PŘÍSTUPOVÁ KONTA PRO ZAMĚSTNANCE ČÚZZS
(verze 1.00 ze dne 17. 6. 2014)

1. POPISY OPRÁVNĚNÍ
Zaměstnanci ČÚZZS mají do systému CRZ přístup prostřednictvím subsystému pro
zkušebnu. V rámci tohoto přístupu využívají oprávnění (procesy):
-

-

-

-

Dotazy – oprávnění dotazu na záznamy všech zbraní, které jsou (v daném
okamžiku) v EKZ – zkušebna,
Převzetí zbraně na zkušebnu
o Doručené od podnikatelů (držitelů ZL skupiny A až E),
o Od policie,
o Od zákazníka (držitele ZP nebo ZL),
Předání zbraně
o podnikateli (držiteli ZL skupiny A až E),
o zákazníkovi (držiteli ZP nebo ZL),
o policii,
Ověřování
o Ověření zbraně,
o Ověření přestavby zbraně,
Storno procesu
o Storno procesů předání zbraně podnikateli a policii,
Vložení nové zbraně trvalým dovozem
Oprava záznamu zbraně (vloženého ČÚZZS)

2. PŘÍSTUPOVÉ ROLE
Do subsystému pro zkušebnu je definována následující přístupová role
Název role
Zkušebna

Rozsah oprávnění
- dotazy
- převzetí zbraně na zkušebnu
- předání zbraně
- ověřování zbraně
- storno procesu
- vložení zbraně trvalým dovozem
- oprava záznamu zbraně

Pracovník zařazen
ČÚZZS

3. ZŘIZOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH KONT
Zaměstnancům ČÚZZS zřizuje nebo ruší přístupová konta pro přístup do systému CRZ –
subsystému pro ČÚZZS pracovník ŘSZBM (ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní
materiál Pp ČR), který má roli administrátor přístupů pro externí vkladatele.

Vedoucí zaměstnanec (osoba oprávněná jednat jménem ČÚZZS) doručí (osobně,
elektronicky s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) na ŘSZBM
seznam zaměstnanců, které pověřuje přístupem do systému CRZ.
U každého zaměstnance uvede (povinné údaje):
jméno, příjmení a datum narození,
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.
Každý zaměstnanec se dostaví pro své přístupové konto (uživatelské jméno, iniciační heslo
a PUK) na ŘSZBM osobně. S sebou si přinese veřejnou část svého komerčního certifikátu
(např. na flash disku) vydaným některou ze tří uznávaných certifikačních autorit: První
certifikační autorita, a.s. (ICA), Česká pošta, s.p. (PostSignum) a eIdentity a.s.
Poznámka:
Zaměstnancům se doporučuje dohodnout si (telefonicky) u ŘSZBM termín, kdy si budou
moci své individualizované údaje převzít. Zaměstnancům z poboček mimo Prahu lze
umožnit převzetí přístupového konta u jimi zvoleného OSZBM (odboru služby pro zbraně a
bezpečnostní materiál krajského ředitelství policie).
Administrátor přístupů pro externí vkladatele nahraje do systému CRZ veřejnou část
certifikátu a pověřená osoba nahraje do svého PC privátní část certifikátu. Při přihlášení se
zaměstnance do systému CRZ proběhne automaticky jeho autentizace.
Poznámky:
1. Má-li zaměstnanec ČÚZZS 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.
2. Trvalé zrušení přístupu zaměstnance do systému CRZ ČÚZZS zajistí tak, že
požádá certifikační autoritu, která této osobě certifikát vydala, o zneplatnění
(revokaci) certifikátu.
3. Certifikát má omezenou dobu platnosti. Zaměstnanec ČÚZZS se po uplynutí
platnosti certifikátu do systému CRZ nepřihlásí. Je proto třeba, aby si platnost svého
certifikátu hlídal a včas příslušnou certifikační autoritu požádal o vydání nového
certifikátu a jeho veřejnou část doručil na ŘSZBM.
4. Před převzetím svých přístupových údajů je zaměstnanec poučen o bezpečnostních
pravidlech systému CRZ a seznámen s Provozním řádem pro externí vkladatele.
Podpisem se zaváže oba dokumenty dodržovat.
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