AKTUÁLNÍ INFORMACE – ZMĚNA POSTUPU PŘI
ZNEHODNOCOVÁNÍ ZBRANÍ V SYSTÉMU CRZ
(uveřejněno dne 13. 4. 2016)
Dne 12. 4. 2016 byla spuštěna nová verze CRZ, která mění postupy při znehodnocování a výrobě
řezu zbraně/hlavní části zbraně (dále jen „HČZ“). Dosavadní evidenční stav „Určena ke
znehodnocení/zničení“ byl rozdělen a nahrazen dvěma různými evidenčními stavy:
-

Určena ke znehodnocení/řezu

-

Určena ke zničení

Poznámka:
U zbraní / HČZ, které byly do 12. 4. 2016 v evidenčním stavu „Určena ke znehodnocení/zničení“ byl
automaticky nastaveny stav „Určena ke znehodnocení/řezu“. Jedná-li se o zbraň, která má být zničena
obrátí se podnikatel na pracoviště HelpDESK, které s ním problém vyřeší.
Touto aktuální informací není dotčen postup podle informace ze dne 1. 4. 2016 – uveřejněné na
webové stránce systému CRZ (Změny znehodnocování zbraní).
1. Znehodnocení zbraně nebo výroba řezu
Po vydání povolení ke znehodnocení zbraně nebo k výrobě řezu zbraně příslušný odbor služby
pro zbraně a bezpečnostní materiál (dále jen „policie“) změní stav zbraně na „Určena ke
znehodnocení/řezu“ a záznam zbraně předá žadateli nebo na evidenční knihu zbraní (dále jen
„EKZ“) podnikateli. Podnikatel zbraň převezme a po fyzickém znehodnocení zbraně (výrobě řezu)
vyznačí tuto změnu i v systému CRZ:
Zbraň vyhledá ve své EKZ a zkontroluje v jejích údajích (Detail záznamu zbraně), zda je „určena
ke znehodnocení / řezu“.

Poté zbraň ve své EKZ označí (zaškrtne):

A z možných akcí (dole) vybere „Znehodnocení a výroba řezu“

V následující obrazovce vyplní datum „likvidace“ zbraně / HČZ a způsob likvidace a klikne na
„Zapsat úkon“:

Zobrazí se:

Stav zbraně se změní na „Znehodnocena“ a ZŮSTANE V „ŽIVÉ“ EKZ PODNIKATELE.

Nově tedy nedochází k přesunu (výmazu) dané zbraně do archivu EKZ daného podnikatele, tak
jak tomu bylo do současné doby, ale zbraň zůstane v „živé“ části EKZ podnikatele.
Znehodnocená zbraň nebo řez zbraně musí být předložena do 10 pracovních dnů ke kontrole
policii (viz. § 63 odst. 7 zákona o zbraních).
V případě, že policie neshledá pochybení při znehodnocení zbraně / výrobě řezu zbraně,
potvrdí změnu kategorie zbraně v Centrálním registru zbraní a tím dojde k vyřazení zbraně
z evidence.
VEŘEJNÝ
DOKUMENT

Strana 2/3

2. Zničení zbraně
Proces „Zničení zbraně“ zůstává nezměněn – zbraň se po zničení přesune do archivní části EKZ
daného podnikatele. Policie ničení NEPOTVRZUJE!!!
Č.j. PPR-3892-5/CJ-2016-990450
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