JAK EVIDOVAT ZBRANĚ V CELNÍCH SKLADECH?
(uveřejněno dne 6. 10. 2014)
Musí být zbraně, které držitel ZL (podnikatel v oboru zbraní a střeliva) doveze na
území ČR, a které dočasně uloží v celním skladu a poté vyveze z ČR, aniž by tyto
zbraně celní sklad opustily, zaevidovány v systému CRZ?
Ve věci si správce systému CRZ (ŘSZBM) vyžádal stanovisko Ministerstva vnitra, ze
kterého jednoznačně vyplynulo:
údaje o zbraních kategorie A, B nebo C, na které držitel ZL nemá vydán průkaz zbraně,
o střelivu do těchto zbraní, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách,
nalézajících se v režimu uskladňování v celním skladu je nezbytné zapisovat
do systému CRZ, a to postupem a v rozsahu podle § 73a odst. 7 a odst. 8 písm. a) zákona
o zbraních.
Zbraně v celních skladech se evidují podle následujících pravidel:
-

Držitel ZL požádá volnou formou (např. e-mailem) příslušný OSZBM o zavedení
celního skladu do systému CRZ (jako „novou provozovnu“); v žádosti uvede název
celního skladu a adresu místa skladu,

-

OSZBM zavede do systému CRZ držiteli ZL sklad jako novou provozovnu s názvem
„Celní sklad – xxx“, kde xxx název celního skladu zadaný držitelem ZL

-

Pověřená osoba držitele ZL s oprávněním (přístupovou rolí) „Statutář“ nebo „Správa
kont“ nastaví konkrétní pověřené osobě (zbrojíři) v rámci své firmy oprávnění zapisovat
údaje o zbraních do provozovny Celní sklad - xxx:

-

Zbrojíř držitele ZL při přihlášení se do systému vybere provozovnu „Celní sklad – xxx“ a
zbraně do systému CRZ vloží procesem Evidenční kniha zbraní → Vložení nové →
Obchodním dovozem.
Přitom podle potřeby využije postup pro hromadné vkládání dat, při kterém může
zbraně rovnou seskupovat do připravených zásilek a ty potom může najednou odeslat.

Poznámka:
Ohledně zbraní umístěných v celním skladu, popřípadě i podléhajících jiným obdobným
celním režimům, je podnikatel v oboru zbraní a střeliva povinen plnit standardně i další
povinnosti podle zákona o zbraních (např. v souvislosti s jejich přepravou, půjde-li o případy
dle § 50, resp. § 50a zákona o zbraních).

