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Summary 

 Submitted thesis deals with comparison of Information Systems used by the Police 

of the Czech Republic for Register of Documentation. First part describes Information 

Systems, while the next part analyses them on the basis of their functionality. Final part 

analyses their collaboration with other systems used by the Police of the Czech Republic. 

Conclusion summarizes all the facts in consideration of the effectiveness of these 

Information systems. 
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Anotace 

 V předložené práci jsou porovnány informační systému používané Policí ČR 

k evidenci spisového materiálu. V první části jsou popsány jednotlivé informační systémy 

používané k evidenci spisového materiálu. Následuje jejich analýza s ohledem na základní 

funkce systémů pro správu dokumentů. V další části jsem provedl analýzu vzájemného 

propojení těchto systémů a propojení s ostatními informačními systémy používanými u 

policie. V závěru je shrnutí zjištěných poznatků s ohledem na efektivitu těchto 

informačních systémů. 

 
Klíčová slova: Systémy pro správu dokumentů, DMS, EDM, evidence spisového 

materiálu, Informační systém 
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1. Úvod 

Policie České republiky na základě povinností daných zákony zpracovává mnoho 

různých druhů informací a to v souvislosti s odhalováním a šetřením trestných činů, 

přestupků a jiných podání, ale také v souvislosti s interními předpisy vydanými vedoucími 

pracovníky na různých úrovních řízení. Většina informací se v současné době zpracovává 

v elektronické podobě, přičemž dochází ke sběru velkého množství strukturovaných a 

nestrukturovaných dat.  

Začátkem 90. let dochází u policie ČR k prvotnímu zavádění počítačové techniky. 

Nejprve byla na jednotlivých bývalých okresních ředitelstvích Policie ČR vybavena 

výpočetní technikou operační střediska, následovala neuniformovaná policie. V poslední 

etapě došlo k dovybavení osobními počítači všech oddělení pořádkové policie a propojení 

v datové resortní síti. Tím došlo k počítačovému propojení všech složek policie na celém 

území ČR. Zavádění počítačů do jednotlivých složek policie sebou přineslo i první 

informační systémy. Tyto systémy byly provozovány lokálně a byly určeny pro úzký okruh 

uživatelů. Byly vytvořeny zaměstnanci policie nebo externími firmami a to pouze pro 

potřeby některých útvarů. 

S ohledem na množství různých složek Policie ČR a jejich rozdílných potřeb 

v souvislosti s elektronickým zpracováním informací se od počátku používá velké 

množství různých informačních systémů, které nejsou a ani nemohou být s ohledem na 

odlišné požadavky zpracování dat jednotné a mnohdy ani provázané. Zaměstnanci resortu 

mají však stejný cíl, kterým je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek. 

Informace, které získá a zpracuje jeden útvar, mohou být přínosem i pro jiný. Vzhledem 

k různorodosti IS však dochází k neinformovanosti všech zainteresovaných složek, 

duplicitě uchovávaných dat a celkovému zpomalení pracovních procesů.  

Cílem této bakalářské práce je popis, porovnání a analýza informačních systémů 

Policie České republiky používaných k evidenci spisového materiálu. Informační systémy 

analyzuji s ohledem na základní funkce Systémů pro správu dokumentů označovaných 

DMS. Dále provedu analýzu vzájemného propojení Systémů pro správu dokumentů a 

analýzu jejich propojení s ostatními informačními systémy. Práce je rozdělena celkem na 

čtyři části.  

V první části budu popisovat jednotlivé informační systémy, které jsou používány 

k evidenci spisového materiálu od počátku tj. zavedení výpočetní techniky u Policie České 

republiky do současné doby. V popisu jednotlivých informačních systémů se zaměřím na 

cíl systému, účel zavedení systému, obsah systému, charakteristiku zavedení a používání 

těchto IS.  

Ve druhé části popíši na základě vlastního zjištění používané informační systémy 

s ohledem na základní funkce DMS. Mezi základní funkce DMS patří bezpečnostní, 

integrační, souborová, uživatelská, identifikační a vyhledávací funkce.  

Ve třetí části jsem se rozhodl popsat vazby, kterými jsou Systémy pro správu 

dokumentu vzájemně propojeny, která data si vyměňují a kontrolu odeslaných dat.  

V poslední části popíši vazby, které spojují DMS s ostatními informačními systémy 

používanými Policií ČR, uvedu účel propojení a kontrolu odeslaných dat.  

V závěru provedu, v návaznosti na zjištěné informace, shrnutí poznatků zjištěných 

analýzou informačních systému ohledně efektivity v oblasti evidence spisového materiálu. 
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2. Popis informačních systémů 

V této části zmapuji informační systémy, které policie ČR používá k evidenci 

spisových materiálů a to od počátku zavedení výpočetní techniky až do současné doby. 

V popisu jednotlivých informačních systémů se zaměřím na účel, cíl, obsah, a 

charakteristiku zavedení a používání těchto IS.  

 

2.1. Deník trestních spisů 

V roce 1992 byl do provozu zaveden celorepublikový informační systém Deník 

trestních spisů (dále jen „DTS“). Jeho provoz se v současné době řídí Závazným pokynem 

policejního prezidenta (dále jen „ZPPP“) č. 8 ze dne 19. ledna 2005.   

Organizačními články neuniformované policie je využíván pro elektronické 

monitorování procesních úkonů v rámci trestního řízení a pro řízení práce policistů 

v oblasti trestního řízení. Dále je určen k využití v každodenní práci policistů 

neuniformované policie. Uživateli DTS jsou zejména pracovníci služby kriminální policie 

a vyšetřování, ale také policejní prezident, náměstci policejního prezidenta, ředitelé správ 

krajů a vedoucí územní odborů policie. [6] 

DTS obsahuje údaje k trestnímu spisu, oznamovateli, k prověřené, podezřelé nebo 

stíhané osobě, k poškozené fyzické nebo právnické osobě, došlé a odeslané písemnosti, 

údaje o policistovi, který řeší příslušný spis, stavu a pohybu trestního spisu, trestně právní 

kvalifikace apod. [6] 

DTS umožňuje zpracovávat standardní i nestandardní výstupy na základě 

vložených údajů. Zejména statistické přehledy, souhrn zpracovávaných trestních spisů, 

způsobu a rychlosti vyřízení, zatíženosti jednotlivých policistů a organizačních článků 

policie, finančním nákladům na znalce a tlumočníka apod. Tyto výstupy lze vyvolat 

volitelnými předem definovanými dotazy nebo nestandardně pomocí speciálního 

programového prostředku systému DTS. [6] 

Údaje do systému DTS vkládají pořizovatelé na vymezeném pracovišti manuálně 

v programovém prostředí do předem definovaných polí. Pořizovatelé jsou odpovědni za 

včasné a bezchybné vkládání, doplnění a opravu údajů v souladu s trestním spisem. 

Pořizovatele určuje vedoucí služební funkcionář, u kterého je deník veden. [6] 

Technologie tohoto systému je založena na využití: 

 programového prostředí DTS (viz obr. 1), sloužící pro přístup do systému, vkládání 

a editování údajů; 

 datových serverů; 

 telefonní sítí, která umožňuje zasílání dávek ze systému. 
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Obr. 1 Deník trestních spisů – uživatelské prostředí 

 

2.2. Událost 

Systém Událost byl do provozu zaveden roku 1999. Cílem tohoto systému bylo 

vytvoření systému s jednotnou strukturou hlášení pro sběr hlásných událostí, stanovení 

jednotných postupů při podávání, shromažďování hlášení, usnadnit a zrychlit vyhledávání 

informací a zajistit dostupnost potřebných informací co nejširšímu okruhu policistů. Dále 

připravit systém pro budoucí propojitelnost s jinými informačními systémy a to i v rámci 

Schengenských dohod. Provoz systému Událost se v současné době řídí ZPPP č. 136 ze 

dne 16. října 2006.  

Účelem tohoto systému je tedy formou přehledů hlášení zpracovávat informace 

včetně osobních údajů o událostech potřebných pro rozhodování, operativní řízení a 

zajištění informovanosti při plnění úkolů policie. Mezi hlavní úkoly policie patří zejména 

předcházení a odhalování trestné činnosti a přestupků, zjišťování pachatelů trestných činů 

a přestupků, konání přípravného řízení, konání vyšetřování a zajišťování veřejného 

pořádku a vnitřní bezpečnosti. Je provozovaný policií na centrální úrovni, úrovni správy 

krajů a úrovni územních odborů krajských ředitelstvích (dříve okresních ředitelstvích). [7] 

Do systému Událost jsou vkládána hlášení, která obsahují označení třídy události, 

název věci, číslo jednací, označení útvaru policie, který událost šetří, označení, zda je 

možné událost zveřejnit, identifikaci policisty hlásícího událost, poznámku s označením 

právní kvalifikace události, popis události, časový interval spáchání, odhad materiální 

škody, údaje o místu, kde k události došlo, identifikační a kontaktní údaje osoby 

oznamovatele, poškozeného, podezřelého, pohřešovaného apod. Jako poslední údaj je 

zápis doplňku, který může obsahovat kriminalisticko-technické údaje. Do systému Událost 

nelze vkládat údaje, které obsahují utajované informace. [7] 

Systém Událost umožňuje vkládat, doplňovat a opravovat textové informace o 

událostech. Dále v rámci daného teritoria a úrovně provozování umožňuje vytěžovat 

vložená data podle různých kritérií a stanovených přístupových práv a vytvářet výstupní 

sestavy. Hlášení prostupují informačním systémem Událost hierarchicky ze základních 

útvarů (obvodních a místních oddělení) policie přes nadřízená operační střediska policie 

(okresní a krajská) až do databázového centra Policie ČR.  
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Údaje do systému Událost vkládají policisté nebo zaměstnanci policie (dále jen 

„uživatelé“), kterým bylo přiděleno oprávnění pro přístup. Uživatelé, kteří vkládají 

informace o událostech, jsou odpovědni za řádné označení události příslušnými třídami 

v souladu s číselníkem tříd, řádné zpracování hlásné události po stránce obsahové a 

gramatické a ochranu svého přístupového hesla. Vkladatelskými pracovišti jsou všechny 

útvary policie, které mají za povinnost plnit úkoly hlásné služby. Systém Událost 

umožňuje vkládání údajů jinými programovými prostředky. [7] 

Přehled zpracovaných událostí za příslušný územní odbor krajských ředitelství 

Policie ČR v systému Událost je dostupný přes webové rozhraní (viz obr. 2). Přes toto 

webové rozhraní je možné vyhledávání podle předem definovaných dotazů.  

Technologie tohoto systému je založena na využití: 

 programového prostředí IS Událost (vit obr. 3), sloužící pro přístup do systému, 

vkládání a editování údajů; 

 informačních, webových a datových serverů, 

 resortních datových sítí, které umožňují propojení pracovních stanic, serverů a 

programových prostředků systému Událost. 

 

 

Obr. 2 Událost – přehledy hlášení 
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Obr. 3 Událost – uživatelské prostředí 

 

2.3. Základní informační systém - ZIS 2000 

Provoz informačního systému ZIS 2000 byl zahájen v roce 2003. V současné době 

se řídí ZPPP č. 178 ze dne 22. listopadu 2006. Je určen pro nejnižší články policie, kterými 

jsou základní útvary (odvodní, místní oddělení a dopravní inspektoráty) policie.  

Úlohou systému je ulehčení administrativní činnosti, její částečná automatizace a 

sjednocení postupů v každodenní činnosti základních útvarů. Dále zajišťuje elektronické 

vedení protokolu událostí, protokolu čísel jednacích, přestupků a trestných činů, protokolu 

blokových pokut a dalších služebních pomůcek na základních útvarech pouze pomocí 

prostředků výpočetní techniky, která je připojena do datové resortní sítě. [8] 

ZIS 2000 zpracovává údaje o trestných činech, přestupcích a jiných událostech, 

fyzických a právnických osobách, místu spáchání události, věcech souvisejících s událostí, 

zajištěných stopách při ohledání místa činu, procesních, administrativních a jiných 

úkonech souvisejících s událostí. V systému nesmí být zpracovány utajované  

informace. [8] 

Do systému ZIS 2000 se vkládají údaje manuálně. Tyto údaje lze doplňovat a 

editovat podle aktuálních informací, které se v průběhu zpracování události mění. Dále lze 

pořizovat v rámci území daného základního útvaru různé výstupní sestavy, které slouží ke 

statistickým účelům a sestavy, které napomáhají odhalovat pachatele trestných činů a 

přestupků. [8] 

Uživateli jsou příslušníci nebo zaměstnanci Policie ČR pracující na základních 

útvarech, kteří potřebují využívat tento systém pro plnění služebních nebo pracovních 

úkolů. Vedoucí základního útvaru určuje uživatele systému a přiděluje jim příslušná 

přístupoví práva. 

Technologie tohoto systému je založena na využití: 

 programového prostředí ZIS 2000 (viz obr. 4), sloužící pro přístup do systému, 

vkládání a editování údajů; 
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 informačních a datových serverů; 

 resortních datových sítí, které umožňují propojení pracovních stanic s datovým 

serverem systému. 

 

 

Obr. 4 ZIS 2000 – uživatelské prostředí 

 

2.4. Evidence trestního řízení 

Evidence trestního řízení (dále jen „ETŘ“) je informační systém, jehož 

celorepublikový provoz byl zahájen v roce 2008. Jeho provoz se v současné době řídí 

rozkazem policejního prezidenta č. 125 ze dne 30. července 2008. 

Účelem ETŘ je zajištění výkonu spisové služby, dokumentování trestných spisů, 

přestupkového řízení, správního řízení a dalších dokumentů souvisejících s plněním úkolů, 

povinností a výkonem práv stanovených právními předpisy na všech útvarech nebo 

organizačních článcích policie. Dále umožňuje kontrolní, řídící a analytickou činnost, 

zpracování statistických přehledů a hlášení a vedení přehledů o osobách uvedených ve 

spise. Ze systému je možné exportovat soubor, který obsahuje veškerá data týkající se dané 

události. [4] 

Systém ETŘ obsahuje tři samostatné jednací protokoly pro evidenci dokumentů. 

Protokol týkající se trestných činů, přestupků a ostatních událostí, které nejsou označeny 

jako trestné činy či přestupky. Do ETŘ jsou vkládány události, které obsahují typ 

jednacího protokolu, údaje o fyzických a právnických osobách související s událostí, jako 

jsou oznamovatel, poškozený, podezřelý, pachatel, svědek, tlumočník, znalec a dozorující 

státní zástupce, lokalitě a objektu, kde k události došlo, věcech odcizených, ztracených 

nebo nalezených, kriminalistických stop zajištěných na místě ohledání, pokynech 

vedoucích pracovníků, procesních a administrativních úkonech. [4] 

Údaje do ETŘ vkládají, doplňují a průběžně aktualizují vkladatelé, podle 

příslušných oprávnění, které jsou jim na základě registračních karet přiděleny vedoucími 

pracovníky. Vkladatelé, kteří zpracovávají přidělenou událost, jsou povinni udržovat údaje 

obsažené v události v aktuálním stavu. Hlášení ze všech útvarů prostupuje přes nadřízená 

operační střediska policie až do centra. Do ETŘ je možné vkládat údaje manuálně nebo 

přes speciální programové prostředky. [4] 

Technologie tohoto systému je založena na využití: 
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 Programového prostředí (viz obr. 5) sloužící pro přístup do systému, vkládání a 

editování údajů; 

 informačních, webových a datových serverů; 

 resortní datové síti, která umožňuje propojení všech pracovních stanic a serverů se 

systémem ETŘ. 

 

 

Obr. 5 Evidence trestního řízení – uživatelské prostředí 

 

2.5. Informační systém zpracování a evidence dopravních nehod 

Provoz informačního systému určeného pro zpracování a evidenci dopravních 

nehod v prostředí Lotus Notes/Domino (dále jen „Evidence“) byl zahájen roku 2003. Jeho 

provoz se řídí ZPPP č. 192 ze dne 29. listopadu 2002. Evidence je provozována ve 

vybraných organizačních článcích útvarů Policie ČR a útvarech Ministerstva vnitra na 

centrální, krajské a okresní úrovni. 

Účelem evidence je zefektivnění práce Policie ČR a příslušníků policie při šetření 

dopravních nehod a zpracování dokumentace o nich, dále slouží k evidenci blokového 

řízení a jiných činností spojených s výkonem služby dopravních inspektorátů. Umožňuje 

zejména evidování dopravních nehod, jednotné zpracování všech potřebných informací o 

dopravní nehodě do elektronických dokumentů, evidování dopravních nehod, odeslání 

hlášení do ostatních informačních systémů provozovaných Policií ČR a Ministerstvem 

vnitra a vydávat údaje oprávněným osobám. V případě zpracování informací o přestupcích 

vyřízených v blokovém řízení, za které je povinnost uložení trestných bodů, jsou tyto údaje 

elektronicky odesílány v prostředí Lotus Notes přes centrum do registru řidičů obcí 
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s rozšířenou působností. Z evidence je možné exportovat soubor, který obsahuje veškeré 

události týkající se dané události. [9] 

Do Evidence se vkládají údaje o dopravních nehodách, kterými jsou osobní údaje o 

fyzických a právnických osobách, jako jsou oznamovatel, poškozený, podezřelý, pachatel, 

svědek, tlumočník, znalec, lokalitě a objektu, kde k události došlo včetně GPS lokalizace, 

informace o zúčastněných vozidlech provozovaných na pozemních komunikacích, 

kriminalistických stopách zajištěných na místě ohledání, plánku dopravní nehody, 

fotografie z místa dopravní nehody, velikost způsobené škody, způsob vyřízení a ukončení 

události. [9] 

Vkladateli údajů do evidence jsou oprávněné osoby na základě příslušných 

přístupů. Vkladatelé jsou povinni průběžně doplňovat a aktualizovat údaje o přidělené 

události, tak aby odpovídali aktuálnímu stavu. [9] 

Technologie tohoto systému je založena na využití: 

 programového prostředí Lotus Notes (viz obr. 6); 

 informačních a datových serverů Lotus Domino; 

 resortní datové sítě, která umožňuje propojení všech pracovních stanic a serverů. 

 

 

Obr. 6 Informační systém zpracování a evidence dopravních nehod – uživatelské prostředí 
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3. Analýza informačních systémů s ohledem na funkce 

DMS 

V této části na základě vlastního zjištění popíši informační systémy používané u 

Policie ČR k evidenci spisových materiálů s ohledem na základní funkce Systémů pro 

správu dokumentů.  

Dokumenty, formuláře, faxy, e-maily, fotografie a další typy nestrukturalizovaných 

informací zahajují svůj životní cyklus přijetím, kdy uživatel dokument obdrží, nebo 

pořízením, kdy uživatel dokument vytvoří, např. v textovém editoru, naskenuje listinný 

dokument. Vstupní fáze obdržení nebo pořízení dokumentu trvá obvykle hodiny.  

Následuje fáze zpracování podnikového obsahu, která trvá obvykle dny až měsíce. 

V této fázi dochází k uložení dokumentu do úložiště, kde je různě upravován, schvalován a 

užíván. 

V posední fázi, která trvá měsíce, až roky je dokument publikován, archivován a na 

závěr skartován (viz obr. 7). [2] 

 

Obr. 7 Životní cyklus podnikového obsahu [2] 

 

„Správa dokumentů a obsahu zahrnuje komplex nástrojů a přístupů umožňující 

vhodně zachytit množinu nestrukturovaných a semi-strukturovaných dat a dle potřeby ji 

nabídnout v požadované formě uživateli.“ [3] 

K významným funkcím, které odlišují DMS od klasického uložení dokumentu 

v počítači, patří především: 

 Bezpečnostní funkce, 

 Centralizovaná správa souborů – soubory jsou uloženy v chráněném 

úložišti, odkud jsou dostupné pouze prostřednictvím funkcí DMS; 

 Přístupová práva – uživatelé mají v rámci DMS přidělena různá přístupová 

práva; 

 Správa uživatelů – několika úrovňová přístupová práva vyžadují správu 

uživatelů; 

 Integrační funkce, 

 Integrace s administrací uživatelů – správa uživatelů DMS je integrována 

s administrací uživatelů počítačové sítě; 
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 Integrace s kancelářskými aplikacemi – při otevírání souboru z DMS je 

automaticky spuštěná aplikace, kterou byl soubor vytvořen; 

 Integrace s elektronickou poštou – při ukládání příloh elektronické pošty 

je automaticky aktivováno DMS; 

 Integrace s podnikovými aplikacemi – soubory uložené v DMS jsou 

dostupné prostřednictvím funkcí ostatních podnikových aplikací; 

 Souborová funkce, 

 Statické a dynamické složky – dokumenty jsou zařazovány do složek 

podle určitých výběrových kritérií, přičemž uživatelé vidí tytéž dokumenty 

v různých složkách, statické složky jsou vytvořeny administrátory systému 

a dynamické složky jsou vytvářeny dle požadavků uživatelů; 

 Sledování historie – záznam veškerých přístupů a změn týkajících se 

souborů; 

 Správa verzí – systém umožňuje spravovat i několik desítek verzí 

dokumentů, přičemž umožňuje se vrátit ke kterékoliv starší verzi; 

 Uzamčení dokumentu – při on-line zpracování dochází k automatickému 

uzamčení dokumentu pro ostatní uživatele, kteří mohou tento dokument 

v danou chvíli pouze číst; 

 Vazby mezi dokumenty – zaznamenává logické vazby mezi dokumenty, 

 Prohlížeč – umožňuje zobrazení obsahu souboru, aniž by byla na počítači 

k dispozici aplikace, ve které byl soubor vytvořen; 

 Notifikace změn – uživatel si může vyžádat automatické upozornění na 

změnu obsahu; 

 Uživatelské funkce, 

 Personalizace prostředí – možnost individuálního nastavení uživatelského 

prostředí; 

 Přístup přes webové rozhraní – v případě, že je uživatelské rozhraní 

řešeno formou klientské aplikace, bývá dostupná funkcionalita zajišťující 

přístup přes webové rozhraní; 

 Práce off-line – replikace databází umožňuje dočasně pracovat se soubory 

uloženými v DMS bez internetového připojení; 

 Schvalovací procesy – účastník procesu určuje uživatele, který proces 

spouští; 

 Identifikační a vyhledávací funkce, 

 Metadata – jsou strukturovaná data, která souží k bližšímu popisu 

dokumentu, využívají se především při vyhledávání dokumentu; 

 Vyhledávání dokumentu – vyhledávání dokumentů na základě metadat 

nebo fulltextové vyhledávání v obsahu dokumentu. [2] 
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3.1. Deník trestních spisů 

Analýzou tohoto systému bylo zjištěno, že zde není implementován DMS. 

Nestrukturalizovaná data nelze do systému vkládat. 

Systém DTS byl zpracován pod databázovým systémem FoxPro. V programovém 

prostředí dochází k vyplnění a uchování strukturovaných dat (viz obr. 8). Veškeré potřebné 

informace se ukládají na určené místo v databázi a pro jejich zpracování se používají 

standardní databázové operace. Jde o informační systém s předem definovaným poli, do 

kterých uživatel zadává určené údaje. Ty se zadávají dle předem stanovených pravidel, což 

usnadňuje vyhledávání a sestavení různých výstupů. 

 

Obr. 8 DTS – pole pro strukturovaná data 

 

 DTS byl provozován na lokálních serverech. Informace uložené v tomto systému 

tak byly aktuálně dostupné pouze útvaru, který systém provozoval. Uživatelům ostatních 

útvarů byla data dostupná na písemný dotaz, což bylo pro potřeby vedených řízení značně 

zdlouhavé a neefektivní. Pokud byl spisový materiál z důvodu věcné nebo místní 

příslušnosti postoupen na jiný útvar, bylo zapotřebí stejná data zapsat u nového útvaru 

znovu, čímž docházelo k duplicitě uchovávaných dat. 

 V současné době se nová data do systému již nevkládají. Pro svou zastaralost a 

další nemožnost rozšíření byl nahrazen modulem DTS v informačním systému ETŘ. 

Uživatelé data uložená v systému pouze editují a vytěžují s ohledem na průběh trestního 

řízení před soudem a s ohledem na skartaci údajů podle spisového a skartačního řádu, dále 

anonimizují elektronicky vedené osobní údaje v souvislosti s ochranou osobních údajů u 

událostí, které již byly skartovány.  

 

3.2. Událost 

Provedenou analýzou systému bylo zjištěno, že zde také není implementován DMS. 

Nestrukturalizovaná data nelze do systému vkládat. 

Událost je založena na síťové architektuře klient – server. Minimálními požadavky 

na instalaci databázové části systému Událost je vybavení osobního počítače operačním 

systémem Windows NT, SQL Server ver. 6.5 nebo 7, diskový prostor 15 MB a podpora 

síťového protokolu. Klientská aplikace vyžaduje minimálně operační systém Windows 95.  
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Tento informační systém slouží pouze pro vkládání strukturovaných dat (viz  

obr. 9). Hlásné události jsou zpracovány a odesílány od nejnižších článků policie 

hierarchicky cestou operační střediska bývalých okresních ředitelství přes krajská 

ředitelství až do databázového centra Policie ČR. Odtud jsou hlášení využívána všemi 

složkami Policie ČR. Díky síťové architektuře jsou tak tato hlášení po odsouhlasení 

operačních středisek okamžitě dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče všem 

útvarům policie. Výpis těchto hlášení je omezen dle přidělených přístupových práv 

uživatelů.  

Událost byla uvedena do provozu v době, kdy se evidence spisového materiálu 

vedena manuálně. Pokud nadřízená složka vyžadovala nahlédnutí do dokumentů 

přiložených ve spisovém materiálu, o kterém se dozvěděla z Události, provedla se listinná 

kopie příslušného dokumentu a tento byl zaslán faxem, případně doručen osobně. Tento 

způsob byl velice neefektivní a zdlouhavý. Docházelo tak k nežádoucím průtahům 

vedených řízení.  

 

Obr. 9 Událost - pole pro strukturovaná data 

 

3.3. ZIS 2000 

 ZIS 2000 je modulární otevřený systém založený na síťové architektuře klient - 

server. Každý základní útvar byl dále vybaven SQL serverem, ke kterému klientské 

počítače přistupují přes počítačovou síť. Klientská aplikace je nainstalována na 

jednotlivých počítačích základních útvarů. 

 Jednotlivé moduly jsou totožné se základními funkčními bloky systému a jsou 

navrženy jako samostatné nezávislé části. Případné změny jednotlivých modulů 

neovlivňují funkčnost ostatních.  

V současné době je systém tvořen modulem Protokol událostí, Jednací protokol, 

Tajný protokol, Jmenný rejstřík, Formuláře, Administrace a Blokové řízení.   

 Provedenou analýzou uvedeného systému bylo zjištěno, že ZIS 2000 slouží 

převážně ke vkládání strukturovaných dat, která se vyplňují manuálně do předem 

definovaných polí. Nestrukturovaná data lze vkládat v modulu Formuláře.  
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 Modul Formuláře (viz obr. 10) lze spustit dvěma způsoby. Přímo z hlavní nabídky 

systému ZIS 2000 nebo z ostatních modulů jako jsou Protokol událostí, Jednací protokol, 

Tajný protokol nebo Blokové řízení. Vožení dokumentu do systému je podmíněno 

nainstalováním textového editoru od společnosti Software602. Lze vložit dokument pouze 

z předem definovaných šablon uložených v počítači. Vybraný dokument se otevře 

v textovém editoru. Do otevřeného dokumentu lze zadávat data ručně nebo pomocí funkcí 

systému automaticky načíst již vložená data konkrétních událostí. 

 

Obr. 10 ZIS 2000 - modul Formuláře 

 

3.3.1. Bezpečnostní funkce 

 ZIS 2000 v administračním menu umožňuje udělit přístupová práva pro jednotlivé 

moduly. Přístupová práva se dělí do tří kategorií. Moduly jsou zpřístupněny k úplnému 

řízení, nebo jen ke čtení a za třetí je modul úplně zakázán. Jednotlivým uživatelům v 

rámci modulu Formuláře lze přidělit oprávnění buď pro úplné řízení, nebo tento modul 

úplně zakázat.  

3.3.2. Integrační funkce 

 Vožení dokumentu do systému je podmíněno nainstalováním textového editoru od 

společnosti Software602. Při vytvoření nebo úpravě dokumentu je inicializován 

textový editor Text602, do kterého se načte zvolená šablona, nebo již uložený 

dokument a uživatel provede příslušnou změnu dokumentu. Šablony tiskopisů jsou 

součástí aplikace a případné změny se provádějí při upgradu uvedeného systému. 

 Vložené dokumenty nejsou přístupné z jiné aplikace a nelze vytvářet náhledy 

v prostředí aplikace ZIS 2000.  

3.3.3. Souborové funkce 

 Souborové funkce nejsou v modulu Formuláře implementovány. Není možné 

sledovat historii vzniku, úpravy nebo smazání souboru ze systému. Uchována je pouze 

naposledy změněná verze dokumentu s údaji kdy a kdo provedl změnu dokumentu. 

3.3.4. Uživatelské funkce 

 Uživatelské funkce nejsou v modulu Formuláře implementovány. V aplikaci ZIS 

2000 si nelze nastavit vlastní uživatelské prostředí. Nelze přistupovat k systému jinak, 

než přes klientskou aplikaci. Databázi nelze replikovat. 

3.3.5. Identifikační a vyhledávací funkce 
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 Identifikační funkce je zastoupena pouze v podobě vyplnění nadpisu uloženého 

dokumentu dle předem daného nařízení.  

 Vyhledávací funkce je zastoupena tlačítkem Najít teď. V následně otevřeném okně 

aplikace lze provést hledání podle zadaných kritérií. Fulltextové vyhledávání není 

implementováno. 

 ZIS 2000 je první informační systém, ve kterém se autor systému pokusil 

implementovat DMS. Z osobní zkušenosti mohu uvést, že modul Formuláře nebyl uživateli 

takřka vůbec využíván. Jako hlavní důvod nevyužívání této funkce považuji 

neinformovanost uživatelů o tomto modulu. Modul Formuláře byl do systému 

implementován již za provozu systému a k opětovnému proškolení uživatelů už nedošlo. 

Dokumenty psané na mechanických strojích a později za pomoci textových editorů se 

stejně jako u Události zakládali v listinné podobě do spisových materiálů. Provoz systému 

na lokálním serveru je ze stejných důvodů jako u DTS neefektivní. Data vložená do 

systému zůstávají přístupná pouze uživatelům daného útvaru, což vedlo 

k neinformovanosti ostatních složek, zejména neuniformované policie. Dokumenty 

založené u spisu manuálně tak byly opět přístupné pouze na vyžádání, což bylo časově 

náročné a vedlo ke zbytečným průtahům v jednotlivých řízeních.  

 V současné době se do systému nová data již nevkládají. ZIS 2000 je nahrazen 

systémem ETŘ. Uživatelé data uložená v systému pouze editují a vytěžují s ohledem na 

skartaci údajů podle spisového a skartačního řádu, případně elektronicky vedené osobní 

údaje anonimizují v souvislosti s ochranou osobních údajů u událostí, které již byly 

skartovány.  

 

3.4. Evidence trestního řízení 

 ETŘ je síťová databázová aplikace složená z webové části a databáze, založená na 

síťové architektuře klient – server. Programové požadavky na webovou aplikaci jsou 

vybavení Microsoft Internet Information Serveru 4.0 a vyšším. Komponenty ActivX pro 

svůj běh potřebují Miscrosoft Transaction Server, který je součástí Microsoft NT Serveru 

4.0 a vyšších verzí. Minimální požadavky na systém řízení báze dat je Microsoft SQL 

Server 7.0 a vyšší. Klientské počítače musí být programově vybaveny internetovým 

prohlížečem Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší, Microsoft Wordviewer 97 a vyšší, 

602XML filler 3.0 a vyšší. 

 Uživatelské prostředí je spuštěno v internetovém prohlížeči. Není třeba na 

klientských počítačích instalovat žádnou aplikaci.  

 Systém je určen pro vkládání strukturovaných i nestrukturovaných dat. 

Strukturovaná data jsou vkládána ručně do předem definovaných polí. Pro vkládání 

nestrukturovaných dat do systému slouží dva moduly a to Formuláře a Připojené soubory.  

 Modul Formuláře (viz obr. 11) je určen pro vkládání typových formulářů, které jsou 

načítány z šablon uložených v aplikaci. Po spuštění modulu uživatel vybere požadovaný 

formulář, který se otevře k editaci v internetovém prohlížeči a předem vyplní daty 

uloženými v systému. Takto vytvořený formulář lze založit ke spisu nebo vytisknout. 

K vytištění formuláře musí být na klientském počítači nainstalován minimálně Microsoft 

Word Viewer nebo textový editor.  
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Obr. 11 ETŘ - modul Formuláře 

 

 Modul Připojené soubory (viz obr. 12) je určen pro vkládání, zobrazování 

dokumentů pořízených mimo systém ETŘ. Dokumenty se rozumí jakékoliv elektronické 

dokumenty, ať už textové nebo audiovizuální záznamy, fotografie, videozáznamy atd. 

Modul umožňuje vložit fyzický soubor nebo jen registraci k souboru. Fyzický soubor je 

uložen v datovém úložišti systému ETŘ, kdežto registrace k souboru informuje o uložení 

souboru mimo systém ETŘ. 

 

 

Obr. 12 ETŘ - modul Připojené soubory 

 

3.4.1. Bezpečnostní funkce 

 Soubory vložené do systému jsou uloženy na chráněném datovém úložišti a 

dostupné pouze prostřednictvím webové aplikace. Na každém Krajském ředitelství 
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Policie ČR je jedno datové úložiště, které je dostupné všem složkám daného krajského 

ředitelství.  

 Uživatelům jsou na základě vykonávané činnosti v systému udělena přístupová 

práva (administrátor, operátor, vedení, kontrolor/inspekce, analytik, operační 

důstojník, vedoucí, sekretariát, zpracovatel, technik, skladník, ostatní). Na základě 

žádosti vedoucích pracovníků uživatelů je v modulu Nastavení a administrace zaveden 

nový uživatel nebo editován již existující uživatel, kterému se přidělí příslušná práva a 

doplní zaměstnanecké evidenční údaje. Na základě těchto údajů jsou uživateli 

zpřístupněny požadované části systému, ke kterým může přistupovat v režimu 

nahlížení, editace nebo má přístup úplně zakázán.  

3.4.2. Integrační funkce 

 ETŘ je zpřístupněno po zadání jména a hesla. Přihlašovací údaje jsou integrovány 

s administrací uživatelů počítačové sítě s přístupem do domén. V Active Directory 

jsou uživatelé přiřazeny do skupiny pro vstup do systému.  

 Soubory vložené do systému jsou převážně otevírané automaticky v kancelářských 

aplikacích, ve kterých byly vytvořeny. Výjimkou jsou soubory, které se otvírají pouze 

v prohlížečích (soubory typu PDF, obrázkové soubory, audiovizuální soubory a video 

soubory). 

 V ETŘ není implementována integrace s elektronickou poštou.  

3.4.3. Souborové funkce 

 ETŘ umožňuje řadit vložené dokumenty do předem definovaných složek, jakými 

jsou např. hlavní skupina, zajištěné věci, nalezené věci, fotodokumentace, rejstřík 

trestů, formuláře, doručeno, odesláno atd. Pokud uživateli nevyhovuje statická složka, 

vytvoří dynamickou, kterou si sám pojmenuje.  

 Veškerá práce s dokumenty je systémem monitorována a zaznamenávána do 

historie. Z historie je patrné kdo a kdy vytvořil, změnil nebo nahlížel do dokumentu. 

Vložené dokumenty nelze ze systému vymazat. ETŘ umožňuje pouze zneplatnění 

dokumentů a tím se stávají z pohledu zpracovatele neviditelné. Uživatelům s vyššími 

přístupovými právy jsou tyto zneplatněné dokumenty zobrazeny. Zpracované 

formuláře lze kdykoliv volně editovat a opět uložit. Opětovným uložením se 

v systému vytvoří nový formulář, přičemž dřívější verze formuláře zůstává v ETŘ také 

uložená.  

 Uzamčení dokumentů není implementováno. Pokud dochází k editaci formuláře, 

nová verze se uloží jako nový soubor. Oprávněný uživatel tak má k dispozici všechny 

verze uložených dokumentů. Z tohoto důvodu není třeba zamykání editovaných 

dokumentů. 

 Modul Formuláře umožňuje náhled vložených formulářů bez použití textového 

editoru. Tento náhled slouží pro přehlednější zobrazení formuláře před vytištěním. 

Modul Připojené soubory neumožňuje náhled vložených souborů. Pro zobrazení těchto 

souborů je zapotřebí mít v klientském počítači nainstalovaný příslušný program. 

 Uživatelé mají k dispozici modul Rychlý panel, který v návaznosti na osobní údaje 

a přístupová práva uživatele zobrazuje jemu důležité informace vložené v systému. 

V části Avíza je uživatel automaticky informován, že jiný uživatel vložil do jemu 
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přiděleného spisu soubor nebo formulář. Uživatel dokument akceptuje a již mu není 

v okně Avízo zobrazen.  

3.4.4. Uživatelské funkce 

 ETŘ neumožňuje individuální nastavení uživatelského prostředí. Uživatelské 

prostředí vytváří vývojový tým. 

 Přesto, že ETŘ neumožňuje replikaci databáze, lze pracovat se systémem off-line 

bez síťového připojení. Podmínkou pro práci off-line je instalace webové části a 

databáze na klientský počítač. Systém lze poté používat stejně jako síťovou aplikaci. 

Po ukončení práce off-line uživatel vytvoří prostřednictvím funkcí aplikace soubor 

XML, který obsahuje veškerá data. Tento soubor se po připojení klientského počítače 

do sítě importuje prostřednictvím speciální aplikace, která není součástí systému do 

síťové aplikace. 

 Uživatelé mohou v ETŘ elektronicky schvalovat, seznamovat se nebo odsouhlasit 

znění dokumentu a formuláře vedeného v systému. Elektronické potvrzení 

prostřednictvím systému lze použít pouze pro potřeby ETŘ. Odsouhlasení, seznámení 

nebo schválení dokumentu se provádí v modulu Formuláře a Připojené soubory 

kliknutím na příslušnou volbu. Uživatel je dále vyzván k vložení nepovinné 

poznámky, která se ostatním uživatelům zobrazí po otevření formuláře nebo zobrazení 

informací o souboru. 

3.4.5. Identifikační a vyhledávací funkce 

 Pro vložení metadat je v ETŘ hned několik možností. Bližší popis souborů a 

formulářů se zapisuje při vložení nebo editaci dokumentu v systému. V modulu 

Formuláře slouží pro bližší popis pole Název formuláře a Popis. Název formuláře 

slouží pro zápis základních údajů. Pole Popis je určeno pro detailnější popis formuláře. 

V modulu Připojené soubory slouží pro bližší popis pole Typ, Skupina, Pojmenování, 

Popis a Poznámka k uložení. Pole Typ se automaticky nastavuje dle typu vkládaného 

souboru.  Pole Skupina slouží k umístění souboru do určité skupiny dle charakteru 

vkládaného souboru. Soubory tak lze při výpisu třídit dle těchto skupin. Pole 

Pojmenování slouží k vložení stručného názvu souboru. Pole Popis je určeno 

k detailnímu popisu vkládaného souboru. Pole Poznámka k uložení slouží především 

k registraci souborů, kdy do pole zapíšeme kde je registrovaný soubor uložen. 

 Vyhledávací funkce ETŘ jsou přístupné po spuštění modulu Dotazy. Na výběr je 

několik kriterií, podle kterých lze vkládat dotazy do systému (komplexní dotaz, dotaz 

na konkrétní spis, dotaz na lokalitu, osobu, firmu, vozidlo, věci, stopy, formuláře, 

soubory, atd.). Vyhledávací modul je velice podrobný a obsahuje mnoho upřesňujících 

dotazů.  

 ETŘ je v současné době nejkomplexnější systém k evidenci spisového materiálu. 

Ke své činnosti jej využívají všechny složky policie na celém území ČR. Vytvořil ho tým 

zaměstnanců na základě aktuálních požadavků uživatelů. Databáze umístěná na krajských 

serverech rozšiřuje dostupnost dat zpracovávaných systémem na celé území kraje. Útvary 

policie tak mají přehled o zpracovávaných spisech na celém území krajské správy Policie 

ČR. Pokud dojde v rámci krajského ředitelství ke změně útvaru šetřícího již zaevidovaný 

spis, není třeba jej zavádět do systému znovu, jak tomu bylo u starších systémů. Spisový 

materiál stačí elektronicky předat a nový útvar může v dané věci ihned konat. Jsou mu 
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dostupná všechna data a dokumenty vložené do systému. Zvyšuje se tak efektivita 

využívání uložených dat a nedochází ke zbytečným průtahům v řízení. 

 Nevýhodou tohoto systému spatřuji v doposud nastavené politice přístupových práv 

a nemožnosti replikace databáze. Uživatelé s vyššími oprávněními mohou díky absenci 

bližšího rozlišení přístupových práv přistupovat k údajům, které bezprostředně nepotřebují 

k plnění svých povinností. Zvyšuje se tak riziko vlivu lidského faktoru na únik informací. 

Nemožnost replikace databáze je nahrazena instalací celého systému na klientskou stanici. 

Tento způsob používání systému ETŘ off-line je značně náročný jak na instalaci, tak na 

uživatelské dovednosti ohledně počítačové gramotnosti. Uživatel, aby docílil vložení dat 

do off-line verze systému musí v on-line verzi systému vytvořit ze spisového materiálu 

dávku, kterou prostřednictvím externího programu Import ETŘ vloží do off-line verze. Po 

použití off-line verze systému mimo budovu útvaru provede stejným postupem vložení 

nových dat do on-line verze. Tento postup je zdlouhavý, časově a uživatelsky náročný. 

Vyžaduje dvakrát nainstalovaný program Import ETŘ, který jednou vkládá dávku do on-

line verze a podruhé do off-line verze systému. Při upgradu systému je nutné v každém 

klientském počítači provést danou změnu. Toto je pro správce systému mnohdy časově a 

organizačně náročné. 

 

3.5. Informační systém zpracování a evidence dopravních nehod  

 Evidence je založena na programovém prostředí Lotus Notes/Domino dodávané 

firmou IBM. Technologie dodávaného softwaru je založena na typu klient – server. Server 

využívá aplikaci IBM Lotus Domino server. Klient využívá aplikaci IBM Lotus Notes, 

pomocí které přistupuje na server. Programové požadavky nejsou specifikované, jelikož 

jde o samostatnou aplikaci, která je funkční jak pod operačním systémem Microsoft 

Windows, tak Linux či Sun Solaris [5]. Mezi doporučené programové vybavení patří např. 

Adobe Reader 6 a vyšší, PDF Creator, Microsoft Word Viewer 97 a vyšší.  

 Evidence slouží zejména ke vkládání strukturovaných dat, která se ručně vkládají 

do předem definovaných polí. Do systému lze dále vkládat nestrukturovaná data v podobě 

souborů různých formátů a předem definovaných formulářů. Především se vkládají 

skenované dokumenty od spolupracujících institucí (zdravotní pojišťovny, komerční 

pojišťovny atd.) a plánky z místa dopravní nehody vše uložené v souboru formátu PDF, 

digitální fotografie uložené v souboru obrázkových formátů a dokumenty uložené 

v souboru textových formátů. 

 DMS se spouští tlačítkem Formulář. V otevřeném okně Formulář (viz obr. 13) je 

nabídka pro výběr typu vkládaného formuláře. Nabídka formulářů se liší podle charakteru 

události. Do vytvořeného formuláře, který je automaticky vyplněn daty konkrétních 

událostí se vloží soubor s nestrukturovanými daty (viz. Obr. 12). Formulář se uloží a 

zůstává přiložený u spisu. 
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Obr. 13 Lotus Notes – Formulář 

3.5.1. Bezpečnostní funkce 

 Přístup do klientské aplikace Evidence je řešen formou ID souborů. Tento soubor 

zajišťuje čtyři základní úrovně bezpečnosti, ověřuje totožnost, určuje oprávnění 

přístupu k aplikaci, šifruje zprávy a zajišťuje digitální podpis. Každý uživatel má svůj 

jedinečný soubor, díky čemuž se dají data zabezpečit na mnoha úrovních. Základní 

úroveň je zpřístupnění serveru, následující úroveň umožňuje přistoupit k jednotlivým 

datovým kontejnerům. Další úroveň přístupu určuje, zda uživatel je správce aplikace, 

vývojář, editor, autor bez možnosti úpravy dat, čtenář bez možnosti zapisovat, 

zapisovatel bez možnosti číst, anebo má úplný zákaz přístupu. 4. úroveň se týká 

přístupů k jednotlivým záznamům, kde se dají nastavit čtenáři či editoři. 

V předposlední úrovni zabezpečení se do chráněných sekcí vkládají data, kterým se 

následně specifikují přístupová práva. V poslední se umožní zabezpečit data na úrovni 

jednotlivých datových polí. [5] 

 Vkládané elektronické dokumenty jsou součástí jednoho datového souboru, odkud 

jsou dostupné pouze přes funkce aplikace Lotus Notes. 

3.5.2. Integrační funkce 

 Povaha zabezpečení aplikace Lotus Notes/Domino neumožňuje integraci 

s administrací uživatelů počítačové sítě s přístupem do domén.  

 Evidence obsahuje integraci s kancelářskými aplikacemi. Při otevření vložených 

souborů se automaticky spustí aplikace, kterou byl soubor vytvořen, nebo která je 

určená pro jeho zobrazení (např. soubor formátu PDF je automaticky otevřen 

v aplikaci Adobe Reader). 

 Dokumenty uložené v Evidenci jsou dále dostupné přes funkce DMS ostatním 

informačním systémům, převážně pro informační systém Událost a ETŘ. Přes tyto 

funkce lze vytvořit z Evidence dávku, která se importuje do ostatních systémů. 

3.5.3. Souborové funkce 

 Ze souborových funkcí je implementováno pouze sledování historie a z části 

prohlížeč, který umožňuje zobrazení obsahu souboru, bez toho aniž by v počítači byla 

aplikace, ve které byl soubor vytvořen. 

 Formulář, do kterého byl vložen soubor, je opatřen odkazem „Přehled úprav“. 

Aktivací tohoto odkazu se zobrazí tabulka s pořadovým číslem, editorem, který 



Pavel Loucký: Efektivita inf. systémů v oblasti evidence spisového materiálu 

2011  20  

provedl změnu a datem vytvoření či změny formuláře. Nahlížení do formulářů není 

zaznamenáno v historii.  

 Po otevření formuláře se v nástrojové liště zpřístupní volba „Kontrola FOTO“. Po 

stisknutí tohoto tlačítka dochází k převodu formuláře na internetovou stránku. Tato se 

automaticky spustí v prohlížeči internetových stránek, který je součástí všech 

operačních systémů Microsoft Windows. Uživateli je tak zpřístupněn náhled souboru. 

Tento náhled lze použít pouze u souborů obrázkových formátů. U ostatních souborů 

formátu náhled není dostupný. 

3.5.4. Uživatelské funkce 

 Personalizace prostředí není klientskou aplikací Lotus Notes podporována. Změní-

li uživatel nastavení uživatelského prostředí, jinému uživateli, který se do aplikace 

přihlásí pod svými přihlašovacími údaji, se spustí vždy naposledy nastavené 

uživatelské prostředí.  

 Přístup přes webové rozhraní není zajištěn. 

 Aplikaci Lotus Notes lze použít pro práci off-line. Toto umožňuje možnost 

replikace databází. Při replikaci dochází k výměně dat mezi databázemi. Cílem 

replikace je tedy udržovat obsah databází aktuální na všech serverech nebo 

klientských aplikací. 

3.5.5. Identifikační a vyhledávací funkce 

 Bližší popis dokumentů tento systém neumožňuje. Vložené dokumenty jsou blíže 

popsány pouze názvem tiskopisu, do kterého jsou vloženy.   

 Vyhledávání v datech se spouští z hlavní nabídky tlačítkem „Hledat“. Po zapsání 

hledaného výrazu dojde k fulltextovému vyhledávání. V pracovním okně aplikace je 

zobrazen seznam všech dokumentů, ve kterých se nachází hledaný výraz. Další způsob 

vyhledávání je řešen pomocí odkazů v levém panelu hlavní nabídky uživatelského 

prostředí. Na výběr je vyhledávání podle předem definovaných názvů formulářů. Po 

výběru této volby se v pracovním okně aplikace zobrazí seznam všech formulářů 

včetně identifikačních čísel, pod kterými jsou evidovány.  

 Tento systém je jako jediný mezi ostatními dodaný externí firmou. Funkce 

dodaného produktu jsou programovány stanovenými zaměstnanci. Jako první obsahoval 

komplexnější funkce pro vložení a správu nestrukturalizovaných dat, čímž umožňoval vést 

spisový materiál i v elektronické podobě. Stejně, jako systém ETŘ efektivně využívá díky 

databázi na krajské úrovni uložená data a není třeba duplicitního zapisování údajů 

v případě změny útvaru, který událost šetří. Novému útvaru jsou okamžitě přístupné 

všechny uložené údaje včetně přiložených dokumentů.  

 Tento systém nebyl určen k celorepublikovému provozu, jelikož jeho zavedení na 

všechny útvary policie by vyžadovalo obměnu výpočetní techniky na většině pracovišť. 

Taková obměna včetně licenčních práv by vyžadovala vysokou finanční investici. 

Z uvedených důvodů jej využívají pouze některé organizační články policie. 
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4.   Analýza vzájemných vazeb jednotlivých (DMS) 

informačních systémů  

 V této části popíši vzájemné vazby, kterými jsou Systémy pro správu dokumentu 

navzájem propojeny, která data si vzájemně vyměňují a systémovou kontrolu odeslaných 

dat. 

 Od počátku zavedení informačních systémů pro evidenci spisového materiálu byly 

na tyto systémy kladeny různé požadavky. Zpočátku postačovalo zapsání strukturovaných 

dat do předem definovaných polí. S rozmachem výpočetní techniky rostly požadavky na 

tyto systémy. Jelikož stávající IS nebylo možné rozšířit o náročnější funkce, začali vznikat 

nové IS. Při zkušebním provozu nových IS tak docházelo k souběžnému plnění zastaralých 

IS a zaváděných nových IS. Pro uživatele to bylo časově velice náročné, a proto vznikly 

požadavky na propojení systémů určených k evidenci spisového materiálu, aby 

nedocházelo k opakovanému manuálnímu zadávání stejných údajů. Programátoři proto 

implementovali do systému funkci na vytvoření dávky, která byla z nového systému 

odeslána do stávajícího. Po ukončení zkušebního provozu a zavedení ostrého provozu 

nového systému zůstává zastaralý systém v provozu do uplynutí skartační doby zapsaných 

údajů. Nová data se již do těchto systémů nevkládají. Uživatelé jsou povinni na základě 

vnitřních předpisů provádět s ohledem na průběh řízení editaci nebo vytěžování stávajících 

dat. 

 

4.1. Deník trestních spisů  

 DTS byl oficiálně prvním systémem pro evidenci spisového materiálu. Určen byl 

výhradně pro neuniformovanou policii. Není propojen s žádným jiným systémem určeným 

pro evidenci spisového materiálu.  

 

4.2. Událost  

Událost byl první celorepublikový informační systém určený pro všechny složky 

Policie ČR. Je určen pro evidenci hlášení, která prostupují informačním systémem 

hierarchicky ze základních útvarů (obvodních a místních oddělení) policie přes nadřízená 

operační střediska policie (okresní a krajská) až do databázového centra Policie ČR (viz 

obr. 14). 

Neumožňuje odesílat data do jiných uvedených IS určených pro evidenci spisového 

materiálu. Naopak pro svou celorepublikovou provázanost jej využívají ostatní nově 

zavedené IS. Událost zpracovává odeslaná data ze systému ZIS 2000, ETŘ a Evidence.  

Událost automaticky zpracuje zaslaný datový soubor, který obsahuje data o hlášení, 

kterými jsou označení třídy události, název věci, číslo jednací, útvar policie, který událost 

šetří, identifikaci policisty hlásícího událost, právní kvalifikaci události, popis události, 

časový interval spáchání, odhad materiální škody, údaje o místu, kde k události došlo, 

identifikační a kontaktní údaje osoby oznamovatele, poškozeného, podezřelého, 

pohřešovaného apod. Operační důstojník překontroluje vložené údaje a hlášení odešle do 

databázového centra PČR. 
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Obr. 14 Událost – hierarchická prostupnost hlášení 

 

Uživatel a nadřízený kontrolní orgán má vizuální kontrolu zaslaných hlášení 

v podobě přehledů hlášení zveřejněných přes webovou aplikaci, kam se automaticky 

vkládají po odsouhlasení operačním střediskem. V aplikaci Událost je zaslání oznámeno 

zaškrtávacím polem „Ponechat na ZÚ“. Systém neumožňuje generovat souhrnný výpis 

zaslaných či přijatých hlášení.  

 

4.3. ZIS 2000  

 ZIS 2000 byl vytvořen v důsledku nárůstu požadavků na množství evidovaných dat 

a zavedení počítačové evidence spisové služby. Umožňuje odeslat data do systému Událost 

a ETŘ (viz obr. 15). Systém Událost využívá k zasílání hlásných událostí hierarchicky až 

do databázového centra Policie ČR. Možnost odeslat data do ETŘ byla do tohoto systému 

přidána po zavedení zkušebního provozu ETŘ, aby nedocházelo k manuálnímu vyplňování 

stejných údajů do obou systémů, čím ovšem došlo k nežádoucí redundanci dat.  

 Po vyplnění hlášení v systému ZIS 2000 uživatel rozhodne na základě interních 

předpisů, zda jde o hlásnou událost. Pokud ano, odešle toto hlášení přes funkci Svodkovat 

do systému Událost. Systém automaticky vytvoří datový soubor, který vloží do klientské 

aplikace Událost. Datový soubor obsahuje data potřebná pro vyplnění hlášení v systému 

Událost.  

 Systém dále umožňuje odeslat data do ETŘ. Po použití funkce Odeslat do ETŘ jsou 

automaticky vložena data ze systému ZIS 2000 do ETŘ. Uživatel má vizuální kontrolu 

přes otevřené dialogové okno, ve kterém jsou informace o počtu odesílaných, přijatých a 

nepřijatých hlášení. 

 

Obr. 15 Propojení ZIS2000 – Událost – ETŘ 
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Kontrola povinností uživatelů spojených s odesláním dat do ostatních systémů je 

dána vnitřními předpisy a provádí jí nadřízený služební funkcionář. Kontrolu provádí 

otevřením události v systému ZIS 2000, kde je pomocí zaškrtávacího pole zobrazeno, zda 

došlo či nedošlo k odeslání do systému ETŘ. Další způsob kontroly spočívá v ověření 

vložených dat v systémech, které přijaly odeslaná data. Tento způsob je časově náročný a 

ne vždy je uživatel oprávněn pro přístup do těchto systémů. Neexistuje jiná technická 

možnost rychlých náhledů odeslaných událostí či zobrazení logů.  

 

4.4. Evidence trestního řízení  

 ETŘ je nejnovější systém pro komplexní zpracování spisového materiálu. Jedná se 

o otevřený systém, který je během provozu přizpůsobován požadavkům uživatelů. 

K odeslání hlášení do databázového centra Policie ČR opět využívá systém Událost. 

Uživatel hlásnou událost označí funkcí Export do Události. Systém ETŘ označí hlášení pro 

odeslání do Události. Externí program Svodka, který je nainstalovaný na klientských 

počítačích operačních středisek zobrazí seznam hlášení určených k odeslání. Operační 

důstojník označí událost zaškrtávacím polem a odešle hlášení do systému Událost. Hlášení 

obsahuje data, která jsou potřebná pro vyplnění hlášení systému Událost.   

 Dále umožňuje přijímat data ze systému ZIS 2000 a Lotus Notes/Domino (viz obr. 

16). Ze systému ZIS 2000 jsou data přijata automaticky odesláním z uvedeného systému. 

Uživatel zkontroluje vložená data a vyplní ostatní nevyplněná pole. Pro import dat ze 

systému Lotus Notes/Domino, byla do systému integrovaná funkce Import spisu. Po 

spuštění této funkce jsou data před samotným importem z prostředí Lotus Notes/Domino 

vložena do servisních tabulek ETŘ, kde jsou k dispozici pro import. Uživatel provede 

v náhledu vkládaného hlášení kontrolu správnosti dat. Po provedené kontrole tlačítkem 

„Vlož jako nové ČJ do ETŘ“ provede import. Po provedeném vložení uživatel edituje 

událost a vyplní zbylá povinná pole. Importovaná data obsahují základní strukturovaná 

data, všechny údaje k fyzickým a právnickým osobám i dokumenty. 

  

 

Obr. 16 Propojení  ETŘ – Událost – ZIS 2000 -  Lotus Notes/Domino 
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 Kontrola povinností uživatelů spojených s odesláním dat do ostatních systémů je 

dána vnitřními předpisy a provádí jí nadřízený služební funkcionář. Ten společně s 

uživateli může ke kontrole využít výpis událostí, ve kterém autoři pomocí informačních 

ikon umožnili rychlou visuální kontrolu. Z celkového výpisu událostí je patrné zda došlo 

k odeslání událostí, a do kterého systému. Další možnost kontroly je ověření vložených dat 

v systémech, které přijaly odeslaná data. Tento způsob je však časově náročnější a 

neefektivní, jelikož vyžaduje po uživateli spuštění daného systému, přihlášení do systému 

a použití vyhledávacích funkcí.  

 

4.5. Informační systém zpracování a evidence dopravních nehod  

Zavedením tohoto systému vznikla potřeba uchovávaná data zpřístupnit ostatním 

útvarům policie. K odeslání hlásných událostí do databázového centra Policie ČR byla opět 

využita síťová provázanost systému Událost.  

Systém Evidence dále umožňuje odeslat uložená data do IS ETŘ (viz obr. 17). 

Vybrané útvary, mezi kterými převládá dopravní služba policie, primárně využívá tento 

systém k evidenci spisového materiálu. Zavedením ETŘ dochází k pozvolnému přechodu 

používání ETŘ jako primárního IS i pro tyto složky policie. V současné době jsou tyto 

útvary povinni vkládat data do obou uvedených systému. Datová provázanost obou 

systémů tak uživatelům usnadňuje administrativu, ale přispívá k nežádoucí redundanci dat.  

 

 

Obr. 17 Propojení Lotus Notes/Domino – Událost – ETŘ 

 

Kontrola povinností uživatelů spojených s odesláním dat do ostatních systémů je 

dána vnitřními předpisy a provádí jí nadřízený služební funkcionář. Programové prostředí 

Lotus Notes disponuje v hlavním výpisu událostí informační ikonou, která oznamuje 

odeslání dat do systému Událost. Kontrolní orgán i uživatel má k dispozici okamžitě 

potřebné informace. Zda byla data odeslána do ETŘ je patrné pouze z přiděleného 

evidenčního čísla, které je ve formátu používaného systémem ETŘ. Evidence neumožňuje 

generovat výpisy odeslaných a přijatých hlášení. Druhý způsob spočívá v ověření 

vložených dat přímo v systému, kam měla být data vložena. Tento způsob je však časově 

náročnější a neefektivní, jelikož vyžaduje po uživateli spuštění daného systému, přihlášení 

do systému a použití vyhledávacích funkcí.  
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5. Analýza propojení s externími informačními systémy 

 V této části popíši propojení výše uvedených systémů s ostatními systémy 

používanými Policií ČR, uvedu účel propojení a kontrolu odeslaných dat. 

 Systémy pro evidenci spisového materiálu patří u policie mezi nejzákladnější. 

Mimo to policisté využívají i informační systémy, které mají za účel zejména předcházet 

trestné činnosti, tipovat osoby dopouštějících se protiprávního jednání, včas informovat 

orgány činné v trestním řízení o páchané trestné činnosti s vysokou mírou společenské 

nebezpečnosti (s použitím zbraně, padělání bankovek), předcházet souběžnému 

vyšetřování, oznamovat přestupky správním orgánům a komunikovat prostřednictvím 

datových zpráv. 

 Aby došlo k efektivnímu využití nashromážděných dat od nejzákladnějších útvarů, 

došlo k propojení systémů určených pro evidenci spisového materiálu s ostatními systému 

policie. 

 

5.1. Deník trestních spisů 

 Provedenou analýzou bylo zjištěno, že systém DTS automaticky generuje datovou 

dávku a tu odesílá v pravidelném intervalu jednou denně ke zpracování do informačního 

systému Stíhané, podezřelé a prověřované osoby (dále jen „SPPO“, viz obr. 18).  

 SPPO slouží k informování policistů, zda je proti konkrétní osobě vedeno trestní 

řízení. Předchází se tím souběžnému vyšetřování, ve věcech, u kterých jsou orgány činné 

v trestním řízení povinni konat společnému řízení. Dochází tak k hospodárnosti a rychlosti 

řízení.   

 

 

Obr. 18 Propojení DTS – SPPO 

 

 Kontrola odeslání ze strany nadřízeného funkcionáře není nutná, jelikož k odeslání 

dat dochází automaticky. Kontrolu, zda došlo k odeslání dat lze provést ověřením 

v systému SPPO. DTS neumožňuje generovat hromadný výpis odeslaných hlášení.  

 

5.2. Událost  

 Událost není propojena s žádným externím informačním systémem.  
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5.3. ZIS 2000 

 Provedenou analýzou bylo zjištěno, že ZIS 2000 umožňuje odesílat data do 

informačních systémů Kriminalisticky sledovaná událost (dále jen „KSU“), P-zbraně, 

Bankovky a Bedrunka (viz obr. 19). Data do uvedených externích IS jsou odeslána na 

základě příkazu uživatele. 

 KSU slouží policistům především k tipování pachatelů protiprávního jednání.  

 Data odeslaná do IS P-zbraně a Bankovka slouží zejména k včasné informovanosti 

příslušných útvarů o páchání protiprávního jednání s vysokou mírou společenské 

nebezpečnosti. Věcně příslušné útvary, tak mohou okamžitě konat a rozhodovat 

v závažných řízeních. Významně se zkracuje doba od zjištění protiprávního jednání po 

rozhodnutí ve věci.  

 IS Bedrunka obsahuje zejména data z centrálního registru osob, motorových 

vozidel, osobních dokladů, zbraní a celostátního pátrání po osobách a věcech. ZIS 2000 

umožňuje na žádost uživatele provést dotaz do IS Bedrunka. Osobní údaje a evidenční data 

vozidel jsou automaticky zapsána z tohoto systému do předem uvedených polí 

programového prostředí ZIS 2000. Uživatel nemusí tyto údaje vyplňovat ručně, čímž se 

minimalizuje riziko překlepu a vložená data jsou aktuální. 

 

 

Obr. 19 Propojení ZIS 2000 – KSU – Bedrunka – P-zbraně – Bankovka 

 

Nadřízený služební funkcionář je na základě interních předpisů povinen provést 

kontrolu odeslaných dat. ZIS 2000 v programovém prostředí disponuje informačním 

zaškrtávacím polem, které oznamuje odeslání dat do KSU. Odeslání dat do IS Bankovka a 

P-zbraně lze ověřit pouze v případě, že kontrolní orgán nebo uživatel má umožněn vstup 

do těchto systémů. Systém neumožňuje generovat souhrnný výpis zaslaných či přijatých 

hlášení.  
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5.4. Evidence trestního řízení  

 Provedenou analýzou tohoto systému bylo zjištěno, že IS ETŘ je propojen s 

informačními systémy KSU, P-zbraně, Bankovka, Bedrunka a SPPO (viz obr. 20). Mimo 

IS používané policií umožňuje tento systém komunikovat prostřednictvím datových zpráv 

s občany, živnostníky, právnickými osobami a orgány veřejné moci. Na obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností zasílá data o spáchaných přestupcích a trestných činů zařazených 

do bodového hodnocení porušení povinností stanovených zákonem a orgánům sociálně-

právní ochrany dětí zasílá data k zajištění plnění povinnosti poskytovat údaje stanovené 

právním předpisem pro účely sociálně-právní ochrany dětí. Data do všech systémů jsou 

zaslána na příkaz uživatele.  

 Účel propojením se systémy KSU, P-zbraně, Bankovka a Bedrunka je stejný jako u 

systému ZIS 2000.   

 Využívání datových zpráv urychluje komunikaci především mezi policií a orgány 

veřejné moci. Tím dochází k efektivnímu využití uložených dat a samotné hospodárnosti a 

rychlosti řízení. 

 Zasíláním údajů o spáchaných přestupcích a trestných činů zařazených do 

bodového hodnocení na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, slouží ke sledování 

opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů zejména v silničním provozu. Jde o 

nástroj, jímž je vynucováno dodržování právních předpisů.   

 Zaslání údajů orgánům sociálně-právní ochrany dětí umožňuje těmto institucím 

rychle, adekvátně a efektivně reagovat v oblasti péče o rizikové a ohrožené děti.  

 

 

Obr. 20 Propojení ETŘ s ostatními systémy 
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 Kontrola povinností uživatelů spojených s odesláním dat do ostatních systémů je 

dána vnitřními předpisy a provádí jí nadřízený služební funkcionář. Programové prostředí 

ETŘ disponuje v hlavním výpisu událostí informační ikonou, které oznamují odeslání dat 

do systému Událost a KSU. Uživatelé nebo kontrolní orgány tak mají okamžitě přehled, 

zda došlo k odeslání hlášení či nikoliv. Ověření odeslání dát do systémů P-zbraně, 

Bankovka a SPPO je možné pouze v daném systému, pokud uživatel nebo kontrolní orgán 

má přidělena přístupová práva. V případě zasílání informací o porušení povinností na 

obecní úřady s rozšířenou působností je prostřednictvím IS Bodys generován výpis, ze 

kterého je patrné kdy a kam byla data odeslána a zda byla pověřenou obcí přijata. Pokud 

uživatel zašle zprávu prostřednictvím modulu Datové zprávy je on i jeho nadřízený 

služební funkcionář informován formou výpisů kdy, kdo a kam byla zpráva zaslána a zda 

byla doručena. ETŘ neumožňuje generovat celkový výpis, ze kterého by bylo patrné, do 

kterých systému byla data odeslaná a zda byla doručena. 

  

5.5. Informační systém zpracování a evidence dopravních nehod  

 Tento systém využívá IS Bedrunka a umožňuje zaslat data o spáchaných 

přestupcích zařazených do bodového hodnocení porušení povinností stanovených zákonem 

na obecní úřady obcí s rozšířenou působností (viz obr. 21). Data jsou zaslaná na příkaz 

uživatele. 

 Účel obou propojení je stejný jako u předchozích systémů. 

 

 

Obr. 21 Propojení Evidence  - Bedrunka – obecní úřady 

 

 Odesílání informací o porušení povinností provádí pouze pověřený uživatel, 

zpravidla vedoucí oddělení. Tomu je přes webové rozhraní IS Bodys k dispozici hromadný 

výpisu odeslaných informací. Ve výpisu je zobrazeno, kdo, kdy a kam byla data odeslána.  
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6. Závěr 

 Mezi základní povinnosti Policie ČR patří chránit bezpečnost osob a majetku a 

veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly 

na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony. K těmto základním úkolům je 

dále policie povinna vést evidenci podání, o kterých se jakýmkoliv způsobem dozvěděla. 

Před zavedením výpočetní techniky se tyto evidence vedly pouze manuálně. Tento způsob 

vedení evidencí byl zastaralý. Zaevidování, vedení, skladování a samotné vyřazení těchto 

písemností bylo administrativně náročné a velice neefektivní. Docházelo k zapisování 

stejných dat do několika knih, zapsané informace byly neaktuální, evidenční knihy byly 

dostupné všem uživatelům bez možnosti sledování historie nahlížení a vyhledávání bylo 

časově náročné, omezené a možné pouze dle základních údajů. 

 První IS určené k evidenci vycházely z požadavku vést tuto evidenci v elektronické 

podobě. Navrženy byly tak, aby obsahovali základní informace, které byly doposud vedeny 

manuálně. Takto nastavený směr byl zpočátku dostatečný a došlo k odstranění náročné 

administrativní práce. Data nebylo třeba několikrát ručně přepisovat, byla podle potřeby 

měněna, doplňována, tak aby byla vždy aktuální. Elektronická evidence zrychlila 

vyhledávání a možnost tvoření výstupů dle zadaných kritérií, které sloužily převážně 

k řídící a analytické činnosti. Nevýhodou prvních systémů byla koncepce místních 

databází. Každý útvar policie měl svou místní databázi. Přístup k datům uložených v těchto 

databázích měli pouze uživatelé daného útvaru. Zaměstnanci ostatních útvarů se o datech 

uložených v těchto systémech dozvěděli pouze na písemný či telefonický dotaz. S ohledem 

na efektivitu v oblasti evidence spisového materiálu nebylo možné z pohledu uživatele 

přenášet uložená data do jiné databáze stejného systému provozovaného na jiném útvaru. 

V případě, že došlo ke změně útvaru, který událost šetřil, musela se stejná data zapsat na 

novém útvaru znovu. Stejná data tak byla evidována duplicitně. Spisový materiál 

v papírové formě byl zaslán kurýrem na nový útvar. Novému útvaru byly informace 

obsažené v papírové formě přístupné po fyzickém obdržení spisového materiálu, čímž 

docházelo k nežádoucím průtahům v řízení.  

 Vzhledem k narůstajícím požadavkům na tyto systémy, jak ze strany uživatelů, 

kteří požadovali zejména zjednodušení administrativy, tak ze strany vedení zejména kvůli 

elektronickému monitorování procesních úkonů a nemožnosti rozšířit funkcionalitu 

stávajících, vznikl nový informační systém. Vedení policie se zavedením IS ZIS 2000 

snažila ujednotit postupy v oblasti evidence spisového materiálu. Tento systém byl určen 

jako základní informační systém všech útvarů policie. Byl rozšířen o další moduly, které 

jsou navzájem provázány, čímž umožnili větší funkcionalitu systému. Použitím lokální 

databáze, bez dalšího síťového provázání u tohoto systému došlo opět k neefektivnímu 

využití uložených dat. Autor se tak nevyhnul již zmíněným problémům. Systém obsahoval 

větší množství dat s větší funkcionalitou, ovšem opět bez možnosti efektivního využití. 

Tento systém byl rozšířen o modul, který umožňoval ukládat i nestrukturovaná data 

v podobě předem definovaných formulářů. Z pohledu základních funkcí systémů pro 

správu dokumentů byl tento způsob ukládání nestrukturovaných dat naprosto nedostatečný.  

 V období zavedení ZIS 2000 začala zejména dopravní policie využívat jiný 

informační systém a to IS dodaný firmou IBM pro zpracování a evidenci dopravních 

nehod. Využitím tohoto systému, který měl centrální databázi a umožňoval replikaci dat, 

došlo opět k rozšíření funkcionality. Systém umožňoval vkládat nestrukturovaná data a ve 
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spojení s možností práce bez připojení k datové síti značně urychlil administrativní 

zpracování událostí. Policisté tak mohli provést veškerou administrativní činnosti spojenou 

s výjezdem na místo spáchaného přestupku nebo trestného činu mimo budovu útvaru. Po 

návratu na útvar provedli replikaci databáze a uložená data byla okamžitě dostupná všem 

oprávněným osobám. Zvolená strategie vedení policie neumožnila tomuto systému 

rozšíření na všechny útvary Policie ČR, jelikož v době zavedení tohoto systému by 

vzhledem k hardwarovým nárokům aplikace byla potřeba obměna počítačové techniky, 

což by společně se zakoupením licenčních práv, vyžadovalo vysokou finanční investici. 

Systém byl tak určen pouze pro úzký okruh uživatelů.  

Policie souběžně využívala až čtyři různé systémy pro evidenci spisového 

materiálu, přičemž uživatelé na některých útvarech byli nuceni používat dva různé systémy 

souběžně. Do obou tak vkládali obdobná nebo stejná data. Používání více systému 

současně pro stejnou administrativní činnost způsobil problém s redundancí dat. Díky 

implementované síťové propojenosti těchto systémů byla uživatelům z části usnadněna 

administrativní činnost, zejména při založení hlášení, ale problém se souběžným 

ukládáním stejných dat nebyl vyřešen. Nově zavedené informační systémy neumožňovali 

sloučit databázi s již používanými IS a to zejména díky zvolené strategii používání 

lokálních databází. V okamžiku spuštění provozu nového systému, zůstává stávající systém 

v činnosti do té doby, než dojde k vypršení všech skartačních lhůt. Uživatelé jsou na 

základě interních předpisů povinni udržovat aktuálnost uložených dat v systémech. Tím 

dochází k nárůstu jak administrativní činnosti, tak kontrolní činnosti nadřízených 

funkcionářů. Řešením redundance dat by bylo sloučení všech doposud provozovaných 

databází nejprve na úrovni Územních odborů (bývalá okresní ředitelství) a v další fázi 

sloučení takto vytvořených databází na krajské úrovni.  

Vedení policie vzniklou nadbytečnost dat neřeší a nechává zastaralé systémy 

„dožít“. Po uplynutí skartačních lhůt údajů vložených v těchto systémech ukončí jejich 

provozu. Vedení se zaměřilo pouze na použití jednoho informačního systému pro všechny 

složky policie, který by v poslední fázi umožňoval elektronizaci spisového materiálu.  

 Tým zaměstnanců policie vyvinul a do praxe zavedl nový informační systém ETŘ, 

který nahradil všechny stávající IS pro evidenci spisového materiálu. Zpočátku byl tento 

systém provozován na okresní úrovni a v současné době je provozován na krajské úrovni. 

Databáze tohoto systému je umístěna na krajském serveru, čímž se data uložená v systému, 

stala dostupná v rámci krajského ředitelství všem uživatelům s přihlédnutím k přístupovým 

právům. Provozování systému na krajské úrovni byl odstraněn problém s redundancí, 

nedostupností a neefektivním využitím dat. V případě postoupení spisového materiálu 

uloženého v systému v rámci krajského ředitelství byl tento elektronicky předán novému 

útvaru pod stejným jedinečným číslem. Nový útvar je okamžitě automaticky upozorněn na 

skutečnost, že je mu předáván spis. Předaný spis elektronicky převezme a je ihned 

k dispozici se všemi uloženými daty. Nový útvar může okamžitě pokračovat v šetření bez 

zbytečného prodlení. Listinná forma spisového materiálu je zaslána kurýrem dodatečně. 

Propojením tohoto systému s ostatními IS používanými u policie a zasíláním údajů mimo 

resort Policie ČR došlo k výraznému zefektivnění uložených dat. Data z tohoto systému 

jsou dále využívána ostatními informačními systémy policie, čímž se výrazně zlepšila 

informovanost a urychlila komunikace mezi jednotlivými útvary. Převážná většina žádostí 

je zasílána elektronicky prostřednictvím systému ETŘ, čímž došlo k obrovské úspoře času 

a hospodárnosti řízení. Monitorovací a vyhledávací funkce tohoto systému zajišťují 

realizování zákonem stanovených povinností policie.  
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 Nevýhodou tohoto systému spatřuji v nemožnosti replikace databáze. ETŘ lze 

použít off-line pouze v případě, že na převážně přenosný klientský počítač je nainstalován 

celý systém ETŘ včetně webové části a databáze. Uživatel v on-line verzi systému na 

příkaz automaticky vytvoří soubor typu XML, který obsahuje požadovaná data. Data 

z tohoto souboru, prostřednictvím speciálního programu ImportETŘ vloží do off-line verze 

systému. Nyní lze systém použít bez síťového připojení pro práci mimo útvar. Po 

dokončení používání off-line systém vygeneruje na žádost uživatele dávku, kterou pomocí 

programu ImportETŘ vloží do on-line verze systému. Tento způsob používání systému 

off-line je značně náročný jak na instalaci pro administrátory systému, tak na uživatelské 

dovednosti ohledně počítačové gramotnosti. Další nevýhodu spatřuji v nastolené politice 

přístupových oprávnění. Uživatelé s vyššími oprávněními mohou díky absenci bližšího 

rozlišení přístupových práv přistupovat k údajům, které bezprostředně nepotřebují k plnění 

svých povinností. Zvyšuje se tak riziko vlivu lidského faktoru na únik informací. Poslední 

nevýhodu tohoto systému spatřuji v nemožnost automatického generování celkového 

výpisu odesílaných a přijímaných dat z ostatních systémů používaných policií. Uživatel je 

odkázán na dílčí informace v různých částech systému, které musí složitým způsobem 

dohledávat. Tuto mnohdy mravenčí práci by ulehčil celkový výpis, ve kterém by bylo 

patrné kdo, kdy, kam data odeslal a zda byla doručena.  

 Vize do budoucna je následující. Policie ČR počítá se sloučením krajských databází 

a síťovým propojení tohoto systému s dozorujícími státními zastupitelstvími. Státní 

zástupce, jakožto dozorující orgán trestního řízení, tak bude moci prostřednictvím systému 

nahlížet do spisového materiálu, udělovat pokyny a kontrolovat jejich plnění. V poslední 

fázi bude moci takto vytvořený elektronicky spis převzít.  

 Osobně se domnívám, že takto nastavený směr v oblasti evidence spisového 

materiálu je správný. Otevřenost tohoto systému umožňuje vývojovému týmu zaměstnanců 

policie včas reagovat na požadavky uživatelů a vhodně je implementovat s ohledem na již 

použitou funkčnost. ETŘ se tak neustále rozšiřuje. 
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