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Mgr. Jan Vrátný 
 
Informační systémy v rámci Policie České republiky: Potenciál pro zlepšení 
 
Anotace 

 
Studie obsahuje výklad základních pojmů, vztahujících se k tématu informačních systémů. 
Navazuje detailní popis jednotlivých informačních systémů Policie České republiky. 
Samostatné kapitoly jsou věnovány informačním systémům Policie České republiky v rámci 
Schengenského informačního systému, ochraně osobních údajů, napojení Policie České 
republiky na základní registry státní správy v neposlední řadě praktickým osobním 
zkušenostem s předmětnou problematikou. V závěru studie je provedeno zhodnocení, 
uvedení vlastních poznatků, postřehů, návrhů a doporučení.  
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Summary 
 
The study includes explanation of basic concepts related to the topic of information systems. 
It is followed by detailed description of the information systems used by the Police of the 
Czech Republic. Special attention is given to the police information systems, which data are 
transferred to the Schengen Information System. Another part handles with the topic of 
personal data protection and personal experience with the practical issues in this regard  
– mentioning also the role of the Fundamental State Administration Registers. In conclusion 
is possible to see an assessment, presentation of relevant results, including some practical 
suggestions and recommendations. 
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Seznam použitých zkratek:  
 
CIS Cizinecký informační systém 
CRO Centrální evidence obyvatel 
CRŘ Centrální registr řidičů 
CRV Centrální registr silničních vozidel 
ČR Česká republika 
ENO Evidence nežádoucích osob  
ETŘ Informační systém Evidence trestního řízení 
EU Evropská unie 
IS Informační systém  
IS PATRMV Informační systém Pátrání po motorových vozidlech 
IS PATROS Informační systém Pátrání po osobách 
MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 
OPKTPIT PP ČR Odbor provozu, komunikací a technické podpory informační 

techniky Policejního prezidia Policie České republiky 
OSH Opatření na státní hranici 
OSŘI PP ČR Odbor systémového řízení a informatiky Policejního prezidia 

Policie České republiky 
PJ Plzeň-jih 
PS Plzeň-sever 
ŘSCP Ředitelství služby cizinecké policie 
SIS Schengenského informační systémy 
SKPV Služba kriminální policie a vyšetřování  
VIN  Vehicle identification number (identifikační číslo vozidla) 
ZPPP Závazný pokyn policejního prezidenta  
ZZD Evidence ztracených a zcizených dokladů cizinců 
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Úvod 
 
Cílem studie je ve stručnosti prezentovat respektive popsat jednotlivé informační 

systémy, používané v rámci základních útvarů Policie České republiky.1 

Studie je zaměřená na problematiku vedení některých aktuálně používaných a nově 
vzniklých informačních systémů. 

Pozornost bude věnována podmínkám a postupům při zpracovávání osobních údajů  
a ochraně před jejich zneužitím. Ve studii je zároveň věnován prostor problematice 
aktuálního napojení Policie České republiky (Policie ČR, PČR) na základní registry státní 
správy a potenciálním možnostem zlepšení práce z pohledu uživatelů informačních systémů 
(IS).  

V dnešní postmoderní společnosti ovlivňované globalizací je zaznamenán výrazný 
rozvoj v oblasti informačních a komunikačních technologií, v rámci Policie České republiky 
vznikají stále nové evidenční, plánovací, manažerské nebo kriminalistické informační 
systémy. Pro lepší představu jak rozsáhlá oblast informačních systémů u Policie České 
republiky se vyskytuje, je dobré hned v úvodu konstatovat, že Policie České republiky 
spravuje 64 různých informačních systémů.2  

 
Tento rozvoj s sebou přináší stále novější možnosti získávání informací, které jsou  

a mohou být z bezpečnostního hlediska na jedné straně využívány bezpečnostními orgány 
jednotlivých zemí v různých oblastech, ale na straně druhé využívány kriminálně závadovým 
prostředím k trestné činnosti v různých oblastech života společnosti, ale i mezinárodním 
měřítku. V souvislosti s neustálým rozvojem a obměnou informačních systémů, vznikají  
i další negativa, jako jsou například neustále se měnící uživatelská prostředí, měnící se 
postupy pro práci, velké množství informačních systémů a možnosti získávání informací 
jinými způsoby.  

 
U Policie České republiky jsou, mimo zmíněná negativa, tyto systémy navíc naplněny 

a stále plněny stejnými nebo alespoň podobnými daty v několika zdrojových systémech, 
mnohdy i bez možnosti jejich vzájemného sdílení. Tímto vzniklo a dále se prohlubuje, 
z hlediska využití uživatelů od běžné úrovně až po analytické, nadbytečné několikanásobné 
vedení dat v různých informačních systémech. V souvislosti s několikanásobným 
shromažďováním a vedením dat v různých informačních systémech pak může docházet 
k ohrožení kvality a důvěryhodnosti informace pro uživatele systémů. Proto by mělo být 
cílem manažerů, kteří mohou ovlivnit využívání informačních systémů u Policie České 
republiky, přijímat taková opatření, která vedou ke stabilitě a vstřícnosti uživatelského 
prostředí v oblasti informačních systémů, tedy odhalení potenciálu pro zlepšení v dané 
problematice.  

                                                 
1
 Základními útvary se pro účely této studie rozumí dopravní inspektoráty a obvodní případě místní oddělení 

Policie České republiky. 
2
 Centrální portál odboru provozu, komunikací a technické podpory informační techniky Policejního prezídia 

České republiky. Přehled informačních systémů. 2014. 
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_dokumentace.htm 
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Mezi primární cíle této studie patří snaha:  
 

 Zpracovat přehled aktuálních informačních systémů nejvíce využívaných základními 
útvary Policie České republiky; 

 Popsat funkce jednotlivých systémů; 

 Popsat propojení a využívání základních registrů státní správy Policií České republiky. 
 

V závěru praktických kapitol a v samotném závěru studie panuje snaha dále 
kvalitativně analyzovat a popsat potřeby těchto informací v souvislostech, naznačit možné 
nedostatky v systému, zabývat se potenciálem pro zlepšení a formulovat možná doporučení 
pro zlepšení práce z pohledu základních útvarů Policie České republiky.  

Uvedené cíle jsou dále řešitelem tématu doplněny o poznatky získané do současné 
doby s ohledem na studium problematiky a vzhledem k praktickým zkušenostem získaných 
během zpracovávání studie, dále o stručné shrnutí, a dotknutí se právní úpravy v dané 
oblasti, definici a výklad základních pojmů. 
 

Základní metodou k získání poznatků k této studii byla analýza dostupných materiálů 
z použité literatury a dalších zdrojů. Mezi ty patřilo studium zákonů, odborné literatury, 
studijních příruček, metodických pokynů, návodů, usměrnění různých činností a interních 
aktů řízení Policie České republiky. V neposlední řadě bylo využito specifických podmínek 
činnosti manažera (zástupce vedoucího) základního výkonného organizačního článku Policie 
České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, dopravního inspektorátu Plzeň-
venkov. Především byla použita metoda přímého pozorování výkonu policejní služby, 
metoda analýzy a syntézy a metoda srovnávání faktů, týkající se předmětného tématu. Dále 
metoda dedukce a indukce, metoda modelování a statistická metoda. V textu se promítají 
osobní a praktické poznatky řešitele získané v přímém výkonu policejní služby během 
uplynulých 16 let po linii služby pořádkové služby, služby kriminální policie a vyšetřování  
a služby dopravní policie. Z výše uvedených metod byly řešitelem vyvozeny dílčí závěry. 
 

Při tvorbě studie budou v maximální míře použity primární informační zdroje, včetně 
zkušenosti z terénní praxe policistů základních útvarů Policie České republiky služeb 
pořádkové a dopravní policie včetně zkušeností ze služby kriminální policie a vyšetřování. 
Dále bude využita spolupráce s manažerem Informačního systému evidence trestního řízení 
(ETŘ) Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje panem  
Bc. Pavlem Novákem, kterému tímto děkuji za odbornou pomoc při řešení problematiky 
zmíněného informačního systému. 
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1. Hypotézy 
 
V rámci studie jsou zastávány následující hypotézy. 
 
Hypotéza č. 1:  
 
Nakolik je struktura informačních systémů v rámci Policie České republiky 

komplikovaná, bylo jejich uživatelské zvládání v posledních letech stabilizováno. K jeho 
rozkolísání nicméně došlo některými aktuálními změnami, například napojením informačních 
systémů Policie České republiky na základní registry státní správy, zavedení přímého (on-line) 
přístupu státních zástupců do informačního systému evidence trestního řízení a přímého 
náhledu aktuální elektronickou podobu trestního spisu a v neposlední řadě samotná 
digitalizace spisové služby u Policie České republiky prostřednictvím současně dominujícího 
informačního systému Evidence trestního řízení (ETŘ). 

 
Hypotéza č. 2:  
 
Zvládají aktuální rozvoj informačních systémů u základních útvarů Policie České 

republiky manažeři těchto organizačních článků nebo se stále vyskytuje neochota využívat 
informační systémy k vlastnímu řízení, rozhodování, vedení, plánování a kontrole. Je oblast 
informačních systémů u Policie České republiky koncepčně zcela zvládnutá nebo je tvorba 
informačních systémů spíše nahodilá a počet informačních systémů je příliš vysoký. Určitá 
vize budování jednotného informačního systému v rámci Policie České republiky je přes 
zmíněná negativa reálná. 

 
Hypotéza č. 3:  
 
K případům zneužívání osobních údajů nebo zneužívání informací získaných v rámci 

sledovaných systémů dochází zejména v případech systémů, které nejsou technicky, 
organizačně či jinak proti zneužití chráněny, například systémy plánování výkonu služby 
policistů. Existují i možnosti zneužití informačních systémů dobře technicky zabezpečených, 
například Evidence trestního řízení (ETŘ).  

 
Hypotéza č. 4:  
 
Popisované systémy vykazují potenciál pro další rozvoj, například co se týče GPS 

souřadnic místa činu nebo jinak důležitých lokalit anebo příležitost spočívající v on-line 
propojení informačních systémů Policie České republiky se správními orgány a soudy v rámci 
předávaných spisů, zahraniční spolupráce atd. 
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2.  Výklad základních pojmů 
 

 V této kapitole jsou stručně popsány a vysvětleny některé základní pojmy týkající se 
problematiky informačních systémů.  

 
2.1 Data 

 
Data jsou fakta, čísla, události, grafy, mapy, transakce atd., které byly zaznamenány. 

Jsou základním materiálem, surovinou pro informace. 3 

Data jsou tedy získávána například při ohledání míst činů příslušníky Policie České 
republiky pozorováním, data a údaje se sbírají pro další kriminalistickou činnost. V budoucnu 
tyto informace bývají zpravidla transformovány na důkazní prostředky, tedy na informace 
relevantní pro policejní šetření.  

 
2.2   Informace 

 
Informacemi se rozumí údaje, které byly zpracovány do podoby užitečné pro 

příjemce. 4 

  
Vztah mezi daty a informací je možné znázornit následujícím způsobem: 
 

 Data = souřadnice 

 Informace = objekt, který se na těchto souřadnicích nachází. 
 

Praktický příklad může být sídlo Krajského ředitelství Policie České republiky, 
Plzeňského kraje, Plzeň, Nádražní 2437/2. 

 

 Data = 49o 44´ 43,6´´ s. š. (severní šířky), 13o 23´ 6.1´´ v. d. (východní délky)  

 Informace = souřadnice udávají zeměpisnou polohu sídla Policie České republiky, 
Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje v Plzni 
 
Každá informace je tedy údajem, datem, ale jakákoli data se nemusejí stát nutně 

informací. Informací se totiž stanou teprve v okamžiku, kdy příjemci přinesou něco nového. 
Pojem data chápeme jako zkratkové profesionální označení pro čísla, text, zvuk, obraz, popř. 
další smyslové vjemy atd. 5 

 

                                                 
3
 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str.  52. 

4
 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str.  52. 

5
 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str.  53. 
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2.3 Údaj 
 
Jednotlivá informace o nějakém objektu, kterým může být osoba, věc, událost, 

činnost, apod.6 
 
2.4  Informační systém 

 
V literatuře existuje celá řada definic pojmu informační systém. Každý uživatel či 

tvůrce informačního systému používá různé terminologie a zdůrazňuje jiné aspekty. Obecně 
můžeme však říci, že informační systém lze chápat jako systém vzájemně propojených 
informací a procesů, které s těmito informacemi pracují. Přičemž pod pojmem procesy 
rozumíme funkce, které zpracovávají informace do systému vstupující a transformující je na 
informace ze systému vystupující. Zjednodušeně můžeme říci, že procesy jsou funkce 
zabezpečující sběr, přenos, uložení, zpracování a distribuci informací. 7 

 

2.5  Informační systém (evidence) 
 
Funkční celek tvořený technickými prostředky (zařízení výpočetní a komunikační 

techniky), programovými prostředky (popis automatizovaného zpracování údajů technickými 
prostředky dělící se na programové prostředí – tedy prostředky pro tvorbu, provoz a správu 
aplikačního programového vybavení a aplikační programové vybavení – tedy programové 
vybavení vytvořené pro konkrétní zpracování údajů na základě požadavků subjektů 
informačního systému), a ostatními prostředky (služební pomůcky, spisy, formuláře, apod., 
využívané ke zpracování údajů). Komplex těchto prostředků umožňuje trvalé, cílevědomé  
a systematické zpracování údajů (těmi jsou na mysli jakékoliv operace nebo soustava operací 
systematicky prováděná s údaji), a dokumenty (např. interní akt řízení), které popisují  
a upravují zpracování údajů v informačním systému, stanoví subjekty informačních systémů 
(správce, zpracovatele, zhotovitele a další subjekty dle interního aktu řízení) a jejich práva  
a povinnosti při zpracování údajů.8 
 
2.4.1 Obsah informačního systému 

 
Kategorie objektů, jejichž údaje jsou v informačním systému zpracovávány; druhy 

údajů, které jsou k jednotlivým kategoriím objektů zpracovávány; a podmínky pro zavádění 
údajů jednotlivých kategorií objektů do informačního systému9 
 

                                                 
6
 HUNDÁK, Š. Informační systémy služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, Policejní 

akademie České republiky v Praze, Praha 2008, str. 89. 
7
 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str. 129. 

8
 HUNDÁK, Š. Informační systémy služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, Policejní 

akademie České republiky v Praze, Praha 2008, str. 88 – 90. 
9
 HUNDÁK, Š. Informační systémy služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, Policejní 

akademie České republiky v Praze, Praha 2008, str. 91. 
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2.4.2 Databáze 
 
Databáze jako úschovna (banka) dat. Je to soubor (souhrn, množina) dat uložených 

v paměti počítače, logicky uspořádaných ve formě záznamů, které jsou navzájem v určitém 
vztahu a jsou přístupné s pomocí programového vybavení (databázového softwaru), 
určeného k ukládání, zpracování, vyhledávání a prezentaci velkých objemů dat. 10 

 
2.4.3 Datový sklad 

 
Pojem datový sklad, anglicky data warehouse, je během posledních několika let 

s úspěchem využíván manažery i koncovými uživateli informačních systémů. Datový sklad je 
správně chápán jako nezbytná nadstavba provozních informačních systému, pomocí které 
pracovníci managementu snadno a rychle získávají ve velmi přehledné podobě informace 
pro sumární analýzu dat, odhalování skrytých souvislostí, sledování trendů v různých 
oblastech apod. Postupem doby se však ukazuje, že využití dobře navrženého datového 
skladu není třeba vázat pouze na pracovníky vrcholového managementu.11 

 
2.4.4 Verifikace 

 
Verifikace je proces ověřování a potvrzování správnosti dat vložených do 

informačního systému. 
 

2.4.5 Osobní přístupové konto uživatele (policistů a občanských zaměstnanců Policie 
České republiky) 
 
Osobní přístupové konto uživatele je tvořeno počátečními písmeny z jména  

a příjmení uživatelů (je psáno malými písmeny a bez diakritiky) a dále šestimístným osobním 
evidenčním číslem (např. jb123007), a současně individuálním přístupovým heslem, 
které musí splňovat určitá pravidla a to nejméně 8 znaků s nutnou přítomností tří ze čtyř 
možných skupin znaků: velká písmena (A…Z), malá písmena (a…z), číslice (0…9) a při změně 
hesla se nesmí opakovat tři předcházející. 

 
2.4.6 Pracovní stanice vybraných uživatelů 

 
Počítače s operačním systémem Windows, umístěných v objektech Policie České 

republiky nebo Ministerstva vnitra České republiky, připojených k resortní síti Intranet 
Ministerstva vnitra České republiky, přičemž musí být vybavené WWW prohlížeči k přístupu 
do jednotlivých informačních systémů, nebo pak musí být vybaveny potřebnými klientskými 
aplikacemi pro aktualizaci dat na bázi architektury klient-server. 

Rozvoj počítačových sítí se promítl do databázových technologií několika způsoby. 
Jedním z nich je vývoj databázových systémů, které jsou tvořeny dvěma oddělenými 

                                                 
10

 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str.  172. 
11

 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str.  186. 
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programovými moduly. Modul určený pro počítač s daty (server) zabezpečuje vyřizování 
požadavků na data ze strany jednotlivých uživatelů, kteří pracují s modulem určeným pro 
lokální stanice (klient). Tato koncepce klient-server umožňuje souběžný přístup více uživatelů 
ke vzdáleným, centrálně spravovaným datům.12 

 
2.4.7 Základní dotaz 

 
Dotaz s přesným zadáním. Při dotazu musí být přesně zadány identifikační údaje 

konkrétní osoby nebo věci podle nabídky v programu Dotazy do informačního systému. Na 
základě jediného zadání dotazu je možní získat údaje ze zvolených informačních systémů 
v rámci přidělených oprávnění.13 
 
2.4.8 Komplexní dotaz 

 
Dotaz s neúplným zadáním. Při dotazu stačí zadat jen část identifikačních údajů (např. 

část jména, příjmení nebo data narození). Možné varianty neúplného zadání těchto 
identifikačních údajů se u jednotlivých informačních systémů liší.14 

 
2.4.9 Fulltextový dotaz 

 
Dotaz podle jednotlivých slov. Umožňuje vyhledávání podle jednotlivých slov, jejich 

částí a jejich kombinací spojených logickými operátory. Odpověď na takto zadaný dotaz 
obsahuje všechny záznamy ze zvolených informačních systémů (v rámci přidělených 
oprávnění), v nichž se zadané slovo nebo logická kombinace slov vyskytuje.15 
 
2.4.10 Správce osobních údajů 

 
Správcem se rozumí každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování 

osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může 
správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.16 

                                                 
12

 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str.  183. 
13

 Čl. 4 odst. 1 písm. a) Závazného pokynu policejního prezidenta č. 168/2009, o programu „Dotazy do 
informačních systémů“. 
14

 Čl. 4 odst. 1 písm. b) Závazného pokynu policejního prezidenta č. 168/2009, o programu „Dotazy do 
informačních systémů“. 
15

 Čl. 4 odst. 1 písm. c) Závazného pokynu policejního prezidenta č. 168/2009, o programu „Dotazy do 
informačních systémů“. 
16

 Viz § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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3. Aktuálně nejpoužívanější informační systémy u základních útvarů Policie České 
  republiky 

 
Cílem kapitoly je vymezit a charakterizovat nejvíce používané informační systémy 

Policie České republiky. Trendem posledních 10 let a současné doby je výrazný rozvoj 
informačních a komunikačních technologií. U Policie České republiky vznikají stále nové 
evidenční, plánovací, manažerské, kriminalistické a geografické informační systémy. Nové 
informační systémy Policie České republiky vznikly například s ohledem na vstup České 
republiky do Schengenského prostoru nebo v souvislosti s napojením Policie České republiky 
na základní registry státní správy. Přínosem nových informačních systémů, jsou nové 
možnosti získávání a využívání informací bezpečnostními orgány zainteresovaných členských 
zemí v celé Evropské unii v různých oblastech (např. v trestním řízení, soudní spolupráci, 
v oblasti bezpečnosti silničního provozu apod.). V následující části kapitoly jsou jednotlivé 
základními útvary Policie České republiky nejčastěji používané informační systémy popsány.  

 
Informační systém Evidence trestního řízení 
 
Informační systém Evidence trestního řízení dále (ETŘ) je informační systém 

provozovaný policií na základě právních předpisů.17 
První řádky programového kódu systému byly napsány v prosinci 2003. První verze 

systému ETŘ 1.0 byla spuštěna v Brně 1. října 2004. Od 1. ledna 2005 jsou v ETŘ na 
Městském ředitelství Brno-město vedeny i čísla jednací. Systém ETŘ řady 1.x je pojmenován 
po soukromém detektivovi Philipu Marlowovi, slavné postavě spisovatele Raymonda 
Chandlera.18  

Systém ETŘ byl na počátku koncipován jako evidenční systém bývalých okresních 
ředitelství (dnes územních odborů) pro trestní řízení a agendu základních útvarů Police České 
republiky. Dnes u Policie České republiky ETŘ umožňuje vést nejen evidenci trestných činů, 
přestupků a čísel jednacích, ale i externí moduly, například v dnešní době možnosti: 

 
 zpřístupnění jednotlivých trestních spisů přímo dozorujícím státním zástupcům; 
 evidenci zajištěných věcí, evidenci nalezených věcí, sledování údajů o zajištěném 

majetku a majetkových hodnotách v průběhu trestního řízení; 
 evidenci zajištěných a vyhodnocených stop; 
 vytvoření, odesílání a přijímání datových zpráv prostřednictvím systému datových 

schránek, odesílání a přijímání zpráv zasílaných e-mailem prostřednictvím externího 
modulu e-podatelny; 

 předávání spisů mezi jednotlivými databázemi ETŘ (mezi krajskými ředitelstvími 
Policie České republiky, útvary s celostátní působností nebo dnes již i pracovišti 
mezinárodní spolupráce Policejního Prezidia České republiky)  

 importaci spisu z evidence dopravních nehod vedeného v prostředí Lotus Notes do 
ETŘ.  

                                                 
17

 Viz § 60 odst. 1,2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
18

 Oficiální centrální portál ETŘ. Etrwiki. http://etrwiki.pcr.cz/mediawiki/index.php/Kategorie:Prezentace 
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Systém dále umožňuje generovat z vložených údajů formuláře, bez nutnosti je 
zpracovávat kdekoliv jinde, což je jeden z předpokladů plánované realizace tzv. 
elektronického spisu, v současnosti již od 15. listopadu 2013 realizováno v rámci digitalizace 
vedení trestních spisů u Policie České republiky.  

Věcným gestorem ETŘ na centrální úrovni je centrála informatiky a analytických 
procesů Policejního prezidia, přičemž v oblasti jednotlivých problematik Policie České 
republiky, jsou gestory metodicky řídící a kontrolní články Policejního prezidia jednotlivých 
služeb, například Archiv Policie České republiky, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, 
dále pak ředitelství služeb pořádkové, dopravní a cizinecké policie, operační oddělení 
kanceláře policejního prezidenta atd.  

Systém vytvořeného ETŘ, lze také charakterizovat pomocí jeho základních stavebních 
kamenů, kterými jsou základní funkcionality systému, doplňkové a rozšiřující moduly, 
některé nejběžnější si jako jsou formuláře nebo připojené soubory budou uvedeny níže.  

 
Základní funkcionality  
 
Jedná se o základní stavební kameny, které se využívají v různorodých oblastech  

a umožňují tyto oblasti rozšiřovat o další okruhy. 19  
Základní funkcionality jsou využívány složkami a organizačními články Policie České 

republiky po všech liniích jednotlivých služeb policie. Tyto základní funkce tvoří svojí 
universálností základní pilíř pro využívání ETŘ a s ohledem na všestrannou využitelnost 
vytváří zároveň potenciál pro další možnosti rozšiřování oblastí využití systému  
i u organizačních článků, které dosud systém nevyužívají vůbec nebo jen v určitých oblastech.  

 
Rozšiřující moduly doplňují základní funkcionality systému vždy v některé konkrétní 

oblasti využití. Jsou navrženy s ohledem na specifikum dané oblasti (blokové řízení, zajištěné 
a nalezené věci, datové schránky, statistika apod.). Většina modulů ETŘ je na jednotlivých 
krajských ředitelstvích využívána a nedochází k zásadním rozdílům ve využití.20  

 
1) Formuláře  
 
Systém ETŘ obsahuje seznam 338 aktivních formulářů, přičemž každý formulář může 

policista využívat ke konkrétním služebním úkonům, například se jedná o celou řadu žádostí, 
úředních záznamů a protokolů o úkonech provedených policisty na základě svých oprávnění 
a povinností, poučení osob, potvrzení, usnesení, hlášení, apod. (zejména pro externí potřebu 
ve vztahu k veřejnosti, ale i pro interní potřebu Policie České republiky). Zmíněné formuláře 
jsou vytvářeny na základě praxe, požadavků, legislativy apod., centrálně, čímž je dostatečně 
garantována jejich správnost a distribuce všem dotčeným subjektům. V souvislosti 
s používáním formulářů vzniká řada výhod z hlediska uživatelského, manažerského, ale  
i s ohledem na přibližování se standardům elektronické spisové služby v resortu Ministerstva 
vnitra, potažmo u Policie České republiky. 

                                                 
19

 Oficiální centrální portál ETŘ. Etrwiki. http://etrwiki.pcr.cz/mediawiki/index.php/Kategorie:Prezentace 
20

 Oficiální centrální portál ETŘ. Etrwiki. http://etrwiki.pcr.cz/mediawiki/index.php/Kategorie:Prezentace 
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Výhodou formulářů je možnost načtení již jednou zadaných dat ze spisu (popis 
události, osoby, věci, vozidla atd.), respektive v současné době u většiny formulářů týkajících 
se osob nebo vozidel, je uživatel systémem přinucen před vyplněním formuláře vložit do 
elektronického spisu osobu či vozidlo, a až poté může využít formulář, kde automaticky 
výběrem vloží příslušnou osobu, například u protokolů týkajících se výslechů osob. Touto 
funkcionalitou je jednoduchým způsobem zabráněno v chybovosti vkládání dat do 
formulářů, neboť údaje k osobám či vozidlům se propisují bez ovlivnění uživatele. Uživatel 
musí například u osob, nejprve provést její ztotožnění v systému registru obyvatel, 
respektive cestou základních registrů státní správy ztotožněním v základním registru 
obyvatel.  
  

2) Připojené soubory  
 
Dokumenty pořízené mimo systém ETŘ (tedy vytvořené mimo typové formuláře ETŘ 

nebo získané elektronickou cestou e-mailem či datovou schránkou) nebo oskenované 
papírové dokumenty lze kdykoliv připojit ke spisu. Tím se stávají součástí spisu i se všemi 
výhodami – sdílení v rámci společného prostoru všem oprávněným osobám. 21  

Připojené dokumenty je možno v rámci spisu seskupovat do pojmenovaných skupin  
– obdoba adresářů (složek) v počítači. Lze je třídit dle typu (foto, video, sken, audio, textový 
dokument apod.). 22  

Společnou výhodou pro formuláře a připojené dokumenty je s ohledem na národní 
standard pro elektronické systémy spisové služby, automatické evidování vytvořeného 
formuláře v jednacím protokolu elektronického spisu a dále uchovávání formulářů pouze 
v elektronické podobě, čímž není nutné formuláře tisknout, podepisovat, shromažďovat  
a fyzicky uchovávat. Pokud zůstane formulář nebo připojený soubor uchován pouze 
elektronicky zvyšuje se bezpečnost z hlediska ochrany osobních údajů. Bezpečnost je dále 
zajišťována pomocí pravidel pro přístupy k formulářům a souborům, veškerá aktivita je 
monitorována a zaznamenávána, čímž je v budoucnu dohledatelná. Zaznamenáno je kdo  
a kdy nahlížel, kdo a kdy provedl změnu či doplnění. U digitálních dokumentů vytvářených 
prostřednictvím typových formulářů systému ETŘ jsou v systému uloženy veškeré verze, byť 
autorem později zneplatněné, digitálního dokumentu. Jsou uloženy provedené změny 
v dokumentu, včetně autora a času, a všechny přístupy k náhledu na digitální dokument 
nebo provedení tisku.  

 

                                                 
21

 Oficiální centrální portál ETŘ. Etrwiki. http://etrwiki.pcr.cz/mediawiki/index.php/Kategorie:Prezentace 
22

 Oficiální centrální portál ETŘ. Etrwiki. http://etrwiki.pcr.cz/mediawiki/index.php/Kategorie:Prezentace 
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Mikroanalýza „SWOT“ ETŘ: 
 

Silné stránky (Strength)  Slabé stránky (Weakness) 

 Bezpečnost obecně (zaznamenávání 
logů-přístupů, historie změn v editaci, 
formulářích atd.). 

 Integrované odesílání e-mailových zpráv 
a datových zpráv. 

 Snadný přístup uživatelů z kteréhokoli 
počítače v rámci resortu. 

 Žádné finanční nároky na licence. 

 Data jsou okamžitě uložena a zazna-
menána (není nutná replikace) 

 Nepřehlednost hlavního panelu (má-li 
manažer více podřízených útvarů). 

 Neexistence bezdrátového připojení 
v terénu (existují pouze off-line 
formuláře). 

 Bezpečnost dat (nezaznamenání logu 
přístupu v aplikacích formuláře trestných 
činů (FTČ) a formuláře známých 
pachatelů (FZP), v datových zprávách). 

 Neexistence zvukových modulů (avíza 
apod.). 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 Digitalizace (propojení se správními 
orgány, státním zastupitelstvím  
a soudy). 

 Vize vybudování jednotného policejně-
bezpečnostního informačního systému. 

 „Path dependency“ respektive „IT 
governance“, závislost na zvolené cestě 
a na tvůrcích konkrétního řešení.  

 Kritici informačních systémů. 

 Možnosti různých forem kyberútoků. 
 

 
Z provedené, byť jen velmi stručné SWOT analýzy silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb, lze učinit závěr, že ETŘ má do budoucna skrytý potenciál stát se 
jednotným policejně bezpečnostním informačním systémem, kde budou lokální a národní 
databáze vzájemně propojené, kompatibilní a systém bude využívat i prostředky data 
miningu (dolování dat). A pokud budou i nadále existovat i jiné informační systémy nežli 
jeden jednotný, tak bude prostřednictvím systému ETŘ možný přístup k údajům z jiných 
informačních systémů, což již v současné době systém v některých případech umožňuje, 
např. vstup do základních registrů, centrálního registru silničních vozidel, centrálního registru 
řidičů, centrální evidence vězněných osob nebo geografického informačního systému. 

Moderní data mining zahrnuje množství různých postupů a metod, z nichž jen 
některé jsou tradičními statistickými postupy. V kombinaci těchto metod s odbornou znalostí 
dané problematiky spočívá síla data miningu, kterou lze využít při odhalování skrytých vzorců 
v rozsáhlých datech či budování náročných predikčních modelů. 23 

  
Evidence dopravních nehod v prostředí Lotus Notes 
 
Lotus Notes je víceúčelový software pro počítače se systémy Microsoft® Windows®, 

Macintosh a Linux®. Pomocí prostředí Lotus Notes lze odesílat a přijímat elektronickou poštu 
vnitřní sítě Intranet Ministerstva vnitra, plánovat schůzky, prohlížet síť WWW, odesílat 
příspěvky do diskusních skupin v uvedených sítích a pomocí domovské stránky sledovat 

                                                 
23

 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str.  208. 
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všechny důležité denní informace. Lotus Notes může obsahovat řadu aplikací z konkrétních 
oblastí, například formuláře a dokumenty o pracovních postupech v určitém oddělení nebo 
mohou obsahovat dokumenty podobného typu, například zprávy elektronické pošty.  

Nejčastěji používanou aplikací u základních útvarů Policie České republiky je databáze 
Evidence dopravních nehod (EDN), zejména u jednotlivých dopravních inspektorátů Policie 
České republiky, dále je pak aplikace využívána nadřízenými útvary policie na úrovni 
krajských ředitelství a Policejního prezidia České republiky. 

EDN slouží k evidenci a zároveň ke spisové dokumentaci dopravních nehod. Po 
zapsání všech údajů o nehodě, vozidlech a účastnících umožňuje generovat dokumenty 
mající procesní charakter v trestním řízení nebo tzv. předprocesní charakter správního řízení, 
v případě úkonů prováděných podle zákona o Policii České republiky. Výhodou při využívání 
EDN je automatické vytváření formulářů oznámení o zranění účastníků dopravní nehody, 
které jsou automaticky odesílány na příslušné zdravotní pojišťovny a dále automatické 
vytvoření statistického formuláře, který je odesílán na skupinu statistiky dopravních nehod.  

Při každém otevření EDN se objeví úvodní dokument, z něhož uživatelé pomocí 
tlačítek mohou zvolit nabízený pohled na přijatá oznámení. Při zápisu údajů o nehodě se 
vytvářejí jednotlivé typy dokumentů, kterými jsou nehoda nebo rezervace čísla jednacího, 
vozidla, účastníci (mající vztah ke konkrétnímu vozidlu), účastníci (bez vztahu k vozidlům), 
předmět, protokol o nehodě v silničním provozu, dokumenty procesního charakteru. 
Uživatel EDN může volit mezi různými pohledy, mezi které patří:  
 

1. Číslo jednají (ČJ) – zobrazuje všechny dokumenty setříděné podle čísla jednacího. 
2. Datum – zobrazuje všechny dokumenty kategorizované podle datumu. 
3. Sekretariát – zobrazuje pouze záznamy o nehodě setříděné podle pořadového čísla. 
4. Statistika dopravních nehod – zobrazuje aktuální stav statistických údajů. 
5. Přehled pro statistiku – zobrazuje pouze záznamy o nehodě setříděné podle 

pořadového čísla a čísla pro statistiku. 
6. Neukončené spisy – zobrazuje pouze záznamy o neukončených nehodách setříděné 

podle pořadového čísla.24  
 

                                                 
24

 Ředitelství služby dopravní policie. 2013. http://portal.pcr.cz/nepas/ 
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Mikroanalýza „SWOT“ EDN v prostředí Lotus Notes: 
 

Silné stránky (Strength) Slabé stránky (Weakness) 

Automatické generování e-mailů na Českou 
kancelář pojistitelů (ČKP). 

 Nutnost replikací pořízených dat. 

Propojení s jednotnou vektorovou mapou 
Ministerstva dopravy 

Omezené přístupy uživatelů a nutnost 
instalace programů. 

 Finanční náklady (nákupy licencí,  
ID souborů pro uživatele). 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

Modifikace informačního systému EDN do 
ETŘ. 

Zánik systému z finančních důvodů. 

Již dnes probíhá import pořízených dat 
v informačním systému EDN do ETŘ. 

Závislost na autorech (přestanou probíhat 
aktualizace?). 

 
Z provedené, byť jen velmi stručné SWOT analýzy silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb, lze učinit závěry, že EDN má do budoucna skrytý potenciál být plně 
modifikovaným do ETŘ, neboť vize budoucnosti je vytvořit jednotný informační systém 
Policie České republiky a nikoliv neustálé vedení duplicitních záznamů v různých 
informačních systémech, tak jak je tomu v současné době v terénní praxi při evidenci 
dopravních nehod. Toto tvrzení lze opřít o statistická a terénní fakta využitelnosti databáze 
EDN.  

K 1. červenci 2013 bylo na všech Krajských ředitelstvích policie evidováno v početních 
stavech celkem 33 693 policistů, přičemž z tohoto počtu připadalo pouhých 2 347 policistů 
dopravní služby.25  

Z uvedeného počtu policistů dopravní služby lze dovodit jak malá je využitelnost 
systému EDN, neboť právě policisté dopravní služby využívají EDN a to ještě v praxi zdaleka 
ne všichni, neboť policisté zabývající se problematikou silničního dohledu systém EDN 
nevyužívají ani nemají v převážné většině přístup do databáze. Naopak systém ETŘ je 
využíván jak příslušníky dopravní služby tak pochopitelně převažující většinou ostatních 
policistů ze zmíněného počtu, přičemž ETŘ je již postupně zaváděn i na celostátních útvarech 
Policie České republiky.  
   Mezi výhody EDN patří, mimo jiné, automatické evidování vytvořeného formuláře  
v jednacím protokolu elektronického spisu a dále uchovávání formulářů pouze v elektronické 
podobě, čímž není nutné formuláře tisknout, podepisovat, shromažďovat a fyzicky 
uchovávat. Pokud zůstane formulář nebo připojený soubor uchován pouze elektronicky 
zvyšuje se bezpečnost z hlediska ochrany osobních údajů. Bezpečnost je dále zajišťována 
pomocí pravidel pro přístupy k formulářům a souborům, veškerá aktivita je monitorován 
a zaznamenávána, čímž je v budoucnu dohledatelná. Rovněž elektronické uchovávání 
vyhovuje předpokladu národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.  

                                                 
25

 Příloha č. 1 Zápisu ze 7. porady policejního prezidenta s řediteli krajských ředitelství policie konané dne  
16. července 2013 v Praze. 
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Mezi praktické výhody EDN patří automatické vytváření elektronických zpráv  
o nehodě zasílaných na Českou kancelář pojistitelů v případě vzniku škody a na příslušné 
zdravotní pojišťovny v případě zranění u účastníků dopravní nehody. V posledních letech byl 
ve spolupráci Ministerstva dopravy a Policie České republiky vyvinut geografický informační 
systém nazvaný jednotná vektorová mapa (JVM).  

Jednotná vektorová mapa je informační systém volně dostupný na intranetových 
stánkách Ministerstva dopravy v sekci statistika dopravních nehod. V Jednotné vektorové 
mapě může uživatel vyhledat, mimo jiné, výběrem v základní mapě České republiky libovolné 
místo a Jednotná vektorová mapa v dané lokalitě vyhledá počty dopravních nehod. Dopravní 
nehody systém vyhledává z údajů zadávaných do databáze EDN. V tomto směru databáze 
EDN byť prostřednictvím Jednotné vektorové mapy plní nezastupitelnou úlohu ve vztahu 
k široké veřejnosti, například pro možnosti plánování výkonu služby na silnicích v České 
republice. 

Mezi negativa vedení evidence v EDN v současné době, patří duplicita vedení 
evidence dopravních nehod, neboť Pokynem ředitele služby dopravní policie Policejního 
prezidia České republiky ze dne 26. června 2012, došlo k úpravě, kdy je od 1. července 2012 
evidence dopravních nehod povinně dokumentována duplicitně ve dvou informačních 
systémů s tím, že lze redukovat data v EDN pouze na data statistická. Ostatní automatická 
vytváření zpráv pro zdravotní pojišťovny nebo zprávy pro Českou kancelář pojistitelů, jsou 
výhodami je zdánlivě, neboť formuláře v ETŘ již toto překonaly. Slabou stránkou EDN je 
navíc, že se jedná o distribuovaný databázový systémem, tudíž jsou nutné neustálé replikace 
dat a nezřídka dochází k duplicitě při načtení systémovým selháním nebo selháním lidského 
faktoru.  

Distribuované databázové systémy pracují s daty, která se fyzicky nacházejí na 
několika počítačích. Počítače jsou propojeny sítí a data jsou spravována systémem řízení 
distribuovaných bází dat. Pokud je řízení dat rovněž distribuováno na jednotlivé uzly sítě, 
tedy neexistuje globální schéma databáze, jedná se o heterogenní databázové systémy. 
S distribucí dat úzce souvisí problematika datových replikací, které zabezpečují aktuálnost 
dat a jejich zálohování. 26 

 
Centrální registr řidičů 
 
Centrální registr řidičů (CRŘ) je evidencí údajů o řidičích, shromažďovaných z dílčích 

registrů řidičů. Správcem informačního systému je Ministerstvo dopravy. CRŘ je informační 
systém veřejné správy podle zvláštního zákona.27 CRŘ obsahuje údaje o: 

 

 držiteli řidičského oprávnění (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, atd.), 

 rozsahu řidičského oprávnění, 

 vydanému dokladu (např. označení orgánu, který doklad vystavil včetně data, číslo  
a sériové číslo), apod. 

 
                                                 
26

 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str.  183. 
27

 § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů 
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Z CRŘ jsou předávány údaje i do schengenského informačního systému (SIS) a to ke 
všem odcizeným, zneužitým, ztraceným, nebo zneplatněným (včetně nevyplněných) 
řidičským průkazům České republiky. 

Policisté využívají z CRŘ informace o řidičích, řidičských oprávněních, vydaných 
řidičských průkazech, omezeních popř. zákazech řízení. Z pohledu plnění úkolů 
bezpečnostních složek státu je důležité zajištění nepřetržitého přístupu do CRŘ. 

Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, policie, Vojenská 
policie, obecní policie a Bezpečnostní informační služba musí mít zajištěn přímý přístup 
do centrálního registru řidičů.28 

Policisté k informacím z CRŘ přistupují cestou datové sítě intranet Ministerstva vnitra 
HERMES29) pomocí programu „Dotazy do informačních systémů“ Policie České republiky  
a Ministerstva vnitra České republiky. Dotaz je povolen podle příjmení, jména a data 
narození, případně podle rodného čísla nebo čísla řidičského průkazu. 

 
Centrální registr osob 
 
Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (CRO), jehož 

správcem je Ministerstvo vnitra.  
Tento informační systém je agendovým informačním systémem veřejné správy 

provozovaný podle zvláštního zákona.30  
 
CRO obsahuje údaje o: 
 

 státních občanech České republiky; 

 osobách, které pozbyly státní občanství České republiky;  

 cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, 
manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana České republiky. 
 
Policisté k informacím z CRO přistupují cestou datové sítě intranet Ministerstva vnitra 

HERMES31) pomocí programu „Dotazy do informačních systémů“ Policie České republiky  
a Ministerstva vnitra České republiky.  

 
CRO vede informace o občanech České republiky. Dotaz policejním uživatelům 

informačních systémů je povolen podle různých kritérií a to podle rodného čísla, rodného  
i minulého příjmení, podle místa narození, podle místa trvalého pobytu. U osob jsou vedeny  
i rodinné vazby. U některých případů bývá u osoby uveden i příznak „vazební osoba“, 

                                                 
28

 § 122 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
29) 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 80/2005, kterým se upravuje využívání datové sítě Intranet 
Ministerstva vnitra „HERMES“. 
30

 Viz § 3 odst. 1 zákona č, 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů. 
31) 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 80/2005, kterým se upravuje využívání datové sítě Intranet 
Ministerstva vnitra „HERMES“. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Jan Vrátný, Informační systémy v rámci Policie České republiky: Potenciál pro zlepšení (2014-2015_B_02) 

 

 
18 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

v těchto případech se jedná o osobu, která byla do registru zavedena z důvodu vedení vazby 
rodič a dítě nebo manžel a manželka, případně registrovaný partner a partner.  

 
Centrální registr silničních vozidel 
 
Registr silničních vozidel je evidencí silničních motorových vozidel, přípojných vozidel 

a provozovatelů těchto vozidel. Součástí evidence silničních motorových vozidel je evidence 
paměťových karet vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného předpisu 
Evropských společenství záznamovým zařízením. 32 

Centrální registr silničních vozidel (CRV) je spravován Ministerstvem dopravy. Policie 
České republiky má zajištěn nepřetržitý dálkový přístup k informacím z CRV. Policisté 
k informacím přistupují cestou datové sítě intranet Ministerstva vnitra HERMES33) pomocí 
programu „Dotazy do informačních systémů“ Policie České republiky a Ministerstva vnitra 
České republiky. 

Pro policisty přístup do CRV tedy znamená, že dotazem do CRV mohou získat 
informace o vozidlech registrovaných v České republice. Dotazy jsou policistům umožněny 
podle kompletní registrační značky, identifikační číslo vozidla (vehicle identification number, 
VIN), čísla motoru, čísla technického průkazu, čísla „malého technického průkazu“ (OTP), 
kombinace typu, barvy a roku výroby vozidla, dále podle rodného čísla nebo identifikačního 
čísla provozovatele nebo majitele vozidla. Registrační značku vozidel musí tazatelé zapisovat 
ve tvaru uvedeném na značce, tedy například ABA 00-00 .  
 

Informační systém kniha evidence práce  
 
Informační systém kniha evidence práce (IS KEP) je automatizovaný informační 

systém s manuální aktualizací provozovaný na základě právního předpisu34) a interního aktu 
řízení35) u základních útvarů Policie České republiky. V počátcích vzniku v letech 2007 až 2009 
byl systém zaváděn v rámci různých pilotních projektů u služeb dopravní policie, dnes je již 
celorepublikově rozšířen a využíván organizačními články služby dopravní policie, služby 
pořádkové policie a služby cizinecké policie.  

                                                 
32

 Viz § 4 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
33) 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 80/2005, kterým se upravuje využívání datové sítě Intranet 
Ministerstva vnitra „HERMES“. 
34 

Viz § 5 odst. 2 písm. a) a f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Viz § 60 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
35) 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti  
a plynulosti silničního provozu. 
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Účelem informačního systému Kniha evidence práce je elektronické zpracování 
informací o výkonu služby příslušníků Policie České republiky (dále jen „policie“) služby 
dopravní policie. 36 

V aplikační praxi u základních útvarů Policie České republiky slouží informační systém 
KEP k zapisování dosažených výsledků policistů za uplynulou službu v terénu nebo 
i v kanceláři, následné kontrole dosažených výsledků a jiné činnosti nadřízeným  
a v neposlední řadě k vytváření přehledu hlášení o výsledcích útvaru a porovnávání výsledků 
celých útvarů, byť se v praxi jedná o nepopulární kvantitativní porovnávání. 

Mezi praktické výhody informačního systému KEP patří: 
 

 policista, končící službu, může zapsat KEP i mimo svůj útvar, postačí se přihlásit na 
libovolném počítači připojenému k datové síti intranet Ministerstva vnitra; 

 počet sledovaných ukazatelů není prakticky omezen a lze jej nastavit programátory 
podle požadavků nadřízených; 

 žádné finanční nároky na licence. 
 
Mezi nevýhody informačního systému KEP patří: 
 

 vzhledem k rozvoji ETŘ dochází v současné době k duplicitnímu vkládání  
a shromažďování a dalšímu nakládání s totožnými daty v informačních systémech KEP 
a ETŘ, přičemž mezi systémy neexistuje komunikace a nedochází k žádnému sdílení 
již jednou pořízených dat, druhy sledovaných ukazatelů základních útvarů uložených 
v jednotlivých systémech jsou stejné; 

 duplicita dat pořízených do hlídkového listu, který lze vytvořit elektronicky 
v informačním systému Instruktáž s daty vkládanými a shromažďovanými 
v informačním systému KEP; 

 nízká rychlost připojení k datům v informačním systému KEP uloženým na některých 
SQL serverech krajských ředitelstvích Policie České republiky.  

 
 Závěrem lze k informačnímu systému KEP konstatovat, že je již v současné době 
překonán ETŘ a je na místě jeho úplné zrušení a údaje do něj vkládané policisty řešit 
vkládáním do ETŘ což již probíhá a výstupy z informačního systému KEP jsou rovněž již 
v současnosti téměř totožné s výstupy z ETŘ. Jedinou změnou, kterou by autor studie  
v tomto směru navrhl, je úprava informačnímu systému Instruktáž, kde současný list hlídky 
by bylo možné vytvořit například v textovém editoru a nikoliv jen v tištěné verzi. Tištěné 
verze hlídkových listů administrativně zatěžují a navíc snižují bezpečnosti ochrany osobních 
údajů a úniku dat a jejich zneužití. Tištěná verze z informačního systému Instruktáž v 
podstatě není ničím jiným nežli zápisem policistů v informačním systému KEP, tedy opět 
narážíme na duplicitu dat.  
 

                                                 
36 

Čl. 1 odst. 2 Závazného pokynu policejního prezidenta č. 158/2010 ze dne 28. prosince 2010, o provozu 
informačních systémů Instruktáž a Kniha evidence práce. 
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Informační systém instruktáž 
 

Informační systém Instruktáž (IS Instruktáž) je automatizovaný informační systém 
s manuální aktualizací provozovaný na základě právního předpisu37) a interního aktu řízení38) 
u základních útvarů Policie České republiky. V počátcích vzniku informačního systému 
Instruktáž v letech 2005 až 2009 byl stejně jako informační systém KEP postupně zaváděn 
pilotními projekty zpravidla u služeb dopravní policie, dnes je již celorepublikově rozšířen  
a využíván organizačními články služby dopravní policie, služby pořádkové policie, služby 
cizinecké policie a v některých případech i služby kriminální policie a vyšetřování, například 
při plánování stálých výjezdových služeb nebo při společných bezpečnostních opatření  
a bezpečnostně dopravních akcích. 

Informační systém Instruktáž byl zaveden k zefektivnění činnosti policistů, k lepší, 
jednoduší a důkladnější kontrole činnosti policistů ze strany nadřízených a možnosti 
vyhodnocování činnosti.  

Účelem informačního systému Instruktáž je elektronické zpracování obsahu 
instruktáže39), včetně potvrzení o seznámení se s instruktáží. 40) 

                                                 
37)

 Viz § 5 odst. 2 písm. a) a f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Viz § 60 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
38)

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti  
a plynulosti silničního provozu. 
39) 

Čl. 7 Závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu. 
40) 

Čl. 1 odst. 2 Závazné pokynu policejního prezidenta č. 158/2010, o provozu informačních systémů 
Instruktáž a Kniha evidence práce. 
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Mezi základní funkce informačního systému Instruktáž patří: 
 

1) Zápis instruktáží: 
 instruktáž lze jednoduše skládat z předem navolených vlastních číselníků;  
 číselníky volacích znaků, vozidel, časového harmonogramu a úkolů si nastavuje 

vedoucí, zástupce útvaru nebo pověřený policista;  
 velmi užitečná funkce je možnost sledovat instruktáže a plánovat policisty sousedních 

útvarů;  
 instruktáž lze editovat až do doby jejího ukončení, potom je uzamčena;  
 poznámky a kontroly nadřízených lze vkládat kdykoliv.  
2) Seznámení se s instruktáží:  
 policisté vidí detaily instruktáže v předem určeném čase;  
 policista se s plánovanými úkoly seznamuje elektronicky v informačním systému 

Instruktáž;  
 datum a čas seznámení se zobrazí při náhledu na tisk instruktáže;  
 jsou-li v instruktáži provedeny změny, odstraní se seznámení osob s instruktáží. 
3) Plánování výkonu služby policistů a zároveň možnost prohlížení naplánované služby:  
 lze zjistit právě probíhající, připravované nebo uplynulé instruktáže;  
 seznam naplánovaných instruktáží lze omezit na vybrané útvary;  
 existuje možnost vyhledávání klíčového slova v textech, například podle názvu 

lokality, činnosti, příjmení policisty apod.  
4) Nasazení sil a prostředků: 
 rychlý přehled nasazení sil a prostředků vhodný především pro velitele směn, vedoucí 

útvarů a zejména operační střediska; 
 zobrazení aktuálního stanoviště a vykonávané činnosti hlídky;  
 řazení dle volacích znaků. 
5)  Poznámky ke službě: 
 poznámka slouží k zápisu události související se službou, především po zahájení 

výkonu hlídky (změna činnosti hlídky, změna v členech hlídky, úraz a jiná hlášení);  
 poznámku je možné zapsat kdykoli před, v průběhu nebo i po skončení služby, počet 

poznámek je neomezený.  
6)  Kontroly činnosti hlídek: 
 kontrolu lze zapsat a vytisknout ke každé osobě, počet kontrol je neomezený; 
 kontroly lze zpětně vyhledávat podle období, útvaru, kontrolního orgánu apod.  

 
Závěrem lze k informačnímu systému Instruktáž konstatovat, že je v současné na 

místě jeho modifikace jako jedné z funkcionality do ETŘ, neboť i v kontextu se zrušením 
informačního systému KEP, které autor navrhuje, by bylo možné nejen efektivně řídit 
nasazení policejních sil a prostředků, ale bylo možné i provádět důkladné analýzy, 
vyhodnocení a kontroly výsledné činnosti policistů a všech útvarů řešit prostřednictvím 
jediného informačního systému a to ETŘ. Jak již bylo jednou zmíněno výstupy z informačního 
systému KEP jsou téměř totožné s výstupy z ETŘ a tištěná verze z informačního systému 
Instruktáž v podstatě není ničím jiným nežli zápisem policistů v informačním systému KEP. 
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4.  Informační systémy používané základními útvary Policie České republiky v rámci 
Schengenského informačního systému  

 
V rámci studia Manažerské informatiky se dostaneme, mimo jiné, k tzv. speciálním 

informačním systémům, mezi které patří i zvláštní informační systémy. Sem můžeme zařadit 
informační systémy celní správy, vojenské policie, evidence vězňů a informační systémy 
ministerstev apod.41  

Jedním ze zvláštních informačních systémů využívaných Policií České republiky je 
Schengenský informační systém (SIS). U Policie České republiky s ohledem na vstup České 
republiky do tzv. schengenského prostoru vznikly nové informační systémy, kdy přínosem 
nových systémů je získávání a využívání potřebných informací bezpečnostními orgány 
zainteresovaných členských států v různých oblastech (např. v trestním řízení, justiční 
spolupráci, celní správě, v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu apod.). S tímto 
jsou zároveň spojena i některá negativa, zejména nestabilní uživatelské prostředí, měnící se 
postupy pro práci, získání informací a také velké množství různých informačních systémů. 
Často dochází k nekompatibilitě těchto informačních systémů a nejednotnosti uživatelského 
prostředí.  

 
V následující části textu jsou uvedeny některé zřízené SIS u Policie České republiky 

v jednotlivých podkapitolách, kde je osvětleno zejména jejich využití při běžném výkonu 
služby policistů základních útvarů Policie České republiky.  
 

Pátrání po osobách (PATROS) 
 
Systém PATROS je manuálně aktualizovaný informační systém provozovaný v datové 

síti intranet Ministerstva vnitra HERMES42) (dále jen „síť intranet“).43 
Systém PATROS (IS PATROS) je na současné technologii v provozu od roku 1997, kdy 

nahradil původní systém založený na lokálních databázích s dávkovou aktualizací databáze 
centrální.  

V PATROS jsou počítačově vedené evidence osob, po kterých bylo na území České 
republiky vyhlášeno pátrání. Jedná se o osoby:  

 

 hledané,  

 pohřešované, 

 které nejsou schopny nebo nemohou prokázat svoji totožnost, případně 

 nalezené mrtvoly neznámé totožnosti či kosterní nálezy. 
 

PATROS je určen zejména k využití při pátrací činnosti příslušníků služby kriminální 
policie a vyšetřování. Z pohledu běžného výkonu policistů služeb dopravní policie je tento 

                                                 
41

 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str.  165. 
 42 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 80/2005, kterým se upravuje využívání datové sítě Intranet 
Ministerstva vnitra „HERMES“. 
43 

Čl. 11 odst. 1 Závazného pokynu policejního prezidenta č. 55/2013, o některých pátracích informačních 
systémech. 
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systém rovněž na úrovni základního dotazu využíván a to při každé základní silniční kontrole 
řidiče motorového vozidla, ale i při kontrole ostatních osob, včetně kontrol osob na vnitřní či 
vnější hranici Schengenského prostoru. Česká republika má vnější hranici tvořenu pouze 
mezinárodními letišti. V současné době je k dispozici policistům v terénu nejen nepřetržité 
spojení na dispečera zajišťujícího lustrace osob v informačních systémech propojených 
do SIS, ale i přenosná IT technika, jejímž prostřednictvím a propojením radiového spojení 
mohou policisté do zdrojového systému vstupovat. V informačním systému PATROS je mnoho 
záznamů, ne všechny záznamy jsou však vkládány do SIS. Do SIS jsou vkládány údaje  
k osobám: 
 

 hledaným za účelem zatčení, předání nebo vydání – podkladem je evropský zatýkací 
rozkaz EZR či mezinárodní zatýkací rozkaz; 

 pohřešovaným – zletilým a způsobilým; 

 pohřešovaným – zletilým a nezpůsobilým; 

 pohřešovaným – nezletilým; 

 týkající se pobytu pro justici – soudu nebo státního zastupitelství za účelem doručení 
písemnosti. 

 
 Pro terénní praxi je pozitivem, že hlídky v terénu mohou využívat PATROS pomocí 
programu na on-line lustrace v mobilní výpočetní technice cestou radiové sítě. 
 Mimo standardních údajů vedených k osobě v pátrání, jako je jméno, příjmení, 
fotografie, popis osoby, jsou o osobě vedeny i některá zvláštní znamení osob, která jsou 
vkládány při vyhlašování pátrání do PATROS.  
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 Vzor obrazovky pro zadávání zvláštních znamení a tetování 
 

 
 
Ilustrace: Vzor obrazovky pro zadávání zvláštních znamení a tetování.44 
 

                                                 
44

 Kriminalistický ústav Praha. 
http://portal.pcr.cz/npprlzpv/opktpit/Listy/PATROS%20-%20pátrání%20po%20osobách.pdf 
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 Pátrání po motorových vozidlech 
 

Informační systém pátrání po motorových vozidlech (IS PATRMV) je státní 
automatizovaný Informační systém, provozovaný Policií České republiky. Jde o jeden ze 
základních nástrojů využívaný k plnění úkolů Policie České republiky na úseku pátrání po 
motorových vozidlech, ale i přívěsů apod. a registračních značkách. 

Informační systém PATRMV je manuálně aktualizovaný informační systém 
provozovaný v síti intranet. 45 

Společně s informačním systémem PATROS patří do kategorie informačních systémů 
Policie České republiky provozovaných na úseku pátrání po osobách a motorových vozidlech. 
Jednotný postup při provozování obou zmíněných informačních systémů je upraven interním 
aktem řízení, kterým je závazný pokyn Policejního prezidenta č. 55/2013, o některých 
pátracích informačních systémech. Ten je dále doplněn interním aktem řízení o postupech 
pátrání, kterým je závazný pokyn Policejního prezidenta č. 135/2010, o pátrání.  

 
Informační systém PATRMV je počítačově vedený systém evidence pátrání po 

vozidlech, po kterých bylo na území České republiky vyhlášeno pátrání. Pro tyto účely se za 
vozidla pokládají: 

 

 osobní vozidla, 

 nákladní vozidla, 

 autobusy, 

 jednostopá motorová vozidla, 

 traktory a zemědělské stroje, 

 přívěsy a návěsy, 

 obytné přívěsy, 

 speciální stroje, 

 tabulky registračních značek (RZ) těchto vozidel. 
 
Dotazy do Informačního systému PATRMV je možno zadávat i jen podle počátku 

registrační značky, VIN (Vehicle identification number – identifikační číslo vozidla), čísla 
motoru nebo případně podle dalších specifik vozidla (barva registrační značky, druh, typ nebo 
barva vozidla, mezinárodní poznávací značka – MPZ), součásti Policie České republiky, 
který pátrání vyhlásil, nebo který vozidlo nalezl, podle intervalu data vyhlášení nebo nalezení, 
podle jména, příjmení a data narození osoby, která odcizení vozidla oznámila, případně podle 
kombinace těchto údajů. 

                                                 
45 

Čl. 25 odst. 1 Závazného pokynu Policejního prezidenta č. 55/2013, o některých pátracích informačních 
systémech. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Jan Vrátný, Informační systémy v rámci Policie České republiky: Potenciál pro zlepšení (2014-2015_B_02) 

 

 
26 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Informační systém PATRMV je zdrojovou aplikací pro zasílání záznamů pátrání po 
vozidlech a registračních značkách do Schengenského informačního systému a systému 
Interpolu ICIS46 za Českou republiku. Do SIS jsou prostřednictvím tohoto systému 
poskytovány následující údaje k: 

 

 vozidlu – nahlášené jako odcizené; se známým číslem VIN do 10 let stáří automobilu; 
označené jako veterán bez ohledu na stáří vozidla; ostatní v případě významu pro 
trestní řízení (např. jako důkaz nebo pro účely vrácení vozidla poškozenému); 

 tabulce registrační značky – všechny do dvou let od vyhlášení pátrání; dále pak jen  
v případě významu pro trestní řízení.  
 
Data z informačního systému PATRMV jsou zároveň předávána i do informačního 

systému LOOK. Informační systém LOOK obsahuje údaje o digitalizaci registračních značek 
při průjezdu motorových vozidel, fotodokumentaci v případě pozitivní lustrace registrační 
značky v pátracích systémech a databáze pro automatickou lustraci „REGISTR”, „ODCIZENÉ”, 
„BLOKOVANÉ” a „SLEDOVANÉ”.47 

Tento systém slouží k automatickému rozpoznávání textů registračních značek 
motorových vozidel.  

Slouží k automatizovanému rozpoznávání textů registračních značek (RZ) motorových 
vozidel (dříve též státní poznávací značka – SPZ). V zahraničí je tato funkce označována 
ANPR, ALPR, LPR (Automatic Number/License Plate Recognition).48 

 
Příklady instalací:  

 
 Maďarsko49 

 Budapest Ferihegy International Airport – vstupní závorový a parkovací systém. 

 Hraniční přechody – kontrola na hraničních přechodech. 

 Parlament – vjezdový systém na parkoviště. 

 Národní policejní velitelství – přístupový systém. 

 Čerpací stanice ARAL (oblast Budapešti). 

 Budapest Szervita tér – parkovací systém. 
 
 Slovensko50 

 Slovnaft – vjezdový systém. 
 
 Česká republika51 

 Hraniční přechody – více než 77 instalací na hraničních přechodech. 

                                                 
46 

Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 123/2010, o informačním systému Interpolu. 
 
47

 Čl. 9 odst. 1 Závazného pokynu Policejního prezidenta č. 53/2007, o informačních systémech projektu 
Automatická kontrola vozidel. 
48

 Vývoj software LOOK. HISYS. http://www.hisys.cz/naše-nabidkvývojoj-software/look/ 
49

 Reference. LOOK Scan´System. http://www.looksystem.cz/reference/ 
50

 Reference. LOOK Scan´System. http://www.looksystem.cz/reference/ 
51

 Reference. LOOK Scan´System. http://www.looksystem.cz/reference/ 
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 Pražský kamerový systém. 

 Čepro – vjezdový systém. 

 Pražský hrad – kompletní parkovací systém včetně přidělování a garantování 
parkovacích míst. 

 Parkovací systém Letiště Praha. 
 
Pokud je tento systém nastavený na vyhledávání registračních značek, které jsou 

například v databázi odcizených vozidel, slouží velmi dobře tento systém k vypátrání vozidel, 
ale nejen odcizených, ale i zájmových například pro útvary služby kriminální policie nebo  
i jiné bezpečností složky či zpravodajské služby.  

Rovněž jsou tyto systémy v současné době provozovány jako mobilní verze systému 
„LOOK“ při běžném výkonu služby policistů v terénu, kdy jsou nainstalovány ve vozidlech 
policie. Tato mobilní zařízení velmi dobře plní svoji úlohu v oblasti pátrání po vozidlech, 
pracují v automatickém režimu, což je velkou výhodou.  
 

Informační systém cizinců 
 
Informační systém cizinců (systém CIS) je automatizovaně a manuálně aktualizovaný 

informační systém provozovaný celoplošně Policií České republiky (dále jen „policie“) na 
základě právních předpisů.52 

Postup k jednotnému provozování systému CIS je upraven interním aktem řízení53). 
Ten je dále doplněn pokynem ředitele služby cizinecké policie54). 

Systém CIS patří do skupiny systémů zřízených a provozovaných na úseku cizinců 
a azylantů. Správcem CIS je Ředitelství služby cizinecké policie Policejního prezidia České 
republiky. Systém CIS je v provozu od června roku 2004.  

Systém CIS umožňuje automatizované on-line dotazy prostřednictvím intranetové 
sítě Ministerstva vnitra do národní součásti SIS, národní součásti Vízového informačního 
systému a informačního systému Stíhaných, podezřelých a prověřovaných osob, přičemž  
u tohoto IS je odpověď na dotaz omezena na osoby stíhané, podezřelé a prověřované, které 
informační systém označuje jako cizince. 

Do systému CIS jsou každou hodinu importovány dávkovými přenosy údaje z ETŘ,  
z informačních systémů PATRMV a PATROS. 

Systém CIS je dále propojen s SIS a se základními registry státní správy. Ze systému 
CIS jako zdrojového informačního systému (informační systém sloužící jako zdroj údajů pro 
jiný informační systém) se exportují údaje formou on-line datových přenosů do národní 
součásti SIS ze subsystémů Evidence nežádoucích osob (ENO) a Evidence ztracených  
a zcizených dokladů cizinců (ZZD), do základního registru obyvatel (ROB)55 a do aplikace, ze 
které se poskytují údaje orgánům veřejné moci (agendový informační systém cizinců).56 

                                                 
52

 Čl. 1 odst. 1 Pokynu policejního prezidenta č. 200/2013, o informačním systému cizinců. 
53

 Pokyn policejního prezidenta č. 200/2013, o informačním systému cizinců. 
54

 Pokyn ředitele služby cizinecké policie č. 150/2010, o pobytu cizinců. 
55 

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
56 

Viz § 158 odst. 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Subsystém ENO je v provozu od roku 1999. Jedná se o počítačově vedený systém 
evidence osob se zákazem pobytu v České republiky, tzv. nežádoucích osob. Pojem 
nežádoucí osoba je definován právním předpisem57). Obsahuje základní identifikační údaje 
o osobě cizince včetně upřesnění, do kdy zákaz pobytu platí. Umožňuje tedy rychle získat 
informace ke konkrétní osobě, zda má či nemá zakázaný pobyt v České republice. Data jsou 
přebírána od služby cizinecké policie. 

Subsystém ZZD slouží k evidenci ztracených, zcizených či nalezených cestovních 
dokladů. Pod pojmem cestovní doklad můžeme chápat zejména cestovní pas, cestovní 
průkaz totožnosti, hraniční průvodka apod. Po nahlášení ztráty cestovního dokladu ze strany 
cizince je u této osoby provedena bezpečnostní prověrka58) a cizinci je současně vystaveno 
potvrzení. Služba cizinecké policie následně informace o ztrátě, zcizení či nálezu cestovního 
dokladu zavede do ZZD a zajistí zveřejnění čísla ztracených, odcizených nebo neplatných 
cestovních dokladů na veřejných internetových stránkách.  

 
Informační systém opatření 
 
Informační systém opatření (IS OPATŘENÍ), dříve označován jako opatření na státní 

hranici (OHS) je v provozu od roku 1993.  
Postup za účelem jednotného provozování tohoto informačního systému je upraven 

interním aktem řízení.59  
Informační systém OPATŘENÍ je počítačově vedený systém evidence požadavků 

k osobám a to k občanům České republiky i cizincům, motorovým vozidlům, dokladům  
a jiným věcem (letadla, plavidla, apod.), na provedení opatření na hraničních přechodech 
České republiky, mimo tyto hraniční přechody ve vnitrozemí České republiky a v rámci 
Schengenského prostoru. Pojem hraniční přechod je pro tyto účely definován v interním aktu 
řízení.60  

Systém obsahuje identifikační údaje osob, vozidel, dokladů a jiných věcí, na něž byly 
uplatněny požadavky na provedení jednorázových nebo trvalých opatření na hraničních 
přechodech České republiky, identifikaci útvarů Policie České republiky, které požadavky 
uplatnily, a druhy uplatněných požadavků. Dále je uveden buď seznam hranic se sousedními 
státy a typů hraničních přechodů, nebo seznam jednotlivých hraničních přechodů, jichž se 
požadavky týkají. Informační systém OPATŘENÍ současně zaznamenává a zpracovává hlášení 
o jednotlivých úkonech blokací provedených dotčenými útvary cizinecké policie. Tato došlá 
hlášení systém eviduje a statisticky vyhodnocuje. Po zpracování těchto hlášení (tzv. hlášenky) 
jsou pak zasílány zpět dožadujícím se útvarům. Informačním systémem OPATŘENÍ jsou také 
sledovány platnosti jednotlivých blokací. Po vypršení této doby platnosti automaticky nabízí 
prošlou blokaci k prodloužení nebo zrušení. Požadavky na blokace lze obecně rozdělit na 
jednorázové nebo trvalé. 

                                                 
57

 Viz § 154 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
58

 Čl. 17 Pokynu ředitele služby cizinecké policie č. 150/2010. 
59)

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 75/2007, kterým se stanoví postup při uplatňování a realizaci 
požadavků k osobám a věcem a při provozování informačního systému OPATŘENÍ. 
60

 Čl. 3 písm. a) Závazného pokynu policejního prezidenta č. 75/2007.  
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Do SIS je možné prostřednictvím informačního systému OPATŘENÍ vkládat záznamy 
k osobám, vozidlům, plavidlům letadlům a kontejnerům jen pro účely skryté kontroly. 
Konkrétní kritéria pro zařazení záznamu do SIS stanoví interní akt řízení.61 

V centrální databázi tohoto systému je dále veden archiv požadavků. Aplikace nad 
centrální databází byla vyvinuta v prostředí Delphi 7 Professional 62) a zahrnuje i použití řady 
uložených procedur. Tato aplikace umožňuje i vzdálené připojení databáze, a tím i činnost 
několika operátorů současně.  
 

Informační systémy veřejné správy v rámci Schengenského informačního systému 
 
V rámci SIS systému existují i další informační systém České republiky, přičemž se 

jedná o systémy veřejné správy. Ze strany těchto systémů veřejné správy je vkládáno 
množství přibližně 2 000 až 3 000 záznamů o odcizených nebo ztracených dokladech. Tohoto 
nemalého množství se může potencionálně jednat i o fingované krádeže dokladů za účelem 
možného dalšího zneužívání například k podvodům. Jedná se o informační systémy 
spravované Ministerstvem vnitra České republiky (evidence občanských průkazů a evidence 
cestovních dokladů), informační systémy Ministerstva dopravy (centrální registr silničních 
vozidel a centrální registr řidičů) a informační systémy Ministerstva zahraničních věcí 
(evidence diplomatických a služebních pasů). Tyto informační systémy jsou v aplikační praxi 
policistů prostřednictvím subsystémů SIS využívány při běžném výkonu služby, přičemž často 
se podaří policistům v terénu zajistit ztracené nebo odcizené doklady.  

 
Zhodnocení SIS využívaných základními útvary Policie České republiky 
 
Oblast stálého zvyšování počtu informačních systémů zaváděním nových, často bez 

jejich propojování se stávajícími nebo jejich redukce, není u Policie České republiky 
koncepčně zvládnutá. Tvorba je spíše nahodilá a plyne z aktuální potřeby vyřešit jednotlivou 
problematiku. Se zmíněnými potřebami úzce souvisí, mimo jiné, oblast projektování, provoz  
a údržba informačních systémů. 

Provoz, zejména jeho zahájení přináší řadu problémů. Lze použít různých strategií 
projektování (zavádění) informačních systémů. Jedná se především o následující strategie 
souběžná, pilotní, postupná, nárazová.63  

U Policie České republiky se lze v praxi setkat většinou s využitím souběžné strategie, 
což přináší pro uživatele nemalé obtíže. Naopak se strategií nárazovou se v terénní praxi 
policisté setkávají jen výjimečně, v poslední době tomu bylo například v oblasti zavedení SIS 
druhé generace, které proběhlo v dubnu roku 2013 nárazově, což je pozitivní trendem.  
 V rámci současného využívání SIS druhé generace je skrytým potenciálem pro zlepšení 
myšlenka propojení některých českých registrů státní správy s SIS provozovaných mimo Policii 
České republiky, například CRV by měl být implementován přímo do informačního systému 
PATRMV, neboť tyto systémy spolu úzce souvisí a není vhodné vést data duplicitně v obou 

                                                 
61

 Čl. 20 odst. 3 a příloha č. 5 závazného pokynu policejního prezidenta č. 75/2007.  
62)

 Jedná se o produkt společnosti Borland z roku 2002. Výhodou je jeho stabilita, rychlost a nízké nároky na 
hardware. Pracuje na základě podpory operačního systému Windows XP. 
63

 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str.  141. 
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systémech. Důvodem je, mimo jiné, fakt vysokého počtu odcizených vozidel na území České 
republiky a v ostatních zemích Evropské unie, a přitom je velmi nízká úspěšnost odhalování 
této sofistikované trestné činnosti. Jde o dlouhodobě trvající problematiku, některá vozidla 
se sice podaří nalézt, například pomocí různých vyhledávacích systémů a zabezpečení, ale 
mnohdy se nepodaří již rozkrýt celý komplex organizovaných skupin páchajících tuto 
organizovanou trestnou činnost. 

Kladně lze hodnotit propojení mezi informačním systémem mezinárodní spolupráce 
(EVIN) a národním systémem ETŘ. Dnem 13. prosince 2013 došlo k on-line propojení 
a možnosti komunikace mezi informačním systémem EVIN 64) a ETŘ. Tuto komunikaci je 
významnou příležitostí v mezinárodní spolupráci a dosud skrytým potenciálem efektivnější 
součinnosti základních policejních útvarů jednotlivých členských států. 

Policie České republiky prostřednictvím Policejního prezidia, jednotlivými odbory 
Interpol, Sirene, Europol využívá ke komunikaci se zahraničními subjekty informační systém 
EVIN. Zlepšení spolupráce je zejména v samotné možnosti výměny informací a hlavně 
zrychlení vzájemné výměny informací a prostřednictvím funkcionality systému „ETŘ on-line“, 
kdy se dokumenty ze spisu v systému ETŘ zasílají přímo pro systém EVIN a stejně tomu 
naopak při zasílání dokumentů z informačního systému EVIN do ETŘ. Spuštěním tzv. 
„komunikace ETŘ-EVIN“ došlo k možnosti zajištění mezinárodní spolupráce ETŘ, čímž došlo 
k odstranění neefektivního přenášení dat do jiných aplikací (elektronickou poštou nebo 
v některých případech faxem či písemně). Schengenskou spoluprací v běžném výkonu služby, 
rozumíme zpravidla oblasti tzv. případové agendy mezinárodní policejní spolupráce spadající 
k řešení útvarům Sirene, Interpolu a Europolu.  

Tyto agendy lze standardně uskutečnit pomocí funkcionalit ETŘ (postoupení spisu, 
spolupráce, podpisová kniha). Zmíněnými případovými agendami se rozumí například: 
 

 zajišťování mezinárodního pátrání po osobách a věcech; 
 zjišťování místa bydliště a trvalého pobytu; 
 příprava a koordinace přeshraničních pronásledování; 
 zjišťování totožnosti neznámé osoby, mrtvoly, k částem lidských těl a kosterním 

nálezům; 
 zjišťování druhu pobytu a prověřování oprávněnosti pobytu dotčené osoby 
 zjišťování totožnosti fyzických i právnických osob; 
 zjišťování totožnosti majitelů, držitelů a řidičů dopravních prostředků (zejména 

vozidel, motocyklů, lodí a letadel;) 
 vyřizování žádostí k dokladům opravňujícím řídit dopravní prostředky, tedy řidičský 

průkaz, lodní průkaz a letecký průkaz; 
 výměna kriminálně-policejních informací a poznatků u prošetřovaných případů 

trestné činnosti včetně popisu způsobu páchání skutku; 
 vyhledávání výnosů z trestné činnosti; 
 v posledních letech i velmi důležitá výměna informací k účasti zájmových fanoušků na 

sportovních či jiných společensko-kulturních akcích; 
 zjištění informací o transportu zájmového druhu zboží či materiálu do jiného státu; 

                                                 
64)

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 98/2009, o informačním systému EVIN. 
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 výměna informací související s konáním demonstrací či jiných významných akcí 
souvisejících s politickým děním. 

 
Závěrem k zhodnocení SIS nutno podotknout, že přistoupení České republiky 

do Schengenského prostoru a zároveň připojení do SIS bylo správným krokem. Je třeba si 
uvědomit, že s ohledem na geografickou polohu České republiky se snadno stáváme tranzitní 
zemí nejen z pohledu bezpečnostní problematiky. Před vstupem naší země do 
Schengenského prostoru u Policie České republiky panovala určitá nejistota a nedůvěra ke 
zvláštním informačním systémem SIS. Dnes lze již říci, že lustrace v SIS a realizace požadavků 
v systému zavedených je běžnou činností policistů v každodenním přímém výkonu služby, 
přičemž počty dotazů každoročně vzrůstají a tím je jasné, že jde o systém pro Policii České 
republiky jako celek potřebný.  
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5.   Ochrana osobních údajů  
 

Za účelem zvýšení ochrany osobních údajů byl v České republiky přijat obecně 
závazný právní předpis, kterým je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon o ochraně 
osobních údajů) a byl zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „úřad“). Úřad má 
pozici nezávislé instituce a působí jako ústřední správní úřad ve věcech ochrany osobnosti. 
Úkolem úřadu je, mimo jiné, ochrana Listinou základních práv a svobod zaručeného, práva na 
ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života 
a neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. 
Ochrana osobních údajů, respektive právní bezpečnost informací jako komplex se dotýká 
i dalších právních předpisů nežli Listinu základních práv a svobod a zákonem o ochraně 
osobních údajů. Právní bezpečnost informací zajišťuje:  

 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní 
ochraně počítačových programů (kodifikované znění směrnice 91/520/EHS) 
programů; 

 zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon); 

 zákon č. 167/2012 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví  
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon  
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
 
V současné společnosti je vlivem rozvoje informačních technologií právní ochrana 

bezpečnosti informací a ochrana osobních údajů stále více narušována nově vznikajícími 
možnostmi úniku dat a zneužívání informací při používání informační a komunikační 
technologie. Se vznikem zmíněných nových možností narušování ochrany osobních údajů  
a úniku dat zneužívání informací bude nutné, aby společnost přijala i nové právní úpravu, 
neboť v této oblasti zastarávají za mnohem rychlejším rozvojem současné informační 
společnosti.  
 

Možnosti úniku dat a zneužívání informací a jejich důsledky 
 
Při hodnocení úniků nebo zneužití informací se ukazuje, že nejslabším článkem v celém 

systému ochrany dat a informací je lidský faktor. Z jednotlivých úniků informací je známo, že 
nejrizikovějším faktorem úniku informací jsou vlastní, interní zaměstnanci organizace. 
Odhaduje se, že až 80% případů porušení ochrany informací je způsobeno právě jimi. Pokud 
se přidá jejich nespokojenost, zloba nebo pomstychtivost, riziko se zvyšuje. To rovněž 
narůstá s koncentrováním pravomocí. Ve většině případů je správce informačního systému 
současně bezpečnostním manažerem. Jiným faktorem jsou bývalí zaměstnanci, jejichž funkce 
souvisela s provozem informačního systému. Informační bezpečnost organizace zajišťují lidé. 
Proto ve všech fázích personálních činností se management musí zajímat o jejich kvalifikaci  
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a zejména charakterové vlastnosti jako přednost, vytrvalost a také loajalitu k organizaci. To 
vše významně ovlivňuje vlastní bezpečnost dat a informací. 65  

V terénní praxi policistů může k únikům osobních údajů a dalších informací a jejich 
zneužívání zpravidla docházet při: 

 

 zneužití osobních údajů z evidenčních informačních systémů Policie České republiky; 

 zneužití informací z informačních systémů Policie České republiky pro plánování 
výkonu služby. 
 
V prvním případě zneužívání osobních údajů z evidenčních informačních systémů 

Policie se v praxi jedná o získávání informací o stavu a průběhu šetření širokého druhu 
událostí prošetřovaných každodenně Policií České republiky. Tyto informace lze v dnešní 
době nalézt zejména v ETŘ a EDN a je jen otázkou přístupových práv a rolí v jednotlivých 
informačních systémů, kdo se a jak dostane k informacím. V neposlední řadě informace 
z prošetřovaných případů lze získat i ve stále se vytvářejících spisů v listinné podobě. Další 
potenciálním zneužíváním osobních údajů je získávání informací o konkrétních osobách, 
věcech nebo vozidlech, nejen v již zmíněných ETŘ a EDN, ale cestou programu „Dotazy do 
informačních systémů“ Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky, kde lze 
snadno získat informace o osobách a vozidlech.  

V druhém případě zneužívání informací z informačních systémů Policie České 
republiky pro plánování výkonu služby se jedná o získávání informací o minulém, aktuálním  
a budoucím nasazení sil a prostředků Policie České republiky. Neoprávněným únikem těchto 
informací lze umožnit organizovaným zločineckým strukturám vytvoření potenciálu pro 
vybudování vlastního jednotného „zločineckého“ informačního systému. 

Potenciální jednotný informační systém pro potřeby zločineckých struktur, by mohl 
umožňovat obdobně jako některé informační systémy Policie: 

 
 zmapování stavu sil a prostředků Policie České republiky určených k potlačování 

kriminality, zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti atd.; 
 vytvoření vlastního informačního systému, který dokáže předpovědět budoucí 

plánování výkonu služeb, tedy pohyb a počet policejních sil a prostředků v přesných 
lokalitách v přesný čas, modifikace geografického informačního systému apod.; 

 vytvoření vlastního informačního systému, který předpoví budoucí materiálně 
technické vybavení Policie České republiky; 

 vytvoření vlastního informačního systému, který předpoví budoucí vývoj Policie České 
republiky.  
 
Všechny zmíněné potencionální předpoklady k vytvoření určitého jednotného 

informačního systému zločineckých struktur jsou jen úvahy autora studie. Oponenti názoru 
by určitě konstatovali, že organizovaných skupin či zločineckých struktur existuje celá řada  
a je mezi nimi konkurenční prostředí, čímž je vize vybudování určitého jednotného 
informačního systému zločineckých struktur spíše nereálná. Nicméně myšlenka vytváření 
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 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str.  261. 
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alespoň dílčích informačních systémů ze strany zločinců je s ohledem na technologický 
pokrok určitě reálná.  

 
Nedostatky zajištění ochrany osobních údajů v oblasti interních aktů řízení 
 
Nedostatkem v oblasti ochrany dat a informací proti zneužití a úniku jsou i interní 

akty řízení Policie České republiky upravující jednotlivé dílčí systémy, zejména s ohledem na 
oprávněnost vstupů a požadavků na bezpečnost a ochranu osobních údajů. Tyto interní akty 
v podstatě vytvářejí prostředí, ve kterém není pro policisty snadné plnit své úkoly. Ochrana 
osobních údajů a bezpečnostní politika v této oblasti dominuje nad posláním policie. V tomto 
střetu zájmů je nutné do budoucna najít optimální úroveň ochrany soukromí jednotlivců na 
jedné straně a zájmů společnosti na straně druhé, což může být celospolečenský problém.  

Ze strany Policie České republiky by však již dnes bez ohledu na střety zájmů mohlo 
dojít ke spojení některých informačních systémů a jejich postupné redukci. Právě v redukci 
informačních systémů je totiž skrytý i potenciál pro zvýšení ochrany osobních údajů  
a eliminování možnosti zneužití informací, ze současného vysokého počtu existujících 
informačních systémů.  

 
Praktická ochrana osobních údajů před zneužitím 

 
Praktická ochrana osobních údajů a informací před možnostmi jejich úniku z policejních 

informačních systémů a možnostmi jejich zneužití uživateli je realizována celou řadou opatření. 
Používána jsou opatření programového charakteru, například monitorování činnosti, historie 
zaznamenávání přístupů do spisů nebo počáteční kontrola přístupu nutností zadání 
přihlašovacích údajů a hesla. Mezi další opatření patří pravidelné zálohování dat, organizační 
opatření, technická opatření nebo různé zašifrování dokumentů a antivirová ochrana.  

Mezi nejpraktičtější opatření využívaná v činnosti základních útvarů Policie České 
republiky patří opatření organizačního charakteru a opatření technická, o kterých je pojednáno 
dále.  
 

Organizační opatření 
 

Jsou často neprávem považována za doplňková. Obvykle přitom nejsou příliš 
nákladná, ale při jejich důsledném dodržování lze dosáhnout podstatného zvýšení 
bezpečnosti. Organizační opatření především zahrnují tyto oblasti: 

 

 zásady a pravidla pro práci s informačními a komunikačními technologiemi v rámci 
organizace; 

 určení stupně důvěrnosti a ochrany jednotlivých informací; 

 personální práci jako výběr, školení a prověřování pracovníků; 

 postup identifikace uživatele informačních systémů a pravidla pro práci s hesly. 66  
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 POŽÁR, J. Manažerská informatika. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, str.  268. 
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Zmíněná opatření jako jsou zásady a pravidla pro práci s informačními 
a komunikačními technologiemi, určení stupně důvěrnosti a ochrany informací a postupy pro 
identifikaci uživatelů jsou u Policie České republiky interně podrobně upravené a obecně 
systémově dobře zvládnuté. Nicméně v terénní praxi se jen stěží daří, zejména základním 
útvarům s vyšším počtem policistů, zajistit jejich důsledné dodržování. Na nedodržování 
patřičných zásad působí například nutnost práce vysokého počtu uživatelů na jednom 
počítači, kdy dochází ke střídání uživatelů a k neodhlašování policistů ze systému a následné 
práci jiných policistů.  
 Opatření personální, různá školení a prověřování policistů v oblasti pravidel používání 
informační technologie a ochrany dat a informací proti úniku je u Policie České republiky 
v posledních letech v terénní praxi podceňovanou oblastí.  

Opatření jsou podceňována ze strany řadových policistů, ale i manažerů na všech 
úrovních řízení a to ze dvou základních důvodů.  

Prvním důvodem je fakt, že v době existence bývalých Okresních ředitelství Policie 
České republiky do roku 2009, bylo na každém ředitelství zřízeno pod kanceláří ředitele 
alespoň jedno systemizované místo policisty zabývajícího se správou a kontrolou osobních 
údajů. Tito policisté kromě kontroly zajišťovali i odborná školení, přednášky a prezentace, ale 
i praktická doporučení a rady přímo při práci policistům. Postupnými reformami v Policii 
České republiky tato systemizovaná místa postupně zanikla. V dnešní době tuto činnost 
vykonávají jeden až dva policisté nebo občanští zaměstnanci v rámci celého krajského 
ředitelství, což je jeden z důvodů proč není prováděno školení a přezkušování policistů přímo 
v praxi odborníky přes danou problematiku.  

Druhým důvodem je fakt současného zajištění školení a přezkušování policistů 
v oblasti užívání informačních systémů a ochrany dat a informací proti únikům. V praxi toto 
existuje jen na úrovni vedoucích základních útvarů Policie České republiky. Zde se však 
objevuje neochota manažerů těchto útvarů nejen řešit problematiku ochrany osobních 
údajů, ale dokonce i používání informačních systémů jako komplex řízení. Příkladem může 
být i stále se vyskytující neochota pracovat s ETŘ, byť se v současné době jedná  
o nejrozšířenější informační systém u Policie České republiky. V terénní praxi se mezi 
manažery základních útvarů i mezi vrcholnějšími policejními manažery najdou policisté, kteří 
využívají informační technologie a zejména informace z informačních systémů získávají tím, 
že zadávají své požadavky podřízeným, neboť sami nejsou ochotni se učit novým možnostem 
vyhledávání informací, byť se mnohdy jedná o velice snadné a časově nenáročné operace.  

Rovněž ze strany manažerů v aplikační praxi stále převládá tendence nutnosti 
vytváření dokumentů, zakládání různých statistických výkazů, přehledů a hlášení, vytváření 
sběrných archů a to vše v listinné podobě, přičemž právě tištěné dokumenty v sobě skrývají 
možnosti zneužití informací. Proto by měli policejní manažeři usilovat o vytvoření vlastních 
opatření spočívajících v redukci tisku listinných dokumentů, které jsou vytvořeny 
elektronicky, neboť by toto opatření významně přispělo k ochraně osobních údajů  
a informací pocházejících z činnosti Policie České republiky před jejich zneužitím.  
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Fyzická opatření 
 

Fyzickými opatřeními se rozumí všechna opatření, použitá k zajištění fyzické ochrany 
informačních systémů proti náhodným a úmyslným hrozbám. Zajišťují ochranu informačních 
systémů pomocí technických prostředků ochrany. Úkolem fyzických opatření je zabezpečení 
budov, ve kterých je informační systém umístěn, jeho ochrana před přírodními vlivy  
a opatření proti neoprávněnému vniknutí osob do těchto objektů. Dále fyzická opatření řeší 
bezpečné uložení datových nosičů (diskety, disky, CD a DVD nosiče aj.). 67 

Obdobně jako technická opatření jsou i opatření fyzického charakteru u Policie České 
republiky interně podrobně upravené a obecně systémově dobře zvládnutá. Nicméně 
v terénní praxi se ani tato nedaří všechna zajistit.  

Systémy zabezpečení budov kde jsou umístěny informační systémy, jejich ochrana 
před přírodními vlivy jsou poměrně dobře zvládnutá, byť při povodních v roce 2002 se 
ukázalo jak nešťastné řešení bylo budování telefonních ústředen ve sklepích policejních 
budov. 

Opatření proti neoprávněnému vniknutí osob do objektů Policie České republiky 
a tím eliminování možnosti úniku informací jsou stále v některých lokalitách nedostatečná. 
Policejní budovy zůstávají v mimopracovní době bez fyzické ostrahy, zpravidla dozorčí služba, 
vykonává službu v terénu a budovy obvodních oddělení zůstávají bez fyzické přítomnosti 
policistů.  

Opatření bezpečného ukládání datových nosičů, respektive pořízených digitálních 
fotodokumentací nejsou v praxi na základních útvarech Policie České republiky dobře 
zvládnutá. Stále existují útvary, kde vytváří vlastní digitální archivy na discích sdílených do 
všech nebo většiny počítačů na útvaru, přičemž do archivu pak mají přístup většina nebo 
všichni policisté z útvaru. Přitom právě fotodokumentace jsou žádaným artiklem 
investigativních žurnalistů nebo zločinců a není tajemstvím, že v minulosti se objevily případy 
úniku fotografií vytvořených činností Policie České republiky. V aplikační praxi přitom dnes 
existují možnosti jak úniky fotografií eliminovat, například pomocí ETŘ tuto možnost 
umožnuje, toto řešení však opět naráží na neochotu samotných policistů, ale i policejních 
manažerů přistoupit na tento nový trend. Dalším řešením je možnost ukládání fotografií 
do systému K-FOTO. Tento systém je distribuovaná aplikace pro podporu chodu fotografické 
laboratoře a centrálního obrazového archivu digitálních fotografií, pořízených v rámci 
činnosti útvarů Policie České republiky, tudíž umožňuje ukládání fotografií na jednotném 
externím disku například celého krajského ředitelství Policie České republiky. Systém navíc 
umožňuje nastavení uživatelských přístupů a zaznamenávání historie přístupů. Ani toto 
opaření nebývá ve většině případů aplikováno, neboť se opět projevuje neochota samotných 
policistů, ale i policejních manažerů přistoupit na jiný trend než bývají zavedené zvyklosti, 
například pevné disky počítačů nebo disky v jednom počítači ve složce sdílené všem 
policistům ze základního útvaru bez zaznamenávání historie náhledů apod. 

Opatření typu dodržování pořádku na pracovištích, ukládání zpracovávaných 
listinných spisových materiálu do uzamčených prostor, neponechávání výtisků výpisů 
z policejních informačních systémů v budovách Policie České republiky na místech veřejnosti 
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přístupných, by měla být samozřejmostí každého policejního útvaru. Jen každodenní praxe 
však může odhalit, jak v těchto zdánlivých samozřejmostech dokáže lidský faktor selhávat.  

 
Zhodnocení praktických opatření k ochraně informací před zneužitím 

 
Závěrem kapitoly lze uvést, že při ověřování hypotézy, ze kterých systémů jsou 

nejčastěji zaznamenány úniky informací anebo je nejvyšší potenciál pro možnost úniku 
informací, je z poznatků v kapitole uvedených patrné, že se jedná zejména o informační 
systémy nezabezpečené. U základních útvarů Policie České republiky jsou to zejména 
informační systémy určené k plánování výkonu služby, například informační systém 
Instruktáž nebo informační systém Kniha evidence práce, listinné dokumenty jako jsou 
hlídkové listy, cestovní příkazy apod. Tyto systémy a listinné dokumenty jsou nejčastěji 
využívány převážnou většinou policistů v běžném výkonu služby, přičemž v praxi systémy 
jako informační systém Instruktáž nebo informační systém KEP postrádají zaznamenávání LOGu 
přístupů ke konkrétním informacím, jako je tomu například u ETŘ.  

Nutno však podotknout, že i u dobře zabezpečeného ETŘ, jsou v terénní praxi 
zjišťovány potencionální možnosti získání informací, aniž by byl log přístupu zaznamenán. 
Jedná o funkcionality formuláře trestných činů (FTČ) a formuláře známých pachatelů (FZP), 
přes tuto položku se uživatel dostává až k možnosti náhledu, tisku nebo uložení formulářů  
a souborů (výslechů obviněných, rozsudků soudů atd.) a dále o možnost náhledu, tisku nebo 
uložení souborů doručovaných cestou datových zpráv nebo elektronickou podatelnou, ani 
v tomto případě se LOG přístupů do spisu v ETŘ nezaznamenává. 

V rámci zhodnocení praktických opatření směřujících k ochraně úniku a dat 
a zneužívání informací z informačních systémů Policie České republiky, je nutné konstatovat 
obecné doporučení pro budoucí vytváření různých opatření. Přijímaná opatření by neměla 
v žádném případě vytvářet taková uživatelská prostředí, ve kterých bude obtížné plnit 
policisty jejich poslání. Vlivem různých nepopulárních opatření by mohly vznikat negativní 
jevy ve formě neochoty pracovat s informačními systémy, neboť s jejich používáním je  
a budou vždy spojována potencionální rizika úniku dat a zneužívání informací.  
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6.   Napojení Policie České republiky na základní registry státní správy 
 

Propojení na základní registr obyvatel  
 

V souvislosti s účinností zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (dále jen 
„zákon o registrech“), došlo dnem 1. července 2012 ke změnám ve způsobu komunikace 
mezi orgány veřejné moci (OVM).  

 
K základním registrům (ZR) patří:  
 

 základní registr obyvatel (ROB); 

 základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
(ROS); 

 základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí;  

 základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností. 
 

Ačkoli bylo v posledních letech uživatelské zvládání informačních systémů u Policie 
České republiky stabilizováno, došlo některými aktuálními změnami, přičemž jednou z nich 
bylo napojení Policie České republiky na základní registry, k určitému rozkolísání.  

Pro Policii České republiky vyplynuly ze zákona o registrech totiž, mimo jiné, i určité 
povinnosti a tím nutnosti změny v dosavadních interních postupech: 
Policie České republiky, jakožto orgán veřejné moci s ohledem na ustanovení § 2 písm. c) 
zákona o registrech, nemůže, až na ojedinělé výjimky, požadovat prokázání základních údajů 
k totožnosti fyzické osoby od subjektu údajů, tedy fyzické osoby, tak jako tomu bylo před 
napojením na základní registry (ZR). Po napojení Policie České republiky na základní registry 
jsou policisté povinni využívat ke zjištění údajů k totožnosti osoby informační systém 
základních registrů (ISZR). 

informační systém základních registrů je systémem veřejné správy (VS), který 
zajišťuje sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem.  
  

Agendový informační systém Policie České republiky 
 

Novinkou pro Policii České republiky je, že ISZR zajišťuje sdílení dat mezi základními 
registry a nově vzniklým Agendovým informačním systémem Policie České republiky (AIS).  

Podmínkou sdílení dat je na straně Policie České republiky právě existence AIS, ten lze 
charakterizovat následovně: 

 

 AIS vznikl a je provozovaný na základě § 2 písm. f) zákona o registrech, který 
předpokládá pro výkon jedné agendy pouze jeden AIS, například činnosti policejní, 
tedy veškerá agenda s výjimkou cizinců a zbraní 

 K údajům základních registrů mohou policisté přistupovat pouze prostřednictvím AIS 
na základě ustanovení § 5 odst. 3 zákona o registrech. 
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Pro zajištění úspěšného plnění úkolů vyplývající pro orgán veřejné moci ze zákona 
o registrech, definovala při vzniku zákona o registrech Policie České republiky ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra České republiky při registraci agend podle ustanoveních § 53 a 54 
zákona o registrech v rámci své působnosti stěžejní agendy:  

 

 agenda „Cizina“ – plnění úkolů Policie České republiky na úseku pobytu cizinců; 

 agenda „Policie České republiky“ – plnění úkolů Policie České republiky vymezených 
zejména zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Jedná se o činnosti 
Policie České republiky, kdy připojení k základním registrům plní zejména funkci 
informačního zdroje, tedy aktuální údaje potřebné pro plnění úkolů policistů 
v terénu. Pro plnění agendy Policie České republiky slouží tedy nově vzniklý AIS a to 
prostřednictvím ETŘ, kdy zajišťuje komunikaci na centrální úrovni s ISZR jednotně pro 
všechny útvary Policie České republiky.  

 agenda „Zbraně“ – plnění úkolů Policie České republiky na úseku zbraní a střeliva 
podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, obdobě jako u agendy „Policie České 
republiky“ je pro spolupráci se základními registry zřízen dotazovací nástroj „Dotaz do 
základních registrů“, který je přístupný prostřednictvím záložky osoby v ETŘ.  

  
 Pro spolupráci se základními registry je pro policisty zřízen dotazovací nástroj „Dotaz 
do základních registrů“, který je přístupný prostřednictvím ETŘ, kde se zobrazí dialogové 
okno s dotazy. Názorný příklad uveden níže za zobrazení. Zobrazí se dialogové okno  
s dotazy:68  
 

 Dotaz do základních registrů (ROB). 
 Dotaz do EO. 
 Dotaz do IS ETŘ.  
 

                                                 
68

 Oficiální centrální portál ETŘ. Etrwiki. http://etrwiki.pcr.cz/mediawiki/index.php/Kategorie:Prezentace 
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Povinnost policistů využívat dotazů do základních registrů 
   

V souvislosti s účinností zákona o registrech jsou všichni policisté i zaměstnanci 
Policie České republiky povinni využívat ROB a to zcela nově dosud dvěma pro policisty 
neznámými základními způsoby:  

 

 v případě, že pro splnění konkrétního úkolu policisté potřebují některý referenční 
údaj o fyzické osobě, využijí dotazu nástroje „Dotaz do ROB“ (viz obrázek) a dále se již 
nesmí dožadovat dodatečného prokázání správnosti údajů fyzických osob; nutno však 
zmínit, že uvedené dotazy do informačního systému nelze zaměňovat s dotazy 
policistů přímo v terénu, které směřují přímo na fyzické osoby za účelem prokázání 
totožnosti prostřednictvím dokladů totožnosti; 

 vždy před doručováním písemnosti fyzické osobě, vyjma fyzického předání 
písemnosti za účelem ověření, zda fyzická osoba má zřízenu datovou schránku, pokud 
ano tak je nutné informační systém datových zpráv povinně využít. 
 
Jak již bylo v této kapitole o napojení na základní registry popsáno, došlo na straně 

Policie České republiky k vytvoření nového dotazovacího nástroje “Dotaz do základních 
registrů” a navíc, což je zásadní povinnost policistů tento nástroj využít. Při ztotožňování 
osoby pak dochází automaticky k vytvoření logu (identifikace policisty nebo zaměstnance)  
a v případě, že má občan zřízenou datovou schránku, občanovi je automaticky tento log 
poskytován, aniž by o toto žádal. Tato novinka v dosavadním zvládání uživatelského 
prostředí informačních systémů policisty zasáhla tím, že u mnohých vyvolala obavy takovéto 
lustrace vůbec provádět. Zejména policisté provádějící operativní šetření, kteří nemají zájem 
na tom, aby se občan dozvěděl, o tom, že se na něj Policie České republiky dotazovala. 
Pomocí tohoto nástroje lze provést i tzv. blokování logu, čímž dojde k automatickému 
zamezení informování občana, že se Policie České republiky dotazovala na jeho osobu v ROB. 
Přesto u policistů panují neustále i po několika měsících fungování základních registrů obavy 
s toho, že dojde k ohrožení jejich prošetřování nebo že nebudou schopni v budoucnu 
zdůvodnit v případě žádosti občana, konkrétní důvody jejich dotazu na osobu. 
 

Případy využití blokování logu jsou upraveny v ustanovení § 60 odst. 1 písmena a) až 
e) zákona o registrech, a to při zajišťování:  

 

 bezpečnosti České republiky; 

 obrany České republiky; 

 veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti; 

 předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů; 

 významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské 
unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti. 
 
O volbě využití blokování logu při získávání údajů z ROB se rozhodne policista sám 

s ohledem na okolnosti konkrétního případu. V praxi se zpravidla jedná o případy, kdy je na 
místě zamezit informování občana o dotazu Policie České republiky na jeho osobu s ohledem 
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na charakter plněného úkolu policistou, například operativně pátrací činnost policistů služby 
kriminální policie a vyšetřování. Tuto blokaci musí dotazující se policista zadat již při zadání 
dotazu. 

Pokud policista nevyužije možnosti blokování logu, jak již bylo zmíněno, bude 
automaticky k veškerým dotazům do základních registrů vytvářen log (identifikace policisty 
nebo zaměstnance – kdo se ptal), který je v případě, že má občan zřízenou datovou 
schránku, občanovi automaticky poskytován, aniž by o toto žádal.  

Občan, který získá výpis ze základních registrů a zjistí, že na něj byl Policií České 
republiky učiněn dotaz, má dále možnost podle zákona o ochraně osobních údajů, žádat 
Policii České republiky o sdělení konkrétních důvodů využívání svých údajů v základních 
registrech. 

 
Shrnutí napojení Policie České republiky na základní registry státní správy  
 
V závěru kapitoly napojení Policie České republiky na základní registry státní správy je 

pomocí uvedení některých pozitiv a negativ shrnuto rozkolísání uživatelského zvládání, které 
se objevují v souvislosti s nutností Policie České republiky využívat základní registry. 
K rozkolísání dosud zaběhlého uživatelského zvládání informačních systémů v Policii České 
republiky došlo zejména v oblasti nutnosti provedení změn v oblasti komunikace mezi 
orgány veřejné moci. Policie musela vytvořit nový informační systém AIS a provést úpravy 
v ETŘ. 
  Mezi negativní jevy objevující se v souvislosti s napojením Policie České republiky 
k systému základních registrů patří: 
 

 před napojením na základní registry byli policisté zvyklí využívat výhradně dotazy 
do evidence obyvatel, v současné době musejí dotazy na fyzické osoby za účelem 
ověření totožnosti provádět vždy do Registru obyvatel; 

 používat blokování logu smějí policisté jen v ojedinělých případech (zejména policisté 
služby kriminální policie a vyšetřování); 

 ověření totožnosti policisté provádějí při každém služebním úkonu (styku, kontaktu) 
s fyzickou osobou a uvádějí účel dotazu; 

 dotazy do evidence obyvatel používají pouze v případě neúplných dotazů 
(fulltextových), například v rámci úkonů trestního řízení, přičemž před napojením na 
základní registry používali právě dotazy do evidence obyvatel. 

 
Mezi pozitivní jevy objevující se v souvislosti s napojením Policie České republiky 

k systému základních registrů patří možnosti využívání dříve nepřímo dostupných registrů: 
 

 základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 
moci; 

 základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí, v současné má Policie České 
republiky přímý přístup cestou přes propojení intranetové vnitřní datové sítě intranet 
Ministerstva vnitra do internetových stránek Českého úřadu zeměměřického  
a katastrální, tedy do veřejně přístupného náhledu katastru nemovitostí; 

mailto:Českého%20úřadu%20zeměměřického%20a%20katastrální
mailto:Českého%20úřadu%20zeměměřického%20a%20katastrální
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 ověření, zda fyzická osoba má zřízenu datovou schránku, pokud ano tak je lze využít 
k doručení písemnosti informační systém datových zpráv prostřednictvím ETŘ; 

 zvýšení ochrany proti úniku dat a informací a jejich možného zneužití z důvodu 
automatického vytvoření logu (identifikace policisty nebo zaměstnance – kdo se ptal), 
který je v případě, že má občan zřízenou datovou schránku, občanovi automaticky 
poskytován, aniž by o toto žádal.  
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7.  Aktuální novinky v informačním systému ETŘ  
 

Modifikace GIS v ETŘ 
 

K datu 1. července 2013 byla u ETŘ realizována jedna z aktuálních novinek, ve které 
lze do budoucna spatřovat potenciální příležitost k uplatnění metod pro predikci budoucího 
vývoje kriminality podle lokalit. Jedná o zavedení lokalizace míst trestných činů, přestupků 
nebo jiných událostí prošetřovaných Policií České republiky (dále jen „delikt“) pomocí GPS 
souřadnic (GPS = globální pozicionární systém, Global Positioning System). Cílem novinky 
v ETŘ je delikt co nejpřesněji lokalizovat pomocí GPS souřadnic.  

GPS je globální družicový souřadnicový navigační systém. Umožňuje zjištění polohy  
a navigaci. V posledních letech pronikl do našeho každodenního života (navigace automobilu, 
zjišťování polohy při turistice). 69 

Zadávání GPS souřadnic v ETŘ, probíhá v editaci deliktu je v záložce lokalita, kde je 
kromě zadávání adresy zavedena funkcionalita mapového okna Geografického informačního 
systému Policie České republiky. Cílem nové funkce ETŘ je vytvoření zdrojového systému dat 
pro zajištění co nejpřesnější zaměření lokality míst spáchání trestných činů, přestupků nebo 
jiných událostí prošetřovaných Policií České republiky. K zaměření lokality se provádí pomocí 
geografického informačního systému (GIS) za účelem dalšího zpracování v analytických 
zobrazovacích dotazech v ETŘ a také v dalších nadstavbových aplikacích provozovaných 
v rámci Policie České republiky. 
 

Zadávání GPS souřadnic  
 
GPS souřadnice umožňují jednoznačně a přesně lokalizovat místo události či spáchání 

deliktu. Z tohoto hlediska jsou údaje o GPS souřadnicích velmi cenným údajem. V záložce 
lokality v ETŘ je možné zadávat GPS souřadnice:  

 
 automaticky – ručním zadáním adresy v lokalitě s případným využitím našeptávače 

adresy, případně validátoru, jsou souřadnice místa (adresy) doplněny automaticky; 
 vepsáním souřadnic do odpovídajících kolonek – možnost zadat přesné souřadnice 

místa (lokality) – pokud jsou známy; je možné zadávat ve dvou souřadnicových 
systémech (modul umožňuje jejich vzájemný přepočet):  

o Systém Jednotné Trigonometrické Sítě Katastrální (S-JTSK), což je pro Českou 
republiku závazný geodetický referenční systém (tzv. Křovákovo zobrazení 
nebo Křovákovy souřadnice); 

o World Geodetic System 1984 (WGS-84, Světový geodetický systém 1984), 
standard vydaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických pro 
geodézii a navigaci; 

 označením místa v mapě přímo kliknutím tlačítka myši – tato možnost usnadní práci 
zejména v případě, kdy konkrétní místo není možné přesně specifikovat adresou 
(například v terénu je třeba lokalizovat místo v lesním na poli, louce, cestě, parku, 
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 IT slovník. 2014. Dostupné z: http://it-slovnik.cz/ 
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zahradě, vodní ploše, apod.). Funkcionalita zadávání souřadnic řeší i případy, kdy 
ještě není vyplněna lokalita. Systém dokáže nejprve načíst mapový podklad území, 
bývá jím nejbližší vyššího územní celek, který odpovídá útvaru, který spis zadal do 
ETŘ, například zadal-li nějaký v rámci Městského ředitelství v Plzni, načte se mapový 
podklad Plzně.  

 
Postup výběru souřadnic je znázorněn na obrázku.70 
 

 
 

Dále je možné podle informací dostupných k lokalizaci deliktu je nutno vybrat určení 
souřadnic podle:  

 
 místa spáchání – je nutné vyplnit v rámci lokality  

o pokud nelze místo spáchání definovat, určují se GPS souřadnice podle:  
 místa následku – je nutné toto místo vyplnit v rámci lokality  

o pokud nelze místo následku určit, určují se GPS souřadnice podle :  
 místa oznámení, což bývá adresa organizačního článku policie uvedeného v položce 

útvar-přijal, v tomto případě jsou souřadnice doplněny automaticky systémem, je 
však nutné vyvarovat se automatickému zadání ú dislokovaných útvarů, různých 
detašovaných pracovišť, která mají adresní sídlo jinde.  

 
Pokud jsou při zadávání k dispozici GPS souřadnice, je možné je jak již bylo popsáno 

zadat i ručně, zde je však nutné uživatelem místo zadat co nejpřesněji, neboť uživatel 
zpravidla neví kdy a kým a k čemu může být jeho zadání v budoucnu využito. Standardně je 
zobrazen pouze modul pro zadávání „Křovákových“ souřadnic (S-JTSK), ale pomocí tlačítka 
„Zobraz WGS-84 formát“ je možné zobrazit modul, který umožní zadávat souřadnice ve 
formátu stupňů, minut a vteřin. 

Souřadnice je ručně možné zadávat v libovolném z obou systémů, následně budou 
mezi sebou automaticky přepočítány (případně je možné je mezi sebou vzájemně 
přepočítávat pomocí nabízených tlačítek).  

 

                                                 
70

 Oficiální centrální portál ETŘ. Etrwiki. http://etrwiki.pcr.cz/mediawiki/index.php/Kategorie:Prezentace 
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71 
  
Funkcionalita dokonce umožňuje v záložce „lokalita“ lokalizování označením místa  

v mapě. 
 

72 
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Lokalizování označením místa v mapě.73 
 
Jak bylo vidět na obrázku mapy, umožňuje ETŘ zobrazit mapový podklad 

v podkladech Ortofoto, základní mapa nebo mapa Českého zeměměřičského a katastrálního 
úřadu.  
 Ve kterém mapovém podkladu bude policista pracovat, záleží pouze na volbě,  
z hlediska funkčnosti se pracuje na obou podkladech shodně.  

Pokud nastane situace, kdy je třeba označit místo v mapě, které nesouhlasí přesně  
s adresou nebo pro něj není možné určit adresu ověřenou, je možné určit toto místo ručně 
kliknutím přímo do mapy, ale pozor na přesnost tohoto zadání, uživatel zpravidla nikdy neví, 
kdy a jak bude jeho zadání v budoucnu využito a k jakému účelu. 

Při kliknutí místa do mapy se vždy z mapy určí "Nejbližší adresní bod", kterým je 
možné po stisku Propiš vyplnit údaje adresního místa. Takto definovaná adresa se tak stává 
nejbližším orientačním místem deliktu, které je však upřesněno právě zadanými GPS 
souřadnicemi.74 
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 Oficiální centrální portál ETŘ. Etrwiki. http://etrwiki.pcr.cz/mediawiki/index.php/Kategorie:Prezentace 
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Odesílání spisu (dokumentu) do jiného ETŘ 
 
V současné patří mezi aktuální novinky i možnost odeslání celého spisového 

materiálu nebo jen vybraných dokumentů z jednoho ETŘ provozovaného na jednom 
krajském ředitelství do libovolného ETŘ jiného krajského ředitelství a rovněž i do ETŘ 
Policejního prezidia odboru mezinárodní spolupráce. Právě cestou ETŘ provozovaného 
odborem mezinárodní spolupráce je dnes spolupráce zajištěna cestou ETŘ i s odbory 
Interpolu, Europolu a Sirene. O této komunikaci mezi „ETŘ-EVIN“, kdy lze úspěšně přenášet 
data bylo již pojednáno v kapitole 4.4 zhodnocení SIS využívaných základními útvary Policie 
České republiky. 

http://etrwiki.pcr.cz/mediawiki/index.php/Soubor:Lokalita_12.png
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Princip odeslání spisu (dokumentu) zjednodušeně popisuje níže zobrazený obrázek, 
tedy vzorový příklad, kdy je odesílán spis (dokument) z ETŘ "A" do ETŘ "B".75 
 

 
 

 ETŘ "A" uloží kopii spisu (dokumentu) do centrálního úložiště s informací, že je spis 
(dokument) určen ETŘ "B". 

 ETŘ "B" po zjištění, že je pro něj v centrálním úložišti uložena kopie spisu 
(dokumentu); 

o uloží si automaticky kopii spisu (dokumentu) z centrálního úložiště; 
o zapíše informaci o převzetí spisu do centrálního úložiště. 

 ETŘ "A" si informaci o převzetí spisu (dokumentu) ETŘ "B", získanou z centrálního 
úložiště, zaznamená. 

 Následně se kopie spisu (dokumentu) z centrálního úložiště automaticky odstraní.  
 
Off – line formuláře v ETŘ 
 
Dne 5. listopadu 2013 došlo v ETŘ k realizaci zavedení modulu off-line formuláře. 

Tento modul složí k možnosti práce mimo prostředí ETŘ tedy mimo kancelář. Tuto možnost 
policisté dlouho požadovali právě kvůli možnosti využít formuláře z ETŘ mimo kancelář na 
osobních přenosných počítačích bez nutnosti žádné další instalace jiných aplikací a bez 

                                                 
75

 Oficiální centrální portál ETŘ. Etrwiki. http://etrwiki.pcr.cz/mediawiki/index.php/Kategorie:Prezentace 
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nutnosti připojení k datové síti intranet Ministerstva vnitra HERMES.76 
Off-line formuláře si policisté mohou z ETŘ uložit na přenosný osobní počítač nebo do 

jiného externího disku, například flash disk (USB). Výhodou formulářů je možnost jejich 
stažení z ETŘ prázdných nebo již vyplněných s načtením osobních dat osob, dat vozidel nebo 
věcí přímo z rozpracovaného spisu.  

 V současné době jsou již k dispozici policistům formuláře: 
 

 Úřední záznam o podání vysvětlení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. 
 Protokol o provedení domovní prohlídky. 
 Protokol o vydání (odnětí věci) podle § 78 trestního řádu. 

 
V zavedení novinky off-line formulářů tak jak je v současné době je pro terénní praxi 

nevyhovující. Očekáváno bylo více druhů formulářů a hlavně možnost bezdrátového 
připojení k intranetové síti na vybraných osobních počítačích a nikoliv jen práce off-line. 
V praxi je tedy nutné takto vytvořené formuláře z pevných disků vkládat jako dokumenty 
pořízené mimo systém ETŘ do připojených souborů v ETŘ, tedy obdobně jako skenované 
dokumenty, dokumenty doručené poštou, faxem, mailem apod.  

Nicméně již samotnou snahou o řešení práce policistů mimo kancelář, je zde skrytý 
potenciál pro zavedení bezdrátového připojení k datové síti intranet Ministerstva vnitra 
České republiky a tím práce v budoucnu snad jednotným Policí České republiky používaným 
systémem ETŘ, reálný. 

                                                 
76 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 80/2005, kterým se upravuje využívání datové sítě Intranet 
Ministerstva vnitra „HERMES“. 
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8.  Praktické osobní zkušenosti, potenciál pro zlepšení 
   
 Během posledních šesti let autor usiloval a v některých případech prosadil na 
mateřském základním útvaru dopravního inspektorátu ve využívání některých informačních 
systémů jejich zrušení nebo redukci a tím získal zkušenosti a myšlenky pro potenciální 
možnosti zlepšení oblasti využívání informačních systémů u základních útvarů Policie České 
republiky. 
  K jednotlivým možnostem zrušení nebo redukce některých informačních systémů, 
například zrušení informačního systému KEP nebo modifikace (inkorporace) informačního 
systému Instruktáž do ETŘ bylo již podrobněji pojednáno v kapitole třetí nazvané " Aktuálně 
nejpoužívanější informační systémy u základních útvarů Policie České republiky". 
 K dalším osobním zkušenostem získaným autorem patří určitá poznání jak došlo  
k rozkolísání uživatelského zvládání informačních systémů v souvislosti s napojením Policie 
České republiky na základní registry, o čemž bylo již hovořeno v kapitole šesté nazvané 
"Napojení Policie České republiky na základní registry státní správy". Jen pro připomenutí je 
určitě na místě znovu zmínit, že k rozkolísání uživatelského zvládání došlo u policistů 
zejména z důvodu povinnosti policistů při ztotožňování osoby v informačních systémech 
používat nový dotazovací nástroj, čímž pak dochází automaticky k vytvoření logu 
(identifikace policisty nebo zaměstnance) a v případě, že má občan zřízenou datovou 
schránku, občanovi je automaticky tento log poskytován, aniž by o toto žádal. Nová 
povinnost a vědomí policistů k jakési kontrole občana nad jejich činností v dosavadním 
zvládání informačních systémů u mnohých vyvolala obavy takovéto lustrace vůbec provádět 
z nejistoty, že budou muset v budoucnu zdůvodnit konkrétní důvody dotazu na osobu do 
základních registrů. 

Další osobní zkušeností autora je zavedení informačního systému datových schránek 
do ETŘ u Policie České republiky v měsíci listopadu 2009. Tehdy v souvislosti se zákonem 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů došlo k nebývalému posunu v komunikaci mezi orgány veřejné moci, kdy 
klasické doručování písemností v listinné podobě poštou nebo v některých případech kurýrní 
službou zajišťovanou Policií České republiky bylo nahrazeno datovými zprávami. Elektronická 
verze se dostala do pozice listinného dokumentu, cílem bylo zlepšení efektivnosti 
komunikace mezi orgány veřejné moci, zavedením datových zpráv se, mimo jiné, eliminovala 
i možnost ztráty listinných dokumentů a hlavně se výrazně urychlila komunikace. Se 
zavedením datových zpráv došlo tehdy k výraznému rozkolísání uživatelského zvládání 
informačních systémů, neboť někteří manažeři základních útvarů nebo administrativní 
pracovnice nechtěli pochopit a i připustit opuštění ve standardním vypravování listinných 
dokumentů poštou nebo kurýrní službou a zejména nebyli ochotni přistoupit na nutnost 
osvojení ETŘ, které pro některé bylo bohužel ještě v roce 2009 v uvozovkách „nepřítelem“. 
Během let 2009 až 2013 však došlo ke stabilizaci uživatelského zvládání datových zpráv  
u Policie České republiky a v dnešní době je systém obecně běžnou samozřejmostí.  

Další osobní zkušeností autora je zavedení modulu v ETŘ, kterým byl v lednu 2012 
"On-line náhled okresního státního zástupce do ETŘ". Tento modul umožňuje nahlížet 
dozorujícímu státnímu zástupci do elektronického spisu vedeného Policií České republiky 
v ETŘ a dokonce zde státní zástupce může ukládat pokyny, které se policistovi zobrazí  
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v přiděleném spise. Touto novinkou v podstatě nedošlo k rozkolísání uživatelského zvládání 
až na výjimku, že si někteří policisté a manažeři základních útvarů uvědomili, že není možné, 
aby existovali rozdílné verze formulářů nebo dokumentů vedených v listinné podobě a v ETŘ. 
V praxi tuto možnost náhledů využívají státní zástupci jen zřídka a je zřejmé, že i na straně 
státních zástupců panuje neochota přistoupit k těmto novým trendů v oblasti informačních 
systémů, neboť stále vyžadují zprávy o stavu a průběhu trestního řízení nebo dokonce 
vyžadují listinné kopie trestních spisů od Policie České republiky, ačkoliv tato by již 
v současnosti neměla existovat a to s ohledem na postupu digitalizace procesů trestního 
řízení zavedenému k 15. listopadu 2013 u Policie České republiky pokynem Policejního 
prezidenta dne 4. listopadu 2013 pod  č. j. PPR-5590-78/ČJ-2013-990300.  

V oblasti digitalizace trestního řízení autor již má zkušenost osobní, kdy na svém 
útvaru zavedl zrušení vedení listinných kopií trestných činů už dnem 1. ledna 2011, přičemž 
ke stejnému způsobu nepřistoupil žádný jiný útvar z tehdejšího územního odboru Plzeň-
sever. Opatření spočívalo v ukládání kopie trestního spisu výhradně v elektronické podobě  
v ETŘ a zrušení dosavadního tvoření kompletních a někdy bohužel v praxi nekompletních 
nebo rozdílných listinných kopií trestních spisů. Autor si tehdy vyslechl kritiku nadřízených 
i podřízených na vlastní opatření týkajícího se digitalizace trestního řízení, nicméně opatření 
bylo realizováno, neboť toto připouštěl tehdy platný Závazný pokyn policejního prezidenta  
č. 222/2011, kterým se vydává spisový řád Policie České republiky (dále jen spisový řád). 
Následně po téměř čtyřech letech po zavedení tohoto autorova vlastního opatření, vydal 
Policejní prezident ke dni 15. listopadu 2013 pokyn k digitalizaci trestního řízení, které se ve 
své podstatě ztotožňuje s opatřením spočívajícím ve zrušení vedení listinných kopií trestných 
činů a zavedení jejich digitálního vyhotovení. V současné době se autorovi dostalo uznání, 
neboť alespoň z řad vlastních podřízených, neboť původní, před lety zavedené opatření 
přispělo k tomu, že v listopadu 2013 celorepubliková novinka v procesech digitalizace 
trestního řízení, policisty na autorově mateřském útvaru již nezaskočila, a jejich dosavadní 
uživatelské zvládání ETŘ v tomto směru nebylo rozkolísáno. Pro možnost porovnání  
a případných úvah je postup digitalizace procesů trestního řízení níže citován (zvýrazněny 
tučně jsou pasáže, které autor uplatňoval vlastním opatřením):  
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Digitalizace procesů trestního řízení – postup77 
 
V souvislosti s realizací digitalizace procesů trestního řízení a probíhajícími změnami 
spisového řádu – Závazný pokyn policejního prezidenta č. 222/2011, (dále jen „závazný 
pokyn“) pro potřeby Policie České republiky, upravuji odchylný postup při vytváření trestního 
spisu (čl. 43) takto: 
 

1) V průběhu trestního řízení se vytváří trestní spis, který je tvořen 
a) digitálním trestním spisem; 
b) analogovým trestním spisem; 
c) dalšími dokumenty – pomocným materiálem. 

2) Digitální trestní spis 
a) vytváří se v informačním systému ETŘ, v aplikaci „Obsah spisu“; 
b) dokumenty se řadí v logickém pořadí, zejména podle pořadí stanoveného  

v čl. 43 odst. 2 závazného pokynu; 
c) nelze-li některé dokumenty tvořící trestní spis vést v digitální podobě 

(například obsáhlý doručený dokument v analogové podobě), zůstává pouze 
v podobě analogové a do obsahu spisu se zapíše jako analogový dokument; 

d) digitální trestní spis se ukládá prostřednictvím systému ETŘ. Je-li 
k digitálnímu spisu vytvořen analogový dokument, který nelze vést v digitální 
podobě, ukládá se do spisovny s vytištěným obsahem daného spisu. 

3) Analogový trestní spis 
a) vytváří se v jednom originálním vyhotovení, je-li to pro další řízení nezbytné; 
b) další analogové trestní spisy – kopie, nebo jejich části, se vytvářejí výjimečně, 

pro potřeby trestního řízení. S takto vzniklými kopiemi se dále nakládá 
v souladu se závazným pokynem. 

c) dokumenty se řadí totožně s digitálním spisem (viz. odst. 2 písm. b).; 
d) do spisovny se obligatorně ukládají analogové dokumenty, které jsou nezbytné 

pro další řízení. 
4) Další dokumenty – pomocný materiál obsahuje dokumenty, které se nezařazují do 

trestního spisu a zpravidla se ukládají v digitální podobě. 
5) Jsou-li vedoucím pracovníkem vyhrazeny písemnosti k potvrzení ve smyslu čl. 2  

odst. 4 Pokynu Policejního prezidenta č. 103/2013 o plnění některých úkolů policejních 
orgánů Policie České republiky v trestním řízení, uplatňuje toto oprávnění 
prostřednictvím funkcionality podpisová kniha v systému ETŘ. 
 

Účinnost tohoto postupu stanovuji od 15. listopadu 2013. 
brig. gen. Mgr. Martin Červíček 
policejní prezident  
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 Pokyn Policejního prezidenta "digitalizace procesů trestního řízení-postup" vydaný pod č. j.PPR-5590-78/ČJ-
2013-990300. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Jan Vrátný, Informační systémy v rámci Policie České republiky: Potenciál pro zlepšení (2014-2015_B_02) 

 

 
54 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Potenciál pro zlepšení v oblasti dokumentace dopravních nehod u dopravních 
inspektorátů v praxi  

 
 Vzhledem k autorovu současnému služebnímu zařazení na pozici zástupce vedoucího 
dopravního inspektorátu je samostatná podkapitola věnována problematice vedení spisové 
dokumentace dopravních nehod v ETŘ a současně v EDN. 
 EDN slouží k evidenci a zároveň ke spisové dokumentaci dopravních nehod. Po 
zapsání všech údajů o nehodě, vozidlech a účastnících umožňuje generovat dokumenty 
mající procesní charakter v trestním řízení nebo tzv. předprocesní charakter správního řízení, 
v případě úkonů prováděných podle zákona o Policii České republiky a další.  
 Aplikace EDN byla Policií České republiky zavedena v roce 2002 u služeb dopravní 
policie v souvislosti s nákupem licencí programové vybavení Lotus Notes. Na tehdejší dobu 
se jednalo ve své podstatě o revoluční informační systém, neboť do té doby veškerá tvorba 
formulářů probíhala v osobních nebo přenosných počítačích a existovala pouze manuální 
kniha dopravních nehod, která paradoxně existovala ještě několik let souběžně s EDN. EDN 
od počátku však trpěl zásadní strategickou vadou, kterou byl fakt, že se jedná o aplikaci  
v rámci zakoupeného software s licenčními podmínkami. Tedy v podstatě tento software 
představuje pro Policii České republiky dlouhodobě finanční náklady v souvislosti  
s aktualizacemi a nákupem přístupových ID souborů pro nové policisty a navíc problém 
distribučního systému, kdy vznikají obtíže s replikacemi a nutnosti instalace software do 
jednotlivých počítačů, nejedná se totiž o webovou aplikaci přístupnou z kteréhokoliv 
počítače připojenému k datové síti Ministerstva vnitra. Přesto byla na počátcích určitá vize, 
že programové vybavení Lotus Notes pilotně otestuje služba dopravní policie a postupně 
bude zavedeno do všech organizačních článků. Program Lotus Notes byl skutečně ještě 
zaveden u odborů a skupin vnitřní kontroly, více se však již nerozvíjel a začal být postupně dá 
se říci vytlačován konkurenčním systémem ETŘ.  

O rok později po nákupu programu Lotus Notes se již začíná hovořit o zcela novém, 
pro Policii České republiky nebývalém informačním systému, a to ETŘ. První verze systému 
ETŘ 1.0 byla spuštěna v Brně 1. října 2004 a tím se postupně rozvoj aplikace EDN 
v programovém prostředí Lotus Notes v rámci Policie České republiky začal utlumovat. Od 
počátku bylo zřejmě strategickému managementu Policie České republiky jasné, že je vždy 
lepší mít vlastní informační systém, přístupný z kteréhokoliv počítače připojeného k datové 
síti Ministerstva vnitra, nikoliv vlastnit systém zakoupený od soukromé společnosti  
s vědomím, že o každou aktualizaci a případnou novinku bude nutné žádat dodavatele 
autora programu a navíc budou vznikat stále finanční náklady. 
 V roce 2008 byl již systém ETŘ na takové úrovni, že nahrazoval různé manuální knihy 
událostí u základních útvarů Policie České republiky, byl provázán s některými informačními 
systémy důležitými pro vedení statistiky trestního řízení, čímž vznikla dopravním 
inspektorátům nepříjemná povinnost vedení trestných činů v ETŘ, ačkoliv byly pořízeny již 
jednou v EDN, nejprve bylo nutné doslova zavádět nový spis do ETŘ a ručně vkládat již 
jednou pořízená data v EDN do ETŘ. V dalších letech se rozvinul nástroj pro importaci spisů  
z EDN do ETŘ, který se dosud potýká s problémem správného načtení dat, autoři nástroje 
importu navíc negarantují ani nemohou garantovat správnost importovaných dat, tudíž se 
policisté a manažeři dopravních inspektorátů setkávají s kontrolou duplicitně pořízených dat, 
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která by měla být totožná. Ve zmíněném roce 2008 se proto již autor zabýval myšlenkou jak 
na svém útvaru (dopravním inspektorátu) duplicitní vedení odstranit a vedení v jednom 
systému zredukovat, po vlastní analýze problému přistoupil autor k redukci EDN na úkor ETŘ.  
 K 1. lednu 2010 provedl autor vlastním opatřením redukci ve využívání EDN na úseku 
trestního řízení, kdy veškeré formuláře nebo jiné dokumenty pořízené na útvaru byly 
pořizovány nebo vkládány výhradně do ETŘ a v EDN zůstávaly jen formuláře vytvořené přímo 
v terénu na přenosném počítači. Touto redukcí klesla chybovost při vkládání duplicitních dat 
do dvou systémů, zjednodušila a zrychlila se práce uživatelům a v neposlední řadě došlo 
k celkovému zefektivnění činnosti vlivem odbourání části administrativy. Nicméně došlo 
pouze k nepatrné redukci, neboť statistická data účastníků a vozidel je nutné vkládat do EDN 
stále a navíc opatření se týkalo jen trestných činů, které zaujímaly jen malou část  
v porovnání s přestupky, které se bohužel i nadále vedly v duplicitě. 
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 K 1. lednu 2011 provedl autor vlastním opatřením další redukci ve využívání EDN, kdy 
obdobě jako u trestných činů bylo zavedeno u všech událostí v dopravě, tedy trestných činů, 
přestupků nebo škodních událostí pro policisty dopravního inspektorátu Plzeň-sever 
zavedeno, že policista v EDN: 

 

 zavede do EDN jen základní údaje k dopravní nehodě, jako jsou vozidla a účastníci 
nebo poškozené předměty; 

 vyhotoví protokol o nehodě v silničním provozu, ve kterém budou vyplněny všechny 
jeho náležitosti nebo protokol o nehodě v silničním provozu s projednáním; 

 zařadí k odeslání na oddělení statistiky statistické formuláře, které se sami vytvoří; 

 bezprostředně po návratu na útvar nástrojem pro importaci policista překlopí událost 
z EDN do ETŘ včetně vyhotovených formulářů v terénu a dále již bude veškerou 
dokumentaci vytvářet výhradně v ETŘ na útvaru; 

 výjimkou mohou být jen formuláře nebo jiné dokumenty pořízené přímo v terénu na 
přenosném počítači, čímž bude EDN sloužit jako pomocná evidence a při uzavření 
spisu a skartaci bude tato prováděna v systému ETŘ.  

 
Touto redukcí nebývale klesla chybovost při vkládání duplicitních dat do dvou 

informačních systémů a administrativní zátěž se snížila o více než dvě třetiny, čímž došlo 
k efektivnější činnosti celého útvaru. Do EDN byly nadále zadávány jen údaje důležité pro 
statistiku dopravních nehod, ale EDN se ve své podstatě stalo jen pomocným informačním 
systémem, přičemž dominujícím byl již ETŘ. Provedená redukce využívání EDN přispěla 
během let 2011 až 2013 u mateřského útvaru nejen ke zvýšení efektivity činnosti, ale i ke 
zvýšení bezpečnosti ochrany osobních údajů a dat a informací proti únikům a možnosti jejich 
zneužití a v neposlední řadě k vytvoření pro policisty přijatelného, přehledného a uživatelsky 
vstřícného prostředí v oblasti využívání informačních systémů na svém útvaru. 

V redukci využívání EDN si autor dovoluje vyslovit myšlenku, že byl možná byť  
v minimální míře vizionářem, myšleno v prostředí svého útvaru, neboť k podobné úvaze 
musel dospět i někdo jiný v problematice znalý, neboť k obdobnému opatření přistoupil 
nakonec i vrcholový management Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia 
České republiky. Ten totiž po více jak dvou letech zavedl obdobnou redukci využívání EDN, 
když dnem 1. července 2012 Pokynem č. 5/2012 ředitele ředitelství služby dopravní policie 
Policejního prezidia České republiky, kterým se upravuje zpracování událostí v „Informačním 
systémů zpracování a evidence dopravních nehod“ (dále jen "pokyn č. 5/2012") se EDN stává 
pouze pomocnou evidencí, kde se dopravní nehody vedou jen pod pomocným evidenčním 
číslem a v problému dvou informačních systémů dominuje ETŘ. V ETŘ se následně dopravní 
nehody zpracovávají a dále vedou pod přiděleným číslem jednacím. Pro možnost porovnání 
redukce přijaté autorem a o více než dva roky později vrcholovým managementem Policie 
České republiky je níže citováno kompletní znění pokynu č. 5/2012 (zvýrazněny tučně jsou 
pasáže, které se podobají autorovo vlastnímu opatření).78 
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 Pokyn č. 5/2012 ředitele Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky, kterým se 
upravuje zpracování událostí v „Informačním systémů zpracování a evidence dopravních nehod“, Č. j. PPR-
14183-1/ČJ-2012-990440. 
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POKYN 
 
ředitele ředitelství služby dopravní policie 
Policejního prezidia České republiky 
ze dne 26. června 2012, 
 
kterým se upravuje zpracování událostí v „Informačním systému zpracování a evidence 
dopravních nehod“ 
 
V souladu s čl. 30 závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009 ze dne 4. prosince 
2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 
stanovím: 
 
Čl. 1 
 
Předmět úpravy 
 
Tento pokyn upravuje zpracování událostí v „Informačním systému zpracování a evidence 
dopravních nehod v prostředí Lotus Notes“ (dále jen „LOTUS NOTES“) v návaznosti na 
zpracování spisové dokumentace v „Informačním systému ETŘ“ (dále jen „ETŘ“). 
 
Čl. 2 
 
Postup při zpracování spisové dokumentace 
 
(1) Pro zpracování událostí v dopravě je využíván LOTUS NOTES a ETŘ. 
 
(2) Policista vždy zpracuje základní spisovou dokumentaci dopravní nehody, trestného činu, 
přestupku nebo škodní události v LOTUS NOTES a úvodní relaci k dopravní nehodě zašle 
zdravotním pojišťovnám a České kanceláři pojistitelů. Zároveň zpracuje a oprávněná osoba 
odešle Evidenci nehod v silničním provozu mail (statistický formulář mail) na Skupinu 
statistiky. 
 
(3) Za základní spisovou dokumentaci, která musí být zpracována v LOTUS NOTES se 
považuje: 
 

a) Základní údaje k dopravní nehodě („zelená tabulka“, vozidla, účastníci, předměty, 
svědci apod.), 

b) Protokol o nehodě v silničním provozu, ve kterém budou vyplněny všechny jeho 
náležitosti nebo Protokol o nehodě v silničním provozu s projednáním nebo Záznam 
o dopravní nehodě zaviněné zvěří, 

c) zpravidla „Plánek místa dopravní nehody“ (v případě, že dopravní nehoda bude 
zpracována na Protokol o nehodě v silničním provozu) nebo náčrtek (v případě, že 
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dopravní nehoda bude zpracována na Protokol o nehodě v silničním provozu  
s projednáním nebo Záznam o nehodě zaviněné zvěří), 

d) Evidence nehod v silničním provozu (statistický formulář), 
e) Evidence nehod v silničním provozu mail (statistický formulář mail), 
f) Informace o dopravní nehodě pro pojišťovnu, 
g) zpravidla „Dokumentace Digi-foto“. 

 
(4) V LOTUS NOTES se spisová dokumentace dopravní nehody zaeviduje pod evidenční číslo. 
 
(5) Bezprostředně po návratu na útvar importuje policista vytvořené a zpracované 
dokumenty dopravní nehody v LOTUS NOTES do ETŘ, kde bude pro danou spisovou 
dokumentaci dopravní nehody vytvořeno číslo jednací. Číslo jednací vytvořené v ETŘ se 
propisuje do dokumentů dopravní nehody vytvořených v LOTUS NOTES. 
 
(6) V ETŘ policista vytvoří ostatní spisovou dokumentaci dopravní nehody (např. Protokol  
o podání vysvětlení, Vyčíslení škody, Dožádání apod.), kterou zde následně bude 
zpracovávat. 
 
(7) Policista může také ostatní spisovou dokumentaci dopravní nehody vytvářet i v LOTUS 
NOTES, ale dokumenty vytvořené v tomto systému musí průběžně převádět do ETŘ pod 
příslušné číslo jednací dané dopravní nehody. 
 
(8) Před ukončením spisové dokumentace dopravní nehody v ETŘ musí být všechna spisová 
dokumentace dopravní nehody vytvořená v LOTUS NOTES importována do ETŘ. 
 
(9) Před ukončením spisové dokumentace dopravní nehody v ETŘ musí policista ukončit 
spisovou dokumentaci předmětné dopravní nehody také v LOTUS NOTES. 
 
(10) Při ukončení spisové dokumentace dopravní nehody v LOTUS NOTES musí policista 
aktualizovat formulář Informace o dopravní nehodě pro pojišťovnu, kde doplní, kdy a jak byla 
dopravní nehodě ukončena a kam byl zaslán spisový materiál předmětné dopravní nehody  
a zašle v LOTUS NOTES relaci zdravotním pojišťovnám a České kanceláři pojistitelů. 
 
(11) Předání spisové dokumentace události dalším orgánům lze za splnění podmínek spisové 
služby. 
 
Čl. 3 
 
Účinnost 
 
Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. července 2012. 
 

ředitel ředitelství služby dopravní policie plk. Ing. Leoš Tržil  
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Z výše uvedeného pokynu č. 5/2012, v dnešní době závazného postupu pro všechny 
policisty zpracovávající dopravní nehody, zpravidla policisty dopravní služby je patrná 
redukce ve využívání aplikace EDN v prostředí Lotus Notes, přesto stále je vidět možnost  
a v některých statistických úkonech i povinnost vést dokumentaci dopravních nehod 
duplicitně ve dvou informačních systémech a to v EDN a ETŘ současně. Tímto současným 
řešení vzniká možnost chybového vkládání a vedení dat a snižuje se tím bezpečnost 
z hlediska ochrany osobních údajů a možnosti úniku informací a jejich následnému zneužití  
a v neposlední řadě se vytváří pro policisty nepřehledné a nevstřícné uživatelské prostřední  
v oblasti využívání informačních systémů.  

Nepříliš šťastné je zejména znění čl. 7 pokynu č. 5/2012, neboť z něj plyne možnost 
vytvářet i na útvarech veškeré formuláře i nadále v EDN a následně je vkládat do ETŘ, tedy 
vést opět duplicitně ve dvou informačních systémech současně. Tohoto řešení v praxi 
okamžitě využili někteří manažeři dopravních inspektorátů, kteří stále nejsou ochotni 
přizpůsobit se vývoji v oblasti informačních systémů a změnit své dosavadní návyky a raději 
vedou dokumentaci událostí v dopravě duplicitně ve dvou zmiňovaných informačních 
systémů, i přes evidentní administrativní zatížení a navíc nehodlají přistoupit k digitalizaci 
spisové služby. Bez digitalizace spisových dokumentací, tak stále dochází k vytváření kopie 
spisového materiálu událostí v dopravě i v listinné podobě, čímž vzniká spisový materiál  
v ETŘ, dále pak v EDN, jedno originální vyhotovení odchází ke správnímu orgánu nebo 
státnímu zástupci a jedno vyhotovení kompletní kopie originálu spisu. V praxi si pak jen stěží 
představit jeden spisový materiál, který ve své podstatě existuje ve dvou informačních 
systémech a ve dvou listinných vyhotoveních, že bude zcela totožný, byť by tomu tak 
pochopitelně mělo být. Příkladem takového útvaru navzdory smýšlení autora, může být  
v současné době autorův mateřský útvar dopravního inspektorátu Plzeň-venkov, který vznikl 
reorganizací územních odborů Plzeň-jih a Plzeň-sever (ÚO PJ a ÚO PS) dnem 1. ledna 2013. 
Tehdy totiž navzdory autorovi, který prokázal během let 2010 až 2013, že redukce systému 
EDN a digitalizace spisové dokumentace je v praxi možná, bylo zpět přistoupeno k využívání 
ETŘ i EDN duplicitně a navíc u přestupkových událostí k vedení listinné kopie spisů.  

 
Praktické návrhy na zrušení nebo redukci některých informačních systémů 

realizované v praxi na základním útvaru 
 
V této podkapitole jsou shrnuty praktické příklady možností, jak lze ze strany 

manažerů základních útvarů úspěšně zrušit využívání několika informačních systémů 
a využívání některých zredukovat. Příklady pocházejí z vlastních zkušeností autora 
na vlastním útvaru z posledních šesti let, z interního prostředí organizačního článku  
a základního útvaru Policie České republiky.  

Souhrn návrhů autora práce ke zrušení nebo redukci některých informačních 
systémů, o které v terénní praxi základních útvarů usiloval: 
 

 dokumentaci dopravních nehod vést pouze v ETŘ a dokumentaci v informačním 
systému EDN v prostřední Lotus Notes minimalizovat jen na vkládání údajů 
pro statistiku a tím se vyhnout duplicitě; 

 zrušení aplikace plánů DBA v informačním systému Lotus Notes a listinného sběrného 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Jan Vrátný, Informační systémy v rámci Policie České republiky: Potenciál pro zlepšení (2014-2015_B_02) 

 

 
60 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

archu plánů DBA (nahrazuje ETŘ); 

 zrušení informačního systému KEP (nahrazuje ETŘ); 

 zrušení využívání ZIS 2000; 

 zrušení manuální knihy výjezdové služby k dopravním nehodám; 

 zrušení manuální knihy dopravních nehod; 

 zrušení manuální knihy trestných činů; 

 zrušení manuální knihy zajištěných a nalezených věcí (nahrazena ETŘ); 

 zrušení sdíleného digitálního archivu fotografií; 

 zrušení listinných sběrných archů zadržených řidičských průkazů, plánů DBA; 

 zrušení vedení listinných kopií trestných činů a přestupů (nahrazeno digitalizací 
v ETŘ). 

 
Informační systémy, u nichž autor studie prosadil redukci na svém útvaru (dopravní 

inspektorát), ale po reformě organizační struktury Policie České republiky, organizačních 
článků územního odboru Plzeň-jih a Plzeň-sever bylo jejich používání obnoveno: 

 

 při dokumentaci dopravních nehod redukovat používání EDN, minimalizovat jen na 
vkládání povinných dat pro statistiku a tím se vyhnout duplicitě v procesní 
dokumentaci spisové agendy, bylo zredukováno autorem k 1. lednu 2012, následně 
k téměř stejnému modelu přistoupilo ŘSDP dne 1. červenci 2012, vlivem reorganizace 
územních odborů Plzeň-jih a Plzeň-sever, bylo k 1. lednu 2013 přistoupeno 
k využívání ETŘ i EDN (pokyn ŘSDP duplicitu totiž umožňuje) a navíc u přestupkových 
událostí v dopravě vedení listinné kopie spisů; 

 zrušení manuální knihy výjezdové služby k dopravním nehodám, zrušena  
k 1. lednu 2010 (nahrazeno modulem předávání služby v ETŘ), vedením obnoveno  
1. ledna 2013; 

 zrušení sdíleného digitálního archivu fotografií pořízených policisty, zrušeno  
k 1. lednu 2010 (nahrazeno vkládání fotografií do K-FOTO), vedením obnoveno  
1. ledna 2013, ale duplicitně s využíváním K-FOTO; 

 zrušení vedení listinných kopií trestných činů a přestupů, bylo nahrazeno digitalizací 
v ETŘ ke dni 1. ledna 2011, bylo obnoveno vedení listinných kopií přestupků  
k 1. lednu 2013. 

 
Informační systémy, u nichž autor studie navrhl redukci a návrh byl a je dosud 

realizován v praxi u základního útvaru: 
 

 zrušení využívání informačního systému ZIS 2000 (protokol událostí), nahrazeno 
vedením událostí v ETŘ dne 1. července 2009; 

 zrušení vedení listinných kopií trestných činů, prosadil autor výhradně na svém 
útvaru k 1. lednu 2011, přičemž ke stejnému způsobu přistoupily ostatní útvary 
územního odboru, které vedly i nadále listinné kopie trestných činů, až po pokynu 
Policejního prezidenta k digitalizaci procesů trestního řízení ze 4. listopadu 2013. 
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Co se autorovi studie nepodařilo z návrhů na redukci a sloučení informačních 
systémů vůbec prosadit: 

 

 zrušení plánů DBA v informačním systému Lotus Notes a listinného sběrného archu 
plánů DBA (nahrazuje ETŘ); 

 zrušení informačního systému KEP (nahrazuje ETŘ); 

 zrušení manuální knihy zajištěných věcí; 

 zrušení listinných sběrných archů zadržených řidičských průkazů a plánů DBA, 
přestože jsou tyto duplicitně vedeny v ETŘ a navíc plány DBA jsou rozesílány 
emailovou elektronickou poštou, ačkoliv je možné využívat ETŘ; 

 
Autorův závěr k praktickému úsilí  

 
I přesto, že se podařilo autorovi na svém základním útvaru v posledních šesti letech 

úspěšně zrušit využívání několika informačních systémů a využívání některých systémů 
zredukovat na využívání jen jediného a to ETŘ, bohužel vlivem organizační reformy územního 
odboru Pleň-jih a Plzeň-sever ke dni 1. lednu 2013 byly dosažené úspěchy rázem ztraceny. 
Autor však nezanevřel na myšlenky související s nutností redukce a rušení, případně 
slučování některých informačních systémů a věří, že pozitivní změny přibližující se stále více 
efektivnímu využívání informačních systémů v bezpečnostní praxi a vizi vybudování 
jednotného informačního systému Policie České republiky se v budoucnu dostaví.  
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Závěr studie a její přínos 
 
Primární přínos studie směřuje do oblasti policejní praxe, zejména pak činnosti 

základních útvarů Policie České republiky, jelikož tyto by mohly bez nutnosti zásadních změn, 
některá doporučení v oblasti využívání informačních systémů využít k efektivnější činnosti. 
Tato studie tvoří materiál určený všem policistům a zaměstnancům Policie České republiky, 
kteří se s problematikou uživatelského prostředí informačních systémů u základních úvarů 
Policie České republiky setkávají. Vzhledem k tomu, že jsou především interní akty řízení 
uvnitř resortu Ministerstva vnitra a Policie České republiky přijímány a měněny poměrně 
s velkou frekventovaností, je dalším přínosem této studie obsah základních právních 
předpisů a interních aktů řízení týkajících se oblasti využívání informačních systémů u Policie 
České republiky. 

Studie může tvořit běžnou policejní pracovní pomůcku sloužící k usnadnění  
a zefektivnění každodenní práce uživatelů informačních systémů Policie České republiky. 
Materiál by měl být návodem zejména manažerům základních útvarů Policie České 
republiky, pro které by měl být impulzem k zamyšlení nad vlastními možnostmi zlepšení 
uživatelského prostředí informačních systémů na svých útvarech.  

 
V neposlední řadě lze materiál využít při pedagogické činnosti, zejména pak při výuce 

předmětu Informační systémy pro bezpečnostní management ve veřejné správě a předmětu 
Manažerská informatika na Policejní akademii České republiky v Praze. 
 Na úvod autor provedl výčet a popis nejzákladnějších pojmů spojených se zadaným 
tématem a to pro lepší a srozumitelnější pochopení následujícího obsahu. Tím bylo 
zmapování základních informačních systémů využívaných základními útvary Policie České 
republiky.  

Dále byla stručně popsána i ochrana osobních údajů. Byla analyzována jednotlivá 
praktická opatření proti úniku dat a informací a možnostmi jejich zneužití z pohledu terénní 
praxe.  

V rámci studie bylo pojednáno o aktuálním napojení Policie České republiky na 
základní registry státní správy a změnách s tím souvisejících.  

Ve studii byly vymezeny i nejaktuálnější novinky v oblasti ETŘ, neboť tyto jsou 
v současné době při využívání moderních evidenčních systémů se zadaným tématem 
neodmyslitelně spjaté. 

 
Autor, ač policista sloužící 17 let v přímém výkonu služby na základních útvarech 

Policie České republiky a krátce i služby kriminální policie a vyšetřování, byl při studiu 
materiálů a zpracování této studie překvapen, kolik informačních systémů Policie jako celek 
v současnosti provozuje a jaká se vyskytuje neochota učit se, s ohledem na neustálý rozvoj 
informačních a komunikačních technologií, novým trendům v oblasti používání informačních 
systémů k vlastnímu řízení, plánování nebo kontrole ze strany policejní manažerů stále  
v praxi panuje.  
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K hypotéze č. 1  
Ověřováním hypotézy došel autor k závěru, že v současné době je struktura 

informačních systémů v rámci Policie České republiky komplikovaná, byť obecně je systém 
různými interními akty řízení nastaven tak aby, bylo jejich uživatelské zvládání stabilizováno. 
Přesto se stabilizace nedaří nejen pro neustálé změny a rozvoj v informační a komunikační 
technologii, ale vzhledem k neustálým organizačním změnám ve struktuře a systemizaci 
Policie České republiky, která se dotýká i základních útvarů. Autor tuto hypotézu ověřil 
v terénní praxi, kdy během uplynulých šest let došlo na základních dnes již neexistujících 
organizačních článcích Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje, 
kterými byly územní odbory Plzeň-jih a Plzeň-sever, ke zrušení několika obvodních oddělení, 
následné zřizování několika policejních stanic a zrušení skupin silničního dohledu 
a dopravních nehod na dopravních inspektorátech. Tímto docházelo k vnitřní destabilizaci 
a tím i narušení uživatelského zvládání některých informačních systémů. Poslední změnou 
v organizační struktuře pak došlo zánikem již zmíněných územních odborů a vznikem zcela 
nového územního odboru Policie České republiky Plzeň-venkov k 1. lednu 2013. Touto 
reorganizací dvou byť si podobných organizačních článků došlo k narušení zvládání některých 
informačních systémů, neboť se ukázalo, že uživatelská terénní praxe byla u každého ze 
zrušených územních odborů v mnoha přístupech rozdílná.  

K dalšímu rozkolísání v poslední době došlo u základních útvarů Policie České 
republiky některými aktuálními změnami, například napojením informačních systémů Policie 
České republiky na základní registry státní správy, zavedení přímého (on-line) přístupu 
státních zástupců do ETŘ a přímého náhledu na aktuální elektronickou podobu trestního 
spisu a v neposlední řadě samotná digitalizace spisové služby u Policie České republiky. 
 

K hypotéze č. 2:  
Oblast informačních systémů není u Policie České republiky koncepčně zcela 

zvládnutá, ověřováním hypotézy dospěl autor k závěru, že tvorba informačních systémů je 
spíše nahodilá dle požadavků řešení momentálně sledované kriminality nebo jiných 
sledovaných ukazatelů. Počet informačních systémů u Policie České republiky je příliš vysoký 
na to aby se v terénní praxi vůbec dalo jejich uživatelské zvládání stabilizovat, vznikají nové 
informační systémy, ale k redukci stávajících dochází jen zřídka, čímž je také ověřeno, že úsilí 
není příliš směřováno k postupnému vytváření jednotného informačního systému, vyjma 
rozvoje ETŘ. Podle informačních systémů uvedených v přehledu provozovaných 
informačních systémů dle znění rozkazu č. 21/2010 Centrály informatiky a analytických 
procesů Služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky bylo 
Policií České republiky ke dni 4. června 2010 provozováno 64 informačních systémů, což je 
nejen pro terénní praxi, ale i pro převážnou část policejních činností nadbytečné, 
nepřehledné a neefektivní. Pro představu je přehled informačních systémů provozovaných 
Policií České republiky uveden v příloze studie.  
 Pozitivním jevem, který se podařilo ověřováním hypotézy zjistit, je neustálý vývoj 
ETŘ, který ve své podstatě je již jediným informačním systémem pro dokumentaci událostí 
prošetřovaných Policií České republiky. V současné době již i útvary s celostátní působností 
jako je například Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie  
a vyšetřování Policie České republiky nebo Národní protidrogová centrála Služby kriminální 
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policie a vyšetřování Policie České republiky využívají ETŘ, proto se v současnosti dá říci, že 
ETŘ je příležitostí pro realizaci vize vybudování jednotného informačního systému Policie 
České republiky, která se přibližuje stále více realitě. 
  Ověřováním této hypotézy se v neposlední řadě potvrdil i negativní jev spočívající 
v manažerském přístupu. U manažerů nejen základních útvarů Policie České republiky se 
stále ještě vyskytuje neochota změnit své chování ve vztahu k rozvoji informačních systémů, 
tak aby je dokázali využít k vlastnímu řízení, rozhodování, vedení, plánování a kontrole.  
I manažeři základních útvarů zadávají podřízeným vyhledávání informací, přehledů nebo 
statistik v ETŘ, byť se jedná ve většině případů o jednoduché a časově nenáročné operace.  
 

K hypotéze č. 3 :  
Při ověřování hypotézy, ze kterých systémů jsou nejčastěji zaznamenány úniky 

informací anebo je nejvyšší potenciál pro možnost úniku informací, bylo ověřeno, že se jedná 
zejména o informační systémy nezabezpečené. U základních útvarů Policie České republiky 
jsou to zejména informační systémy určené k plánování výkonu služby, například informační 
systém Instruktáž nebo informační systém KEP, listinné dokumenty jako jsou hlídkové listy, 
cestovní příkazy apod. Tyto systémy a listinné dokumenty jsou nejčastěji využívány 
převážnou většinou policistů v běžném výkonu služby, přičemž v praxi systémy jako 
informační systém Instruktáž nebo informační systém KEP postrádají zaznamenávání logu 
přístupů ke konkrétním informacím, které by bylo možno nadřízeným zkontrolovat, jako je 
tomu například u ETŘ. 

 Rovněž bylo hypotézou ověřeno, že i u relativně dobře programovými opatřeními 
zabezpečenému ETŘ, jsou v terénní praxi zjišťovány potencionální možnosti získání 
informací, aniž by byl log přístupu v ETŘ zaznamenán. Jedná se o funkcionality formuláře 
trestných činů (FTČ) a formuláře známých pachatelů (FZP), přes tyto položky se uživatel 
dostává až k možnosti náhledu, tisku nebo uložení formulářů a souborů (výslechů 
obviněných, rozsudků soudů atd.) a dále o možnost náhledu, tisku nebo uložení souborů 
doručovaných cestou datových zpráv nebo elektronickou podatelnou, ani v tomto případě se 
LOG přístupů do spisu v ETŘ nezaznamenává. 
 

K hypotéze č. 4: 
  Z popisovaných informačních systémů využívaných základními útvary Policie České 
republiky vykazuje vysoký potenciál pro další rozvoj ETŘ. Zejména aktuální novinky například 
co se týče GPS souřadnic místa činu nebo jinak důležitých lokalit nebo on-line propojení 
s dalšími systémy nebo se státním zástupcem, zahraniční spolupráce a přistoupení k tomuto 
systému jako jedinému informačnímu systému k dokumentaci událostí už nejen základními 
útvary Policie České republiky, ale i útvary s celostátní působností, jsou novinky příležitostí 
k zefektivnění, zjednodušení a stabilizaci uživatelského prostřední v oblasti informačních 
systémů u Policie České republiky. Záleží jen na uživatelích informačních systémů, jak budou 
ochotni změnit své chování a pracovní návyky ve vztahu k neustálému pokroku ve vývoji 
informační a komunikační technologie.  

S ohledem na zmíněný pokrok v oblasti vývoje informačních a komunikačních 
technologií se v posledních letech hovoří o vzniku informační společnosti, neboť v současné 
době informace a nové znalosti doslova hýbou nynější společností. 
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Informace a znalosti byly důležitým faktorem ekonomické akumulace a politické moci 

i minulosti, ale v současném technologickém, sociálním a kulturním kontextu se informace 
stávají přímo výrobní silou. Vzhledem k informačnímu propojení celého světa  
a k automatizaci většiny standardních rutinních výrobních i řídících úkonů, je kontrola nad 
informacemi, znalostmi a informačními technologiemi nezbytnou podmínkou k ovlivňování 
organizace a fungování společnosti ve prospěch držitelů informací a informačních 
technologií.79  
 

A k jakým komplexním závěrům dospěl autor mimo hypotéz?  
 

Při tvorbě studie autor dospěl k závěrům, že potenciál pro zefektivnění práce 
s informačními systémy u Policie České republiky, zejména u základních útvarů existuje ve 
vysoké míře a je třeba s ním pracovat a neustále rozvíjet nové trendy v oblasti informační 
a komunikační technologie. Problémem zpravidla nebývají samotné informační systémy, ale 
lidský faktor. K rozvoji informační a komunikační technologie dochází velice rychle, ale lidské 
chování zřejmě není schopné takové rychlosti současného technického rozvoje dostát. 
Příkladem může být z terénní praxe autorovo získané poznání, kdy se podařilo úspěšně zrušit 
využívání některých informačních systémů a využívání některých zredukovat, ale vlivem 
organizačních změn, respektive lidským faktorem, jsou dosažené úspěchy rázem ztraceny. 
Autor přesto nezanevřel na myšlenky související s nutností redukce, rušení nebo případného 
slučování některých informačních systémů a věří, že pozitivní změny se nakonec dostaví.  

 
 

 

                                                 
79

 ZOUBEK, V. Lidská práva – globalizace – bezpečnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 35. 
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Seznam použité literatury a dalších zdrojů: 
 
obecně závazné právní předpisy 
 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní 
ochraně počítačových programů (kodifikované znění směrnice 91/520/EHS) programů 

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992, 
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 326/1999 Sb.,o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

 Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 
Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 

 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Interní akty řízení 

 

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 70/2007, o terminologii v oblasti 
informačních systémů. 

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 98/2009, o informačním systému EVIN. 

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 168/2009, o programu „Dotazy do 
informačních systémů“. 

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 71/2010, o národní součásti Schengenského 
informačního systému. 
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 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 135/2010, o pátrání. 

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 158/2010, o provozu informačních systémů 
Instruktáž a Kniha evidence práce. 

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na 
úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 192/2002, kterým se upravuje postup 
příslušníků Policie České republiky při provozování a využívání „Informačního systému 
zpracování a evidence dopravních nehod“ v prostředí Lotus Notes. 

 Pokyn č. 5/2012 ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České 
republiky, kterým se upravuje zpracování událostí v „Informačním systémů 
zpracování a evidence dopravních nehod“. 

 Pokyn policejního prezidenta č. 200/2013, o informačním systému cizinců. 

 Pokyn ředitele služby cizinecké policie č. 150/2010, o pobytu cizinců. 

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 222/2011, kterým se vydává spisový řád 
Policie České republiky. 

 Rozkaz policejního prezidenta č. 125/2008, kterým se upravuje celoplošný zkušební 
provoz informačního systému ETŘ. 

 Rozkaz policejního prezidenta č. 102/2012, kterým se upravuje zkušební provoz 
agendového informačního systému Policie České republiky.  

 Pokyn Policejního prezidenta vydaný pod č. j. PPR-5590-78/ČJ-2013-990300 dne  
4. listopadu 2013 nazvaný "Digitalizace procesů trestního řízení – postup". 

 Zápis ze 7. porady policejního prezidenta s řediteli krajských ředitelství policie konané 
dne 16. července 2013 v Praze. 

 
Další zdroje 

 

 Amsterodamská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o založení 
Evropských společenství a některé související akty. 

 Úmluva k provedení schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států 
Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky  
o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, konsolidované znění  
k 5. dubnu 2010. 

 Wikipedia [online]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org 

 IT slovník [online]. Dostupné z: http://it-slovnik.cz 

 HISYS. Domovská stránka [online]. Dostupné z: http://www.hisys.cz 

 LOOK Scan´ System. [online]. Dostupné z: http://www.looksystem.cz 

 Euroskop [online]. Dostupné z: http://www.euroskop.cz 

 Centrální portál Odboru provozu, komunikací a technické podpory informační 
techniky Policejního prezidia Policie České republiky České republiky. Přehled 
informačních systémů [online]. Dostupné z:  
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_dokumentace.htm 

 Portál Litoměřice Policie České republiky, skupina informačních a komunikačních 
technologií [online]. Dostupné z: http://www.lt.sc/sikt/informacni-systemy/  

http://www.euroskop.cz/
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Příloha: Přehled provozovaných informačních systémů.  
 
Aktualizováno: 4. 6. 2010 dle znění rozkazu č. 21/2010 ředitele Centrály informatiky a analytických procesů SKPV PP České republiky  

      Dokumentace Informační 
systém 

  

Název informačního systému Věcný gestor Interní akt Aktualizace Vznik/ 
aktualizace 

Int 

AISÚ  OPKTPIT PP ZPPP 71/2009, ZPPP 43/2010  Průběžně     

AKV (LOOK) OPKTPIT PP RPP 53/2007, RPP 69/2008  2001 2001/2002   

AVIZO OPKTPIT PP ZPPP 90/2003, ZPPP 24/2005  Průběžně 2002/ I 

BANKA ÚOOZ ZPPP 9/2010  Průběžně /2009 I 

BLOKACE OPKTPIT PP ZPPP 192/2008  2001 1995/2001 X 

BLOKACE MT  OPKTPIT PP ZPPP 169/2008  Průběžně 2007   

BODYS OPKTPIT PP RPP 82/2006  Průběžně 2006   

C-AFIS   ZPPP 30/2005 Průběžně 2002/2002 I 

C-ENO ŘSCPP   Průběžně 1998/2000 I 

C-LOOK OPKTPIT PP ZPPP 53/2007  2003 2003 I 

C-SEUD (centrální verze) OPKTPIT PP NMV 28/1997 Průběžně 2000/2002 I 

C-SPPO  
(dříve C-SOV) 

OPKTPIT PP ZPPP 8/2005, ZPPP 54/2005  Průběžně 1999/2002 I 

C-TUDU ŘSCPP   Průběžně 1998/2000 I 

CENTRÁLNÍ SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ OPKTPIT PP ZPPP 97/2007        

CENTRÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ OPKTPIT PP ZPPP 86/2009        

CENTRÁLNÍ WWW SERVER OPKTPIT PP         

CIS ŘSCPP ZPPP 159/2004, ZPPP 86/2007  Průběžně VI. 2004/ A 

D-ZBRANĚ ŘSSČ PP České 
republiky 

ZPPP 9/2006  Průběžně 2002/ I 

DISPEČER – MAJÁK 158 Operační odbor PP ZPPP 19/2005  Průběžně     

DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Operační odbor PP ZPPP 58/2010  Průběžně     

DTS OPKTPIT PP ZPPP 8/2005, ZPPP 54/2005  2002 2002/ X 

E-ASF Interpol ZPPP 107/2006  Průběžně     

E-SIAŘ   ZPPP 222/2008  Průběžně     

EDN ŘSDP PP České 
republiky 

ZPPP 156/2009  Průběžně 1994/2002 A 

EDPV     1997 1997/ X 

ESSK OPKTPIT PP ZPPP č. 6/2010  Průběžně 2000/2002 A 

ETŘ   RPP 125/2008      A 

FODAGEN ÚSKPV RPP 67/2009  Průběžně 2004 A 

GEOGRAFICKÉ PRODUKTY   RPP 58/2009  Průběžně   A 

IISSDE – konta   RPP 133/2008, RPP 154/2009      A 

Instruktáž, KEP přístupy správce ŘSDP PP České 
republiky 

RPP 51/2010      A 

JMENOVKA OPKTPIT PP ZPPP 93/2006, ZPPP 110/2008  1997 1997/ A 

KATASTR-dálkový přístup do 
katastru nemovitostí–konta  

OPKTPIT PP RPP 50/2009, RPP 167/2009      A 

KONTROLA OPKTPIT PP ZPPP 78/1999, ZPPP 50/2004, 
RPP 22/2006, RPP 12/2010, 
RPP 228/2008  

2002 1999/2002 A 

KSU OPKTPIT PP ZPPP 72/2007  2001 2001/ A 

http://datauskpv.pcr.cz/poznatky/aisu/poznatky_aisu.htm
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?34190
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?51601
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/LOOK_3.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?17320
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?17475
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/AVIZO_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?9016
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?15402
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?46862
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/BLOKACE_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?23185
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/BLOKACE_MT_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?17369
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/BODYS_1.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?6949
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/C-AFIS_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?8943
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/C-ENO_2.html
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/C-LOOK_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?17320
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/C-SEUD_2.html
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/nmv28-1997.doc
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/c-sppo.htm
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/c-sppo.htm
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?8640
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?15396
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/C-TUDU_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?11441
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?35866
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/CIS_2.htm
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?8575
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?15019
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/D-ZBRANE_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?10031
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?8733
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?52745
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/DTS_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?8640
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?15396
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?6985
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?24047
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/EDN_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?43145
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/EDPV_2.html
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/ESSK_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?46452
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?12064
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/FODAGEN_2.htm
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?33826
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?32427
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?12326
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?42912
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?52574
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/JMENOVKA_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?6980
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?11899
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?31464
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?45055
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/KONTROLA_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?21416
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?21431
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?21433
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?47034
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?24560
http://cportal.pcr.cz/Inf_sys/Systemy_popis/KSU_2.html
http://esiar.pcr.cz/kniha/siar/?7035
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MÝTO-evidence údajů o 
mýtném–konta 

  RPP 80/2010      A 

OČISTA OPKTPIT PP ZPPP 93/2006  Průběžně     

OPATŘENÍ   ZPPP 75/2007, ZPPP 55/2010  2002 2002/ X 

PATRMV OPKTPIT PP NMV 13/2002, ZPPP 73/2007  1998 1998/2002 A 

PATROS OPKTPIT PP NMV 13/2002, ZPPP 73/2007  1998 1998/2002 A 

PÁTRÁNÍ INTERNET 
I-PATROS, I-PATRMV 
I-EUD 

  ZPPP 171/2006  Průběžně   I-PATRMV, I-
PATROS 
I-SEUD 

PERIODA OPKTPIT PP   2006 2006 A 

PAF – POZNATKOVÝ 
ANALYTICKÝ FOND 

OPKTPIT PP ZPPP 71/2009, ZPPP 43/2010      A 

PAF – AISU OPKTPIT PP ZPPP 71/2009, ZPPP 43/2010      A 

PAF – ODPOSLECHY TP OPKTPIT PP ZPPP 71/2009, ZPPP 43/2010      A 

PAF – VÝPISY TP OPKTPIT PP ZPPP 71/2009, ZPPP 43/2010      A 

PSEUD OPKTPIT PP RPP 157/2009  Průběžně 2009/ A 

P-ZBRANĚ ŘSSČ PP České 
republiky 

ZPPP 74/2007  Průběžně 2004/ I 

PYROTECHNICKÁ DATABÁZE Pyrotechnický 
odbor 

ZPPP 19/2007        

SEBEVRAŽDY OPKTPIT PP ZPPP č. 6/2010 2002 2001/2002 X 

SIS OPKTPIT PP ZPPP 71/2007, ZPPP 169/2007, 
ZPPP 153/2008  

Průběžně 2007 I 

SPPO OPKTPIT PP ZPPP 8/2005,, ZPPP 54/2005  2002 2001/2002 X 

SPRÁVA PŘÍSTUPOVÝCH KONT OSKOU PP České 
republiky 

RPP 136/2009,    2009   

TELEFOTO OPKTPIT PP ZPPP 42/1998  Průběžně 1997/2002 I 

TeraStudio – konta   RPP 58/2009      A 

UDÁLOST – centrální server Operační odbor PP ZPPP 136/2006, ZPPP 199/2006, 
ZPPP 84/2007  

2000 1998/2000 A 

VICLAS OPKTPIT PP ZPPP 173/2009    1995   

Z-EDN ŘSDP PP České 
republiky 

ZPPP 71/2005  Průběžně 2001/2002 I 

EHZÚTŘ ZAHÁJENÍ OPKTPIT PP ZPPP č. 6/2010  2002 2002/2002 A 

ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY Operační odbor PP ZPPP 60/2010  Průběžně     

ZIS 2000 ŘSPP PP ČR ZPPP 178/2006  Průběžně 2002/2002 I 

ZOP OPKTPIT PP ZPPP 90/2003, ZPPP 24/2005  Průběžně 2001/2002 I 

EHPVTŘ ŽALOVATELNOST OPKTPIT PP ZPPP č. 6/2010  2002 2002/ A 

 
A = Ano 
X = Nevyžaduje 
I = Interaktivní součást informačních systémů 
L = Lokální informační systém (s dokumentací) 
1. Uživatelská dokumentace u některých provozovaných informačních systémů není vždy aktualizována v souladu s vývojem softwaru. 
Rychlý vývoj softwaru a reakce na připomínky uživatelů se ne v plné míře promítají do původní dokumentace. 
2. Při umísťování uživatelské dokumentace na Intranet vycházet z požadavků uživatelů. 
Aktualizováno: 4.6.2010 dle znění rozkazu č. 21/2010 ředitele Centrály informatiky a analytických procesů Služby kriminální policie 
Policejního prezídia České republiky. 
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