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1. Obecné informace 
V rámci systému CRŽP existuje možnost vytvořit tzv. Oprávnění OZO, za účelem možnosti podání 

hlášení o provedené kontrole kotlů v systému ISPOP. CRŽP dále umožňuje uživatelům subjektu 

Výrobce kotlů dále oprávnění spravovat, exportovat atd. Pro tuto možnost je nutné mít u svého 

subjektu přidělenou roli „Výrobce kotlů OZO“, kterou Vašemu subjektu přidělí správce agendy z MŽP.  

 

2. Přidělení oprávnění OZO 
 

1. Přidání nového oprávnění provedete po přihlášení do svého uživatelského účtu CRŽP v sekci 

Registr OZO – Nové oprávnění OZO:  

 

 

2. Při výběru typu subjektu je nutné vybrat ze dvou typů a pokračovat tlačítkem „Další“:  

 

a. Fyzická osoba – pouze osoby s českým pasem nebo OP; vyplňte povinné pole Typ 

dokladu a Číslo dokladu: 
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b. Zahraniční fyzická osoba – vyplňte povinné pole UID - přidělený identifikátor 

systémem: 

 

 

Rychlý průvodce je zaměřen na způsob přidání oprávnění reviznímu technikovi – fyzické osobě s  

č. OP, jelikož se jedná o nejčastější případ, nicméně proces je totožný pouze se liší způsob užitého 

identifikátoru. 

3. Vyplňte údaje o fyzické osobě a pokračujte tlačítkem „Další“:  
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4. Po zadání údajů o revizním technikovi pokračujte tlačítkem „Další“: 

 

 

k vyplnění údajů v samotném oprávnění: 
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5. Ve třetím kroku založení Oprávnění OZO vyplníte údaje v části: 

a. Kotel – údaje „Značka kotle“ „Typy kotle“, ke kterému byl technik aktuálně proškolen. 

Tyto údaje vyberete z nabídky - jedná se o údaje, které do systému vložil pracovník 

MŽP na základě podané žádosti o přidělení role Výrobce OZO. 

 

 

Typy kotle – zde lze vybrat z nabídky jeden či více údajů. 

 

b. Oprávnění – jedná se o údaje o udělovaném oprávnění. Údaj „Číslo oprávnění“ nemá 

daný formát. Platnost oprávnění lze omezit „Od – do“ nebo lze zvolit možnost na 

neurčito. 

 

c. Kontaktní údaje. 
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d. Adresa podnikání – jedná se o adresu, která je dále zobrazovaná v mapové aplikaci. 

Adresu je nutné vyplnit až na adresní místo postupným výběrem z číselníků.  
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Po kompletním vyplnění části Oprávnění pokračujte tlačítkem „Další“: 
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6. Před dokončením vložení nového oprávnění zkontrolujte zadané údaje a tlačítkem „Dokončit“ se 

oprávnění založí a přidělí dotyčné osobě: 

 

7. Úspěšně přidané oprávnění naleznete v Přehledu oprávnění OZO v sekci Registr OZO.  
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2.1. Hromadné přidělení oprávnění 
Oprávnění OZO lze přidělit i hromadně nahráním strukturovaných dat v excelovské tabulce. Šablona 

pro vyplnění dat je dostupná přímo v aplikaci CRŽP, u funkce hromadného nahrání.  

V rámci přehledu oprávnění OZO se ikonkou se „šipkou nahoru“ otevře dialogové okno, kde je možné 

si stáhnout šablonu k nahrání dat a následně ji šablonu nahrát zpět.  
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Po nahrání šablony je uživateli zobrazeno, která oprávnění se na základě importu založí a může si jejich 

výčet překontrolovat, než finálně potvrdí jejich založení. 

 

3. Správa oprávnění 
1. Systém CRŽP umožňuje vložené oprávnění zneplatnit. 
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Zneplatněné oprávnění lze i opět obnovit. Všechny provedené úpravy jsou zaznamenány v historii 

příslušného Oprávnění. 

 

2. Systém CRŽP umožňuje platné oprávnění spravovat – tzn. provádět úpravu prostřednictvím 

tlačítka „Upravit“. 

 

Upravit a následně uložit lze platnost oprávnění, kontaktní údaje revizního technika, uvedenou 

adresu a typy kotle. 

 


