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Racionalizace nákladů při vzniku Integrovaného operačního střediska 
 
Anotace 
 
Text se věnuje problematice „nákladů“ a „zisků“, souvisejících s budováním integrovaných 
operačních středisek v České republice. Ilustrativní je z tohoto ohledu příklad Integrovaného 
bezpečnostního centra Ostrava. Jeho vytváření dokazuje, že přes určité vstupní náklady se 
jedná o investici vysoce návratnou, a to zejména v etapě napjatých veřejných rozpočtů. Je 
proto s podivem, že tento model není v jiných krajích České republiky následován. 
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The text is handling with the topic of "costs" and "profits" related to the creation 
of integrated operational centers in the Czech Republic. Illustrative example in this regard is 
the Integrated Safety Centre in Ostrava. Process of its creation shows that investition  
– despite some initial cost – is returnable, especially in the period of tight public budgets. It 
is therefore surprising that this model is not followed in other regions of the Czech Republic. 
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 Úvod 
 
 Smyslem této práce je seznámit se s tím co je integrované operační středisko a jeho 
druhy, přidaná hodnota integrovaných operačních středisek, jejich technické vybavení  
a fungování těchto středisek, finanční analýza. Za tímto účelem jsem podnikl i cestu do 
Ostravy a využil nabídky návštěvy největšího střediska tohoto typu v České republice, 
potažmo v celé Evropě – Integrovaného bezpečnostního centra (dále jen IBC). Proto jsem se 
ve své práci pak zaměřil i na historii a vznik tohoto IBC. V závěru práce jsem se pak pokusil  
o odhad finančních nákladů, týkajících se vybudování a provozu případného nově 
budovaného integrovaného operačního střediska. Prostor jsem věnoval i úvaze  
o argumentech „pro a proti“ týkající se budování těchto středisek, s důrazem na argumentaci 
odpůrců takových řešení. 
 

Jelikož k dané problematice není v současnosti žádná dostupná sekundární literatura, 
čerpal jsem při zpracování tématu především z článků na internetu, instruktážního filmu  
o IBC Ostrava, aktuálních zákonů vztahujících se k integrovanému záchrannému systému 
(dále jen IZS), Závazné pokyny policejního prezidenta (dále jen ZPPP), uživatelských příruček 
programového vybavení, osobních konzultací pracovníků ostatních IOS a osobních 
zkušeností, které jsem doposud načerpal v rámci IOS. 

 
Druhy integrovaných operačních středisek v rámci České republiky 
 

 Složky IZS1 v rámci České republiky používají pro aktivaci, řízení a podporu své 
činnosti prostředků operační střediska. Stejně tak i různé distribuční, pohotovostní  
a havarijní služby používají ke sledování provozu, pro identifikaci poruch a pro zajištění jejich 
rychlého odstraňování dispečinky a dohledová centra. Při řešení mimořádných událostí je 
pak nezbytně nutná spolupráce správních úřadů, složek IZS i havarijních a pohotovostních 
služeb. Spolupráce musí být realizovaná na těchto řídících úrovních: 
 

 Strategické – územní správní úřady (krizové štáby) a Hasičský záchranný sbor České 
republiky. 

 Operační – operační střediska nebo dispečinky. 

 Taktické – na místě mimořádné události (místo zásahu). 
 
 Spolupráce operačních středisek a dispečinků je nutná při: 
 

 Oznamování mimořádných událostí veřejností. 

 Předávání informací záchranným složkám, jejichž účast na místě mimořádné události 
je nutná. 

 Společném řešení mimořádné události a koordinaci záchranných a likvidačních prací. 

 Řešení mimořádných událostí, byl-li vyhlášen krizový stav podle zákona o krizovém 
řízení. 

                                                 
1
 Integrovaný záchranný systém. Hasičský záchranný sbor České republiky. 2009 [cit. 16. 12. 2011]  

Dostupné z www: <http://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-system.aspx>. 
ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z.: Integrovaný záchranný systém, SPBI Ostrava 2005, str. 92. 

http://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-system.aspx
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Čísla tísňového volání 
 
 Standardním způsobem oznamování mimořádných událostí občany spočívá ve 
využívání telefonních čísel tísňového volání. V České republice (ČR) jsou zavedena následující 
čísla tísňového volání, která obsluhují uvedené složky IZS. Jedná se o národní čísla tísňového 
volání:  
 

 150 – Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS ČR). 
 155 – Zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS). 
 158 – Policie České republiky.  
 156 – Obecní (městská) policie. 

 
 Dále pak je zavedené jednotné evropské číslo tísňového volání „112“.2 V rámci Evropy 
došlo k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest, a jelikož každý stát používá svá 
vlastní tísňová čísla, které cizinec ani nezná a má jazykové problémy, zavedla Rada 
Evropských společenství svým rozhodnutím č. 91/396/EHS ze dne 29. července 19913 
z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými službami v rámci Evropské unie výše uvedené 
číslo tísňového volání. Na uvedeném čísle musí být zabezpečeno, že zpráva  
o mimořádné události bude přijata a bude zabezpečena příslušná reakce. Sledovanou 
problematiku v rámci České republiky upravuje: zákon č. 127/2005 Sb.4, zákon č. 239/2000 
Sb., usnesení vlády č. 391/2000, ve znění usnesení vlády č. 350/2002. 
 Technologie telefonních center tísňového volání 112 propojuje základní složky 
integrovaného záchranného systému: HZS ČR, PČR a ZZS. To umožňuje rychlé vyhodnocení 
vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek. Moderní softwarové vybavení přitom 
umožňuje například identifikovat adresu volajícího z pevné sítě nebo určit polohu mobilního 
telefonu, tzv. lokalizace.  
 Telefonní centra tísňového volání 112 jsou v rámci České republiky navzájem hlasově 
a datově propojena a jsou vzájemně plně zastupitelná. V případě přetížení nebo výpadku  
v jednom kraji jsou hovory automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového 
volání 112, aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde tak garance, 
že se občan vždy dovolá. 
 Operátoři telefonních center tísňového volání 112 jsou schopni odbavovat tísňové 
hovory nejen v češtině, ale rovněž v angličtině, němčině, i jiných světových jazycích.  
K dispozici mají také softwarovou podporu pro další světové jazyky. Počet hovorů v cizí řeči 
se pohybuje kolem 5 % z celkového počtu hovorů, tj. asi 250 000 volání za rok. (Poznámka: 
Hovory ve slovenském jazyce se nepovažují za cizojazyčné.) Z toho asi polovina je v jazyce 
anglickém, 30 % v jazyce německém a 20 % v ostatních jazycích, z nichž nejvýznamnější jsou 
ruština a polština. 
 Vzhledem k těmto výhodám jsou do technologie telefonních center tísňového volání 
112 směrovány také tísňové hovory na telefonní číslo 150 ve většině krajů5. 

                                                 
2
 Discover the European Emergency Number – 112. European Commission: Information Society. [cit. 11.2.2012] Dostupné 

z www: <http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm>. 
3
 Rozhodnutí Rady Evropské unie č. 91/396/EHS ze dne 29. července 1991. [cit. 11.2.2012] Dostupné z www: <http://eur-

lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:31991d0396:en:html>. 
4
 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně pozdějších zákonů. 

5
 PRUDIL, L. (2006): Zavedení Jednotného evropského tísňového volání 112 v České republice, Časopis 112, 7/2006 s. 9-10. 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:31991d0396:en:html
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:31991d0396:en:html
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 Veškerá technologie TCTV 112 je poskytována jako služba společnosti Telefónica O2 
Czech Republic. Dodavatel telekomunikačního řešení je společnost NextiraOne Czech6.  
       Integrované operační středisko HZS ČR a ZZS používají programové vybavení firmy 
Medium Soft a. s. – TCTV 112 – telefonní centrum tísňového volání 112.  
 
 Integrované bezpečnostní centrum Ostrava 
 
 Od ledna 2011 funguje v Moravskoslezském kraji v Ostravě Integrované bezpečností 
centrum (dále jen IBC). Jedná se o jednotné krajské operační středisko, které obsluhuje 
veškeré složky integrovaného záchranného systému. Kromě samotné záchranné služby 
koordinuje také hasičský záchranný sbor, policii ČR i městskou policii Ostrava (dále jen MPO). 
V mnoha krajích již fungují samostatná krajská střediska pro ZZS, HZS ČR a PČR, ale  
v Moravskoslezském kraji jako v jediném je středisko společné pro všechny složky 
integrovaného záchranného systému.7 
 

 
Zdroj: IBC Ostrava 

 

 Tomuto IBC předcházelo CTV – centrum tísňového volání CTV Ostrava. 
 
  CTV Ostrava bylo koncipováno jako jedinečné prostorové a technologické řešení 
dispečerského systému složek Integrovaného záchranného systému v České republice.  
V roce 1991 vydala Rada města Ostravy usnesení k budování Integrovaného záchranného 
systému města Ostravy. Během následujícího roku bylo vypracováno několik studií možného 
řešení a v roce 1993 byl Integrovaný záchranný systém zakotven přímo do Statutu města 
Ostravy. Tím byly položeny papírové základy jedinečného projektu. Ve stejném roce 
proběhlo výběrové řízení na budování Centra tísňového volání Ostrava (dále jen CTV) a po 

                                                 
6
 Integrovaný záchranný systém. Hasičský záchranný sbor České republiky. 2009 [cit. 6. 1. 2012]  

Dostupné z www: <http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice>. 
7
 Krajský úřad, Veřejná správa. 2012 [cit. 16.1.2012] Dostupné z www:  

<http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/projekt-integrovane-bezpecnostni-centrum-12249/>.  
Úřad Regionální rady, IBC: ušetřené minuty, zachráněné životy. 2012 [cit. 16.1.2012] Dostupné 
z www: <http://www.rr-moravskoslezsko.cz/realizuji-projekt/integrovane-bezpecnostni-centrum>. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Integrovan%C3%A9_bezpe%C4%8Dnost%C3%AD_centrum&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Integrovan%C3%A9_bezpe%C4%8Dnost%C3%AD_centrum&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_sbor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8CR
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_policie
http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/projekt-integrovane-bezpecnostni-centrum-12249/
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jeho ukončení byla podepsána smlouva s generálním dodavatelem. Celé CTV bylo předáno 
do zkušebního provozu v roce 1994, kdy výstavba trvala 14 měsíců, rutinní provoz byl pak 
zahájen v roce 1995 na 10 měsíců. Od roku 1995 do roku 2003 zde bylo 8 dispečerů (2 za HZS 
ČR, 2 za ZZS, 2 za MPO, 2 za PČR) a od roku 2004 se rozrostl o 3 dispečery na 11 dispečerů  
(3 za HZS ČR, 3 za ZZS, 2 za MPO, 3 za PČR). Za tuto dobu provozu bylo přijato následující 
množství tísňových volání:8 
  

 
 Počet přijatých tísňových volání na všechny tísňové linky na CTV za 5 let (2005 až 
2009) byl 4 439 889, z toho bylo řešeno 506 374 událostí. Předností tohoto projektu byla 
přijatelná výše nákladů na realizaci projektu, zlepšení vzájemné komunikace mezi 
jednotlivými službami, možnost vzájemné zastupitelnosti dispečerů, přímý kontakt při řešení 
složitých mimořádných událostí a krizových situací na území Moravskoslezského kraje  
o rozloze 5 500 km2 s 1 260 000 obyvateli, jednotná aktualizace stejných informací, 
vyloučení vícenásobného zpracování stejných informací a dat, zrychlení vzájemné 
komunikace mezi složkami IZS, společná technická obsluha informačních systémů, přínos pro 
občana – stačí si pamatovat jedno tísňové číslo.9 

 Samotné náklady na vybudování CTV dosáhly výše 82 mil. Kč. Tato cena byla 
společnou investicí ministerstva vnitra (20 mil.), ministerstva zdravotnictví (4,5 mil), města 
Ostravy (56,5 mil.) a HZS ČR (1 mil.). Samotná stavební část představovala přibližně 20 mil.  
z celkových nákladů, zbylé prostředky pohltily unikátní technologie.10 Že byl projekt CTV 
úspěšný, dokazují i některá významná ocenění. Dne 23. listopadu 1999 byla v Helsinkách 
předána cena "European Information Technology Prize“. Projekt CTV IZS se tak zařadil mezi 
25 nejúspěšnějších projektů v Evropě. Z celkového počtu 261 účastníků z 27 evropských zemí 
a Izraele byl projekt vybrán porotou nezávislých expertů, kteří posuzovali jak originalitu  
a technickou úroveň, tak tržní potenciál projektu. Laureáti ceny byli vybráni porotou 
složenou z významných osobností Evropy z oblasti vědy, techniky a významných 
představitelů podnikatelské sféry. 

 

                                                 
8
 BERGLOWIEC,P. Integrované Bezpečnostní Centrum, řešení nejen pro Moravsko-slezský kraj. 2012. Prezentace v IBC 

Ostrava. 
9
 SVOBODA, P. Unikátní CTV v Ostravě končí, nahradí ho unikátní IBC. 2010 [cit. 16.1.2012] Dostupné z www:  

<http://www.pozary.cz/clanek/24345-unikatni-ctv-v-ostrave-konci-nahradi-ho-unikatni-ibc/>. 
10

 SVOBODA, P. IBC MSK počítá dny do zahájení zkušebního provozu. 2010 [cit. 16.1.2012] Dostupné z www: 
 <http://www.pozary.cz/clanek/24348-ibc-msk-pocita-dny-do-zahajeni-zkusebniho-provozu/>. 

ROK 

HZS MPO PČR ZZS 

Počet 
volání 

Počet 
událostí 

Počet 
volání 

Počet 
událostí 

Počet 
Volání 

Počet 
událostí 

Počet 
volání 

Počet 
událostí 

2005 431 358 6 883 103 967 27 695 183 538 29 986 237 533 24 010 

2006 468 849 7 968 100 500 27 691 165 781 27 782 216 300 30 552 

2007 395 279 8 418 104 474 23 416 177 449 36 439 209 833 33 737 

2008 397 582 7 678 109 492 27 531 129 153 39 251 202 740 33 366 

2009 382 780 7 151 108 585 30 765 110 463 37 198 204 233 38 857 

Celkem 2 075 848 38 098 527 018 137 098 766 384 170 656 1 070 639 160 522 

http://www.pozary.cz/clanek/24345-unikatni-ctv-v-ostrave-konci-nahradi-ho-unikatni-ibc/
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Znak ceny 

 
 Projekt navíc v roce 2000 ve dnech 27. až 28. března při příležitosti konání 

mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě – ISSS 2000 v Hradci Králové 
byly vyhlášeny i výsledky prvního ročníku soutěže „Geoaplikace roku“. Cílem to soutěže bylo 
představit prostřednictvím realizovaných projektů možnosti geografických informačních 
systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ) pro zlepšení výkonu veřejné správy. Soutěž 
vyhlásila Česká asociace pro geoinformace spolu se Svazem měst a obcí pod záštitou úseku 
pro reformu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Projekt GIS-ovské aplikace informační 
podpory CTV Ostrava se v kategorii Územní samospráva umístil na 1. místě.11 

 
 Koncepce prostorově sdruženého KCTV a návazné kroky k IBC 

 
 Na základě zkušeností z provozu CTV Ostrava od roku 1995 byla připravena koncepce 
prostorově integrovaného centra tísňového volání pro území celého Moravskoslezského 
kraje – Krajské Centrum Tísňového Volání (KCTV). Navíc v létě roku 1997 prošlo zatěžkávací 
zkouškou ve formě ničivých povodní, jejichž následky byly díky účinné spolupráci všech 
složek CTV a jeho systémovému a technickému řešení mnohem méně katastrofální.  
I z tohoto důvodu dostalo nově vznikající IBC od zastupitelů zelenou, především kvůli 
efektivitě, jednotné propojitelnosti v operačním a krizovém řízení a získaným praktickým 
zkušenostem. 
  Koncepce byla schválena Bezpečnostní radou Moravskoslezského kraje v roce 2001. 
V letech 2001 a 2002 byly posuzovány varianty dislokace a financování. Koncem roku 2002 
nabídlo Statutární město Ostrava (dále jen SMO) k využití pro KCTV objekt stavby tzv. 
„bývalé METY“. Na základě architektonické zástavbové studie bylo konstatováno, že do 
tohoto objektu lze umístit nejen KCTV, ale i další pracoviště, které s KCTV úzce souvisí. 
V březnu 2004 bylo mezi zástupci Ministerstva vnitra (dále jen MV), Moravskoslezského kraje 
(dále jen MSK) a SMO podepsáno Memorandum o výstavbě a provozování IBC. V letech 2005 
až 2006 byl zpracován projekt IBC, který byl financován MSK a SMO. Dne 3. prosince 2007 byl 
Evropskou komisí schválen Regionální operační program NUTS II (dále jen ROP NUTS II) 
Moravskoslezsko, ve kterém byla výstavba IBC zařazena v Prioritní ose 1. Regionální operační 
program NUTS II Moravskoslezsko (dále jen ROP MS) spadá mezi regionální operační 
programy v cíli Konvergence (Konvergenční kritéria jsou podmínky Evropské unie, které musí 
jednotlivé státy splňovat, aby se mohly stát členy Ekonomické a měnové unie) a je pro něj 
vyčleněno 716,09 mil. Euro, což činí přibližně 2,68 % veškerých prostředků určených z fondů 

                                                 
11

 SVOBODA, P. Unikátní CTV v Ostravě končí, nahradí ho unikátní IBC. 2010 [cit. 16.1.2012] Dostupné z www:  
<http://www.pozary.cz/clanek/24345-unikatni-ctv-v-ostrave-konci-nahradi-ho-unikatni-ibc/>. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Konvergen%C4%8Dn%C3%AD_krit%C3%A9ria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomick%C3%A1_a_m%C4%9Bnov%C3%A1_unie&action=edit&redlink=1
http://www.pozary.cz/clanek/24345-unikatni-ctv-v-ostrave-konci-nahradi-ho-unikatni-ibc/
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EU pro Českou republiku. Z vnitrostátních veřejných zdrojů má být navíc financování 
programu navýšeno o dalších 126,37 mil. Euro.12 
 Na základě shody vedení Ministerstva vnitra ČR, Generálního ředitelství HZS ČR, 
Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava je pro území celého Moravsko-
slezského kraje vybudováno v Ostravě tzv. Integrované Bezpečnostní Centrum, jehož 
investorem (stavebníkem) je MSK. 
 
 Pracoviště dispečerů a operátorů v IBC  
 
 Celkem je v IBC 31 dispečerských pracovišť (8 za HZS ČR, 10 za ZZS, 3 za MPO, 10 za 
PČR). K dispozici je (samozřejmě mimo jiné) automatický expertní návrh sil a prostředků, tzv. 
„návrhář techniky“, který podle zapsaného místa a rozsahu události sám vybere techniku 
záchranných složek a navrhne ji operačnímu důstojníkovi. K dispozici samozřejmě zůstávají  
i všechny ostatní technologie z CTV – ať už systém přenosu informací z metanových čidel 
nebo komplexní systém přenosu tísňových volání pro občany s vadami řeči a sluchu. 
 Dispečerský sál je umístěn ve vestavbě uvnitř budovy a je tak chráněn před vnějším 
prostředím. Obklopen je operačními středisky jednotlivých složek (HZS MSK, ÚSZS MKS, MPO 
Ostrava, PČR (společně město + kraj)), pracoviště ředitele Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje pro řešení bezpečnostních opatření a bezpečnostních akcí, 
pracoviště Armády ČR a Centra řízení pro spolupráci při řešení mimořádných situací, krizový 
štáb Moravskoslezského kraje, krizový štáb Statutárního města Ostravy, HZS ČR  
– odbor ochrany obyvatel a KŘ (podpora KŠ), dohled kamerových systémů města Ostravy, 
výjezdová stanoviště RZS a RLP ÚSZS MSK, služebna Městské policie Ostrava, ředitelství 
Městské policie Ostrava oddíl školení a výcviku MPO Ostrava, technologické a sociální zázemí 
pro všechna, výše uvedená pracoviště jako jsou bufet s občerstvením, pro novináře tiskové 
centrum s připojením k internetu. Žádná z těchto zasedacích místností však není využita 
pouze jednoúčelově – zasedací sály pro krizové štáby jsou využívány ke školení a přípravě 
městské policie, tiskové centrum pak jako jejich denní místnost apod. K dispozici jsou 
samozřejmě šatny a sociální zařízení pro zaměstnance. V suterénu objektu se nachází garáž 
pro sedm osobních služebních vozidel. Mezi úkoly městské policie rovněž patří ostraha 
objektu. Přímo pod dispečerským sálem je umístěn technologický sál, ten je rovněž zdvojen  
– jedná se tedy o dvě zcela identicky vybavené místnosti s IT technologiemi, které fungují 
současně – data se tedy zdvojují již při jejich ukládání a jsou na sobě navzájem nezávislé. Sál 
je chráněn SHZ se systémem Fogtec (vysokotlaká vodní mlha z demineralizované vody, 
vhodné i pro hašení elektroniky) s přesnou identifikací místa požáru (systém Firetrace).  
 Každé pracoviště dispečera je vybaveno stolem s variabilním elektronickým 
nastavením výšky pracovní desky (až do 120 cm pro případ, že by bylo pohodlnější při řešení 
úkolů stát) a výšky podstavců pro LCD monitory.  
 K dispozici jsou 3 standardní a jeden dotykový displej. Na zmíněných třech se zleva 
nachází aplikace pro příjem tísňového volání, uprostřed geografický systém (GIS), vpravo pak 
již aplikace pro obsluhu výjezdu dle požadavků každé složky IZS. Dispečer může pracovat ve 
třech režimech: 
 Příjem tísňového volání, vyslání sil a prostředků a řízení události (toto je standardní 
režim HZS). Pouze příjem tísňového volání. To dispečer vyhodnotí a datovou větou přepošle 
                                                 
12

 Fondy Evropské unie. ROP NUTS II Moravskoslezsko [online], 2012 [cit. 16.1.2012] Dostupné z www: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-ms>. 
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do vedlejší místnosti na operační středisko dané složky. To poté vyšle příslušné síly  
a prostředky (dále jen SaP). Takto pracuje např. PČR. Pouze vysílání SaP. Takto i pracuje např. 
dispečer HZS v případě většího počtu událostí, kdy od sebe jsou činnosti, jako jsou příjem 
hovorů a vysílání SaP odděleny. Oba režimy lze za plného provozu kdykoli variabilně změnit  
v reakci na aktuální situaci (např. při rozsáhlejší živelné pohromě lze stanovit, že dvě 
pracoviště HZS budou jen přijímat, další vysílat SaP apod.). Každý dispečer má k dispozici USB 
klíčenku se svými přístupovými kódy – může se tedy přihlásit k jakémukoli obslužnému pultu 
v dispečerském sále a systém sám vyhodnotí, z jaké je daný dispečer složky a zpřístupní mu 
požadované aplikace. 
 Zmíněný dotykový displej pak slouží k obsluze veškerých hlasových technologií – jeho 
prostřednictvím jsou ovládány telefonní prostředky a radiospojení. Každé z operačních 
středisek, rozmístěných kolem dispečerského sálu, má svá specifika. Například středisko 
městské policie je osazeno panely pro sledování výstupů z kamerových systémů města, ZZS 
má k dispozici pracoviště vedoucího lékaře a vedoucí sestry, HZS má vedoucího operačního 
důstojníka, který může v případě události převzít část práce od dispečerů atd. K dispozici je 
rovněž místnost s pěti pracovišti, vybavená pouze pro příjem tísňových linek. Ta je 
standardně neobsazená, s jejím nasazením se počítá až v případě větší události a na obsluhu 
se povolají lidé z volna. Vybraná část dispečerských pracovišť v sále se pak přepne do režimu 
pouhého vysílání SaP a řízení zásahu, jak je již uvedeno výše. 
 
 Charakteristika a bezpečnost provozu IBC  

 
 Budova IBC je postavena jako soběstačná na provoz po dobu 72 hodin bez vnějších 
zdrojů, což znamená bez přívodu elektrické energie, bez dodávky pitné a užitkové vody a při 
výpadku dálkového zdroje vytápění. Proto je zde instalován bezvýpadkový zdvojený systém 
napájení IBC, zajišťující stoprocentní(!) zdvojení (redundanci) s dostupností napájení zátěží 
0,9999998(!) vedený dvěma různými stranami (2 samostatné transformátory 22 kV, modul 
nepřetržitého napájení  2 x 500 kVA, 2 dieselgenerátory – 2 x 650 kVA, zdvojený přípojnicový 
systém vertikálních rozvodů NN, 2 nezávislé stoupací šachtice, napájení technologických 
celků jádra systému KCTV samostatně mimo přípojnicové systémy, přípojné body pro  
2 kontejnery EC 250 kVA). V budově je také vyladěný opět zdvojený vzduchotechnický 
systém. Dále jsou zde zabudovány další systémy – systém „inteligentní budovy“ – BMS (EBI) 
s nepřetržitým dohledem technologických a IT systémů, kamerové, přístupové a autorizační 
systémy, elektronický zabezpečovací systém (EZS), elektronická požární signalizace (EPS), 
stabilní hasicí zařízení (SHZ). Dále je zde zajištěna nepřetržitá ostraha objektu IBC strážníky 
MPO. Jak shora uvedeno, tak budova má vysoký stupeň zabezpečení datového prostředí  
a síťové infrastruktury a tím jsou vytvořeny vynikající podmínky pro práci s utajovanými 
informacemi.13 
 

                                                 
13

 BERGLOWIEC, P. Integrované Bezpečnostní Centrum, řešení nejen pro Moravskoslezský kraj. 2012. Prezentace v IBC 
Ostrava. 
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 Náklady, související s vybudováním IBC 
 
 Celkové rozpočtové náklady na projekt IBC činili 679.113.750,- Kč.  
Z 92,5 % přispěla Evropská unie prostřednictvím Regionální rady regionu soudružnosti 
Moravskoslezsko a to částkou 628.180.218,- Kč dotace z fondů pro regionální rozvoj – z této 
částky pak 577.246.687,- Kč (85 %) dotací od Evropské unie, zbývající částku cca 50 milionů 
Kč z dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Zbývajících 7,5 % částky zaplatily společně 
Moravskoslezský kraj (26,6 % – 13,5 milionů), Ministerstvo vnitra (29 % – 14,5 milionů)  
a statutární město Ostrava (44,4 % – 22 milionů) na základě podepsané „partnerské 
smlouvy“. 
 Jak je již výše uvedeno, v letech 2005 až 2006 byl zpracován projekt stavební  
a technologické části  IBC. V roce 2008 proběhla rekonstrukce objektu META a dne 2. říina 
2008 byla zahájena stavba IBC. V roce 2009 až 2010 byla provedena instalace technologií IBC. 
Dne 30. června 2010 bylo IBC uvedeno do zkušebního provozu a od 1. ledna 2011 bylo IBC 
uvedeno do ostrého provozu.14 
 
 Perspektivy budování integrovaných operačních středisek v rámci České republiky 
 
 Díky spolufinancování z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie (Regionální 
operační program regionu soudržnosti NUTS II – Moravskoslezsko) se podařilo v Ostravě 
vybudovat ojedinělé pracoviště. Integrované bezpečnostní centrum Ostrava je v rámci nejen 
České republiky, ale i Evropy, dalo by se říci na celém světě „bílou vránou“. Dle sdělení 
vedoucího skupiny technické podpory Městské policie Ostrava Aleše Tomana existuje 
podobné integrované středisko v rámci Evropy pouze v Polsku a to ve městě Katovice a to 
jen v rámci teritoria města Katovice. Další podobný projekt je vybudován ve Spojených 
státech amerických, ve státě Illinois, ve městě Chicago. Nabízí se otázka: „Proč toto řešení 
nevzniká i jinde?“ zaznívající odpověď vždy směřuje k tomu, kde na to vzít, když nejsou 
finanční prostředky. Ovšem ze širšího pohledu jde o odpověď daleko složitější.  Takový 
projekt je z prvního pohledu opravdu velice finančně nákladný, ovšem za využití prostředků 
ze Strukturálního fondu Evropské unie už nejde zase o tak velké náklady, které zpočátku jsou 
zastrašující. Dále jsou s tím spojené starosti, kdo projekt zastřeší, mám tím na mysli, která 
složka IZS, nebo statutární orgán kraje, tj. kdo si vezme na starosti vyřízení dotací, obětování 
objektu, či získání pozemku na vybudování střediska. Asi největší problém vidím 
v manažerských postech vedení jednotlivých IZS, jejich neschopnost na domluvě a nechuť 
spolupráce. V mnoha případech se nechce nikomu stěhovat na jiné místo, do jiného města. 
Dalším aspektem nepřímo mířím na korupci v zadávání státních zakázek. Někdo může 
namítnout, že se vypisují výběrová řízení, ovšem z minulosti i ze současných zkušeností víme, 
že je vše jinak. V neposlední řadě jde o eventuální snížení pracovních míst, jak ve vedení, tak 
i na místech operátorů, což ovšem pozitivně snižuje další náklady. 
 Reakce a argumenty, která jsem vyslechl od vedoucích funkcionářů, rádoby manažerů 
Policie České republiky, je možné parafrázovat následujícím způsobem: „Projekt v Ostravě je 
zbytečně drahý, technicky je předimenzovaný, vlastně tam pořádně nic nefunguje, jsou s ním 

                                                 
14

 QQ studio Ostrava s. r. o. Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje v České republice. [instruktážní 
film]. 2011 
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spokojení pouze v Ostravě, nikomu jinému se nelíbí. V neposlední řadě se objevily spekulace, 
že je tam velký hluk, špatné hygienické podmínky.“15 
 Dle mého názoru je však situace odlišná, nicméně „zlomení“ výše uvedených 
stereotypů je třeba chápat jako „běh na dlouhou trať“.  
 
 Projekt Integrovaného operačního střediska PČR ve Středočeském kraji, jeho 
 charakteristika a předpokládané náklady  
 
  Stavba IOS PČR, kam budou sloučena všechny stávající operační střediska PČR  
Středočeského kraje (12 okresů), bude umístěna do areálu Zbraslav, Praha 5, Na Baních 
1304. Tento areál je ve vlastnictví MVČR. Stavba je umístěna v objektu v užívání ÚOOZ, což 
bude vyžadovat nové smluvní vypořádání. Objekt sousedí s pozemkem a vnitřními 
komunikacemi areálu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje s možností vybudovat 
vlastní vstup. Objekt je pro výstavbu dostatečně napojen na areálovou elektrickou  
a vodovodní síť. Bude se jednat o stavební úpravy stávajícího objektu. V IOS budou 
následující pracoviště:  5 dispečerských pracovišť pro příjem tísňové linky 158, 10 
dispečerských pracovišť po jednom za každý okres, kdy dojde ke sloučení některých okresů 
pro řízení, 3 dispečerská pracoviště pro dopravu (lustrace osob a vozidel, dopravní nehody, 
vkládání aktuálních informací do CDI 216), 2 dispečerská pracoviště pro krizové řízení (pro 
případ řízení rizikových fotbalových utkání, koncertů, živelných pohrom a katastrof, jako jsou 
např. povodně, atd.), 2 dispečerská pracoviště pro vedoucího směny a jeho zástupce. 
Předpokládané spuštění do plného provozu je stanoven květen 2014.  
 Ze související projektové dokumentace vyplynuly předpokládané náklady na 
vybudování IOS v celkové výši 29.460.816,- Kč, konkrétní náklady (tabulka v příloze č. 6). 
Z rozhovoru jsem zjistil, že tyto náklady na vybudování IOS půjdou v celkové výši z rozpočtu 
MVČR. Na projekt nebyla získána žádná dotace ze strukturálních fondů EU. Na dotaz  
„z jakého důvodu“, mi bylo sděleno, že vyřízení dotací trvá dlouhou dobu. Navíc projekt byl 
stále oddalován a odkládán. Docházelo k personálním změnám na manažerských postech  
a údajně se nenašel nikdo, kdo by projekt rozpracoval, spočítal náklady a zažádal o dotace. 
Jedná se o výmluvy, nebo je to výsledek špatného vedení na manažerských postech PČR 
v době hospodářské krize? Obrázek si musí udělat každý sám. 
 
 Současné měsíční (roční) náklady na provoz IBC 
 
 Ze získaných materiálů17 z IBC Ostrava z úseku hospodářské správy a majetku MPO 
Ostrava jsou za měsíce leden až listopad 2011 průměrné měsíční náklady na provoz celého 
IBC ve výši necelých  835.000,- Kč. Tyto náklady zahrnují odvoz odpadu, vodné, stočné, 
dodávku tepla, dodávku elektrické energie, provozní servis, rozbor vod, telefonní služby, 
licenční poplatky Software Oracle VMware18, instalace a upgrade ATECO19, TEMAR s. r. o.20 

                                                 
15

 Pozitivnější reakce z jiných složek IZS jsem nezaznamenal, neboť jsou stejného rázu. 
16

 ZPPP č. 58/2010, o dopravním zpravodajství. 
17

 GAS, Kl. Úsek hospodářské správy a majetku Městské policie Ostrava provozní náklady IBC Ostrava za rok 2011 – tabulka 
v příloze č. 7. 
18

 Virtualizací se v prostředí počítačů označují postupy a techniky, které umožňují k dostupným zdrojům přistupovat jiným 
způsobem, než jakým fyzicky existují, jsou propojeny atd. Virtualizované prostředí může být mnohem snáze přizpůsobeno 
potřebám uživatelů, snáze se používat, případně před uživateli zakrývat pro ně nepodstatné detaily (jako např. rozmístění 
hardwarových prostředků). Virtualizovat lze na různých úrovních, od celého počítače (tzv. virtuální stroj), po jeho jednotlivé 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_stroj
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(přeladění stanic STA IBC), úprava informačních systémů, servis naftového hospodářství.  
Na výše uvedených nákladech se jednotlivé složky IZS podílejí následovně:  
 

 HZS ČR – 21,10 % – (176.000,- Kč); 
 ZZS – 29,70 % – (248.000,- Kč); 
 MPO – 29,20 % – (244.000,- Kč); 
 PČR – 20,00 % – (167.000,- Kč). 

 
 Z těchto čísel jde již jednoznačně zjistit roční náklady jednotlivých složek IBC, tudíž 
konkrétně:  
 

 HZS ČR – 2,1 milionů Kč; 
 ZZS – 3 miliony Kč; 
 MPO – 2,9 milionů Kč; 
 PČR – 2 miliony Kč. 

 
Analýza nákladů a návratnost 

  
 Ministerstvo vnitra ČR v roce 2011 hospodařilo ve svém rozpočtu s částkou 4,5 
miliardy Kč určených výhradně na provoz21 resortu. Přehledný rozpočet dosud není 
zveřejněn na žádných veřejnosti dostupných internetových stránkách MVČR či resortních 
stránkách PČR. Z předchozích částek provozních nákladů IBC se lze proto dopočítat 
konkrétního rozpočtu. Ministerstvo vnitra zaplatí ročně v IBC celkovou částku 4,1 milionů Kč, 
což činí necelé 0,1 % z celkového rozpočtu pro provoz celé PČR. Investice MVČR do 
vybudování  IBC Ostrava byla 14,5 milionů Kč. V současné době ve STČK jsou v provozu tyto 
operační střediska: 
 

 IOS Zbraslav – krajské operační středisko, odkud se řídí 3 územní odbory (dále jen 
ÚO) – Praha-venkov-jih, Praha-venkov-východ, Praha-venkov-západ, ÚO Kladno, ÚO 
Rakovník, ÚO Beroun; 

 IOS Mělník – ÚO Mělník, ÚO Mladá Boleslav; 

 IOS Kolín – ÚO Kolín, ÚO Nymburk, ÚO Kutná Hora; 

 OS ÚO Benešov; 

 OS ÚO Příbram. 
 
 Zjistit současné náklady na provoz výše uvedených operačních středisek, jako celku je 
zcela nereálné, ale určitě převyšuje částku 2 miliónů Kč. Dále když vezmu v potaz realitu, že 
investice do IOS PČR ve STČK bude 29,5 milionů Kč, tak tato je dvojnásobkem částky 
investované PČR do IBC Ostrava. Provozní náklady po vybudování IOS Zbraslav v roce 2014 

                                                                                                                                                         
hardwarové komponenty (např. virtuální procesory, virtuální paměť atd.), případně pouze softwarové prostředí (virtualizace 
operačního systému) 
19

 ATECO spol. s  r. o. – firma se zabývá vývojem telekomunikačního software. Nosným produktem je tarifikační 
a vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL, který je dnes připraven pro většinu 
telefonních ústředen na českém trhu a v současné době i pro IP telefonii CISCO Call Manager.  
20

 TEMAR s. r. o. – firma se zabezpečovacími systémy, systémy měření spotřeby energie a systémy měření a regulace. 
21

 Ministerstvo vnitra ČR. Rozpočet MVČR. [online]. 2010 [cit. 10.2.2012] Dostupné z www:  
<http://www.mvcr.cz/clanek/rozpocet-mv-cr.aspx>. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Procesor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_pam%C4%9B%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
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budou zřejmě srovnatelné se současnými náklady IBC Ostrava, kterými se PČR podílí, tj. 2 
miliony Kč, nebo ještě vyšší. Jak výše uvedeno, projekt IBC je z tohoto pohledu jasně levnější 
varianta. V případě IOS Zbraslav o jeho finanční návratnosti nelze hovořit, neboť samotné 
vybudování projektu bez dotace je dvakrát dražší. Pokud by existovala varianta dotací ze 
strukturálních  fondů EU ve výši až do 85 %, tedy částky cca 25 milionů Kč, investovalo by 
MVČR do IOS Zbraslav částku 4,5 milionu Kč, což by přestavovalo úsporu a financování 
provozu na dobu nejméně 10 let. 
 
 Závěr 
 
 Budování Integrovaných operačních středisek všech složek integrovaného 
záchranného systému sleduje jediný cíl a to je zajištění regionálního fungování složek IZS 
v případě vzniku mimořádných událostí. Dalším z hledisek jsou finanční prostředky. Zrušením 
okresních operačních středisek a jejich přesunem do krajských měst dochází k úsporám, 
neboť do těchto OS neustále plynou finanční prostředky na jejich modernizaci, odbornou 
přípravu, nemluvě o rychlosti rozhodování ve stresu při určitých mimořádných událostech. 
 Sjednocení OS do IOS dále přináší snížení počtu zaměstnanců, kdy jde opět o úsporu 
finančních prostředků. Dále pak většina hovorů je realizována prostřednictvím mobilních 
telefonů, jejichž spádová oblast je většinou krajské město, tudíž IOS.    
 Pilotní projekt IBC Ostrava sjednotil do jedné budovy všechny složky IZS včetně MPO 
Ostrava, což znamená svedení všech tísňových čísel (150, 155, 158, 156, 112). Tím se 
zjednodušilo předávání informací mezi jednotlivými složkami IZS. Na základě určité 
informace je možné ihned a bez nutnosti dalšího zprostředkování okamžitě konat a vysílat 
síly a prostředky tam, kam je potřeba. 
 Z finančního pohledu je zřejmé, že na provozních nákladech IBC se podílí všechny 
složky IZS. Programové vybavení všech složek v rámci pracoviště je identické, na 
nejmodernější úrovni. 
   IBC Ostrava by se tímto měla stát modelem a inspirací pro podobná střediska napříč 
celou Českou republikou, Evropou ba dokonce i světem. Z tohoto důvodu je škoda, že 
„ostravský“ model není v rámci České republiky – a to i na základě zcela nepodložených 
„protiargumentů“ více přejímán.  
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 Příloha: Rozpočet na výstavbu IOS KŘP StčK Zbraslav.22 
 
 

                                                 
22

 KOCOUREK, T.: Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Zbraslav, Projektová 
dokumentace, Praha 2011, s. 30. 
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Příloha: Provozní náklady IBC Ostrava za rok 2011 bez měsíce prosinec.
23

 

HZSMS Ostrava    ENERGIE 

 

      

Záchranná zdravotnická služba                  ZZS: 29,70%    

Městská policie Ostrava                          MPO: 29,20%    

Hasičský záchranný sbor                           HZS: 41,10% 52,09%   

Ministerstvo vnitra                                    PČR: 20,00% 47,91%   

Celkový náklad IBC   15.9.2010 31.12.2010 31.12.2010 2010 31.1.2011 18.2.2011 28.2.2011 8.3.2011 31.3.2011 

ZZS     40 749,04 1 641,22 42 390,26 212 180,62 122 764,93 79 542,73 52 473,29 149 048,99 

MPO     40 063,03 1 613,59 41 676,62 208 608,55 120 698,18 78 203,63 51 589,91 146 539,75 

HZS     29 373,59 1 183,06 30 556,66 152 948,58 88 494,05 57 337,69 37 824,92 107 440,69 

PČR     27 016,49 1 088,13 28 104,61 140 675,11 81 392,78 52 736,59 34 789,64 98 819,03 

IBC CELKEM :     137 202,15 5 526,00 142 728,15 714 412,85 413 349,94 267 820,64 176 677,76 501 848,46 

          0,00           

rozčlenění dodávek pro MP Ostrava       0,00           

odvoz odpadu                       5 897,60 0,00 5 897,60 1 670,71 1 014,36 656,35 431,15 1 214,77 

vodné, stočné                       0,00 1 613,59 1 613,59 3 405,60 2 590,19 1 780,76 1 076,29 3 029,83 

dodávka tepla                       34 165,43 0,00 34 165,43 62 092,11 38 771,92 25 087,72 14 160,28 39 693,03 

dodávka el. energie              0,00 0,00 0,00 114 596,64 66 395,55 42 961,83 29 314,03 83 623,19 

PROVOZNÍ SERVIS     0,00 0,00 0,00 6 771,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

rozbor vod                   0,00 0,00 0,00 469,54 0,00 0,00 114,39 328,87 

telefonní služby celkem     0,00 0,00 0,00 19 602,84 11 926,16 7 716,98 5 335,72 15 320,66 

licenční poplatky SW Oracle VM WARE     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

instalace, upgrade ATECO     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TEMAR s.r.o.     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

úprava infor.systémů              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,07 1 509,58 

servis naftového hospodářství                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,98 1 819,82 

FAKTURA  MP Ostrava celkem s DPH     40 063,03 1 613,59 41 676,62 208 608,55 120 698,18 78 203,63 51 589,91 146 539,75 

      

                                                 
23

 GAS, Kl. Úsek hospodářské správy a majetku Městské policie Ostrava provozní náklady IBC Ostrava za rok 2011 
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Záchranná zdravotnická služba                  ZZS: 29,70%    

Městská policie Ostrava                          MPO: 29,20%    

Hasičský záchranný sbor                           HZS: 41,10% 52,09%   

Ministerstvo vnitra                                    PČR: 20,00% 47,91%   

Celkový náklad IBC   30.4.2011 31.5.2011 30.6.2011 31.7.2011 31.8.2011 30.9.2011 31.10.2011 30.11.2011 2011 

ZZS   266 834,82 311 578,51 242 205,55 257 976,18 258 651,82 241 777,63 283 796,04 243 834,63 2 722 665,74 

MPO   262 342,65 306 333,08 238 128,01 253 633,14 254 297,41 237 707,30 279 018,33 239 729,67 2 676 829,61 

HZS   192 345,59 224 598,69 174 591,79 185 959,91 186 446,94 174 283,33 204 571,94 175 766,10 1 962 610,22 

PČR   176 910,68 206 575,61 160 581,54 171 037,42 171 485,37 160 297,84 188 155,92 161 661,62 1 805 119,13 

IBC CELKEM :   898 433,73 1 049 085,89 815 506,89 868 606,65 870 881,55 814 066,10 955 542,23 820 992,01 9 167 224,70 

                    0,00 

rozčlenění dodávek pro MP Ostrava                  0,00 

odvoz odpadu                     1 637,29 1 923,00 2 028,76 2 028,76 2 028,76 2 028,76 2 028,76 2 028,76 20 720,18 

vodné, stočné                     3 673,40 3 905,27 4 030,21 3 566,46 3 726,86 3 566,46 4 565,15 5 010,89 43 927,38 

dodávka tepla                     44 259,10 38 530,38 32 461,89 33 425,14 33 425,14 35 497,01 47 844,14 60 264,84 505 512,72 

dodávka el. energie            109 284,05 117 929,02 117 686,43 121 857,81 124 339,57 110 847,95 113 713,42 121 305,90 1 273 855,38 

PROVOZNÍ SERVIS   0,00 35 502,24 63 948,70 72 502,14 36 969,54 72 320,81 75 920,29 36 849,23 400 784,07 

rozbor vod                 1 036,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 948,81 

telefonní služby celkem   19 566,92 18 150,72 17 972,02 27 316,37 24 181,11 23 093,19 43 640,09 21 417,10 255 239,86 

licenční poplatky SW Oracle VM WARE   82 885,88 90 392,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 278,35 

instalace, upgrade ATECO   0,00 0,00 0,00 0,00 8 476,18 0,00 0,00 0,00 8 476,18 

TEMAR s.r.o.   0,00 0,00 0,00 0,00 665,76 0,00 0,00 0,00 665,76 

úprava infor.systémů            0,00 0,00 0,00 2 913,58 0,00 0,00 0,00 0,00 4 948,23 

servis naftového hospodářství               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 452,80 

FAKTURA  MP Ostrava celkem s DPH   262 342,65 306 333,08 238 128,01 263 610,26 233 812,91 247 354,18 287 711,86 246 876,73 2 691 809,70 
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NÁKLADY PRO VÝPOČET FAKTURY     

účtované období   31.12.2010 31.12.2010 31.1.2011 18.2.2011 28.2.2011 8.3.2011 31.3.2011 30.4.2011 

odvoz odpadu                    OZO Ostrava 20 197,25 20 197,25 5 721,60 3 473,83 2 247,77 1 476,54 4 160,16 5 607,17 

vodné, stočné                  OVAK a.s.   5 526,00 11 663,00 8 870,52 6 098,48 3 685,94 10 376,12 12 580,12 

dodávka tepla                 Dalkia ČR 117 004,90 117 004,90 212 644,21 132 780,56 85 916,84 48 494,11 135 935,05 151 572,26 

dodávka el. energie          LUMIUS spol. s. r. o.   0,00 392 454,24 227 382,03 147 129,55 100 390,50 286 380,80 374 260,44 

úklidové služby                ISS Facility Services s.r.o.   0,00 23 188,80   0,00 0,00 0,00 0,00 

rozbor vod                        AGUA-AGRO SERVIS s.r.o.   0,00 1 608,00   0,00 391,74 1 126,26 3 548,00 

telefonní služby celkem Medium Soft, a.s.   0,00 67 133,00 40 843,00 26 428,00 18 273,00 52 468,00 67 010,00 

licenční poplatky SW Oracle VM WARE 
licence 30.3.2011-
29.3.2012   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 283 855,74 

instalace, upgrade ATECO     0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

TEMAR s.r.o. přeladění stanic STA IBC   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

úprava infor.systémů          Gravograf Ostrava,s.r.o   0,00       1 798,19 5 169,81 0,00 

servis naftového hospodářství              ARGIGAS CZ   0,00       2 167,74 6 232,26 0,00 

 

účtované období   31.5.2011 30.6.2011 31.7.2011 31.8.2011 30.9.2011 31.10.2011 30.11.2011 2011 

odvoz odpadu                    OZO Ostrava 6 585,60 6 947,81 6 947,81 6 947,81 6 947,81 6 947,81 6 947,81 70 959,53 

vodné, stočné                  OVAK a.s. 13 374,21 13 802,10 12 213,92 12 763,22 12 213,92 15 634,09 17 160,58 150 436,22 

dodávka tepla                 Dalkia ČR 131 953,34 111 170,87 114 469,66 114 469,66 121 565,11 163 849,81 206 386,45 1 731 207,93 

dodávka el. energie          LUMIUS spol. s. r. o. 403 866,49 403 035,71 417 321,26 425 820,44 379 616,26 389 429,52 415 431,17 4 362 518,41 

úklidové služby                ISS Facility Services s.r.o. 121 583,00 219 002,40 248 295,00 126 608,00 247 674,00 260 001,00 126 196,00 1 372 548,20 

rozbor vod                        AGUA-AGRO SERVIS s.r.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 674,00 

telefonní služby celkem Medium Soft, a.s. 62 160,00 61 548,00 59 381,00 47 856,00 46 049,00 119 680,00 48 870,00 717 699,00 

licenční poplatky SW Oracle VM WARE 
licence 30.3.2011-
29.3.2012 309 563,25 0,00 0,00 105 108,42 0,00 0,00 0,00 698 527,41 

instalace, upgrade ATECO   0,00 0,00 0,00 29 028,00 0,00 0,00 0,00 29 028,00 

TEMAR s.r.o. přeladění stanic STA IBC 0,00 0,00 0,00 2 280,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 

úprava infor.systémů          Gravograf Ostrava,s.r.o 0,00 0,00 9 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 946,00 

servis naftového hospodářství              ARGIGAS CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 
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Příloha: Dispečerský stůl pro dispečery na příjmu a schémata společných platforem činností.24 

 
 

 
 
 

                                                 
24

 BERGLOWIEC, P. Integrované Bezpečnostní Centrum, řešení nejen pro Moravskoslezský kraj. 2012. Prezentace v IBC 
Ostrava. 
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Příloha: Příklad řešení pracovišť v rámci IBC 
 
  „Virtuální procházka“ dispečerským sálem IBC a situační plánek 2. patra, kde jsou 
umístěny dispečerský sál KCTV, Dohled technologických signálů, OS PČR, OS HZS ČR, OS RZS, 
OS MPO kamerový dohled města, AČR a CŘ: 
 

 
 

 
 

Zdroj: IBC Ostrava  
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Seznam zkratek 25 
 
AČR Armáda České republiky 
ASW Aplikační software 
CDI 2 Centrum dopravních informací 
CTV Centrum tísňového volání 
DB Databáze 
DCTO2 Dohledové Centrum Telefónica O2 
DPZ Dálkový průzkum Země 
EPS Elektronická požární signalizace 
EU Evropská unie 
GIS Map Geografický informační systém Map 
GSM Global System for Mobile 
HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 
IBC Integrované bezpečnostní centrum 
IOS Integrované operační středisko 
ISDN Integrated Services Digital Network 
ISSS Internet ve státní správě a samosprávě 
IZS Integrovaný Záchranný Systém  
KCTV Krajské centrum tísňového volání 
mil. milion 
MPO Městská policie 
MS Medium Soft 
MSK Moravskoslezský kraj 
MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 
OS Operační středisko 
PČR Policie České republiky 
RCS Radial Communication Systems 
RLP Rychlá lékařská pomoc 
ROP  Regionální operační program 
SaP Síly a prostředky 
SHZ Stabilní hasicí zařízení 
SMS Short Message Service 
STČK Středočeský kraj 
TCTV Telefonní centrum tísňového volání 
ÚIR Územně identifikační registr 
ÚO Územní odbor 
ÚOOZ Útvar pro odhalování organizovaného zločinu 
USB Universal Serial Bus 
ÚSZS Územní středisko záchranné služby 
ZPPP Závazný pokyn policejního prezidenta 
ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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 Seznam nepostihuje zkratky některých zahraničních platforem, které se v textu objevují jednorázově a jsou na tomto 
místě ihned rozvedeny a vysvětleny. 


