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Anotace 

 V předložené práci je zpracován přehled informačních systémů používaných u Policie 

České republiky. Zaměřil jsem se na skutečnost, zda jsou tyto informační systémy mezi sebou 

dostatečně provázané a zda poskytují dostatečné a jednoznačné výstupy pro to, aby policisté a 

kriminalisté mohli při odhalovaní trestné činnosti pomocí těchto systémů přímo tipovat 

pachatele trestné činnosti podle znaků jimi prováděných trestných činů.  

 

Klí čová slova: informační systémy, policie, trestná činnost, provázanost  

 

 

 

 

 

Summary 

The summary of the information systems that are used by Police of the Czech 

Republic is treated in this submission of dissertation. I focused on the fact if these 

information systems are interconnected enough and provide sufficient, clear concluions 

hich the policemen driminologist could use for exposing of criminaloffences and they 

coud tip directli perpetrators of crime according to signs from their crimes. 

 

Keywords: information systems, police, criminal offences, interconnection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Robert Klement: Informační systémy policie České republiky 

2009   

OBSAH 

1. Úvod............................................................................................................................1 

2. Důvody používání informačních systémů...................................................................2 

3. Přehled informačních systémů používaných policií České republiky ........................3 

3.1 PATROS - PÁTRÁNÍ PO OSOBÁCH.................................................................3 

3.2 PATRMV - PÁTRÁNÍ PO MOTOROVÝCH VOZIDLECH..............................4 

3.3 SEUD - SYSTÉM EVIDENCE UMĚLECKÝCH DĚL.......................................6 

3.4 TELEFOTO - AKTUÁLNÍ OBRAZOVÉ INFORMACE ...................................7 

3.5 KSU - KRIMINALISTICKY SLEDOVANÉ UDÁLOSTI..................................8 

3.6 SPPO, DTS, C-SOV............................................................................................10 

3.7 ESSK - EVIDENČNĚ STATISTICKÝ SYSTÉM KRIMINALITY..................11 

3.8 EDN - EVIDENCE SYSTÉM DOPRAVNÍCH NEHOD ..................................12 

3.9 AFIS 2000, C-AFIS, FODAGEN .......................................................................14 

3.10 UDÁLOST ........................................................................................................15 

3.11 D-ZBRANĚ - EVIDENCE DRŽITELŮ ZBRANÍ...........................................16 

3.12 OSH - OPATŘENÍ NA STÁTNÍ HRANICI ....................................................17 

3.13 ZIS 2000 - ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ  SYSTÉM........................................19 

3.14 eSIAŘ – publikační prostředek .........................................................................20 

3.15 ETŘ – Evidence trestního řízení .......................................................................21 

4. Výstupy a provázanost informačních systémů..........................................................23 

5. AISU - Automatizovaný informační systém útvaru..................................................24 

5.1 Základní vlastnosti systému ................................................................................24 

5.2 Všeobecné pokyny k práci v AISU.....................................................................25 

5.3 Objekty AISU......................................................................................................26 

5.3.1 Šanony..........................................................................................................26 

5.3.2 Objekty základní ..........................................................................................26 

5.3.3 Obecné atributy objektu ...............................................................................26 

5.4 Šanon...................................................................................................................27 

5.5 Složka..................................................................................................................27 

5.6 Zásady pro práci se systémem AISU ..................................................................27 

5.7 Textové objekty – dokumenty.............................................................................29 

5.8 Základní objekty viz kap. 5.3.2...........................................................................29 



Robert Klement: Informační systémy policie České republiky 

2009   

5.9 Doprovodné texty................................................................................................29 

5.10 Uložení objektů .................................................................................................30 

5.11 Vazby ................................................................................................................30 

5.11.1 Vazby mezi objekty....................................................................................30 

5.12 Základní filozofie AISU....................................................................................31 

5.12.1 Editor vazeb................................................................................................31 

6. Závěr..........................................................................................................................33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Robert Klement: Informační systémy policie České republiky 

 

2009  1 

1. Úvod 

Policie České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, která plní 

úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti. 

Tím se myslí ochrana státu a jeho ústavních základů a institucí, zabezpečení 

nerušeného výkonu funkce všech orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Dále ochrana 

fyzických osob, jejich životů, zdraví, lidské důstojnosti a ochrana majetku, a to bez rozdílu 

jeho vlastníků. 

Při plnění těchto úkolů používá policie kromě jiných prostředků také výpočetní 

techniku a své vlastní informační systémy, které jsou vytvořeny přímo policejními specialisty. 

Tyto informační systémy slouží k soustřeďování informací o osobách, věcech, 

trestných činech a událostech. Jejich následnou filtrací a vytěžováním informací z nich mohou 

policisté  tipovat pachatele trestné činnosti na základě podobných nebo přímo shodných 

znaků, které provázejí každý trestný čin.  

Úkolem této práce je zjistit, zda informace obsažené v těchto informačních systémech 

policie jsou dostatečné a výmluvné pro to, aby výstupy vedly k co nejjednoznačnějšímu 

natipování pachatele. 
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2. Důvody používání informačních systémů 

Koncepce přizpůsobení informačních systémů v resortu MV k podpoře provádění 

všech ustanovení schengenského acquis, kterou zpracoval OSŘI PP ČR a schválil v prosinci 

2002 ministr vnitra České republiky, stanovila základní popis budoucí národní jednotky 

schengenského informačního systému v ČR , včetně kanceláří SIRENE a VISION a její 

začlenění do informačního prostředí Policie ČR tak, aby bylo zajištěno provádění všech 

ustanovení schengenského acquis. 

Z hlediska přehledu informačních systémů jsou v současné době v centru (zejména v  

centrálním výpočetním středisku Policie ČR OSŘI PP ČR) provozovány následující 

významné centrální databáze národních policejních systémů, z nichž se u některých 

předpokládá, že budou zdrojovými databázemi pro SIS - databáze národních policejních 

systémů a plán jejich migrace do integrovaného policejního systému. 

Proces postupné harmonizace databází předpokládá dosáhnout takového stupně 

kompatibility národních databází, která umožní hladký přechod na ostrou schengenskou 

spolupráci. Ze stávajících databází musejí být harmonizovány ty, které: 

− budou zdrojem dat pro SIS - zde se jedná o sjednocení jejich formátu se SIS nebo 

vytvoření potřebných transformačních modulů se zvláštním zřetelem k datům, která budou 

převzata a u nichž je třeba dodat položku určující vložení do SIS, 

− budou zprostředkovávat data ze SIS - zde se jedná zejména o: 

− jednotný uživatelský SW, 

− jednotný dotazovací (fonetický) nástroj; vývoj fonetického modulu je dlouhodobý úkol a 

měl by být řešen v kontextu potřeb dalších systémů a resortů 

OSŘI PP ČR již vytvořil universální dotazovací programový nástroj s názvem Dotazy 

do informačních systémů, který jako nadstavba nad informačními systémy umožňuje 

oprávněným uživatelům v rámci rezortní datové sítě Intranet jednoduše a rychle vytěžovat 

databáze, vedené v databázovém centru Policie ČR a v centru správních evidencí Ministerstva 

vnitra ČR, a získávat z nich komplexní informace v jednotném prostředí. Program Dotazy 

bude použit i k zajištění integrovaného dotazování do systému SIS. 

Při vybavování koncových pracovišť byla v rámci projektu Phare 2000 realizována 

dodávka cca 4500 počítačů se softwarovým vybavením potřebným pro bezpečný přístup do 

centrálních informačních systémů (Windows 2000). Dalších 1500 počítačů s obdobným 

vybavením bude dodáno v rámci projektu Phare 2002. 
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Tato technika bude sloužit k tomu, aby se uživatelé naučili pracovat s počítači a s 

aplikací, která bude velmi podobná cílovému programovému vybavení - SIS. 

 

 

3. Přehled informačních systémů používaných policií České 

republiky 

 

3.1 PATROS - PÁTRÁNÍ PO OSOBÁCH 

po: 

− hledaných osobách, 

− pohřešovaných osobách, 

− totožnosti osob, 

− totožnosti nalezených mrtvol a kosterních nálezů. 

Obsahem databází jsou identifikační údaje osoby, údaje o jejím bydlišti, zaměstnání a 

pod. 

Součástí je i podrobný popis osoby, oblečení a zvláštností. K osobě hledané jsou to 

dále informace k minulé trestné činnosti, operativně taktické údaje, údaje o současné trestné 

činnosti, případně i ke stykům osoby. 

Systém je využíván při pátrací činnosti kriminalistů i při práci policejních hlídek v 

terénu. Umožňuje rychle získat informaci o tom, zda je po dané osobě vyhlášeno pátrání, 

případně zda po této osobě bylo v minulosti pátráno a pátrání bylo již odvoláno. 

Centrální databáze IS PATROS je provozována v databázovém centru OSŘI PP ČR, 

data jsou přístupná prostřednictvím rezortní datové sítě okamžitě po jejich vložení nebo 

změně. Pro potřeby dalších služeb jsou určeny zkrácené verze, které obsahují pouze vybrané 

základní položky, jsou duplicitně provozovány na serverech umístěných na všech okresních 

(městských) ředitelstvích policie, kde slouží i k výdejům dat pro plnění databází dalších 

informačních systémů. 

Aktualizace údajů v centrální databázi probíhá v reálném čase pomocí klient/server 

aplikací z pracovních stanic vybraných uživatelů s oprávněním vkládat data. Vložením dat k 

osobě, po které se pátrá do centrální databáze, se vložené údaje na centrálním serveru stanou 

okamžitě dostupné pro všechny útvary policie s potřebným technickým vybavením. 
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V dohodnutém režimu se z centrální databáze automaticky dávkově aktualizují databáze 

zkrácených verzí na okresních serverech a pátrací databáze na ředitelství služby cizinecké a 

pohraniční policie. 

Uživatelé pro přístup do systému PATROS využívají služeb přenosu dat v rámci sítě 

propojení počítačů ministerstva vnitra. Základní dotazovací způsob využívá produktu 

Microsoft Internet Explorer (MSIE) a WWW serverů rezortní sítě Intranet. Tímto způsobem 

je možné zadávat dotazy do centrální databáze systému pátrání z pracovních stanic uživatelů, 

obecně na všech útvarech policie. 

Přístup uživatele k službám systému pátrání je možný pouze přes konto uživatele na 

WWW serveru. Při přihlašování na WWW server je konto uživatele systémově ověřováno. 

Konta uživatelů definují rozsah oprávnění uživatelů pro přístup k jednotlivým stránkám 

WWW serveru, které zpřístupňují databázi systému pátrání a tím jednotlivým uživatelům 

vymezují úroveň složitosti zadávaných dotazů i rozsah zpřístupněných informací. Veškeré 

dotazy do IS jsou zaznamenávány. 

Pracovní stanice uživatelů jsou počítače typu PC s operačním systémem Windows, 

umístěné v objektech policie nebo ministerstva vnitra, připojené k síti Intranet a vybavené 

WWW prohlížečem pro přístup do systému PATROS, nebo potřebnými klientskými 

aplikacemi pro aktualizaci dat na bázi klient/server. [1] 

Věcným gestorem systému "Pátrání po osobách" je Úřad služby kriminální policie a 

vyšetřování PP ČR (dále jen ÚSKPV PP ČR). Provozním gestorem IS PATROS na centrální 

úrovni je OSŘI PPČR. 

IS PATROS je jedním z informačních systémů, které budou předávat data do 

Schengenského informačního systému. 

 

3.2 PATRMV - PÁTRÁNÍ PO MOTOROVÝCH VOZIDLECH 

Centrální informační systém „Pátrání po motorových a přípojných vozidlech“ 

PATRMV je jedním z prostředků pátrání po vozidlech, po kterých bylo na území ČR 

vyhlášeno pátrání. Pro tyto účely se za vozidla pokládají: 

− osobní vozidla - speciální stroje 

− nákladní vozidla - jednostopá motorová vozidla 

− zemědělské stroje a traktory - tabulky registračních značek (SPZ) 

− přívěsy a návěsy - autobusy 
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− obytné přívěsy. 

Obsahem databází jsou identifikační údaje vozidla, popis markantů, doba a místo 

odcizení. Vedeny jsou údaje k majiteli a dále k útvaru, který pátrání vyhlásil, vozidlo nalezl a 

kde bylo vozidlo nalezeno. 

Systém PATRMV je určen především k využití při pátrací činnosti kriminalistů i při 

práci policejních hlídek v terénu. Umožňuje rychle získat informaci o tom, zda je po daném 

vozidle vyhlášeno pátrání, případně zda po tomto vozidle bylo v minulosti pátráno a kde bylo 

vozidlo nalezeno. 

Centrální databáze IS PATRMV je provozována v databázovém centru OSŘI PP ČR. 

Data jsou přístupná prostřednictvím rezortní datové sítě okamžitě po jejich vložení (změně). 

Pro potřeby dalších služeb jsou určeny zkrácené verze, které obsahují pouze vybrané základní 

položky, jsou duplicitně provozovány na serverech umístěných na všech okresních 

(městských) ředitelstvích policie, kde slouží i k výdejům dat pro plnění databází dalších 

informačních systémů. Aktualizace údajů v centrální databázi probíhá v reálném čase pomocí 

klient/server aplikací z pracovních stanic vybraných uživatelů s oprávněním vkládat a měnit 

data. Oprávnění uživatelé ze všech útvarů policie využívají pro přístup do systému PATRMV 

služeb rezortní datové sítě ministerstva vnitra. Základní dotazy jsou zabezpečeny produkty 

Microsoft Internet Explorer (MSIE). 

Přístup uživatele k službám systému pátrání je možný pouze přes konto uživatele na 

WWW serveru. Při přihlašování na WWW server je konto uživatele systémově ověřováno. 

Konta uživatelů definují rozsah oprávnění uživatelů pro přístup k jednotlivým stránkám 

WWW serveru, které zpřístupňují databázi systému pátrání a tím jednotlivým uživatelům 

vymezují úroveň složitosti zadávaných dotazů i rozsah zpřístupněných informací.Veškeré 

dotazy do IS jsou zaznamenávány. 

Pracovní stanice uživatelů jsou počítače typu PC s operačním systémem Windows, 

umístěné v objektech policie nebo ministerstva vnitra, připojené k síti Intranet a vybavené 

WWW prohlížečem pro přístup do systému PATRMV, nebo potřebnými klientskými 

aplikacemi pro aktualizaci dat na bázi klient/server. [2] 

Věcným gestorem systému "Pátrání po motorových a přípojných vozidlech" je 

ÚSKPV PP ČR. Provozním gestorem IS PATRMV na centrální úrovni je OSŘI PP ČR. 

IS PATRMV je jedním z informačních systémů, které budou předávat data do 

Schengenského informačního systému. 
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3.3 SEUD - SYSTÉM EVIDENCE UMĚLECKÝCH D ĚL 

Centrální informační systém „Systém evidence uměleckých děl“ SEUD je určen pro 

potřeby pátrání po odcizených a nalezených předmětech . 

Data jsou jednou týdně po zpracování na pracovišti ÚSKPV PP ČR přenášena na 

centrální server, kde je provedena aktualizace centrální databáze. Dále jsou z této databáze 

vyexportovány záznamy, položkově zredukované, určené podle zvláštního příznaku ke 

zveřejnění na internetu a odeslány elektronickou poštou na pracoviště Odboru tisku a public 

relations MV ČR, kde je aktualizována internetovská databáze (I-SEUD). Aplikace je na 

stránkách Ministerstva vnitra České republiky (adresa www.mvcr.cz). Zde je možno hledat 

podle těchto položek: druh události, charakter předmětu, druh předmětu, datum události, 

datum zápisu, autor a klíčová slova. V evidenci jsou dále položky: název, rok vzniku, 

rozměry, povrchová úprava, materiál a pořadové číslo, které je jednoznačným číslem v 

evidenci. Dále je zde k popisovanému předmětu obrazová informace. Pro širší potřeby 

odborné veřejnosti jsou na internetu MV ČR i anglická a německá jazyková mutace. Systém 

sice neobsahuje položky s osobními údaji, ale v poznámce se mohou vyskytovat. 

Pro potřeby vybraných útvarů Policie České republiky je k dispozici datová kopie 

systému SEUD nazvaná C-SEUD na technologii umožňující klást dotazy 24 hodin denně. 

Položková struktura C-SEUD je téměř shodná se strukturou SEUD (podle pořadového čísla se 

dá vyhledat předmět i v databázi SEUD). Snahou bylo, aby vstupní i výstupní obrazovky 

vypadaly podobně. Provést úplnou shodu obrazovek na jiné technologické platformě by bylo 

velice náročné a pracnost by přesáhla získaný efekt, proto jsou obrazovky mírně odlišné. 

Do systému lze klást dotazy podle pořadového čísla záznamu a dále podle 

následujících položek: druh události, charakter předmětu, druh předmětu, objekt, okres 

události, kód kraje, datum události, datum vložení , datum aktualizace, autor předmětu a 

klíčových slov. Klíčová slova jsou slova, která zapíše vkladatel do části poznámky a popisují 

výstižně předmět, tak aby se jich dalo použít při vyhledávání.Vyhledávání není fulltextové. 

 Přístup uživatele k službám systému pátrání je možný pouze přes konto uživatele na 

WWW serveru. Při přihlašování na WWW server je konto uživatele systémově ověřováno. 

Konta uživatelů definují rozsah oprávnění uživatelů pro přístup k jednotlivým stránkám 

WWW serveru, které zpřístupňují databázi C-SEUD a tím jednotlivým uživatelům vymezují 

úroveň složitosti zadávaných dotazů i rozsah zpřístupněných informací.Veškeré dotazy do IS 

jsou zaznamenávány. [3] 
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Pracovní stanice uživatelů jsou počítače typu PC s operačním systémem Windows, 

umístěné v objektech policie nebo Ministerstva vnitra, připojené k rezortní síti Intranet a 

vybavené WWW prohlížečem pro přístup do systému C-SEUD. 

Věcným gestorem popsaných informačních systémů (SEUD, I-SEUD, C-SEUD) je 

ÚSKPV PP ČR, který je i provozním gestorem systému SEUD. Provozním gestorem systému 

C-SEUD je OSŘI PP ČR, provozním gestorem I-SEUD je Odbor tisku a public relations 

MVČR. 

 

3.4 TELEFOTO - AKTUÁLNÍ OBRAZOVÉ INFORMACE 

Centrální informační systém TELEFOTO je prostředkem poskytujícím aktuální 

obrazové informace pro : 

− pátrání po pachatelích trestné činnosti s vysokou společenskou nebezpečností, 

− pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, ke kterým jsou vyhlášena mimořádná 

opatření, 

− identifikaci osob, 

− identifikaci nálezů mrtvol, 

− pátrání po odcizených věcech velké hodnoty, 

− pátrání po odcizených uměleckých předmětech a starožitnostech, 

− pátrání po původu nalezených nebo zajištěných uměleckých předmětů a starožitností. 

Obsahem databáze je popis k jednotlivým obrazovým informacím: 

− osoba: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, státní příslušnost osoby a její antropologický 

popis, 

− identikit: antropologický popis a vystižení podoby v%, 

− aktuální sdělení: volný text, 

− věc: druh věci (podle číselníku) a popis, 

− starožitnost: druh předmětu (podle číselníku), autor, název, číslo z informačního systému 

SEUD a popis. 

Informační systém je využíván při pátrací činnosti kriminalistů a zejména pro práci 

policejních hlídek v terénu. Funguje jako „nástěnka“ fotografií aktuálně hledaných osob a 

věcí. Informace jsou v IS TELEFOTO zobrazovány 14 dní jako aktuální, potom je možno je 

vyhledat v archivu (do 60 dní). Starší informace může na základě požadavků uživatelů 

vyhledat a znovu zveřejnit administrátor systému. 
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Vkládání informací probíhá pomocí kliet-server aplikací. Je dvoustupňové, uživatelé s 

oprávněním vkládat informace vloží data do databáze, ta jsou ale zveřejněna až po ověření 

správnosti dalším pracovníkem - schvalovatelem. Obrazové informace jsou převáděny do 

elektronické podoby scanerem. Je používán formát JPEG (jpg) , vkládané obrázky musí mít 

předepsanou kvalitu, rozměr a formát. 

Vytěžování i vkládání dat IS TELEFOTO probíhá pomocí produktu Microsoft Internet 

Explorer a WWW serverů resortní sítě Intranet. Takto je možné přistupovat k centrální 

databázi telefota z pracovních stanic uživatelů, obecně na všech útvarech policie. 

Přístup uživatele k službám IS TELEFOTO je možný pouze přes konto uživatele na 

WWW serveru, při přihlášení je konto uživatele systémově ověřováno a dotazy do IS 

TELEFOTO jsou zaznamenávány. 

Pracovní stanice jsou počítače typu PC s operačním systémem Windows, umístěné v 

objektech policie nebo ministerstva vnitra, připojené k síti Intranet a vybavené WWW 

prohlížečem. Pracovní stanice vkladatelů jsou vybaveny scannerem pro digitalizaci 

obrazových informací. [4] 

Věcným gestorem informačního systému TELEFOTO je ÚSKPV PP ČR, provozním 

gestorem je OSŘI PP ČR. 

 

3.5 KSU - KRIMINALISTICKY SLEDOVANÉ UDÁLOSTI 

Informační systém “Kriminalisticky sledované události“ KSU je centrální informační 

systém kriminalisticky relevantních událostí. IS KSU navazuje na již více než 10 let 

provozovaný IS NTC včetně převzetí jeho celostátní databáze a umožňuje s těmito daty i 

nadále podle potřeby pracovat. 

Je základním prostředkem pro získávání nezbytných údajů k plnění úkolů policie při 

předcházení a odhalování trestné činnosti, zjišťování pachatelů trestných činů a provinění. Je 

hlavním nástrojem pro strukturované zaznamenávání a zpracování údajů podle 

kriminalistických hledisek zjištěných ke kriminalisticky relevantním událostem a údajům s 

nimi souvisejícími. Účelem systému KSU je provádění analytických operací v souvislosti s 

tzv. „typováním“ a zároveň je využíván jako systém k pátrání po odcizených věcech. 

Součástí databáze IS KSU jsou tabulky se strukturovaným popisem spáchaných 

deliktů, lokalit, osob a firem, odcizených věcí a stop. Práce s tabulkou odcizených věcí 

zásadně mění způsob pátrání po věcech umožňuje přístup do centrální databáze včetně 
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kompletního archivu dotazů na odcizené věci. Tato část IS KSU včetně informací o 

odcizených značených evidovaných bankovkách bude datovým zdrojem Schnegenského 

informačního systému. 

Centrální databáze IS KSU je jedinou databází systému a je provozována v 

databázovém centru OSŘI PP ČR. Data jsou přístupná prostřednictvím rezortní datové sítě 

okamžitě po jejich vložení nebo změně. Informace jsou pořizovány zejména tam, kde vznikají 

a dále procházejí systémem kontroly a verifikace z hlediska správnosti a komplexnosti dat 

tak, aby byla zajištěna důvěryhodnost a objektivnost dat v systému. Při ověřování a 

potvrzování správnosti vložených osobních údajů lze využít evidence obyvatel (CRO), pátrání 

po osobách (PATROS), evidence nežádoucích cizinců (ENO) a evidence cizinců s povolením 

k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky (TUDU). Prvotní pořízení se 

v současnosti provádí zejména na bázi klient/server, kdy jsou využívána data pořízená v IS 

ZIS 2000 nebo je možné prvotní pořízení provádět přímo v systému. 

Aktualizace údajů je zejména prováděna přímo v systému KSU. Uživatelé pro přístup 

a práci se systémem KSU využívají produktu Microsoft Internet Explorer (MSIE) a WWW 

serverů rezortní sítě Intranet Ministerstva vnitra. Tímto způsobem je možné zadávat dotazy a 

provádět aktualizaci záznamů v centrální databázi systému z pracovních stanic uživatelů, 

obecně na všech útvarech policie. 

Přístup uživatele k službám systému je možný pouze přes konto uživatele na WWW 

serveru. Při přihlašování na WWW server je konto uživatele systémově ověřováno. Konta 

uživatelů definují rozsah oprávnění uživatelů pro přístup k jednotlivým službám 

systému.Veškeré dotazy na osobu v IS KSU jsou zaznamenávány. 

Pracovní stanice uživatelů jsou počítače typu PC s operačním systémem Windows, 

umístěné v objektech policie nebo Ministerstva vnitra, připojené k rezortní síti Intranet a 

vybavené WWW prohlížečem využívaném pro přístup do systému nebo potřebnými 

klientskými aplikacemi pro aktualizaci dat na bázi klient/server. [5] 

Věcným gestorem IS KSU je ÚSKPV PP ČR. Provozním gestorem IS KSU na 

centrální úrovni je OSŘI PP ČR. 

IS KSU patří mezi informační systémy, které budou předávat data do Schengenského 

informačního systému. 
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3.6 SPPO, DTS, C-SOV 

Informační systém „Stíhané, podezřelé a prověřované osoby“ SPPO je datově odvozen 

z informačního systému „Deník trestních spisů“ DTS. Jeho intranetovou verzi C-SOV je 

možno vytěžovat on-line prostřednictvím resortní datové sítě. IS DTS je využíván na 

organizačních článcích služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) pro elektronické 

monitorování procesních aktivit v rámci trestního řízení. Výstupy z IS DTS umožňují 

sledovat nápad trestné činnosti, stav rozpracovanosti, rychlost a způsob vyřízení, vazební 

vyšetřování apod. IS DTS obsahuje data k trestnímu spisu, oznamovateli, k prověřované, 

podezřelé, stíhané a poškozené osobě, k provedeným úkonům a k identifikaci zpracovatele 

trestního spisu. 

IS SPPO plní na organizačních článcích SKPV funkci rejstříku stíhaných, podezřelých 

a prověřovaných osob v souvislosti s trestním řízením. Obsahuje identifikační data k 

podezřelé nebo prověřované osobě, k oblasti trestné činnosti, k identifikaci trestního spisu a k 

případnému zadržení a vazbě. 

Intranetová verze IS SPPO pod označením C-SOV plní funkci orientačního rejstříku 

stíhaných, podezřelých a prověřovaných osob v souvislosti s trestním řízením a je 

prostřednictvím resortní datové sítě dostupná i policistům mimo SKPV. IS C-SOV navíc 

umožňuje na základě zadání čísla trestního spisu nebo čísla jednacího získat informace o 

osobách vedených ve spisu s tímto číslem a informace o stavu spisu z pohledu státního 

zástupce nebo soudu. Pracovní stanice uživatelů IS C-SOV jsou počítače typu PC s operačním 

systémem Windows, připojené do resortní datové sítě, vybavené standardním WWW 

prohlížečem (Microsoft Internet Explorer). 

Data do IS DTS jsou pořizována na organizačních článcích SKPV, na nichž je veden 

deník trestních spisů. Denně v určenou dobu se vybraná data z IS DTS dávkově odesílají do 

krajských archivů IS DTS a dále do celostátní databáze IS SPPO. Tam jsou data doplňována 

ze systému ESSK údaji o osobách a jejich trestných činech které jsou řešeny v rámci 

zkráceného přípravného řízení základními útvary Policie ČR. Souhrnnou aktualizační dávkou 

se aktualizují centrální databáze IS SPPO a C-SOV. Při aktualizaci se kontrolují data cizinců 

proti evidenci C-ENO a C-TUDU a data všech osob proti evidenci PATROS. Výsledek je 

odesílán věcnému gestorovi jako podklad pro kontrolní činnost. Při zpracování jsou osobní 

data provázána s evidencí osob umístěných ve vyšetřovací vazbě a na základě porovnání s 

Centrální evidencí obyvatel (CRO) jsou označena stupněm shody. Na pracoviště DTS se 
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zpětně avizuje rozpracování shodných osob jiným organizačním článkem SKPV a zasílají se 

odpovědi na dotazy. [6] 

Veškeré dotazy do informačních systémů SPPO a C-SOV se zaznamenávají. Věcným 

gestorem informačních systémů DTS, SPPO a C-SOV je úřad služby kriminální policie a 

vyšetřování PP ČR a provozním gestorem na centrální úrovni je OSŘI PP ČR.  

Provozním gestorem IS DTS jsou: 

− skupiny analytiky a informatiky SKPV Policie České republiky správy kraje (správy hl.m. 

Prahy) - na krajské i okresní úrovni, 

− pracoviště informatiky útvarů SKPV s působností na celém území České republiky v 

působnosti těchto útvarů. 

 

3.7 ESSK - EVIDENČNĚ STATISTICKÝ SYSTÉM KRIMINALITY 

Evidenčně statistický systém kriminality ESSK je celostátní systém, jehož účelem je 

poskytovat statistické údaje : 

− o kriminalitě evidované Policií ČR a MV, 

− o počtu pachatelů trestných činů, 

− ve vymezeném rozsahu o obětech trestné činnosti u vybrané kriminality. 

Obsahem databází o kriminalitě provozovaných na centrální a krajské úrovni jsou 

údaje o útvaru, který věc zpracovává, o místě spáchání, o objektu napadení, době spáchání, 

předmětu zájmu pachatele, výši způsobené škody, zajištěných stopách, právní kvalifikaci 

trestného činu/skutku a další procesní údaje k průběhu prověřování věci u trestných 

činů/skutků. 

Obsahem databází o pachatelích trestných činů jsou údaje o útvaru, který koná 

vyšetřování nebo objasňování zkráceného přípravného řízení, identifikační údaje pachatele, 

údaje o bydlišti, zaměstnání, přezdívkách a falešných jménech, u dětí údaje o rodině, 

výchovném prostředí, studiu apod., procesním postupu včetně prokázané trestné činnosti 

pachateli. 

Pro označení jednotlivých druhů nebo skupin trestných činů se používá jednotné 

pojmenování a shodné číselné kódy nezávislé na právní kvalifikaci a jsou na zdrojových 

formulářích označeny názvem „klasifikace takticko-statistická“ a člení se na obecnou 

kriminalitu, hospodářskou kriminalitu, zbývající kriminalitu a vojenské trestné činy. 



Robert Klement: Informační systémy policie České republiky 

2009  12 

Pořizování a aktualizace údajů se provádí na krajské úrovni z vyplněných zdrojových 

formulářů policejním orgánem po kontrole údajů podle zaslané dokumentace. Každý den se 

provádí aktualizace dat na centrální úrovni z dat zpracovaných na krajské úrovni. Každý 

měsíc se provádí zpracování a standardní výstupy jsou k dispozici všem oprávněným 

uživatelům z pracovních stanic a určené výstupy všem občanům České republiky v síti 

Internet. Systém je určen a využíván zejména pro řídící, analytickou a organizátorskou 

činnost útvarů Policie České republiky prostřednictvím výstupních sestav, které se dělí podle : 

− obsahu na informativní a statistické, 

− období, za které jsou zpracovány, na měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, 

− podle toho, zda jsou zpracovávány na požadavek nebo opakovaně, na standardní a 

nestandardní. 

Vybranými údaji ESSK jsou aktualizovány informační systémy Zájmové osoby 

policie (ZOP) a Neukončené přípravné řízení o známých pachatelích (AVIZO). Pracovní 

stanice oprávněných uživatelů jsou výpočetní systémy typu PC, umístěné v objektech policie 

nebo ministerstva vnitra, připojené k interní síti vybavené WWW prohlížečem. [7] 

Věcným a provozním gestorem ESSK na centrální úrovni je OSŘI PP ČR. 

Provozním gestorem na krajské úrovni jsou : 

− odbory spojení a výpočetní techniky Policie České republiky správ krajů a hl. m. Prahy a 

− skupiny statistiky kanceláře ředitele Policie České republiky správ krajů. 

 

3.8 EDN - EVIDENCE SYSTÉM DOPRAVNÍCH NEHOD 

Centrální informační systém „Evidence dopravních nehod“ EDN sleduje dopravní 

nehody v silničním provozu. 

Systém EDN umožňuje získávání, shromažďování a vytěžování informací o nehodách 

v silničním provozu na území ČR. Ke vstupu dat do systému jsou využívány 

1. formulář evidence nehod v silničním provozu - tam, kde není možné přímé využití 

výpočetní techniky. Z těchto formulářů se po kontrole na skupinách statistik pořizují 

data na technice PC. 

2. informační systém EZDN (Evidence zpracování dopravních nehod) používaný na 

okresních dopravních inspektorátech. Z tohoto systému se po kontrole přebírají data 

do krajské databáze dávkově. Věcným i provozním gestorem tohoto informačního 

systému je Ředitelství služby dopravní policie PPČR. 
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Na krajské úrovni probíhá kontrola dat po formální i obsahové stránce. Data pořízená 

na kraji jsou denně přenášena do centra k dalšímu zpracování. Na centrální úrovni probíhá 

dávkové zpracování dat s dalšími kontrolami, které není možné realizovat na kraji. 

Obsahem databáze systému EDN jsou údaje o nehodě, zúčastněných vozidlech, jejich 

řidičích a zraněných či usmrcených osobách, časové údaje , místo nehody, požití alkoholu atd. 

Vedeny jsou i poznatky o stavu a typu komunikace. Ve vybraných městech je statisticky 

podchycována nehodovost ve vztahu lokalizace místa v uzlovém systému, t.j. kompletní 

propojení základních křižovatek do uceleného komunikačního systému včetně místního 

názvosloví. 

Vytěžování údajů o nehodách v silničním provozu se provádí : 

− periodicky, po skončení statisticky sledovaného období (měsíc, pololetí, rok) formou 

tiskových statistických přehledů, které jsou zpracovávány na centrální úrovni, jsou 

hlavním produktem systému EDN. K dispozici jsou i na stránkách Intranetu za období pěti 

let zpětně. 

− periodicky, po skončení statisticky sledovaného období formou speciálních tiskových 

sestav, určených převážně pro mimoresortní uživatele, 

− operativně, formou dotazů nebo formou dílčích statistických přehledů, určených pro 

potřeby dopravní služby policie nebo mimo resortní uživatele. Poznatky systému jsou 

využívány i pro vyhledávání pohřešovaných osob , pojišťovacích podvodů atd. 

Pro potřeby operativnějšího přístupu k datům vznikl informační systém Zkrácená 

evidence dopravních nehod (dále Z-EDN) odvozením z datových struktur EDN. Přístup do 

tohoto informačního je možný pouze oprávněným uživatelům na okresních (městských) 

ředitelstvích policie. Databáze obsahuje základní údaje o nehodě a účastnících nehody a 

slouží pro operativní vyhledávání potřebných poznatků. Vlastní dotaz je možné specifikovat 

podle rodného čísla nebo registrační značky (dříve SPZ) , je zde přímé propojení na centrální 

registr obyvatelstva a centrální registr vozidel. [8] 

Pracovní stanice uživatelů jsou počítače typu PC s operačním systémem Windows, 

umístěné v objektech policie nebo Ministerstva vnitra, připojené k síti Intranet a vybavené 

WWW prohlížečem pro přístup do systému EDN. 

Věcným gestorem IS EDNa Z-EDN je Ředitelství služby Dopravní policie PP ČR. 

Provozním gestorem je OSŘI PP ČR. 
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3.9 AFIS 2000, C-AFIS, FODAGEN 

Systém automatizovaného zpracování otisků prstů AFIS 2000 je elektronicky vedenou 

sbírkou obrazců papilárních linií otisků prstů. Slouží jednak útvarům služby kriminální policie 

a vyšetřování (SKPV) při objasňování trestné činnosti a zjišťování pachatelů a dále útvarům 

služby cizinecké a pohraniční policie (SCPP) v souvislosti s řízením o správním vyhoštění 

cizinců, o předání cizinců podle mezinárodní smlouvy anebo v souvislosti se zjišťováním 

totožnosti cizinců (zákon č. 326/1999 Sb. v platném znění). 

Centrální databázi IS AFIS 2000 vede Kriminalistický ústav Policie ČR Praha. 

Informační systém C-AFIS, který je z IS AFIS 2000 datově odvozen, je počítačově vedenou 

evidencí osob, které byly podrobeny sejmutí otisků prstů. Informační systém C-AFIS 

obsahuje pouze textové informace, je možné jej on-line vytěžovat v rámci resortní datové sítě. 

Slouží všem složkám policie ke zjištění, zda osoba byla či nebyla daktyloskopována a pod 

jakým číslem je uložen elektronický obraz jejích papilárních linií otisků prstů. Informační 

systém C-AFIS obsahuje identifikační údaje osob, údaje o čísle záznamu otisku prstů v IS 

AFIS 2000, údaje o DEKA vzorci, kód útvaru policie, kde byl záznam pořízen, kód pořízené 

fotografie a důvod vedení osoby v IS AFIS 2000. 

Informační systém C-AFIS je denně dávkově aktualizován změnovými daty z IS AFIS 

2000. Veškeré dotazy do IS C-AFIS jsou zaznamenávány. Centrální databáze IS C-AFIS je 

vedena na OSŘI PP ČR. 

V současné době je ve zkušebním provozu testován integrovaný informační systém 

FODAGEN, který je určen k pořizování, uchovávání a využívání identifikačních úkonů 

realizovaných kriminalistickými techniky u osob v souvislosti s plněním úkolů policie. 

Informační systém FODAGEN obsahuje 

− evidenci osob, 

− evidenci kriminalistických fotografií, 

− evidenci popisů osob, 

− evidenci záznamů o pořízených daktyloskopických kartách, 

− evidenci odebraných biologických materiálů. 

IS FODAGEN umožňuje oprávněným uživatelům v rámci resortní datové sítě on-line 

vytěžovat i aktualizovat data. Na aplikační úrovni je realizováno propojení evidence osob IS 

FODAGEN s evidencí obyvatel. [9] Centrální databáze IS FODAGEN je vedena na OSŘI PP 

ČR. 
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Věcným gestorem IS AFIS 2000, C-AFIS i FODAGEN je Kriminalistický ústav 

Policie ČR Praha, který je i provozním gestorem IS AFIS 2000. 

Provozním gestorem IS C-AFIS a FODAGEN je OSŘI PP ČR. 

 

3.10 UDÁLOST  

Informační systém Událost (dále jen IS Událost) registruje hlášení o stanovených 

událostech pro potřeby rozhodování a operativního řízení při plnění úkolů Policie České 

republiky (PČR), zejména na úseku předcházení a odhalování trestné činnosti, zjišťování 

pachatelů trestných činů a konání vyšetřování. 

Hlášení prostupují IS Událost hierarchicky ze základních útvarů (obvodních a místních 

oddělení) PČR přes na nadřízená operační střediska PČR (okresní a krajská) až do centra. 

Hlášení obsahují následující údaje: 

− datum, místo a čas, kdy k události došlo, 

− popis a následky události, včetně výše vzniklé škody, 

− způsoby a prostředky, kterými byla událost spáchána nebo okolnosti, kterými byla 

vyvolána, 

− údaje o fyzických a právnických osobách souvisejících s událostí, 

− informaci o provedených opatřeních a jejich výsledcích, 

− věcně a místně příslušný útvar policie, číslo jednací, zda je podezření z trestného činu či 

přestupku a jakého. 

Informace jsou do IS vkládány na základních útvarech (obvodních a místních 

odděleních) PČR, kde jako zdroj dat slouží IS ZIS 2000 a jsou odesílány do okresní (krajské) 

databáze k dalšímu zpracování. Hlášení zařazené do svodných událostí je automaticky 

replikováno do databáze na vyšší úrovni a replikace pokračuje automaticky dále až do centra. 

V databázi na centrálním serveru je uložen kompletní souhrn všech hlášení, která operační 

důstojníci na okresní (krajské) úrovni zařadili do svodných událostí. [10] 

Vytěžování dat IS Událost probíhá z pracovních stanic oprávněných uživatelů 

prostřednictvím ASP skriptů umístěných na WWW serverech okresní, krajské i centrální 

úrovně. Pracovní stanice jsou počítače typu PC s operačním systémem Windows, připojené 

do resortní datové sítě, vybavené standardním WWW prohlížečem (Microsoft Internet 

Explorer). 
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Přístupová práva k jednotlivým hlášením jsou dána zařazením uživatele do skupin a 

oprávněním přístupu skupiny k určité třídě hlášení. Veškeré dotazy do IS jsou 

zaznamenávány. 

Věcným gestorem IS Událost je Operační oddělení PP ČR. Provozními gestory jsou: 

− OSŘI PP ČR na centrální úrovni, 

− odbory spojení a výpočetní techniky P ČR správ krajů a správy hl. m. Prahy na úrovni 

správ krajů a oblastních ředitelství PČR služby cizinecké a pohraniční policie, 

− skupiny spojení a výpočetní techniky PČR okresních (obvodních, městských) ředitelství 

na úrovni okresních ředitelství a nižších organizačních článků služby cizinecké a 

pohraniční policie s působností na tomto teritoriu, 

− skupiny informatiky PČR útvarů s působností na celém území ČR - pro tyto útvary. 

 

3.11 D-ZBRANĚ - EVIDENCE DRŽITEL Ů ZBRANÍ 

Informační systém „Evidence držitelů zbraní“ D-ZBRANĚ je centrální počítačově 

vedený systém evidence o: 

− držitelích zbraní 

− zbraních 

− zbrojních průkazech 

− zbrojních licencích 

− průkazech zbraní 

Obsahem této databáze jsou údaje charakterizující držitele (fyzické či právnické 

osoby) legálně zaevidovaných zbraní, včetně údajů o jeho bydlišti popř. sídla působení. Dále 

jsou to údaje charakterizující zbraň jako druh zbraně, výrobní číslo, ráže, vzor, výrobce a pod. 

Dále pak jsou to údaje charakterizující zbrojní průkazy, popř. zbrojní licence a průkazy 

zbraní, jako číslo průkazu, datum vydání, datum platnosti, skupiny oprávnění, evidenční stav 

průkazu, poznámky o podmínkách disponování zbraněmi (jako např. brýle nutné) apod. IS D-

ZBRANĚ umožňuje rovněž tisk zbrojních dokladů, které obdrží držitel zbraně. 

Veškeré údaje evidované v databázi IS D-ZBRANĚ jsou přebírány z formulářů 

žádostí o vydání zbrojních průkazů popř. zbrojních licencí a zaevidování zbraní. Rozsah a 

obsah evidovaných údajů je v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb. Tyto formuláře, včetně 

manuální evidence karet s fotografiemi držitelů, jsou rovněž vedeny na skupinách pro zbraně, 

střelivo, výbušniny a drogy okresních ředitelství PČR. Jejich pracovníci pak provádějí 
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vkládání, opravy a výmazy záznamů přímo (on-line) do centrální databáze IS D-ZBRANĚ. K 

tomu využívají služeb přenosu dat v rámci rezortní datové sítě Intranet. Základní způsob 

vytěžování použitý u IS D-ZBRANĚ využívá produktu Microsoft Internet Explorer (MSIE) a 

WWW serverů. Tímto způsobem je možné zadávat dotazy do centrální databáze z pracovních 

stanic uživatelů. 

Pracovní stanice uživatelů jsou počítače typu PC s operačním systémem Windows, 

připojené k virtuální datové síti a vybavené WWW prohlížečem pro přístup do sítě Intranet, 

nebo potřebnými klientskými aplikacemi v případě vkládání dat do IS D-ZBRANĚ na bázi 

klient/server. 

Centrální databáze IS D-ZBRANĚ je provozována na technice HP řady 9000 

v prostředí Unix/Informix v databázovém centru OSŘI PP ČR. 

Přístup uživatele do IS D-ZBRANĚ je možný pouze přes konta uživatelů, která 

definují rozsah oprávnění uživatelů pro přístup k jednotlivým stránkám WWW serveru. 

Centrální databáze IS D-ZBRANĚ je k aktualizaci záznamů a tisku zbrojních dokladů 

zpřístupněna pouze pracovníkům skupin pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy okresních 

ředitelství PČR Přístup formou dotazů k IS D-ZBRANE mají i vybraní pracovníci Ředitelství 

služby správních činností policie PP ČR (dále jen ŘSSČP PP ČR) a skupin správních činností 

policie krajských správ. [11] 

Dotazy do IS D-ZBRANE je možno také provádět cestou programu „Dotazy do 

informačních systémů policie“. Veškeré dotazy do IS jsou zaznamenávány. 

Věcným gestorem IS D-ZBRANĚ je ŘSSČP PP ČR. Provozním gestorem IS D-

ZBRANĚ je OSŘI PP ČR. 

 

3.12 OSH - OPATŘENÍ NA STÁTNÍ HRANICI 

Informační systém “Opatření na státní hranici” OSH je počítačově vedený systém 

požadavků k osobám, motorovým vozidlům, dokladům a věcem, na které byla 

prostřednictvím Operačního střediska Policejního prezídia České republiky vyhlášena blokace 

na příslušných referátech cizinecké a pohraniční policie. Systém obsahuje identifikační údaje 

osob, vozidel, dokladů a jiných věcí, na něž byly uplatněny požadavky na provedení 

jednorázových nebo trvalých opatření na hraničních přechodech ČR, identifikaci útvarů 

Policie ČR, které požadavky uplatnily a druhy uplatněných požadavků. Dále je uveden buď 
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seznam hranic se sousedními státy a typů hraničních přechodů, nebo seznam jednotlivých 

hraničních přechodů, jichž se požadavky týkají. 

Centrální databáze systému OSH je vedena na operačním oddělení Policejního 

prezidia ČR.Vybraná data jsou po vložení přenášena na příslušné hraniční přechody ČR 

pomocí e-mailu, kde jsou zapracována do lokálních databází. Podobným způsobem jsou 

požadavky po vypršení jejich platnosti odvolávány. V centrální databázi systému OSH je dále 

veden archiv požadavků. Systém OSH neumožňuje vytěžování centrální databáze webovskou 

technologií. Na operačním oddělení Policejního prezidia ČR umožňuje různé způsoby 

vyhledávání a tisk různých přehledů. 

Požadavky na provedení blokací osob a vozidel, dokladů a věcí jsou zasílány z 

jednotlivých útvarů Policie ČR několika různými způsoby (mail, fax, www stránky) na 

operační středisko, které v nepřetržitých 24 hodinových službách požadavky zpracovává, 

zaznamenává je do systému OSH a generované výstupy z tohoto systému zasílá elektronicky 

na jednotlivé referáty cizinecké a pohraniční policie (RCPP), kde jsou ihned po vložení k 

dispozici pro rychlou lustraci všem oprávněným pracovištím. 

Nyní se zavádí i automatické zapracování požadavků do nově budovaného 

"Cizineckého informačního systému" CIS. Systém OSH dále umožňuje úpravy záznamů s 

následným zasláním úprav na příslušné RCPP a do CIS a zaznamenává všechny úkony 

prováděné jednotlivými operátory. 

Systém OSH zaznamenává a dále zpracovává hlášení o jednotlivých úkonech blokací 

provedených příslušným RCPP, tato hlášení eviduje a statisticky vyhodnocuje. Hlášenky jsou 

pak zasílány zpět požadujícím útvarům. 

Systém OSH také sleduje platnost jednotlivých blokací a po vypršení této doby 

automaticky nabízí prošlou blokaci k prodloužení nebo ke zrušení. Systém dále vede archív 

blokací, který se řídí platnými zákony včetně funkcí pro procházení a vymazání blokací, které 

již nejsou v archivu zapotřebí podle platných lhůt a předpisů. 

Centrální databáze IS OSH je provozována v Operačním středisku policejního prezídia 

Policie ČR. Aplikace nad touto databází byla vyvinuta v prostředí Delphi 7 Professional a 

zahrnuje i použití řady uložených procedur. Tato aplikace umožňuje i vzdálené připojení 

databáze, a tím práci několika operátorů současně. [12] 



Robert Klement: Informační systémy policie České republiky 

2009  19 

Věcným i provozním gestorem je Operační středisko policejního prezídia Policie ČR. 

Informační systém Opatření na státní hranici je jedním z informačních systémů, které budou 

předávat data do Schengenského informačního systému. 

 

3.13 ZIS 2000 - ZÁKLADNÍ INFORMA ČNÍ  SYSTÉM 

Informační systém ZIS 2000 (dále jen IS ZIS 2000) je určen pro nejnižší policejní 

články - základní útvary (obvodní a místní oddělení) Policie České republiky. Jeho úlohou je 

zefektivnění a částečná automatizace administrativní činnosti a sjednocení postupů v 

každodenních činnostech těchto policejních útvarů. 

IS ZIS 2000 je koncipován jako modulární otevřený systém, což umožňuje pozdější 

rozšiřování jeho funkčnosti. Jednotlivé moduly jsou totožné se základními funkčními bloky 

systému a jsou navrženy jako nezávislé, samostatné části. 

Protokol událostí (PU) je určen především pro pracovníky dozorčí služby. Obsahuje 

stejné položky jako ručně vedený protokol událostí. 

Jednací protokol (JP) je určen především pro pracovníky spisové služby. Obsahuje 

veškeré položky, které pro vedení jednacího protokolu předepisuje NMV 95/2000. Kromě 

toho obsahuje některé rozšiřující položky např. právní kvalifikace, případ apod. 

Pro tajný protokol (TP) platí vše, co bylo řečeno o JP. U spisů v tajném protokolu je 

jiná konstrukce čísla jednacího a obsahují navíc položku Stupeň utajení. Jmenný rejstřík (JR) 

slouží k získání přehledu o právnických i fyzických osobách zavedených v IS ZIS 2000. 

Modul Formuláře slouží k vytváření formulářů, jejich editaci a tisku. Do formulářů 

automaticky přenáší data zadaná do jiných modulů. Vytvořené formuláře lze i s daty uložit k 

pozdějšímu dopracování. 

Modul Administrace je určen pro vybraný okruh pracovníků. Umožňuje správu 

uživatelských kont jednotlivých pracovníků základního útvaru policie a jim přidělených 

oprávnění pro práci s jednotlivými moduly IS ZIS 2000 a pro aktualizaci a vytěžování údajů. 

IS ZIS 2000 je informační systém typu klient-server pro současnou práci několika 

uživatelů z pracovních stanic v rámci lokální počítačové sítě základního útvaru policie, kde je 

rovněž uložena lokální databáze systému. 

IS ZIS 2000 nemá žádnou centrální databázi a údaje nejsou uživatelům mimo 

příslušný základní útvar policie dostupné. IS ZIS 2000 však slouží jako zdroj dat pro IS 

Událost, kterému na základě rozhodnutí vkladatele předává data ze záznamů v PU a v JP. [13] 
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Pracovní stanice uživatelů jsou počítače typu PC s operačním systémem Windows, 

připojené do lokální počítačové sítě základního útvaru policie a vybavené potřebnou 

klientskou aplikací pro aktualizaci a vytěžování dat. Systém ZIS 2000 je od roku 2003 

postupně zaváděn na všechny základní útvary Policie České republiky i díky programu Phare 

2000, v rámci kterého bylo možno z prostředků Evropské unie zakoupit přes 3 500 počítačů, 

potřebných pro nasazení IS ZIS 2000. 

Věcným gestorem IS ZIS 2000 je Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR. 

Provozním gestorem na centrální úrovni je OSŘI PP ČR, který zajišťuje funkčnost 

aplikačního programového vybavení. Provozním gestorem na úrovni okresů jsou skupiny 

spojovací a výpočetní techniky Policie České republiky okresních (obvodních, městských) 

ředitelství. 

 

3.14 eSIAŘ – publikační prostředek 

Aplikace eSIAŘ – publikační prostředek umožňuje vedoucím pracovníkům různého 

stupně řízení publikovat dokumenty v elektronické knihovně s dálkovým přístupem a 

následně tyto dokumenty řádně spravovat (tzn. zajišťování jejich novelizací a rušení, 

zveřejňování platných znění a komentářů, držení informace o jejich provázanosti s jinými 

dokumenty ….) 

Vedoucí pracovník může mít v podstatě neomezené množství publikačních prostředků 

a z jejich předvolených variant si vybrat tu, která nejlépe odpovídá charakteru publikovaných 

dokumentů. 

Všechny založené publikační prostředky jsou aplikací eSIAŘ soustředěny na jednom 

místě, které potom funguje jako jednotná elektronická knihovna dokumentů (zpočátku to 

budou zejména interní akty řízení, dohody, oznámení, komentáře a metodické návody; 

výhledově bude možné elektronickou knihovnu obdobně používat i pro běžné písemnosti). 

Prostřednictvím počítačové sítě Intranet MV jsou dokumenty publikované ve 

veřejných publikačních prostředcích volně a kdykoli dostupné všem policistům a 

zaměstnancům Policie ČR. 

V aplikaci eSIAŘ platí dvě zásadní pravidla 

Pravidlo exklusivity, tzn. že konkrétní dokument je vždy publikován pouze v jednom 

publikačním prostředku. Vlastník tohoto prostředku je současně gestorem , který výhradně 

zodpovídá za správnost a aktuálnost publikovaného dokumentu. 



Robert Klement: Informační systémy policie České republiky 

2009  21 

Distribuce publikovaného dokumentu spočívá v rozeslání informace o jeho vydání 

s uvedením místa, kde je dostupný. Tuto informaci rozesílá na oficiální adresy vybraných 

adresátů, kteří se přes odkaz dostávají k řádně spravovanému dokumentu. 

Pravidlo autenticity, tzn. že dokument je trvale uložen tak, jak byl publikován. 

Aplikace jakékoli pozdější zásahy do jeho podoby neumožňuje provádět. Toto pravidlo 

uživateli zaručuje, že jeho prohlášení o řádném seznámení je uvedeno pod zněním, se kterým 

se seznámil. Aplikace však umí k prvotnímu dokumentu držet informace o novelách, případně 

opravách chyb a zobrazovat vložené platné znění dokumentu. Vše je uživateli dostupné 

z jednoho místa. 

Aplikace eSIAŘ umožňuje uživatelům: 

− Přístup k čitelnému dokumentu – dokument je zobrazován jako soubor PDF v podobě, 

jakou by měl při vytištění 

− Veřejný dálkový přístup do jednotné elektronické knihovny – pokud není publikační 

prostředek označen jako neveřejný, je dostupný všem uživatelům v síti Intranet MV 

− Fulltextové vyhledávání v obsahu publikovaných dokumentů 

− Pokud je aplikace eSIAŘ navázána na informační systém Organizační struktura (tzn. že 

může využívat data vedená v Organizační struktuře), lze aplikací 

− Konkrétním uživatelům přidělovat dokumenty k seznámení a kontrolovat průběh 

seznamování 

− Sestavovat pro konkrétní funkce sady dokumentů, které jsou nezbytně nutné pro výkon 

služby 

− Vést ke každému uživateli historii obsahující přehled s jakými dokumenty a kdy se 

seznámil [14] 

 

3.15 ETŘ – Evidence trestního řízení 

Systém Evidence trestního řízení je provozován na základě právního předpisu. [15] 

Účelem systému ETŘ je dokumentování průběhu trestního a přestupkového řízení na okresní 

a krajské úrovni a postupná elektronizace spisových materiálů. Systém ETŘ zajišťuje: 

− vedení jednotného protokolu trestných činů, přestupků, čísel jednacích a protokolu 

událostí v rámci územní působnosti příslušného útvaru (MŘ, OŘ a Správy) Policie České 

republiky v samostatných číselných řadách, 
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− kompletní zpracování písemností, obrazových, zvukových a jiných záznamů souvisejících 

s procesem trestního,přestupkového řízení a čísel jednacích 

− analytickou, řídící a kontrolní činnost, 

− zpracování statistických přehledů. 

Systém obsahuje údaje o postupu a výsledcích trestního řízení, o způsobu ukončení 

trestního řízení státním zástupcem a o pravomocných rozhodnutích soudů. Systém ETŘ 

zajišťuje generování všech potřebných výstupů (např. návrhů na podání obžaloby státnímu 

zástupci). Systém ETŘ umožňuje přebírání prvotních dat ze základních útvarů Policie ČR a 

jejich okamžité zpřístupnění pracovníkům služby kriminální policie a vyšetřování k 

aktualizaci. Umožňuje též pořizování prvotních údajů o trestné činnosti přímo na okresním 

nebo krajském pracovišti služby kriminální policie a vyšetřování. ETŘ jednotně uchovává 

data za útvary okresních (městských) ředitelství. To mu dává výraznou přednost - existenci 

jedinečného čísla (v rámci sledované agendy) v rámci okresu i při převodu mezi útvary 

okresního ředitelství. Systém ETŘ umožňuje převod uložených dat do systému KSU - 

Kriminalisticky sledovaná událost, Událost – svodka, P-Zbraně, IS-Banka. Systém dále 

umožňuje export/import dat do/z ZISu a na SZ (státní zastupitelství) a nahradí systém DTS. 

Jednotný systém zahrnuje všechny informace týkající se trestního řízení. Při prvotním 

vkládání jsou osobní údaje verifikovány s centrálními informačními systémy - CRO, 

PATROS, PATRMV,CRV,CRŘ a při jejich zpracování se postupuje podle právních předpisů 

a interního aktu řízení. 

Systém ETŘ je provozován na Intranetu PČR. Data jsou on-line vkládána z 

jednotlivých pracovišť a komplexní vytěžování je možné ze všech útvarů PČR. Existují různé 

stupně oprávněnosti a rozsahy přístupových práv(dále jen „role“). Role jsou diferencovány 

podle organizačního článku útvaru policie a funkčního zařazení uživatele. Systém 

automaticky generuje formuláře a doplňuje je z dat uložených v ETŘ. Vytvořené elektronické 

dokumenty (dále jen formuláře) lze dále editovat. Všechny verze jsou uchovávány a je k nim 

vedena historie spolu s identifikací zpracovatele. Přístup k již založeným formulářům je 

omezen na osobu určeného zpracovatele a jeho nadřízeného (v nastavení lze zvolit další role) 

Aby bylo možné tento systém efektivně vytěžovat je nutno dodržovat jednotná pravidla 

vkládání daná uživatelskou příručkou (metodikou). Uživatelská příručka má za cíl sjednotit 

postup v pořizování a aktualizaci. Jednotný způsob zaznamenávání informací je základním 

předpokladem pro efektivní vytěžitelnost dat ze systému ETŘ a následné plnění - převod dat 
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do systémů KSU, Událost,P-Zbraň a Banka. Základním pravidlem je dodržování přesnosti, 

úplnosti a aktuálnosti při zápisu veškerých vkládaných dat. [16] 

 

 

4. Výstupy a provázanost informačních systémů 

Toto je výčet nejpoužívanějších informačních systémů, které jsou provozovány Policií 

České republiky. Jak je z popisu jasné, tyto systémy pouze shromažďují informace, které 

policie při své činnosti získá. Je pravda, že tyto systémy umožňují hledání podle různých 

kritérií, generování sestav podle přání uživatelů, ale neumožňují vytvářet vazby, které by 

vizuálně znázorňovaly jednotlivé informace o případu a jak tyto informace spolu souvisí. 

Taktéž případná provázanost mezi jednotlivými případy se nedá jednoduše z těchto systémů 

určit. Ideálním informačním systémem pro práci policie, specielně Službu kriminální policie a 

vyšetřování, by byl systém, který na základě vložených dat o pachatelích trestných činů, jejich 

způsobech „práce“, zájmových objektech, typech trestné činnosti, době, ve které trestnou 

činnost páchají  a dalších znacích, by dokázal po zadání informací o neobjasněných trestných 

činech tyto pachatele natipovat. V současné době se toto typování provádí na základě 

zkušeností kriminalistů, kteří podle povahy trestného činu usuzují na možného pachatele. 

K tomu je však vyžadována zkušenost těchto policistů, neboť pouze na základě dlouholeté 

práce při vyšetřování trestné činnosti si policista v hlavě utvoří „databázi“ pachatelů a jejich 

způsobů práce. V současnosti nastává ale velký problém, protože množství pachatelů a také 

množství trestných činů oproti minulosti značně stouplo. Dále se objevují nové trestné činy, 

které dříve nebyly v trestním zákoně. Stoupá také brutalita pachatelů, takže je nutné tyto 

pachatele co nejdříve odhalit, aby se co nejvíce omezilo ohrožení dalších potencionálních 

obětí. S nástupem nové a dokonalejší techniky, ať se to týká výpočetní techniky, možností 

shánění informací veškerého druhu na internetu, nebo použití nových technologií pro páchání 

trestné činnosti jsou kladeny stále vyšší nároky na rychlost a preciznost natipování a posléze 

usvědčení pachatelů trestných činů. Ti se nezřídka organizují do skupin s přísnou hierarchií, 

kde každý člen této skupiny má předem jasně danou funkci. Mnohdy se ani její členové 

vzájemně neznají, aby to snížilo možnosti odhalení celé skupiny a hlavně jejího vedení. 

Proto bylo snahou vytvořit takový počítačový program, který dokáže graficky 

zobrazovat vztahy mezi osobami, věcmi, telefonními čísly a dalšími objekty sledovaného a 

odhalovaného případu. 
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Na základě těchto a dalších požadavků policistů služby kriminální policie a 

vyšetřování byl vytvořen speciální program Automatizovaný informační systém útvaru. 

 

 

5. AISU - Automatizovaný informační systém útvaru 

Programové vybavení „Automatizovaný informační systém útvaru“ (dále jen 

„program“) je určeno všem okresním, krajským a celostátním útvarům Policie České 

republiky služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „útvary SKPV“) a slouží ke 

komplexnímu zpracování a vyhodnocení operativních informací v rámci vyhledávání, 

odhalování a vyšetřování organizované nebo zvlášť závažné nebo mezinárodně páchané 

trestné činnosti nebo trestné činnosti, ke které jsou v rámci operativně pátrací činnosti 

získávány informace (dále jen „trestná činnost“). Systém je určen ke zpracovávání písemných, 

elektronických, obrazových, zvukových, případně jiných záznamu a vytváření vazeb mezi 

nimi v rámci operativní a analytické činnosti útvaru SKPV. 

Účelem systému je rádné a efektivní plnění úkolu útvaru SKPV, zejména při: 

− předcházení, prověřování, odhalování a vyšetřování trestné činnosti, 

− hodnocení příčin a podmínek páchání trestné činnosti, stanovení koncepce práce na úseku 

boje proti ní a snižování jejího nápadu prevencí, případně přijetím jiných opatření, 

− provádění operativních a strategických analýz v oblasti trestné činnosti, 

− typování, odhalování a prověřování pachatelů trestné činnosti, 

− spolupráci s ostatními státními orgány, bezpečnostními sbory a zahraničními partnery v 

oblasti trestné činnosti, 

 

5.1 Základní vlastnosti systému  

Podstatné zvýšení výkonnosti a bezpečnosti systému - pro ukládání dat je použit 

databázový stroj (SQL server), přičemž přístup k datum je umožněn pouze pomocí uložených 

procedur. To znamená, že k položkám v databázi se dostane pouze oprávněný uživatel a navíc 

jen v rozsahu povoleném jeho přístupovými právy. Aplikace je vyvíjena přísně v technologii 

Klient/Server (K/S), což znamená, že na počítač uživatele se dostanou jen informace, na které 

má uživatel právo. Veškeré vyhodnocování dotazu a přístupových práv probíhá pouze na 

serveru, nikoli na klientovi. Zvýšení uživatelského komfortu a funkčnosti aplikace - práce na 

klientovi je plně v grafickém prostředí Windows 95 (a vyšších verzích). Uživatel muže 
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pracovat nad více dokumenty najednou. Použité softwarové prostředky umožňují zahrnout do 

systému i grafické informace (např. fotografie), zvukové záznamy a videosekvence. 

 

5.2 Všeobecné pokyny k práci v AISU 

AISU má obdobnou grafickou strukturu jako Windows. Komunikace se uskutečňuje 

prostřednictvím oken. Okno má tyto základní prvky - nahoře hlavní lištu s titulkem, hlavní 

menu, panel nástrojů, vpravo tri symboly (pro zavření, minimalizaci a maximalizaci okna) a 

spodní, tzv. informační lištu. Z hlavního menu se rozbalují podrobnější nabídky. Panel 

nástrojů obsahuje symboly nejčastěji používaných a nabízených operací. Dál v okně můžou 

být textová pole (kolonky) k vyplnění, zaškrtávací políčka, nebo různá tlačítka s popisky. 

Základním komunikačním panelem AISU je okno. Má různé podoby, muže vypadat 

jako karta, formulář, nebo obsahuje jen strunou informaci, upozornění, varování nebo pojistku 

(např. Opravdu chceš daný objekt zrušit?). 

Pokud je popisek vedle kolonky podtržený, je její vyplnění povinné. Ostatní kolonky 

jsou nepovinně vyplnitelné. 

U každého pracovního postupu je popsána cesta, kudy danou operaci uskutečnit. 

Zpravidla se uživatel pohybuje v menu a po nabídkách kurzorem myši. Dál se posunuje 

pomocí myši a danou položku vždy potvrdí kliknutím na ni. Pokud se jedná o tlačítka a má-li 

tlačítko tzv. “zaostřeno” (má zvýrazněný okraj), tutéž funkci splní stisk klávesy ENTER. 

Pokud uživatel vyplňuje formulář s kolonkami, pohybovat se po nich dá také klávesou TAB, 

tabulátorem. 

Pro snazší orientaci uživatele slouží informační lišta. Tam je informace o poslední 

provedené operaci, případně o právě probíhající operaci. Pokud má nějaké tlačítko zaostření, 

tady uživatel najde rychlou nápovědu k němu. 

Systém je předem nastaven tak, aby uživateli poskytl maximálně příjemné pracovní 

prostředí. Na přání uživatelů je však program AISU v mnoha směrech rozšířen (např. u 

ztotožňování objektu, editaci, ukládání...).Toto specifické nastavení si uživatel provede sám, 

ručně. 

Nejpoužívanější tlačítka jsou OK, Storno, Konec, Použít. Každé má jinou funkci. 
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5.3 Objekty AISU 

Automatizovaný informační systém útvaru (AISU) lze rámcově ohraničit následujícími 

pojmy, v dalším nazývanými objekty AISU 

 

5.3.1 Šanony 

− složky 

− objekty textové 

− dokumenty 

− informace 

− texty 

 

5.3.2 Objekty základní 

− osoby 

− firmy 

− adresy 

− telefony 

− vozidla 

− bankovní úcty 

− e-mailové adresy 

− komentáre (doprovodné texty) 

− faxy 

− fotografie 

− videosekvence 

− zvuky (multimedia) 

− události 

 

5.3.3 Obecné atributy objektu 

− atributy 

− problematika 

− externí atributy 
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V hierarchii objektu jsou na nejvyšší úrovni postupně šanony a složky, sloužící ke 

sdružování souvisejících dokumentu a základních objektu a k přidělování přístupových práv. 

Z šanonu a složek lze vidět v nich obsažené objekty. 

 

5.4 Šanon 

obsahuje složky a v nich dokumenty a objekty (je jejich obálkou), má svého správce a 

je zpravidla veden na určitou problematiku. Předpokládá se, že šanon zprostředkovává 

především analytický pohled (obsahuje elektronický tvar dokumentu a objektu). 

Šanony se vytvářejí ad hoc k přesně určeným skutečnostem (např. na trestní spis, 

problematiku apod.), nebo v nich mohou být jen ukládány některé specifikované objekty. 

Mimo šanon nemůže v AISU existovat žádný objekt. Do šanonu lze však vložit pouze složky. 

Tedy každý objekt musí ležet ve složce. 

 

5.5 Složka 

Složka zahrnuje dokumenty, základní objekty, případně vazby a doprovodné texty 

složky. Protože každý objekt musí ležet ve složce, mohou být složky strukturovány i velmi 

různorodě z hlediska v nich ležících objektů. Stejně jako u šanonu jsou přístupy ke složkám 

určeny právy uživatele. 

Fakticky každá složka může být v šanonu několikrát, ovšem nejsou žádné důvody, aby 

tomu tak bylo. Objekty mohou být do složek kopírovány nebo přesouvány. Při tom se vytváří 

nová logická maska pro práva v nové složce. Podmínkou k uskutečnění obou akcí je právo 

aktualizace. 

 

5.6 Zásady pro práci se systémem AISU 

− Po přihlášení uživatele je vždy nastaven výchozí šanon a složka. Před zahájením vkládání 

dokumentů se uživatel musí vždy přepnout do odpovídajícího šanonu, do kterého patří 

vkládané informace (správný trestní spis). 

− Při vkládání do systému platí zásada: NIC SE NEMAŽE, VŽDY SE JEN PŘIDÁVÁ, 

s výjimkou jednoznačně chybně nebo omylem vložených záznamů. 

− Při vkládání objektů (tzn. osob, firem, vozidel, adres, telefonních čísel …) postupovat 

následujícím způsobem: 

− Při vkládání objektu vždy nechat zatrhnutou volbu zásobník 
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− Při vyplnění povinné položky karty objektu vždy prověřit a porovnat údaje v systému pro 

zamezení duplicit, pokud není nalezen odpovídající záznam, doplnit zbývající údaje karty 

objektu a až poté údaje uložit. Je-li nalezen podobný objekt, nabídne systém jeho 

ztotožnění. Před touto volbou je nutno ověřit, zda se skutečně jedná o ten samý objekt, je-

li to on, pak zvolit položku Ztotožnit, není-li to on pak položku Zavřít.  

− Po uložení objektu nebo dokumentu nezapomenout doplnit povinné atributy. Neplatí 

ovšem, že u objektu musí být atribut vždy zastoupen, nejsou-li splněny podmínky pro jeho 

uvedení. 

− Vložený dokument musí splňovat stanovenou metodiku pro tvar a strukturu dat. Po vkladu 

a uložení objektu se nesmí zapomenout na navázání vazeb na objekty v dokumentu 

popisované či obsažené.Na dokument se navazují pouze zájmové objekty a dále ty 

objekty,, které obsahují nově zjištěné informace. Toto se netýká objektů, které již 

v systému existují a které neobsahují žádné nové informace. Všechny objekty obsažené 

v dokumentu se musí zároveň zpracovat ve své strukturované podobě, jestliže již nejsou 

takto zpracovány z předchozích zpracování. 

− Každý dokument musí mít ve své hlavičce uvedeno číslo jednací, nebo číslo trestního 

spisu, tzn. že každý dokument musí být dohledatelný ve spisovém materiálu v papírové 

podobě.¨ 

− Do systému se nevkládají utajované písemnosti tj. dokumenty obsahující informace 

označené jako vyhrazené nebo důvěrné. V případě vkládání informací z těchto dokumentů 

lze využít možnosti vložení neutajovaných informací. 

− U osoby se zakládá samostatná karta pouze v tom případě, je-li uvedeno alespoň jméno a 

příjmení, nebo přezdívka osoby a budou-li v budoucnu činěny kroky k ustanovení této 

osoby. 

− Aliasy (jiná totožnost) osoby se vkládají v závislosti na datu narození osoby, je-li stejné 

datum narození, vkládají se jiná jména do položky Další jméno. 

− Fonetické přepisy jmen, odlišné rodné příjmení nebo přezdívky se vkládají do zvláštních 

položek v rámci karty objektu Osoba. 
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5.7 Textové objekty – dokumenty 

Jsou především tvořeny návrhy, záznamy, informacemi a ostatními dokumenty. Každý 

dokument má svou hlavičku, obsahuje nejméně jednu informaci ve formě strukturovaných dat 

a k jedné informaci jeden text (i kdyby měl být prázdný). Samozřejmě může být v dokumentu 

více informací, samozřejmě téhož typu. Informaci lze vložit i do jiného kompatibilního typu 

dokumentu ve formě strukturovaných dat a textu. 

 

5.8 Základní objekty viz kap. 5.3.2 

Obsahují datové údaje popisující daný typ a ke každému základnímu objektu lze 

přiřadit vazbami libovolný počet pomocných objektů. Datové složky mohou být k základnímu 

objektu přiřazeny uživatelem v neomezeném počtu. U jedné osoby mohou být evidována 

všechna její jména, všechna čísla pasů nebo třeba veškerá telefonní čísla. Totéž platí i o 

fyzicky stejné osobě, která je evidována dvakrát, či vícekrát. Ztotožnění identity dvou 

základních objektů se neděje automaticky, ale pouze zásahem uživatele. Po ztotožnění je 

výsledná datová část uživatelských položek dána vybranými položkami z obou 

původních.Dokumenty a základní objekty jsou vždy při vzniku uloženy v nějaké složce a 

mohou být následně uloženy v libovolném počtu složek. 

 

5.9 Doprovodné texty 

Mají na rozdíl od ostatních základních objektů analytické členění, aby bylo možno 

pokrýt širokou škálu potřeb uživatele. Ke každému typu lze uživatelsky přiradit jeho název. 

Doprovodný text je vnitrně strukturován jako text informace, což znamená, že je v něm 

elementární strukturovaná informace obsahující např. autora, odbor vzniku, datum vzniku atp. 

Karta objektu je jedním z typu doprovodného textu a nikde není definována unikátnost jejího 

výskytu (hierarchické karty). 

Z předchozího vyplývá, že doprovodné texty mají vlastní práva, nezávislá na objektu k 

němuž jsou připojena a tudíž např. z práva na aktualizaci dokumentu nevyplývá právo vidět 

komentáre k němu. Komentáre na rozdíl od ostatních objektu mohou ležet v libovolné složce 

a tudíž s různými přístupovými právy (implicitně k dané složce). 

Právo vidět hlavičku komentáre vyjadřuje skutečnost, že uživatel se dozví, že 

komentár existuje (doplňující informace k tomu je zpravidla autor a datum vzniku ). Ostatní 

práva jsou ve svém původním významu. 
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U objektu ostatních je právo vidět hlavičku velmi analogické a v podstatě vyjadřuje 

skutečnost, že takový objekt existuje. Právo číst text u objektu nezpřístupňuje jeho kartu, 

nýbrž zpřístupňuje strukturované údaje v hlavičce objektu a objektu s ním genericky 

souvisejících, k nimž má uživatel právo čtení textu! Rozdíl mezi informací na úrovni číst 

hlavičku a číst text muže být u některých objektu velmi malý (např.u telefonu a kont), protože 

datové struktury jsou relativně malé. Ostatní práva jsou ve svém původním významu. 

 

5.10 Uložení objektů 

Každý objekt muže být 

− uložen nejméně v jedné složce nějakého šanonu (přístupová práva k němu jsou omezena 

přístupovými právy této složky, šanonu a jeho vlastními právy). Doporučuje se uložení 

jednoho typu v jedné pojmově ekvivalentní složce. 

− připojen k nějakému dokumentu (přístupová práva k němu jsou omezena přístupovými 

právy (hlavičky) tohoto dokumentu a právy na složku, šanon) 

− každý základní objekt muže být svázán s libovolným počtem jiných objektu. 

 

5.11 Vazby 

Jsou vyjádřením souvztažnosti dvou objektu. Jsou i kvantifikovatelné vyjádřením její 

síly (těsnost vazby mezi objekty). Některé vznikají automaticky, jiné je nutno vytvořit. 

Protože jsou sémanticky nezávislé, jejich hodnota se nemění ani při změně např. jména osoby, 

firmy atp. Nejsou závislé na implementaci češtiny. Vazbu mezi objekty lze tvořit tak, že nemá 

fulltextový ekvivalent. (K dokumentu připojíme např. osoby, firmy, adresy, bankovní úcty 

nebo zvukové záznamy aniž bychom je v textu dokumentu blíže specifikovali). 

 

5.11.1 Vazby mezi objekty 

Každý obecný objekt v aplikaci AISU musí být zařazen ve složce a ta v šanonu. Tímto 

přirazením vzniká vazba práv mezi objekty neboť definuje přístupová práva. 

Druhým typem relací je přirozená vazba vycházející z logických vztahu mezi objekty. 

Jejich širší prezentace velmi často zahrnuje i objekty s nimi logicky související (osoba, její 

trvalé bydliště, její zaměstnání nebo firma, její sídlo a telefon). Uvedený typ spojení 

dominantně vzniká v rámci jedné složky a přirozené vazbě nelze přiradit práva. 
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Jiné vazby jsou však schopny vyjádřit vztah mezi objekty. Tedy vlastnost, která musí 

být přirazena explicitně, neboť přirozeně nevznikne. Příkladem je jedna adresa spadající do 

dvou složek nebo vazba mezi šanony (spojuje je týž obor nebo problematika). Explicitně 

přiřazené vazby se pak chovají jako objekty v tom smyslu, že k nim se pak mohou určit 

přístupová práva. 

Zvláštní pozici zaujímají dokumenty, neboť dokument muže být svázán s více objekty. 

Svým pojetím se vazba mezi dokumentem a objektem potom blíží vazbě přiřazené explicitně. 

Přirozené vazby - jak již bylo řečeno - vyplývají z logických souvztažností mezi základními 

objekty a z nich vyplývají i přístupová práva, protože ta nemusí být přidělována všem 

objektům. 

Doprovodný text nemusí být u objektu realizován. 

 

5.12 Základní filozofie AISU 

Základní filozofií AISU je vázat všechny objekty na dokument jež o nich obsahuje 

doplňující informace. U rozsáhlých dokumentů je potřeba tyto rozdělit do dílčích dokumentů 

a na ty pak navázat dané objekty. K tomuto navázání se používá editor vazeb, který umožňuje 

zobrazit objekty a vazby mezi nimi. Vytvořená schémata lze ukládat, v editoru otevírat a také 

tisknout. Uložené schéma při otevření zůstává  „živé“, operace v něm provedené se promítají 

do databáze. Je umožněno optické vyznačení a popis zajímavé části schématu, lze v něm 

vyhledat také libovolný textový řetězec. 

Do editoru vazeb je možné vložit libovolný objekt – přetáhnutím z vyhledávače, nebo 

vložit objekt nový. Po zvolení objektu je nutno kliknout do schématu na místo, kam ho chcete 

vložit. Pak se teprve objeví okno pro zakládání objektu. 

Zrušit objekt je možné ze schématu nebo z databáze, program ukáže, v jakých složkách 

se objekt nachází. 

 

5.12.1 Editor vazeb 

V editoru vazeb je možné spojovat objekty analytickou vazbou - bude černá, na rozdíl 

od přirozené - modré vazby. Pro analytickou vazbu lze nastavit práva, je tedy viditelná jen pro 

toho, kdo má právo vidět oba objekty, a navíc i vazbu samotnou. V lište editoru se zvolí ikona 

černé čáry, do schématu se zanese klikem na spojované objekty. Objeví se detail vazby, který 

umožňuje její podrobnější popis a udělení přístupových práv k vazbě. 
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Volbou Vložit vazbu se kurzor přepne do kreslícího módu (křížek), který umožní 

nakreslit vazbu mezi dvěma objekty. Při vkládání vazby do databáze se vytvoří vazba 

analytická, vazba vložená pouze do schématu nabídne okno umožňující její identifikační 

popis. 

Jestliže mezi dvěma objekty existuje více vazeb, je u čáry číslo, při zobrazení detailu je 

možno přepínat se mezi jednotlivými vazbami. 

Filtry umožňují vytvářet přehlednější schémata. Z grafu je možné odstranit objekty 

určitého typu anebo zobrazit jen jeden druh. Tyto volby je možné přepínat, schéma se vždy 

překresluje podle aktuálního nastavení. 

Vypovídací schopnost schématu se také zvýší skrytím objektu s jednou vazbou, tedy 

těch, které jsou dětmi, žádná další vazba z nich nevede. Druhá volba - Skrýt objekty na všech 

úrovních - skryje děti a u každého rodiče zkoumá, zda se tím nestal také dítětem - v tom 

případě ho opět skryje. Výsledkem je tedy uzavřený graf. 

V grafu lze zvolit libovolný počet objektů a tyto červeně označené objekty Otevřít v 

novém okně. 

Editor vazeb umožňuje hledat mezi objekty souvislosti - funkce Nejkratší propojení 

prohledává celou databázi a zobrazí nejkratší cestu spojení mezi objekty. Samozřejmě hledá 

cestu přes objekty a vazby, na které má uživatel alespoň právo čtení. Volba Všechna 

propojení vykreslí všechny cesty mezi objekty. Hledání cesty není omezeno jen na dva 

objekty, je ale nutné aby objekty byly označené. Je dobré umístit je do nového okna editoru 

(Otevřít v novém okně nebo přetáhnutím z vyhledávačce objektu), tam je nutno je znovu 

označit. [17] 
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6. Závěr 

Z uvedeného přehledu informačních systémů je zřejmé, že policie nemá v rukou 

nástroj, který by přímo tipoval pachatele trestných činů podle zadaných znaků, což by jistě 

ulehčilo a hlavně zrychlilo práci policistů. 

Ideálním informačním systémem pro práci policie, specielně Službu kriminální policie 

a vyšetřování, by byl systém, který na základě vložených dat o pachatelích trestných činů, 

jejich způsobech „práce“, zájmových objektech, typech trestné činnosti, době, ve které 

trestnou činnost páchají  a dalších znacích, by dokázal po zadání informací o neobjasněných 

trestných činech tyto pachatele natipovat. V současné době se toto typování provádí na 

základě zkušeností kriminalistů, kteří podle povahy trestného činu usuzují na možného 

pachatele. K tomu je však vyžadována zkušenost těchto policistů, neboť pouze na základě 

dlouholeté práce při vyšetřování trestné činnosti si policista v hlavě utvoří „databázi“ 

pachatelů a jejich způsobů práce. V současnosti nastává ale velký problém, protože množství 

pachatelů a také množství trestných činů oproti minulosti značně stouplo. Dále se objevují 

nové trestné činy, které dříve nebyly v trestním zákoně. Stoupá také brutalita pachatelů, takže 

je nutné tyto pachatele co nejdříve odhalit, aby se co nejvíce omezilo ohrožení dalších 

potencionálních obětí. S nástupem nové a dokonalejší techniky, ať se to týká výpočetní 

techniky, možností shánění informací veškerého druhu na internetu, nebo použití nových 

technologií pro páchání trestné činnosti jsou kladeny stále vyšší nároky na rychlost a 

preciznost natipování a posléze usvědčení pachatelů trestných činů. Ti se nezřídka organizují 

do skupin s přísnou hierarchií, kde každý člen této skupiny má předem jasně danou funkci. 

Mnohdy se ani její členové vzájemně neznají, aby to snížilo možnosti odhalení celé skupiny a 

hlavně jejího vedení. 

Jedinou pomůckou je jim tedy výše uvedený program AISU, který sice nedokáže 

přímo sloučit pachatele a trestný čin, ale alespoň dokáže pomocí vazeb zpřehlednit hlavně 

složitější trestné činy a pomůže vyšetřovateli vyznat se ve spleti vazeb pachatelů mezi sebou,  

jejich vozidly, telefonními čísly a bydlišti. 

Jedinou vadou na kráse tohoto programu je jeho malá rozšířenost u Služby kriminální 

policie a vyšetřování. Pokud se týče mosteckého okresu, nevím o žádném počítači, na kterém 

by byl nainstalován. Jak mám ale informace z jiných složek státní služby, program je masivně 

využíván a jeho použití přináší velmi dobré výsledky. 
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Lze jen doufat, že rozšíření tohoto programu je otázkou krátké doby a hlavně, že 

nedojde k situaci, že policisté dostanou sice do ruky nástroj pro ulehčení práce, ale bez 

jakéhokoliv školení a seznámení se s ním 
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Seznam použitých zkratek: 

OSŘI  - Odbor systémového řízení a informatiky 

MV  - Ministerstvo vnitra 

PP  - Policejní prezídium 

ČR  - Česká republika 

SIS  - Schengenský informační systém 

PATROS - Pátrání po osobách 

IS  - Informační systém 

MSIE  - Microsoft internet explorer – prohlížeč internetových stránek 

WWW  - World wide web – aplikace internetového protokolu 

PC  - Personal computer (osobní počítač) 

ÚSKPV - Úřad služby kriminální policie a vyšetřování 

PATRMV - Pátrání po motorových vozidlech 

SPZ  - Státní poznávací značka 

SEUD  - Systém evidence uměleckých děl  

JPEG  - Joint photografic experts group – metoda ztrátové komprese obrázků 

KSU  - Kriminálně sledovaná událost 

NTC  - Nápad trestné činnosti 

CRO  - Centrální registr obyvatel 

ENO  - Evidence nežádoucích osob  

SPPO  - Stíhané a prověřované osoby 

DTS  - Denník trestných spisů 

C-SOV  - Intranetová verze Denníku trestních spisů  

SKPV  - Služba kriminální policie a vyšetřování 

ESSK  - Evidenčně statistický systém kriminality 

hl.m.  - Hlavní město 

ZOP  - Zájmové osoby policie 

EDN  - Evidence dopravních nehod 

Z-EDN  - Zkrácená evidence dopravních nehod 

SCPP  - Služba cizinecké a pohraniční policie 

Sb.  - Sbírka 

PČR  - Policie České republiky 
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HP  - Hewlet Packard – firma vyrábějící výpočetní techniku 

ŘSSČP  - Ředitelství služby správních činností policie 

OSH  - Ostraha státních hranic 

RCPP  - Referát cizinecké a pohraniční policie 

CIS  - Cizinecký informační systém 

ZIS  - Základní informační systém 

PU  - Protokol událostí 

JP  - Jednací protokol 

NMV  - Nařízení ministerstva vnitra 

TP  - Tajný protokol 

JR  - Jmenný rejstřík 

PDF  - Portable document format – formát dokumentů 

ETŘ  - Evidence trestního řízení 

MŘ  - Městské ředitelství 

OŘ  - Okresní ředitelství 

SZ  - Státní zastupitelství 

CRV  - Centrální registr vozidel 

CRŘ  - Centrální registr řidičů 

AISU  - Automatizovaný informační systém útvaru 

RPP  - Rozkaz policejního prezidenta 


