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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 ÚČEL PŘÍRUČKY
Účelem této příručky je poskytnout čtenářům základní a srozumitelné informace
o informačním systému Centrální registr zbraní (dále jen „systém CRZ“), o historii jeho
vzniku, jeho struktuře, o způsobu přihlašování se do systému CRZ a o základních principech
zpracování dat.
Jedná se, jak už vyplývá z jejího názvu, pouze o informační příručku, která si neklade za cíl
poskytnout čtenářům podrobný návod jak s informačním systémem CRZ pracovat. Příručka
rovněž ani neposkytuje právní výklady k problematice zbraní a střeliva.
Cílovou skupinou jsou pověřené osoby držitelů zbrojních a muničních licencí, které spolu se
zaměstnanci Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, jsou externími vkladateli systému
CRZ.
Příručka je určena i dalším uživatelům systému CRZ. Jedná se především o interní
vkladatele, kterými jsou policisté a zaměstnanci Policie České republiky (dále jen „policie“),
a dále o externí a interní příjemce údajů ze systému CRZ. Co se rozumí pojmy interní
vkladatel, externí vkladatel, interní příjemce a externí příjemce je vysvětleno kapitole 2.3.
Příručka je v neposlední řadě určena i ostatním čtenářům z řad široké veřejnosti, kteří se
zajímají o problematiku střelných zbraní a střeliva nebo o problematiku informačních systémů
veřejné správy.
Podrobné popisy činností v jednotlivých subsystémech systému CRZ čtenář nalezne
v uživatelských příručkách a v dalších dokumentech, které jsou k dispozici na webových
stránkách systému CRZ (Centrální registr zbraní - Policie České republiky) nebo jsou
součástí nápovědy příslušné programové aplikace systému CRZ.

1.2 PRÁVNÍ RÁMEC
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních).
Vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraních, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky.
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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2. CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ
2.1 HISTORIE VZNIKU SYSTÉMU CRZ
Systém CRZ byl uveden do provozu 1. 7. 2014 a jeho správcem je policie.
Projekt na jeho výstavbu byl, v souladu s Rámcovou dohodou mezi vládou České republiky
a Švýcarskou federální radou, zahrnut do „Programu švýcarsko – české spolupráce na
snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“ a byl v rámci
tohoto programu švýcarskou stranou spolufinancován. Policie České republiky na něj získala
dotaci od švýcarského fondu pro rozvoj a spolupráci ve výši 85 % předpokládané ceny
projektu. Cena projektu byla tehdy stanovena na 390 000 CHF.
V projektovém záměru bylo uvedeno, že systém CRZ přispěje ke zlepšení bezpečnostní
situace na území České republiky a usnadní plnění úkolů, které pro Českou republiku
vyplývají z následujících evropských dokumentů:
-

Směrnice Rady 91/477/EHS, o kontrole nabývání a držení zbraní,

-

ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES.

Systém CRZ je rovněž v souladu s „Protokolem o nedovolené výrobě a distribuci střelných
zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva, připojeného k Úmluvě Organizace spojených národů o
boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu“.
Uvedené mezinárodní dokumenty vytvářejí pro oblast střelných zbraní „nadnárodní pravidla“,
která Česká republika aplikuje při sledování pohybu zbraní, kategorizaci zbraní a jejich
jednotném označování.
Význam systému CRZ přesahuje hranice České republiky. Aktuálně se připravuje jeho
rozšíření o pátrací modul a stane se pak základním komunikačním prvkem, jehož
prostřednictvím bude Česká republika předávat informace o ztracených a odcizených
zbraních do Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II).
Za dobu své existence prošel systém CRZ několika významnými změnami:
-

v roce 2017 došlo k rozšíření systému CRZ o jeho muniční část (reakce na tzv. „muniční“
novelu zákona o zbraních),

-

v roce 2018 byl systém CRZ doplněn o modul pro správu kontaktních údajů (reakce na
obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), a

-

na počátku roku 2021 byl systém CRZ upraven podle zatím poslední novely zákona
o zbraních (zákon č. 13/2021 Sb.); tato novela zajistila transpozici směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice
Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, do národní legislativy.

2.2 VÝZNAM SYSTÉMU CRZ
Česká republika historicky patří mezi významné světové výrobce zbraní (i střeliva) a má
širokou střeleckou veřejnost.
Na konci roku 2020 byl v České republice počet držitelů zbrojních průkazů 307 372 a u nich
bylo registrováno celkem 900 087 zbraní. Počet držitelů zbrojních licencí byl 2 261
a u nich bylo registrováno celkem 25 630 zbraní.
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Vývoj celkových počtů registrovaných zbraní u držitelů zbrojních průkazů a držitelů zbrojních
licencí je v následující tabulce:
A
B
C
celkem

2016
2 623
376 465
446 839
825 927

2017
2 564
398 411
448 802
849 777

2018
2 631
417 568
456 057
876 256

2019
2 718
434 443
463 395
900 556

2020
2 674
452 843
470 200
925 717

2.3 ŽIVOTNÍ CYKLUS ZBRANĚ
Systém CRZ obsahuje údaje o všech civilních zbraních na území České republiky a jejich
pohybech. Je založen na myšlence, že každá zbraň má svůj „životní cyklus“, který je
v systému CRZ zaznamenán.
Záznam o zbrani (nebo střelivu nebo munici) se do systému CRZ dostane pouze jedním
z následujících způsobů:
-

výrobou (záznam do systému CRZ vkládá držitel zbrojní licence, který zbraň vyrobil
nebo držitel zbrojní licence, který úpravou stávající zbraně vytvořil novou zbraň),

-

dovozem - obchodním (záznam do systému CRZ vkládá držitel ZL, který zbraň nebo
střelivo na území ČR dovezl),

-

dovozem – individuálním (záznam do systému CRZ vkládá policie (při registraci
individuálně dovezené zbraně) nebo ČÚZZS (při dovozu zbraně bez značky C.I.P.)),

-

procesem „mimo zákon“ (záznam do systému CRZ vkládá držitel zbrojní licence, který
převzal zbraň nebo střelivo nebo munici od subjektu, na který se zákon o zbraních
nevztahuje (např. od ozbrojené složky)

-

jiným způsobem (záznam do systému CRZ vkládá policie např. při nálezu nebo při
zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování – „zbraňová amnestie“).

Vložením záznamu zbraně do systému CRZ dojde k odstartování „životního cyklu“ zbraně,
během kterého bude zbraň měnit své vlastníky, bude ověřována u Českého úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva, bude různým způsobem upravována (například bude u ní
docházet k výměnám jejích hlavních částí) a registrována. Na konci svého „životního cyklu“
bude zbraň zničena, znehodnocena, bude z ní vyroben řez nebo bude z České republiky
vyvezena. Schéma životního cyklu zbraně je na obr. 1.
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Obr. 1

Poznámka:
IS držitelů zbraní na obr. 1 znázorňuje evidence, které jsou součástí systému CRZ
podle § 71 odst. 2 písm. a) až i) zákona o zbraních.
Zbraň v systému CRZ postupně prochází mezi evidenčními a záznamními knihami, může
také dojít k její ztrátě nebo odcizení. Všechny změny jsou v systému CRZ vyznačeny
oprávněným vkladatelem, kterému je k danému záznamu zbraně v daný okamžik umožněn
přístup.
Systém CRZ přinesl svým uživatelům zejména:
-

snížení pracnosti pořizování záznamů o zbraních (každý záznam je vytvořen pouze
jednou),

-

snížení pracnosti pořizování ostatních údajů (uživatel např. zadá pouze IČO a číslo
zbrojní licence firmy, které předává zásilku a systém CRZ další údaje o této firmě
doplní automaticky),

-

zefektivnění vyhledávání záznamů v evidenčních knihách (systém CRZ umožní
efektivní vyhledávání záznamů podle různých kritérií),

-

zpřesnění záznamů o zbraních (systém CRZ vede vkladatele prostřednictvím
systémových kontrol, jednotných číselníků, apod.),

-

informace o historii každé zbraně,

-

umožnění kontroly platnosti předložených dokladů (např. k zamezení prodeje na
odcizený zbrojní průkaz),

-

hlídá uživatelům některé termíny vyplývající z právních předpisů (např. upozorní na
blížící se konec platnosti zbrojního průkazu),

-

poskytuje podporu managementu při výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva
(poskytne podklady pro efektivní kontrolní činnost, statistické přehledy apod.).

2.4 POPIS SYSTÉMU CRZ
Systém CRZ je neveřejný informační systém veřejné správy (§ 73a odst. 1 zákona
o zbraních). Je to agendový informační systém (§ 2 písm. e) zákona o základních registrech)
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a je určen k výkonu agendy A419 - Zbraně a střelivo (§ 2 písm. d) zákona o základních
registrech).
Systém CRZ je provozován v rámci vnitřní datové sítě Intranet Ministerstva vnitra. Pověřené
osoby držitelů zbrojních a muničních licencí a zaměstnanci Českého úřadu pro zkoušení
zbraní a střeliva přistupují do systému CRZ přes zabezpečené rozhraní ze sítě Internet. Této
skutečnosti je přizpůsobena jeho architektura a správa uživatelských přístupů.
Systém CRZ má uživatele (subjekty), jejichž role a úkoly vyplývající z právních předpisů (viz
kapitola 1.2).
Správcem systému CRZ je policie; v rámci policie je správcem určeno ředitelství služby pro
zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky (dále jen „ředitelství
služby“).
Zhotovitelem aplikačního programového vybavení systému CRZ je policie; v rámci policie je
zhotovitelem odbor informatiky a provozu informačních technologií Policejního prezidia
České republiky; zhotoviteli modulu „Přeprava“ a modulu pro správu uživatelských přístupů
jsou externí firmy.
Provozovatelem systému CRZ je policie; v rámci policie je provozovatelem odbor informatiky
a provozu informačních technologií Policejního prezidia České republiky.
Interní vkladatelská pracoviště jsou odbory služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
krajských ředitelství policie a ředitelství služby (dále jen „příslušný útvar policie“). Interní
vkladatelská pracoviště přistupují do systému CRZ v rámci sítě Intranet.
Externí vkladatelská pracoviště jsou držitelé zbrojních a muničních licencí a ČÚZZS. Externí
vkladatelská pracoviště přistupují do systému CRZ ze sítě Internet.
Interní příjemci jsou například administrátoři provozu, správci číselníků, administrátoři
přístupových kont a dále pracovníci policie z jiných útvarů než jsou příslušné útvary policie,
a zaměstnanci ministerstva vnitra (§ 73a odst. 9 písm. a) zákona o zbraních), kteří
k záznamům v systému CRZ přistupují v rozsahu svých oprávnění.
Externí příjemci jsou právním předpisem (§ 73 odst. 9 písm. b) až g) zákona o zbraních)
určené orgány veřejné moci, které k údajům v systému CRZ přistupují prostřednictvím svých
informačních systémů a v rámci svých agend. Přístup externích příjemců je realizován na
základě jejich konkrétních požadavků prostřednictvím služeb informačního systému
základních registrů (ISZR). Jedná se o služby, které k referenčním údajům obsaženým
v základních registrech připojují údaje ze systému CRZ.
Systém CRZ se skládá ze tří subsystémů:
-

CRZ pro podnikatele (pro držitele zbrojních a muničních) licencí,

-

CRZ pro ČUZZS,

-

CRZ pro policii.

Tyto subsystémy jsou zcela oddělené a sdílí společné záznamy o zbraních, střelivu a munici.
Záznamy zbraní, střeliva a munice jsou „rozděleny“ do evidenčních nebo záznamních knih.
Podnikatelé si záznamy mezi sebou předávají formou zásilek z jedné evidenční knihy do
druhé.
Evidenční knihy jsou:
-

evidenční knihy zbraní (EKZ), které obsahují údaje o zbraních kategorie A, A-I, B, C nebo
C-I, které se nachází ve skladech (na provozovnách) držitelů zbrojních licencí skupin A
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až E (podnikatelů v oboru zbraní a střeliva), ČÚZZS (EKZ – zkušebna) a příslušných
útvarů policie (útvarové EKZ – policie),
-

evidenční knihy střeliva (EKS), které obsahují údaje o střelivu do zbraní kategorie A, A-I,
B, C nebo C-I a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které se
nachází ve skladech (na provozovnách) držitelů zbrojních licencí skupin A až E
(podnikatelů v oboru zbraní a střeliva), a které jsou předmětem jejich podnikatelských
aktivit, nebo ve skladech příslušných útvarů policie (útvarové EKS – policie),

-

evidenční kniha munice (EKM), které obsahují údaje o munici, která se nachází ve
skladech (na provozovnách) držitelů zbrojních licencí.

Záznamní knihy jsou:
-

záznamní knihy zbraní (ZKZ), které obsahující záznamy o zbraních kategorie A, B nebo
C, na které byl vydán průkaz zbraně,

-

záznamní knihy střeliva (ZKS), které obsahující záznamy o střelivu do zbraní kategorie
A, B nebo C, které držitel zbrojní licence drží ve svých skladech (provozovnách) „pro
vlastní spotřebu“.

Zatímco vedení evidenčních knih (EKZ i EKS) prostřednictvím programové aplikace systému
CRZ je pro podnikatele povinné, záznamní knihy mohou držitelé zbrojních licencí stále vést
„postaru“, tedy v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Programová aplikace systému
CRZ jim ale nově umožní vedení záznamních knih prostřednictvím systému CRZ.

2.4.1 SUBSYSTÉM CRZ PRO PODNIKATELE
Držitelé zbrojních a muničních licencí přistupují k systému CRZ ze sítě Internet. Plní úkoly
externích vkladatelských pracovišť systému CRZ.
Držitel zbrojní nebo muniční licence pověří svého zaměstnance k přístupu do systému CRZ
(§ 73a odst. 6 zákona o zbraních). Pověřená osobou může mít jednu nebo více
z následujících rolí:
a) člen statutárního orgánu právnické osoby nebo odpovědný zástupce pro zbrojní nebo
muniční licenci,
b) odpovědný zástupce podnikající fyzické osoby, pokud byl ustanoven,
c) zbrojíř,
d) muničář, nebo
e) osoba, která nemá žádné postavení podle písm. a) až d), ale má zřízen přístup do
systému CRZ pro podnikatele.
Pověřená osoba pak má přístup pouze k vybraným provozovnám a v nich může záznamy
pouze prohlížet nebo je může aktualizovat (oprávnění zápisu).
Postup k získání přístupového konta do systému CRZ je podrobněji popsán v kapitole 3.
Pověřená osoba držitele zbrojní nebo muniční licence se přihlásí do systému CRZ z úvodní
webové stránky www.policie.cz, ze záložky Databáze (obr. 2).
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Obr. 2

Pro přihlášení pověřená osoba použije své přidělené uživatelské jméno (login), heslo
a komerční certifikát, případně jiný prostředek pro elektronickou identifikaci.
Systém pověřené osobě po přihlášení nabídne výběr provozovny (zbraňové nebo muniční).
Po potvrzení výběru zbraňové provozovny se pověřené osobě zobrazí úvodní strana
subsystému CRZ pro držitele zbrojních licencí (obr. 3):

Obr. 3

Po potvrzení výběru muniční provozovny se pověřené osobě zobrazí úvodní strana
subsystému CRZ pro držitele muničních licencí (obr. 4):
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Obr. 4

V pravém horním rohu jsou zobrazeny údaje o provozovně a uživatelské jméno přihlášené
pověřené osoby.
Ve žlutém obdélníku uživatel nalezne informace o nedávných změnách a v červeném
obdélníku důležitá upozornění týkající se např. plánovaných omezení provozu. Pověřená
osoba hned na úvodní obrazovce vidí kolik zásilek zbraní (šedý sloupec), kolik zásilek střeliva
(modrý sloupec) nebo kolik zásilek munice (modrý sloupec) je pro jeho provozovnu
připraveno k převzetí a kolik zásilek z této provozovny je „na cestě“ k novému vlastníkovi.
Subsystém CRZ pro držitele zbrojních (a muničních) licencí se skládá z modulů, dostupných
z horní lišty úvodní strany (Master Page):
-

Evidenční kniha zbraní (EKZ),
Evidenční kniha střeliva (EKS),
(Evidenční kniha munice (EKM),
Záznamní kniha zbraní (ZKZ),
Záznamní kniha střeliva (ZKS),
Přepravy,
Administrace,
HelpDesk.

2.4.1.1 MODUL EKZ
Modul EKZ nabízí procesy, které jsou dostupné držitelům zbrojních licencí skupin A až E
v rozsahu podle skupin zbrojní licence:
Proces

Pro skupiny ZL

Dotazy a editace
Vložení nové zbraně
- výrobou
- obchodním dovozem
Převzetí zbraně (na prodejnu - provozovnu)
Předání zbraně

A, B, C, D, E
A, B
C
A, B, C, D, E
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- obchodní vývoz
- podnikateli (držiteli ZL)
- spotřebiteli (prodej)
- ČÚZZS
- mimo zákon o zbraních
- vrácení majiteli
- policii
Oprava záznamu zbraně
Oprava úprava zbraní
- rozložení zbraně
- oprava s výměnou hlavní části zbraně
- složení zbraně
- přestavba zbraně
Reklamace, odstoupení od smlouvy
Storno procesu
- předání zbraně podnikateli
- předání zbraně na zkušebnu
- předání zbraně policii
Poznámka (textové pole)

C
A, B, C, D, E
C
A, B, C
B, C, D, E
B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C
A, B, C
A, B, C
A, B, C
A, B
B, C
A, B, C, D, E
A, B, C
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E

Poznámky:
-

Z přehledu vyplývá, že systém CRZ např. neumožní držiteli zbrojní licence, který
nemá skupinu C prodat zbraň konečnému spotřebiteli (tj. držiteli zbrojního průkazu
zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu).

Jak vypadá základní nabídka procesů v modulu EKZ je vidět na obr. 5. Jednotlivé procesy
se dále větví na další „podprocesy“, v rámci kterých pověřená osoba držitele zbrojní licence
spravuje záznamy zbraní ve své EKZ. Na obrázku je např. vidět, z jakých „podprocesů“ se
skládá proces „Vložení nové zbraně“.

Obr. 5
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Na dalším obrázku (obr. 6) je zobrazena část formuláře pro vložení nové zbraně výrobou.
Položky obsahující údaje o zbrani (kategorie zbraně, druh zbraně, ráže, značka výrobce
a model (vzor) jsou navázány na číselníky a systém CRZ neumožní jejich vyplňování volným
textem.

Obr. 6

Poznámka: Systém CRZ umožňuje k jedné zbrani uvádět více výrobních čísel (podle druhu
zbraně se může jednat o výrobní číslo rámu (Dolní/Pravé pouzdro závěru,
Horní/Levé pouzdro závěru, výrobní číslo závěru (Nosič závorníku, Závorník),
výrobní číslo hlavně (více hlavní), výrobní číslo válce).

2.4.1.2 MODUL EKS
Modul EKS nabízí procesy, které jsou, podobně jako procesy modulu EKZ dostupné
držitelům zbrojních licencí skupin A až E, v rozsahu podle skupin jejich zbrojní licence:
Proces

Pro skupiny ZL

Dotazy (náhled)
Vložení střeliva
- výrobou
- obchodním dovozem
Převzetí střeliva (na prodejnu - provozovnu)
Předání střeliva
- obchodní vývoz
- podnikateli (držiteli ZL)
- spotřebiteli (prodej)
- mimo zákon o zbraních
- vrácení majiteli
- policii
Vlastní spotřeba

A, B, C, D, E
A
C
A, B, C, D, E
C
B, C, D, E
C
B, C, D, E
B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C
Strana 12/20

Centrální registr zbraní – informační příručka

Jak vypadá základní nabídka procesů v modulu EKS je vidět na obr. 7. Tyto procesy se dále,
podobně jako v modulu EKZ, větví na další „podprocesy“, v rámci kterých pověřená osoba
držitele zbrojní licence spravuje záznamy střeliva ve svých EKS.

Obr. 7

Např. po výběru „Výrobou – jednotlivě“ se rozbalí formulář pro jednorázové vložení střeliva
výrobou (obr. 8):

Obr. 8

2.4.1.3 MODUL EKM
Modul EKM nabízí procesy, které jsou dostupné držitelům obecných muničních licencí.
Jak vypadá základní nabídka procesů v modulu EKM je vidět na obr. 9. Tyto procesy se dále,
podobně jako v modulu EKZ, větví na další „podprocesy“, v rámci kterých pověřená osoba
držitele zbrojní licence spravuje záznamy munice ve svých EKM.
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Obr. 9
2.4.1.4 MODULY ZKZ A ZKS
Modul ZKZ umožňuje držitelům zbrojních licencí nahlížet na záznamy svých zbraní, tj. zbraní,
na které mají vydaný průkaz zbraně. Mohou editovat pouze jedinou položku a tou je
„Poznámka“.
Pokud tuto možnost využívají, nemusí vést „papírové“ nebo „elektronické“ evidence těchto
zbraní.
Podobně modul ZKS umožňuje držitelům zbrojních licencí vést evidence střeliva do zbraní
obsažených v modulu ZKZ.
Modul ZKS umožňuje držitelům zbrojních licencí spravovat záznamy o střelivu. Záznamy
o střelivu jsou editovatelné a držitel zbrojní licence je aktualizuje podle aktuálního stavu
střeliva.

2.4.1.5 MODUL PŘEPRAVY
Držitel zbrojní licence skupiny C a držitel muniční licence (jejich pověřené osoby) mají
dostupný modul Přeprava.
Tento modul nabízí držiteli zbrojní nebo muniční licence formuláře „Žádost o povolení
přepravy zbraní a střeliva“ nebo „Žádost o povolení přepravy munice“. Držitel zbrojní nebo
muniční licence vyplní v žádosti údaje a podle potřeby připojí přílohy. Vyplněnou žádost zašle
prostřednictvím systému CRZ příslušnému útvaru policie. Příslušný útvar policie o žádosti
(po zaplacení správního poplatku) rozhodne.
Držitel zbrojní nebo muniční licence před každou přepravou zbraní a střeliva nebo munice
vyplní v modulu Přepravy příslušný formulář „Hlášení o přepravě“ a prostřednictvím systému
CRZ vyplněné hlášení, včetně případných příloh, odešle příslušnému útvaru policie. Systém
CRZ automaticky kontroluje počty přepravovaných zbraní a střeliva nebo munice.
Cizinec realizující přepravu zbraní a střeliva nebo munice, použije formulář „Žádost o
povolení přepravy“, který najde na webových stránkách systému CRZ. Žádost vyplní a doručí
(e-mailem, osobně, jiným způsobem) na zastupitelský úřad České republiky nebo na
ředitelství služby.
Cizinec spolu s rozhodnutím o povolení přepravy obdrží jednorázový přístupový kód do
modulu Přeprava. Platnost přístupového kódu zanikne po „vyčerpání“ vydaného povolení
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k přepravě, tedy po uskutečnění přepravy zbraní a střeliva nebo munice, na které bylo
povolení vydáno, nebo po skončení platnosti vydaného povolení.
Držitelé zbrojních licencí mohou k hlášením připojovat seznamy zbraní vytvořených jako
zásilky z evidenčních knih zbraní.
Modul přepravy je napojen na informační systém operačního odboru Policejního prezidia
České republiky. Tato vazba umožňuje monitoring přeprav podle zákona o zbraních.
2.4.1.6 MODUL ADMINISTRACE
Tento modul umožní držiteli zbrojní a muniční licence spravovat přístupy svých pověřených
osob. Modul je určen k nastavování přístupů pověřených osob do jednotlivých provozoven a
dále k okamžitému zablokování přístupu pověřené osoby (např. při ukončení
zaměstnaneckého nebo jiného obdobného pracovního poměru).
2.4.1.7 MODUL HELPDESK
Nejedná se o samostatný modul ve smyslu předcházejících. Při volbě této záložky se držiteli
zbrojní licence nabídne nápověda pro řešení konkrétních situací. Tato nápověda je vytvářena
a doplňována v reakci na požadavky a aktuální potřeby vkladatelů systému CRZ.
Pokud vkladatel potřebnou informaci v modulu HelpDesk nenajde, má možnost využit služby
pracoviště pro uživatelskou podporu systému CRZ (viz kapitola 5).

2.4.2 SUBSYSTÉM CRZ PRO ČÚZZS
ČÚZZS vkládá do systému CRZ údaje o ověření zbraní (§ 73a odst. 8 písm. c) zákona
o zbraních). Současně bude mít umožněn v nezbytném rozsahu nepřetržitý dálkový přístup
k informacím ze systému CRZ (§ 73a odst. 9 písm. c) zákona o zbraních). K systému CRZ
přistupuje ze sítě Internet.
ČÚZZS je externím vkladatelským pracovištěm a současně i externím příjemcem.
Pro plnění úkolů vkladatelského pracoviště byl pro ČÚZZS vybudován samostatný
subsystém systému CRZ „Subsystém CRZ pro ČÚZZS“, který umožní správu záznamů
o zbraních v datovém souboru EKZ - zkušebna.
ČÚZZS žádá o umožnění přístupu svých zaměstnanců do systému CRZ ředitelství služby
postupem popsaným v kapitole 3.
Úvodní stránka „Subsystému CRZ pro ČÚZZS“ je zobrazena na obr. 10.
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Obr. 10

2.4.3 SUBSYSTÉM CRZ PRO POLICII
Pracovníci policie (policisté nebo zaměstnanci) přistupují do systému CRZ buď jako interní
vkladatelé nebo jako interní příjemci. Přístupy (přístupová konta) do systému CRZ jim
nastavují administrátoři přístupových kont v souladu s platnými interními předpisy.
Každý příslušný útvar policie spravuje v systému CRZ „své“ soubory zbraní a střeliva, které
má ve svém skladu (např. nalezené zbraně a střelivo, zbraně a střelivo převzaté pro různé
expertízy, zbraně určené k ověření, „amnestované zbraně“). Tyto soubory jsou označeny
jako útvarové evidenční knihy zbraní pro policii (útvarové EKZ-policie) a evidenční knihy
střeliva pro policii (útvarové EKS-policie). Postupy při přebírání záznamů (zásilek) do těchto
knih a předávání záznamů (zásilek) z těchto knih jsou nastaveny jako v subsystémech CRZ
pro podnikatele a CRZ pro ČÚZZS obdobně.
Subsystém CRZ policejní obsahuje údaje o zbrojních dokladech (oprávněních) a jejich
držitelích. Jsou v něm prováděny registrace zbraní a hlavních částí zbraní.
Subsystém CRZ pro policii obsahuje modul pro zřizování uživatelských kont pro externí
vkladatele a některé další funkcionality a vazby na policejní informační systémy (např. na
systém elektronické spisové služby, informační systém pohřešovaných zbraní).

2.5 BEZPEČNOST SYSTÉMU CRZ A NĚKTERÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
2.5.1 BEZPEČNOST SYSTÉMU CRZ
Systém CRZ je prvkem kritické informační infrastruktury podle zákona o kybernetické
bezpečnosti (zákon č. 181/2014 Sb.).
Bezpečnost systému CRZ je v rámci policie nastavena v souladu s interními dokumenty,
zejména s dokumentem „Bezpečnostní politika systému CRZ“. Jedná se o neveřejný
dokument, který vychází z uvedeného zákona o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
platných norem ČSN ISO/IEC 27002 (17799):2005 a ČSN ISO/IEC 27001:2006.
Z pohledu externích vkladatelů je bezpečnost systému CRZ zajištěna
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-

v oblasti personální bezpečnosti systémem zřizování a správy přístupových kont,

-

v oblasti technologické bezpečnosti „Bezpečnostní směrnicí systému CRZ“, která je
uveřejněna na webových stránkách systému CRZ a k jejímuž dodržování se externí
vkladatelé (pověřené osoby držitelů zbrojních licencí a zaměstnanci ČÚZZS) zaváží
před převzetím svých individualizovaných přístupových kont do systému CRZ.

2.5.2 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PRACOVNÍ STANICE EXTERNÍCH VKLADATELŮ
Minimální a doporučené požadavky na pracovní stanice externích vkladatelů jsou uveřejněny
v dokumentu „Konfigurace pracovní stanice“ na webových stránkách systému CRZ (v
záložce pro držitele zbrojních licencí).
Správce systému CRZ doporučuje následující konfiguraci pracovních stanic:
-

Operační systém: Microsoft Windows 10 (build 1809) a vyšší

-

Pevný disk (HDD): volná kapacita o velikosti cca 150 MB

-

Doporučené prohlížeče: Microsoft Internet Explorer

-

Edge

-

Google Chrome

-

Mozilla Firefox

-

Požadavky a doporučení: rychlost připojení k Internetu min. 1 Mbps

2.5.3 SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ
K zajištění jednotného zápisu zbraní v systému CRZ se využívají následující číselníky:
-

Kategorie zbraně (obsahuje hodnoty: A – zakázané, A-I, B – podléhající povolení, C
– podléhající ohlášení a C-I).

-

Druh zbraně (obsahuje používané druhy zbraní),

-

Značky výrobce (obsahuje seznam výrobců nebo jejich značek nebo stát výrobce),

-

Model, vzor (obsahuje seznam používaných vzorů nebo modelů zbraní)

-

Ráže (obsahuje seznam ráží podle C.I.P. Každá ráže je v číselníku zavedena pouze
jednou a vložení jiného označení pro stejnou ráži systém CRZ neumožní; používání
číselníku ráží vyžaduje znalost ráží a dobrou orientaci v jejich značení).

Pokud vkladatel nedokáže do systému CRZ vložit záznam zbraně z důvodu chybějícího
údaje v některém z číselníků, požádá o doplnění příslušného číselníku pracoviště pro
uživatelskou podporu – HelpDesk CRZ (e-mail: crz.verifikace@pcr.cz). HelpDesk CRZ
požadavek posoudí a číselník aktualizuje nebo žadateli odpoví, proč aktualizaci neprovedl a
navrhne mu další postup.

2.5.4 SLUŽBY PRO HROMADNÉ VKLÁDÁNÍ DAT DO EKZ A EKS
Systém CRZ nabízí rovněž i služby pro hromadné vkládání dat (robotické služby). Tyto služby
využívají někteří podnikatelé v oboru zbraní a střeliva, kteří vedou své evidence vyrobených
nebo dovezených zbraní nebo střeliva ve vlastních informačních systémech. Služby pro
hromadné vkládání dat jim umožní vložení dat do evidenčních knih bez ručního vkládání.
Strana 17/20

Centrální registr zbraní – informační příručka

Na webových stránkách systému CRZ jsou pro tyto podnikatele uveřejněny soubory
obsahující popisy webových služeb, které rozhraní systému CRZ nabízí, a příklady vstupních
dávek a odpovědí na ně.

3. ZŘIZOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH KONT DO SYSTÉMU CRZ
3.1 INDIVIDUALIZOVANÉ PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE
Individualizovanými přístupovými údaji se rozumí přístupové konto, které tvoří uživatelské
jméno (login) a heslo.
Uživatelské jméno je náhodně generovaný unikátní textový řetězec, kterým se fyzická osoba
přihlašuje do systému CRZ. Heslo slouží k ochraně přístupového konta. Externí vkladatel
spolu s uživatelským jménem obdrží i iniciační vstupní heslo, které si zpravidla při prvním
přihlášení do systému CRZ změní.
Autentizace přihlášení externích vkladatelů (tj. pověřených osob držitelů zbrojních licencí
a zaměstnanců ČÚZZS) do systému CRZ probíhá s využitím osobních komerčních certifikátů
vydaných některou z uznávaných certifikačních autorit.
V souladu se zákonem o elektronické identifikaci (zákon č. 250/2017 Sb.) bude možné se do
systému CRZ přihlašovat i s využitím jiných identifikačních prostředků (připravuje se od první
pololetí 2021).

3.1.1 PŘÍSTUPOVÁ KONTA PRO DRŽITELE ZBROJNÍ A MUNIČNÍ LICENCE
Pro pověřené osoby držitelů zbrojních a muničních licencí zřizují a spravují přístupová konta
příslušné útvary policie.
O zřízení přístupu do systému CRZ pro pověřené osoby žádá držitel zbrojní nebo muniční
licence (statutární zástupce) u příslušného útvaru policie
-

osobně nebo

-

elektronicky e-mailem (v tomto případě se vyžaduje, aby žádost byla podepsána
uznávaným elektronickým podpisem) nebo

-

má-li zřízenou a dostupnou datovou schránku, jejím prostřednictvím.

Vzor žádosti držitele zbrojní licence o zřízení přístupu do systému CRZ pro jím pověřené
osoby je uveřejněn na webových stránkách systému CRZ. V žádosti se mj. uvádí, do které
provozovny má mít pověřená osoba přístup. Příslušný útvar policie zřídí přístupová konta
v rozsahu podle obsahu žádosti.
Pověřená osoba držitele zbrojní licence se dostaví k převzetí individualizovaných
přístupových údajů na příslušný útvar policie osobně a přinese s sebou soubor obsahující
veřejnou část certifikátu. Tento soubor příslušný útvar policie nahraje do systému CRZ.
Certifikát si pověřená osoba naimportuje do své koncové stanice – počítače).
Oznámí-li držitel zbrojní nebo muniční licence příslušnému útvaru změnu statutárního orgánu
nebo zbrojíře příslušný útvar policie přístupové konto dosavadního statutárního orgánu nebo
zbrojíře zruší. Při zániku držitele zbrojní licence zruší přístupová konta všech jeho
pověřených osob.
Poznámky:
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-

Držitel zbrojní a muniční licence může požádat pro omezený počet svých pověřených
osob o přístup do modulu Administrace. Pověřená osoba s přístupem do modulu
Administrace může okamžitě zablokovat přístup do systému CRZ některé
z pověřených osob daného držitele zbrojní nebo muniční licence a dále má možnost
pověřeným osobám měnit práva přístupu podle provozoven.

-

Všechny pověřené osoby jednoho držitele zbrojní licence mají shodný přístup ke
všem procesům, které držiteli zbrojní licence vyplývají z jeho skupin zbrojní licence.

-

Pověřená osoba může používat jeden certifikát pro více držitelů zbrojní nebo muniční
licence.

-

Je nepřípustné používat jeden certifikát více pověřenými osobami (např. v rámci
jednoho podnikatele).

3.1.2 PŘÍSTUPOVÁ KONTA PRO ČÚZZS
Pro zaměstnance ČÚZZS je příslušným útvarem ředitelství služby.
Postup pro zřizování přístupového konta pro zaměstnance ČÚZZS je obdobný s postupem
zřizování přístupového konta pro držitele zbrojní licence.

3.2 POSTUP ZŘIZOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH KONT PŘI VZNIKU NOVÉHO DRŽITELE ZL
Obdrží-li příslušný útvar policie žádost o vydání nové zbrojní licence, požádá žadatele, aby
k žádosti přiložil seznam osob, které budou plnit úkoly jeho pověřených osob pro přístup do
systému CRZ.
Po vydání zbrojní licence se pověřené osoby nového držitele zbrojní licence dostaví na
příslušný útvar policie s veřejnou částí komerčního certifikátu, příslušný útvar policie certifikát
nahraje do přihlašovacího modulu a pověřeným osobám předá přístupové údaje.
Proces žádosti o zřízení přístupových kont lze realizovat rovněž elektronicky (viz kapitola
3.1.1).

4. GDPR
V systému CRZ se zpracovávají osobní údaje. Subjekty údajů jsou fyzické osoby, jejich
osobní údaje se v systému CRZ zpracovávají.
Při zpracování osobních údajů postupuje policie podle právních předpisů.
Chce-li fyzická osoba dostávat e-mailem případně do mobilního telefonu informace týkající
se plnění úkolů podle zákona o zbraních (např. informace o omezení provozu některého
kontaktního pracoviště, informace o blížícím se konci platnosti zbrojního průkazu,
evropského zbrojního pasu,…), poskytne policii své kontaktní údaje a písemný souhlas
s jejich zpracováváním v systému CRZ.
Podrobnosti o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů jsou uveřejněny na
https://www.policie.cz/clanek/zpracovani-osobnich-udaju-podle-gdpr.aspx.
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5. UŽIVATELSKÁ PODPORA
Pracoviště pro uživatelskou podporu CRZ (HelpDesk CRZ), je zřízeno u ředitelství služby.
Toto pracoviště poskytuje uživatelskou podporu při řešení problémů
-

s využíváním jednotlivých funkcionalit systému CRZ,

-

se zřizováním přístupů,
s využíváním číselníků,
týkajících se obsahu záznamů.

Pracoviště HelpDesk CRZ neposkytuje uživatelskou podporu k dotazům nebo k žádostem
o informace:
-

na právní výklad zákona o zbraních,
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
týkající se jiných činností správce nebo provozovatele,

-

které nesouvisí s aplikací CRZ.

Požadavky na pracoviště HelpDesk CRZ lze předávat
-

telefonicky: linka 974 836 312

-

e-mailem na adresu crz@pcr.cz (zejména dotazy k funkcionalitám systému CRZ)

-

e-mailem na adresu crz.verifikace@pcr.cz (požadavky na aktualizaci číselníků,
opravy záznamů, problémy s připojením).
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