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Verze Datum Popis 

1 08.12.2021 První verze dokumentu 

2 24.01.2022 Upraveny náhledy v manuálu 

3 11.11.2022 Upraven způsob registrace v souvislosti s kyberbezpečností; upraveny náhledy v manuálu 
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1. Registraci uživatele do CRŽP provedete z webové stránky crzp.mzp.cz pomocí tlačítka 

„Registrace“: 

 

2. V dalším kroku si zvolíte typ registrace. Preferovanou volbou je využití "Registrace pomocí identity 

občana“ prostřednictvím jedné z poskytovaných externích služeb (např. Bankovní identita, 

MojeID, eObčanka).  Bližší informace k jednotlivým službám naleznete pod zeleným otazníčkem u 

tlačítka „Registrace pomocí identity občana“.  Dalšími možnostmi jsou „Registrace pomocí 

JIP/KAAS“ či „Registrace jménem a heslem“. 
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3.  V případě využití registrace přes Identitu občana jste nejprve odkázaní na portál identity občana, 

kde lze vybrat z aktuálně dostupných a důvěryhodných metod digitálního ověření vaší totožnosti. 
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Po výběru Vámi preferované metody jste obeznámeni s rozsahem předaných informací a můžete zvolit 

i rozsah uděleného souhlasu k užití údajů. Tlačítky „Uděluji TRVALÝ souhlas“ případně „Uděluji 

JEDNORÁZOVÝ souhlas“ pokračujete dále a budete přesměrováni zpět do systému CRŽP,  

 

 

kde si zvolíte uživatelské jméno a případně vyplníte další povinná pole (některé údaje mohou být 

předvyplněny z externí služby). Doplněné údaje potvrdíte tlačítkem „Pokračovat“. 
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4. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz „Potvrzení registrace“ – odkaz byl zaslán na email 

uvedený při registraci v registračních údajích. 

 

Po úspěšném dokončení registrace (kliknutí na odkaz v emailu do 2 hodin) se zobrazí v novém 

okně webového prohlížeče informace o dokončení registrace: 

 

 

5. Další možností je pro uživatele státní správy využít svého účtu v JIP/KAAS zvolením druhé 

možnosti v registrační tabulce viz bod 2. Při zvolení této možnosti jste opět přesměrování na 

portál poskytovatele (v tomto případě czechpoint) a máte možnost se přihlásit do svého účtu. 
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6. Zbytek registrace probíhá obdobně jako u způsobu popisovaného výše, který využívá Identitu 

občana – budete přesměrování zpět na portál CRŽP, doplníte potřebné údaje (např. uživatelské 

jméno) a skrze svůj email potvrdíte registraci viz výše body 4 a 5. 


