne 31. 7. 2019)
1. PRÁVNÍ RÁMEC
Podle § 73a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., zákona o střelných zbraních a střelivu, se držitel zbrojní
licence (dále jen „ZL“) nebo držitel obecné muniční licence (dále jen „ML“) do informačního systému
centrální registr zbraní (dále jen „systém CRZ“) přihlašuje prostřednictvím individualizovaných
přístupových údajů. Držitel ZL nebo ML může požádat správce systému CRZ o zřízení nebo o zrušení
přístupu do systému CRZ pro jím pověřené osoby.
Podle § 73a odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., je správcem systému CRZ Policie České republiky (policie).
Individualizovanými přístupovými údaji (přístupovým kontem) se podle § 34 odst. 2 vyhlášky
č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, rozumí
-

certifikát vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (certifikační
autoritou),

-

uživatelské jméno (LOGIN) a

-

heslo.

2. ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPOVÉHO KONTA
Žádost o zřízení přístupového konta do systému CRZ podává držitel ZL nebo ML u kteréhokoliv
krajského ředitelství policie - odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (dále jen „OSZBM“).
Držitel ZL nebo ML podává žádost zpravidla u OSZBM, které je územně příslušné podle jeho sídla nebo
místa pobytu (podnikající fyzické osoby). Žádost o zřízení přístupového konta může držitel ZL nebo ML
podat i u „územně nepříslušného“ OSZBM, kterým je například OSZBM příslušný podle sídla
provozovny nebo podle místa pobytu pověřené osoby.
Vzor žádosti o zřízení přístupového konta je uveřejněn na internetové stránce systému CRZ:
http://www.policie.cz/clanek/centralni-registr-zbrani.aspx
Přístupové konto zřizuje „na počkání“ vždy OSZBM, které žádost, vždy spolu s veřejnou částí osobního
komerčního certifikátu, přijme.
Po zřízení přístupového konta OSZBM vydá žadateli (pověřené osobě) Protokol o zřízení přístupového
konta, který obsahuje uživatelské jméno, iniciační heslo, PUK a poučení.
3. CERTIFIKÁT
Pro přístup do systému CRZ se používá osobní komerční certifikát, nikoliv kvalifikovaný certifikát.
Poznámka: komerční a kvalifikovaný certifikát jsou sice dvě podobné věci, ale česká legislativa mezi
nimi dělá velký rozdíl:

-

Komerční certifikát není spjat se zákonem o elektronickém podpisu. Vystavuje jej certifikační
autorita, která ověřuje žadatele podle svých vlastních směrnic (nemusí striktně splňovat zákon
o elektronickém podpisu). Komerční certifikát má široké uplatnění, používá se nejčastěji
k šifrování e-mailu a k zajištění bezpečnosti vzdáleného připojení mezi webovými servery.

-

Kvalifikovaný certifikát je certifikát, který splňuje náležitosti podle § 12 zákona
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Kvalifikovaný certifikát je určen výhradně pro
elektronické podepisování.

UPOZORNĚNÍ:
Jeden osobní komerční certifikát může používat pouze jen jeden uživatel (jedna fyzická osoba),
a to ten, kterému byl certifikační autoritou vydán. Je nepřípustné, aby jeden komerční certifikát
sdílelo v systému CRZ více uživatelů.

Naopak platí: uživatel, kterému byl vydán osobní komerční certifikát, může jeho prostřednictvím
přistupovat do systému CRZ v rámci více přístupových kont (např. když je držiteli ZL nebo ML pověřen
k přístupu do CRZ ve více firmách). Může jej rovněž využívat i pro jiné účely než pro systém CRZ.
4. UŽIVATELSKÉ JMÉNO
Uživatelské jméno tvoří vždy 8 číslic a je generováno přihlašovacím modulem systému CRZ
automaticky. Uživatel, který je pověřen k přístupu do systému CRZ v rámci různých firem, má pro
každou firmu jiné uživatelské jméno.
Uživatelské jméno vkládá uživatel při každém přihlášení do systému CRZ na přihlašovací obrazovce do
rubriky Přihlašovací jméno:

5. ZMĚNA INICIAČNÍHO HESLA
Součástí Protokolu o zřízení přístupového konta je iniciační heslo. Uživateli se doporučuje, aby si hned
po prvním přihlášení své heslo změnil.
→ Změnit heslo
Nové heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků a musí být složeno:
-

alespoň ze dvou velkých písmen,
alespoň ze dvou malých písmen,
alespoň ze dvou číslic a
alespoň z jednoho nealfanumerického znaku (např. *,-,?).

Nedoporučuje se, aby heslo obsahovalo osobní údaje uživatele nebo osobní údaje jeho rodinných
příslušníků.
Příklady správně vytvořeného hesla:

ZB1r2a3*
ZBR123ane*/

Poznámka: Uživatel může své heslo změnit kdykoliv. Přitom postupuje stejně jako při změně iniciačního
hesla.
6. RESET HESLA
Pokud se stane, že uživatel zapomene své heslo, může požádat o reset hesla. Požádat může kterékoliv
OSZBM nebo pracoviště HelpDESK CRZ.
Při resetu hesla pracovník OSZBM nebo pracoviště HelpDESK ověřuje žadatele podle uživatelského
jména, jména a příjmení a PUK.
7. PUK
PUK je číselný kód, který je rovněž součástí Protokolu o zřízení přístupového konat. Uživatel jej využije
při resetu hesla (viz bod 6).
8. OBNOVA CERTIFIKÁTU
Osobní komerční certifikát má dobu platnosti 1 rok. Certifikační autorita držitele certifikátu cca 1 měsíc
před uplynutím doby platnosti certifikátu vyzve k jeho obnově.
Uživatel si nový certifikát dle pokynů certifikační autority nainstaluje ve svém PC a dále, ještě v době
platnosti dosavadního certifikátu (!!!), vloží veřejnou část nového certifikátu do systému CRZ.
Poznámka: veřejná část komerčního osobního certifikátu (nezaměňovat s privátní částí nebo se zálohou
certifikátu) se ukládá s příponou ve formátu „.cer“ nebo „.crt“. Ikona souboru veřejné části komerčního
osobního certifikátu vypadá takto:

Po rozkliknutí tohoto souboru získá uživatel informace o vystaviteli a o době platnosti certifikátu:

Pro obnovu certifikátu v systému CRZ musí mít uživatel ve svém PC platný dosavadní certifikát (starý)
a musí si předem připravit veřejnou část nového certifikátu.
Postup:
1) Uživatel si při přihlášení do systému CRZ vybere dosavadní (starý) certifikát!
2) Na úvodní obrazovce → Vložit nový certifikát

Uživateli se zobrazí:

Uživatel vyplní přihlašovací údaje a pomocí tlačítka Procházet vyhledá veřejnou část nového
certifikátu.
Klik → Vložit certifikát
3) Po úspěšném vložení nového certifikátu do systému CRZ uživatel může dočasně souběžně
používat dosavadní i nový certifikát.
Uživateli se doporučuje ihned začít používat nový certifikát.

Poznámka: Pokud si uživatel v době platnosti dosavadního certifikátu nový certifikát do CRZ sám včas
nevloží, po uplynutí doby platnosti dosavadního certifikátu, mu systém CRZ přihlášení neumožní.
V takovém případě si musí veřejnou část nového certifikátu osobně doručit na kterýkoliv OSZBM, kde
mu certifikát do CRZ nahrají.
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