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Svůj uživatelský účet v CRŽP můžete spravovat v části „Profil“, který naleznete po přihlášení do CRŽP 

kliknutím na své uživatelské jméno: 

 

1. Změna kontaktních údajů 
Pomocí tlačítka „Upravit profil“, které je pod tabulkou se základními údaji, otevřete k editaci kontaktní 

údaje (telefon a email) a údaje pro dvoufaktorové ověření – lze vybrat buď email (ověřovací kód bude 

zaslán na uvedený email – email může být odlišný od kontaktního) nebo telefon (ověřovací kód bude 

zaslán jako SMS zpráva na uvedené telefonní číslo – číslo může být odlišné od kontaktního): 
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Upravené údaje potvrdíte pomocí tlačítka „Uložit“. 

Poznámka: Pokud nemáte údaje pro druhý faktor vyplněny. Budete při přihlašování vždy upozorněni 

a vyzvání k jejich doplnění. V rámci postupného zpřísňování kybernetické bezpečnosti nebude v druhé 

polovině roku 2023 možné přihlášení bez vyplněných údajů pro druhý faktor. 

 

2. Změna hesla 
Změnu vlastního hesla provedete kliknutím na tlačítko „Změnit heslo“: 

 

V nově zobrazené tabulce vyplňte nejprve heslo staré (tedy to, které bylo použito pro přihlášení do 

Vašeho uživatelského účtu), dále vyplňte Vámi zvolené heslo nové: 
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Nové heslo musí obsahovat minimálně 12 znaků (bez diakritiky a mezer), z toho alespoň: 

• jedno velké písmeno 

• jednu číslici 
Je možné používat i znaky – !@#$%^&*()_+ 
V případě potřeby je možné vepsané heslo zobrazit kliknutím na ikonu na konci řádku: 

 

V případě potřeby je možné vepsané heslo skrýt kliknutím na ikonu na konci řádku: 

 

Vyplněné údaje zkontrolujte a potvrďte tlačítkem „Potvrdit“: 

 

3. Přidání/odstranění služby externího poskytovatele identity 
Přidání služby externího poskytovatele identity provedete kliknutím na tlačítko „Přidat službu“. 

Následně budete přesměrováni k přihlášení k této identitě (svými údaji, kterými identitu obsluhujete), 

po přihlášení dojde k propojení uživatelského účtu CRŽP s touto identitou: 
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Odebrání služby externího poskytovatele identity provedete kliknutím na tlačítko „Odpojit“: 

 

Potvrďte odstranění služby tlačítkem „Potvrdit“: 

 

4. Obnovení výchozího nastavení přehledů 
Obnovení přehledů zajistí navrácení uživatelsky nastavených přehledů (Přehled subjektů apod.), resp. 

jejich sloupců, do výchozího nastavení (sloupce se seřadí dle původního řazení a skryté sloupce se 

zobrazí). Obnovení zajistíte kliknutím na tlačítko „Obnovit výchozí nastavení přehledů“: 

 

5. Odhlášení odběru notifikací 
V případě, že uživatel zaklikl u jednotlivých notifikačních sdělení volbu „Nechci dostávat podobné 

notifikace“, může tuto svoji volbu u konkrétních typů notifikací zrušit pomocí tlačítka „Zrušit“: 

 

  



Centrální registr životního prostředí (CRŽP) 
crzp.mzp.cz 

Správa uživatelského účtu 
Verze 1.1 

  6 

 

Česká informační agentura životního prostředí 
Moskevská 1523/63 
101 00 Praha 10 

provozovatel CRŽP • www.cenia.cz 

6. Přehledy vztahů a rolí, historie 
1. Přehled subjektů, u kterých je (byl) uživatel uveden jako Správcem subjektu: 

 

2. Přehled subjektů, u kterých je (byl) uživatel uveden jako Běžný uživatel: 

 

3. Přehled všech přiřazených rolí: 

 

4. Přehled rolí, které uživatel má (měl) přidělené na základě zmocnění: 

 

5. Historie uživatelského účtu (záznamy o jeho změnách): 

 

6. Informace o přihlášení a odhlášení z uživatelského účtu: 

  


