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CO JE NOVÉHO V MODULU PŘEPRAVY?
(uveřejněno dne 21. 11. 2017)
Dne 21. 11. 2017 byla uvedena do ostrého provozu nová verze modulu Přepravy (Programová aplikace
TranZ), která je součástí systému CRZ – civilní (pro držitele ZL a ML). Aktualizovaná uživatelská příručka
je k dispozici v záložce HelpDesk (v rámci aplikace CRZ).
Nová verze TranZ umožňuje podnikatelům zejména žádat o povolení na přepravu munice a hlásit její
přepravy.
Nová verze dále významně zlepšuje uživatelský komfort, zavádí sledování dodržování přepravních kvót
a používání některých dalších kontrolních mechanismů.
Přehled nejdůležitějších změn:
1) Lze podat žádost o povolení přepravy munice.
2) Lze hlásit přepravu munice.
3) Lze průběžně ukládat rozpracované žádosti o povolení přeprav i hlášení přeprav a kdykoliv je před
odesláním upravovat.
4) Hlášení přeprav lze upravovat i po odeslání, avšak pouze do doby nahlášeného času zahájení
přepravy; lze tedy např. „na poslední chvíli“ nahlásit změnu řidiče, trasy nebo vozidla.
POZOR – odeslané žádosti o povolení přepravy již editovat nelze! Důvodem je skutečnost, že
příslušný útvar policie (odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál KŘP) ihned po přijetí
žádosti zahajuje řízení ve věci. Případné opravy nebo rušení odeslané žádosti lze řešit pouze
dohodou s příslušným útvarem policie.
5) Uživatel má k dispozici přehled všech svých žádostí i hlášení (záložka Seznam transportů) a může
v něm vyhledávat podle ID formuláře. Formuláře si může kdykoliv zobrazit, smazat (rozpracované
před odesláním) nebo zrušit (po odeslání – platí pouze pro hlášení).
6) V souhrnných údajích o zbraních, které uživatel uvádí v žádostech i hlášeních pouze druhem a
počtem zbraní, uživatel vybírá druh zbraně z tzv. zjednodušeného číselníku.
V hlášeních přeprav uživatel uvádí o přepravovaných zbraních údaje umožňující identifikaci
každé zbraně a zde druh zbraně a další údaje uživatel vybírá z nabídky číselníků používaných
v systému CRZ.
Zjednodušený číselník druhu zbraní je uveřejněn v uživatelské příručce pro modul přepravy –
TranZ a v záložce HelpDesk. Účelem jeho zavedení je usnadnění vyřizování žádostí o povolení
přeprav a umožnění sledování dodržování povolených přepravních kvót.
7) Souhrnné údaje o HČZ (hlavních částech zbraních), střelivu i munici se uvádí a počítají jako
souhrnné údaje o zbraních - obdobně.
8) Uživatel má možnost si nastavit a spravovat (záložka Nastavení) své oblíbené trasy, auta a řidiče.
Jejich údaje do formulářů již nevypisuje, ale vybírá z nabídky.
9) Uživatel po odeslání formuláře obdrží automaticky vygenerované potvrzení o jeho doručení na
příslušný útvar policie (OSZBM KŘP, ŘSZBM PP ČR nebo operační odbor PP ČR).
10) Uživatel je upozorněn na případné nedodržení lhůty pro podání žádosti o povolení přepravy
(nejpozději 10 pracovních dní před předpokládaným zahájení přepravy) nebo pro podání hlášení
přepravy (1 hodina před zahájením přepravy).

[Sem zadejte text.]
11) Uživatel je upozorněn na překročení přepravní kvóty (Modul TranZ kontroluje dodržení počtu
přepravovaných zbraní, HČZ, střeliva i munice uvedených v hlášeních s jejich počty ve vydaných
povoleních).
POZOR – přepravní kvóty se budou správně počítat až k povolením vydaným po datu zahájení
provozu nového modulu TranZ (tedy po 21. 11. 2017).
12) Upozornění podle bodu 10 a 11 mají pouze informativní charakter. Žádosti i hlášení jsou i v těchto
případech doručena příslušným útvarům policie.
POZOR – přehled všech upozornění obdrží i kontrolní orgány, které je mohou následně využít jako
podklady ke kontrolní činnosti nad dodržováním zákona o zbraních a předpisů vydaných k jeho
provedení.
13) Při hlášení přepravy jakéhokoliv množství střeliva nebo munice musí uživatel do formuláře
hlášení k údajům o zabezpečení přepravy uvést i údaje týkající se nebezpečnosti nákladu
(UN číslo a NEQ). Bez vyplnění těchto údajů formulář nelze odeslat.
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