JAK POSTUPOVAT PŘI ZMĚNĚ OHLÁŠENÉ
PŘEPRAVY?
(uveřejněno dne 5. 11. 2015)
Podle ustanovení § 50 odst. 7 zákona o zbraních je držitel zbrojní licence - podnikatel v oboru zbraní
a střeliva (dále jen „podnikatel“)) povinen přepravy ohlašovat nejpozději 24 h před zahájením
přepravy, nejpozději však do 12 h posledního pracovního dne před zahájením přepravy.
Podle ustanovení § 50 odst. 9 zákona o zbraních je podnikatel dále povinen ohlásit příslušnému
útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C
anebo střeliva do těchto zbraní.
Od 1. 8. 2015 ohlašuje podnikatel veškeré přepravy zbraní nebo střeliva s využitím elektronické
aplikace (modulu PŘEPRAVY), která je součástí systému CRZ. V současné době modul přepravy
neumožní ohlašovat změny nahlášených přeprav.
Podnikatel, který potřebuje ohlásit zrušení nebo změnu již nahlášené přepravy postupuje
DOČASNĚ takto:
1) Po přihlášení se do modulu PŘEPRAVY vyhledá v záložce Odeslané formuláře hlášení ke
zrušení nebo změně

2) Formulář hlášení otevře a zjistí si ID formuláře. Nalezne jej na spodním okraji každé jeho
stránky:

3) Zašle e-mail současně na 2 adresy crz@pcr.cz a pp.oo.operacni@pcr.cz ve kterém uvede
a) Zrušení přepravy
Předmět: Zrušení přepravy – ID formuláře bgd-7
Text:

Ruším přepravu, kterou jsem ohlásil/ohlásila 27. 7. 2015 v 10:52:58.
Číslo jednací povolení přepravy: KRPx-11111/ČJ-2015-xxxx.
Podpis: Jméno a příjmení, IČO/číslo ZL, telefonní spojení.

b) Změna přepravy
Předmět: Změna přepravy – ID formuláře bgd-7
Text:

Údaje o přepravě, kterou jsem ohlásil/ohlásila 27. 7. 2015 v 10:52:58 se mění takto
(příklady):
Údaje o dopravci

původní údaje AAAAA
nové údaje
BBBBB

Dopravní prostředek – reg. značka

původní údaje kamion 1AA1111
nové údaje
kamion 2BB2222

Datum zahájení přepravy

původní údaje 1. 1. 2015
nové údaje:
2. 2. 2015, 10:00

Datum ukončení přepravy

původní údaje 1. 1. 2015
nové údaje:
2. 2. 2015, 12:00

Číslo jednací povolené přepravy: KRPx-11111/ČJ-2015-xxxx.
Podpis: Jméno a příjmení, IČO/číslo ZL, telefonní spojení.
Poznámka: Nahlášený čas přepravy se v současné verzi PDF formuláře hlášení nezobrazuje.
Při hlášení změny podnikatel uvádí pouze nový čas.
Č.j. PPR-1073-12/CJ-2015-990450
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