HROMADNÉ VLOŽENÍ ZÁZNAMŮ ZBRANÍ
DO SYSTÉMU CRZ
(uveřejněno dne 16. 9. 2014)

Nová funkcionalita v systému CRZ – subsystému pro držitele ZL.
Na základě požadavků držitelů ZL byla do systému CRZ doplněna nová funkcionalita
umožňující „jedním tlačítkem“ vložit najednou více záznamů STEJNÝCH ZBRANÍ nebo
STEJNÝCH HLAVNÍCH ČÁSTÍ S VÝROBNÍM ČÍSLEM (HČZ).
Měl-li podnikatel v oboru zbraní a střeliva - držitel ZL skupiny A až E (dále jen
„podnikatel“)ve své papírové EKZ ke dni 30.6.2014 větší množství stejných zbraní/HČZ
(stejný druh, výrobce, model i ráže), které nabyl na provozovnu ve stejný den, od stejné
firmy a ze stejného důvodu, nebo vyrobil-li po 1. 7. 2014 větší množství stejných
zbraní/HČZ nebo je obchodně dovezldo ČR nebo je převzal z oblasti „mimo zákon o
zbraních“, může nyní tyto zbraně/HČZ do systému CRZ vložit v dávkách najednou; počet
zbraní v jedné dávce je omezen na 200 ks.
Současně systém CRZ umožní seskupovat tyto zbraně/HČZ do připravených zásilek.
Celý postup se skládá z následujících kroků:
-

Vytvoření záznamu „vzorové“ zbraně/HČZ – povinný krok
záznam „vzorové“ zbraně /HČZ nesmí být v době jeho použití pro hromadné
vkládání dalších záznamů starší 5 dnů;

-

Vytvoření zásilky – nepovinný krok
pokud si podnikatel předem vytvoří zásilku (seskupení) a do ní vloží „vzorovou“
zbraň /HČZ, budou všechny zbraně/HČZ, které podle této „vzorové“ zbraně/HČZ do
systému CRZ hromadněvloží, automaticky vloženy i do této připravené zásilky pro
výdej; tuto funkcionalitu využijí zejména podnikatelé, kteří nakupují a dále prodávají
stejné zbraně ve větším množství najednou);

-

Příprava seznamu
doporučený krok

výrobních

čísel

zbraní/HČZpro

hromadné

vložení

–

doporučujeme, aby si podnikatel před použitím funkce pro hromadné vložení
zbraní/HČZ připravil (např. v MS EXCEL) seznam jejich výrobních čísel, tento
seznam si vytiskl a pořádně zkontroloval – viz bod 3 této příručky;
-

Hromadné vložení –
postup pro hromadné vložení zbraní/HČZ) je podrobně popsán v bodu 4této
příručky.

1. Nejprve podnikatel musí do své EKZ vložit jednu „vzorovou“zbraň/HČZ(např. s využitím
„Vložení nové- Výrobou (s výrobním číslem)“, „Vložení nové- Obchodním dovozem“,
„Vložení nové - Vložení zbraně z papírové EKZ“).

c

2. Podnikatel si může připravit zásilku a vzorovou zbraň /HČZ do ní vložit.

c

3. Podnikatel si dále připraví seznam výrobních čísel stejných zbraní/HČZ, které bude do
systému CRZ hromadně vkládat.
POZOR!
Seznam musí být vytvořen tak, že každá zbraň/HČZbude mít v seznamu jeden
řádeka výrobní čísla jedné zbraně (při variantě A) budou oddělena oddělovači.
Připravený seznam výrobních čísel bude vypadat takto:
Varianta A (výrobní čísla se na zbraních mohou vyskytovatna různých jejíchhlavních
částech):
Výrobní čísla v každém řádku musí být uvedena v pořadí: hlaveň, rám, válec a
závěr a každá řádek musí obsahovat 3 zvolené oddělovače.
a) Oddělovačem je „tabelátor“ (tabulka exel):
hlaveň
rám
87654330 87654330
87654331
87654332 87654332
87654333 87654333
87654334
87654335
87654336
87654337

válec

závěr
87654330

87654335
87654336

b) Oddělovačem je znak „;“(středník):
B123;B123;;B123
;B124;;
B125;B125;;
B126;B126;;
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;B127;;
;B128;;
;B129;;
c) Oddělovačem je znak |(svislítko):
C123|C123||
|C200||
C31*123|C1-123||
Varianta B (výrobní číslo na zbrani/HČZ vyskytuje pouze jednou – např. vždy na rámu):
rám
87654322
87654323
87654324
87654325
87654326
87654327
87654328
87654329
POZOR!
-

Výrobní číslo zbraně/HČZ, kterou do systému CRZ podnikatel vložil postupem podle
bodu 1, již do seznamu nevkládá!

-

Horní (modré) řádky nejsou součástí tabulky!

4. Hromadné vložení
V EKZ podnikatel vyhledá „vzorovou“zbraň/HČZ, klikne na Detail zbraně(na Informace
o zbrani) a důkladně zkontroluje celý obsah jejího záznam. V záznamu nesmí být
žádná chyba!
Poté se vrátí zpět na vybraný záznam zbraně a klikne na Detail kniha zbraní(na Datum
nabytí); ve spodní části obrazovky vybere z možných akcí „Hromadné vložení“

Zobrazí se formulář pro hromadné vložení dat.
V horní části formuláře jsou zobrazeny údaje vyhledané „vzorové“ zbraně (Původní
záznam):
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Poznámka:
Pokud bude vzorová zbraň vložena do zásilky, bude v políčku Zásilka výdej uveden
název této zásilky.
Další část formuláře se mění podle toho, co si podnikatel vybere.
Má-li na zbraních, které bude do systému CRZ vkládat najednou, výrobní čísla na
různých jejich částech, zaškrtne „výrobní čísla uvedena na různých částech“ a dále
vybere oddělovač, který použil v připraveném seznamu výrobních čísel (viz krok 3).

Má-li na zbraních/HČZ, které bude do systému CRZ vkládat najednou, výrobní čísla
pouze na jednom druhu hlavní části zbraně,zaškrtne příslušnou hlavní část (např. rám):

Podnikatel případně vyplní i poznámku, která se uloží ke všem najednou vkládaným
záznamům.
Poté vloží z připravených seznamů do bílého pole výrobní čísla zbraní. Tato výrobní
čísla může vložit pomocí CTRL C – CTRL V z připravených seznamů, nebo je může do
pole při výrobní čísla ručně vložit (platí 1 zbraň = jeden řádek);
Výrobní čísla podnikatel vloží bez případných nadpisů sloupců připravených dat.
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Pozor:
Při vložení čísel,kde je jako oddělovač použit tabelátor (kopírováním tabulky
excel),může dojít (v závislosti na typu používaného prohlížeče) k jejich grafickému
rozházení. Na správnost vložení údajů tato skutečnost nemá vliv.
Úspěšné hromadné vložení záznamů Systém CRZ potvrdí hláškou:

Chybové hlášky:
V případě chybných postupů (nedodržení vstupních formátů dat) nebo při pokusech vložit
duplicitní záznamy systém CRZ reaguje následujícími chybovými hláškami:
a) Při nedodržení pravidla 1 zbraň = 1 řádek (vložení příliš dlouhého čísla s mezerami)
systém CRZ hlásí „Chyba databáze“.
b) Při pokusu vložit data s chybným formátem (nesprávné oddělovače nebo jejich
nesprávný počet na řádku – při variantě A):

Pozor:
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Při chybě formátu nebude vložen žádný (tedy ani správný záznam). Je třeba
zkontrolovat všechny řádky a chybný řádek opravit a data vložit znovu.
c) Při pokusu vložit záznam/záznamy, které jsou všechny duplicitní se záznamy v EKZ:

d) Při pokusu vložit záznamy, z nichž jenom některé jsou duplicitní se záznamy v EKZ:

e) Při pokusu vložit záznam/záznamy, které jsouvšechny duplicitní se záznamy
v celém CRZ:
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f)

Při pokusu vložit záznamy, z nichž některé jsou duplicitní se záznamy v EKZ:

g) Při pokusu o vložení záznamu s nesmyslným formátem dat (např. při pokusu zapsat
pistole samonabíjecí, která má v.č. na válci):
(systém kontroluje, zda kombinace výrobních čísel odpovídá vkládanému druhu
zbraně)
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h) Při pokusu vložit výrobní čísla zbraní, z nichž některé se vložit podaří, jiné již jsou
v EKZ a některé jsou v CRZ systém informuje, např. že

i)

Při delší době nečinnosti (tedy době, kdy nebyla do systému vložena žádná data)
dojde k automatickému odhlášení ze systému CRZ; systém při pokusu o vložení dat
na odhlášení upozorní hláškou:
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Závěr:
Podnikatelé tímto získali nástroj, který jim výrazně usnadní proces vkládání nových zbraní,
obchodně dovezených zbraní, zbraní, které přepisují do systému CRZ ze svých papírových
EKZ příp. i vkládání zbraní, které převzali do svých EKZ v rámci procesu „mimo zákon o
zbraních“.
Vzhledem k tomu, že případné chyby hromadně vložených záznamů bude nutné ručně
opravovat, a to u každého jednotlivého záznamu zvlášť, je nutné, aby hromadné vkládání
podnikatelé nejdříve řádně odzkoušeli v testovacím prostředí:
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