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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá informačními systémy Hasičského záchranného sboru 

Ústeckého kraje se zaměřením na územní odbor Most. Obsahuje popis v současné době 

používaných technologií, aplikací a informačních systémů. Zabývá se jejich propojováním 

a současným stavem propojení nasazených aplikací a informačních systémů. Také se 

zabývá redundancí dat v informačních systémech a popisuje hlavní informační duplicity, 

které se vyskytují v prostředí Hasičského záchranného sboru. Na základě těchto údajů je 

navrhnuto několik postupů, kterými by bylo možno současný stav optimalizovat. Postupy 

optimalizace nevycházejí z možností územního odboru, ale zahrnují i možnosti krajských 

ředitelství a Generálního ředitelství HZS ČR. 

Klíčová slova :  Informační systémy, Hasičský záchranný sbor, propojení systémů, 
redundance informací, optimalizace informačních systémů. 

 

Summary 

The thesis deals with information systems of the Ustí region´s Fire Rescue Brigade 

focused on the territorial department in Most. It contains the description of the currently 

used technologies, applications and information systems and deals with its interlinking as 

well as with the examination of the current state of interlinking of the applications and 

information systems. It also deals with data redundancy in these systems and describes the 

main information duplicities that occurs within the system of the Fire Rescue Brigade. 

Based upon the processed datas there are several progression suggestions which would 

enable to optimalize the current state. These optimization procedures are not only appliable 

within the territorial department but also within the Regional Directorates as well as the 

General Directorate of Fire Rescue in the Czech Republic. 

Key Words :  information systems, Fire Rescue Brigade, system interlinking, 
information redundancy,optimization of information systems. 



Poděkování 

Rád bych poděkoval doc. Dr. Ing. Oldřichu Kodymovi za vedení při zpracování 

bakalářské práce. Za poskytnutí informací a konzultace bych rád poděkoval ředitelce 

územního odboru Most Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje plk. Ing. Evě 

Benákové, pracovníkům firmy RCS Kladno s.r.o. Ing. Václavu Zdichovi, Ing. Stanislavu 

Ratajovi a Jiřímu Stůjovi a také Ing.  Bc. Jaroslavu Šmardovi, MBA z firmy Vema a.s. 



Obsah 

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

2 Informační systémy HZS ...............................................................................................2 

2.1 Organizační struktura HZS ÚK .............................................................................2 

2.2 Síťová infrastruktura a servery u HZS ÚK ÚO Most ............................................4 

2.3 Softwarové prostředky a aplikace..........................................................................9 

3 Rozhraní a propojení IS ...............................................................................................21 

3.1 Rozhraní...............................................................................................................21 

3.2 Propojování informačních systémů .....................................................................21 

3.3 Propojení aplikací u HZS ÚK ÚO Most ..............................................................24 

4 Redundance informací .................................................................................................27 

4.1 Nevýhody několikanásobného vedení informací.................................................27 

4.2 Výhody několikanásobného vedení informací ....................................................29 

4.3 Duplicitní vedení informací u HZS ÚK ÚO Most...............................................30 

5 Možnosti optimalizace.................................................................................................33 

5.1 Globální řešení na nejvyšší úrovni.......................................................................33 

5.2 Částečné řešení v rámci HZS kraje případně ÚO ................................................38 

6 Závěr ............................................................................................................................39 

Seznam zdrojů a literatury ...................................................................................................41 

Seznam obrázků ...................................................................................................................42 

Seznam tabulek ....................................................................................................................42 



Seznam zkratek 

API   Application Programming Interface 

ASP   Application Service Providing 

eSSL   elektronická spisová služba 

GŘ   Generální ředitelství 

HTTP   Hypertext transfer protocol 

HW   Hardware 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS ÚK  Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

HZS ÚK ÚO Most Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor Most 

IS   Informační systém 

IT   Informační technologie 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

JSDI   Jednotný systém dopravních informací 

KIS   Komunikační a Informační systémy 

KOIS   Krajské operační a informační středisko 

LDAP   Lightweight Directory Access Protocol  

MPLS   Multiprotocol Label Switching 

NDIC   Národní dopravní informační centrum 

PO   Požární ochrana 

PS   Požární stanice 

RAID   Redundand Array of Independent/Inexpensive Disks 

SAM   Software Asset Management 

SMB   Server Message Block 

SSL   Secure Sockets Layer 

SSU   Statistické sledování událostí 

SW   Software 

TCTV 112  Telefonní centrum tísňového volání 112 

ÚO   Územní odbor 

UTP    Unshielded Twisted Pair 

VPN   Virtual Private Network (virtuální privátní síť) 

WSUS   Windows Server Update Services 

XML   Extensible Markup Language 

ZOZ   Zpráva o zásahu



Ladislav Hauseker : Informační systémy používané ve státní správě 

2011  1 

1 Úvod 

Vzhledem k rozsahu využívání informačních systémů v dnešní společnosti, začíná 

být stále důležitější, aby informační systémy nejen plnily funkci pro kterou jsou navrženy, 

ale aby také dokázaly spolupracovat a umožnily uživatelům centrální přístup ke všem 

relevantním informacím. 

U některých institucí, zvláště pokud při nasazování informačních systémů nebyl 

v minulosti kladen důraz na jejich vzájemnou kompatibilitu a propojitelnost, může 

docházet ke značné roztříštěnosti nasazených informačních systémů. K podobnému 

nesystémovému nasazení informačních systémů podle mého došlo i u Hasičského 

záchranného sboru.  

V minulosti se u HZS nasazení informačních systémů v první řadě soustředilo na 

podporu zasahujících hasičů. Vzhledem k omezené možnosti využití informačního systému 

na místě zásahu se hlavní informační podpora soustředila na okresních operačních 

střediscích (nyní Krajských operačních a informačních střediscích). 

Informační systémy pro ostatní činnosti HZS se pořizovaly většinou dle aktuální 

potřeby a na jejich vzájemnou propojitelnost nebyl brán ohled. V roce 2001 také došlo na 

základě zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky [6] ke spojení původních 

okresních sborů do krajských HZS, z původních okresních sborů vznikly územní odbory 

bez vlastní právní subjektivity. Také došlo k připojení agendy tehdejší civilní ochrany, 

která si při  přechodu k HZS přinesla vlastní informační systémy. 

Práce má za úkol popsat informační systémy, které se v současné době používají u 

HZS ÚK ÚO Most. Zjistit, jak moc se v informačních systémech vyskytují duplicitní 

informace a jaké jsou možnosti jejich vzájemného propojení. Také se pokusí nastínit 

možnosti, jak pokračovat v nasazování informačních systémů u HZS. 
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2 Informační systémy HZS 

„Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků 

zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a 

poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení“ [4]. 

Z uvedené citace vyplývá nutnost, že při nasazování informačních systémů je vhodné 

zhodnotit možnosti stávajících technických prostředků a možnosti jejich dalšího využití, 

případně nahrazení takovými, které budou splňovat požadavky zaváděných informačních 

systémů. Je potřeba zhodnotit, jaký hardware a software je již používán, jaké operační 

systémy jsou nainstalovány a všeobecně jaké jsou možnosti stávající infrastruktury.  

Dalším důležitým kritériem pro nasazování a provoz IS je organizační struktura 

daného podniku. IS musí nutně být uzpůsoben struktuře organizace, jejímu způsobu 

fungování a jejím prioritním cílům.  

Součástí této kapitoly je popis organizační struktury HZS Ústeckého kraje a 

územního odboru Most. Používaných technologií, serverů a v současné době používaných 

hlavních informačních systémů a aplikací. 

2.1 Organizační struktura HZS ÚK 

Organizační struktura Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje vychází 

z interních předpisů vydaných krajským ředitelem [8]. Z těchto předpisů vyplývá, že každý 

územní odbor je přímo podřízen krajskému řediteli a má vlastní organizační strukturu. 

Přestože krajské ředitelství má oddělení KIS, nemůže toto oddělení přímo řídit práci 

jednotlivých techniků na územních odborech. Technici KIS jednotlivých územních odborů 

jsou podřízení vedoucím oddělení IZS a služeb, potažmo řediteli daného územního odboru 

jak je patrné z obrázků 1 a 2 na stránce 3. 
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Obrázek 1 - Organizační struktura krajského ředitelství HZS ÚK [8] 

 

 
Obrázek 2 - Organizační struktura územního odboru Most [8] 

Tato struktura vyžaduje, aby veškerá rozhodnutí o informačních systémech, která 

mají být realizována na úrovni celého kraje, byla schválena a nařízena přímo krajským 
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ředitelem a to i v případě, že se jedná o drobné úpravy. To velmi omezuje možnosti 

vedoucího oddělení KIS na krajském ředitelství, v jehož působnosti se informační systémy 

a informační technologie nacházejí. 

2.2 Síťová infrastruktura a servery u HZS ÚK ÚO Most 

Síťová infrastruktura u HZS Ústeckého kraje využívá standardních prostředků. Pro 

propojení technologických zařízení se využívá strukturovaná kabeláž tvořená UTP kabely. 

Jako aktivní síťové prvky se používají převážně zařízení firmy CISCO. Každý územní 

odbor, respektive každá stanice, je zapojena jako vlastní, částečně nezávislý, síťový 

segment. Ke vzájemnému propojení těchto segmentů je využito jednak zakoupeného 

virtuálního okruhu MPLS VPN a jako sekundární řešení je použito nakonfigurované 

propojení pomocí VPN tunelů přes internetové připojení jednotlivých stanic.   

internetové připojení je realizováno přímo routery firmy CISCO. Každá PS v tomto 

systému používá vlastní rozsah IP adres. Díky propojení je možno komunikovat v rámci 

této sítě s libovolným zařízením. 

Propojení virtuálním okruhem MPLS je vytvořeno na celostátní úrovni, ale nabízí 

relativně nízkou rychlost (pro koncové stanice se jedná o 512Kb/s, případně 128Kb/s podle 

typu stanice).  Používá se pro prioritní komunikaci. Současná konfigurace upřednostňuje 

komunikaci systémů pro vyhlášení poplachu, následně telefonii a teprve poté ostatní síťový 

provoz. Vzhledem k omezené propustnosti tohoto okruhu je jeho využití pro komunikaci 

informačních systémů nedostatečný. 

Pro propojení klientů informačních systémů, případně pro přístup k terminálovým 

serverům se proto více využívá internetových přípojek a nakonfigurovaných VPN tunelů. 

Výhodou těchto spojů je řádově vyšší rychlost. Nevýhodou je, že vzhledem k vytvoření na 

krajské úrovni neumožňuje propojení na celostátní úrovni. 

Každý územní odbor využívá několik vlastních serverů a zároveň se využívají 

servery umístněné na krajském ředitelství. Servery využívají různé operační systémy dle 

jejich nasazení. V současné době se používají systémy firmy Microsoft (Windows 2003 

Server, Windows 2008 Server a v některých případech Windows XP Professional) a také 

systémy GNU/Linux (nejčastěji distribuce CentOS verze 5.5). Následuje popis 

nejdůležitějších serverů HZS Ústeckého kraje využívaných územními odbory. Jejich 
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seznam je uveden v tabulce 1 a zjednodušené znázornění topologie sítě a využívaných 

serverů na obrázku 3 na následující stránce. Jejich názvy vychází ze zažitých zvyklostí. 

Tabulka 1 - Seznam hlavních serverů využívaných územním odborem 

Název serveru Umístnění Operační systém Hlavní služby 

Poštovní 

server 

Územní odbor GNU/Linux 

CentOS 

Poštovná server 

Proxy server 

Replika adresáře LDAP 

Souborový 

server 

Územní odbor GNU/Linux 

CentOS 

Doménový řadič 

Sdílení souborů 

Kamerový 

server 

Jednotlivé 

požární stanice 

GNU/Linux 

CentOS 

Správa kamerového 

systému 

WSUS  

server 

Územní odbor Windows 2008 server Správa aktualizací systémů 

Microsoft 

Terminálový server 

RC-DIX Územní odbor Windows 2000 

professional 

Vzdálené ovládání 

radiostanic 

Technologický 

server 

Jednotlivé 

požární stanice 

Windows XP 

professional 

Ovládání technologických 

akcí PS 

Terminal 

server 

Krajské 

ředitelství 

Windows 2003 Server 

Windows 2008 server 

Terminály pro potřeby 

uživatelů 

Oracle 

server 

Krajské 

ředitelství 

GNU/Linux 

CentOS 

Databáze využívaná  

IS Výjezd 
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Obrázek 3 - Topologie sítě HZS ÚK 

2.2.1 Poštovní server 

Server je umístněn na územním odboru a využívá operační systém GNU/Linux 

distribuci CentOS 5.5. Server poskytuje poštovní služby uživatelům, zároveň je propojen 

s poštovními servery ostatních ÚO a krajského ředitelství. Server zároveň slouží jako 

proxy server, pomocí kterého uživatelé přistupují k síti internet. Na tomto serveru je také 

spuštěna serverová část LDAP, který udržuje a poskytuje informace o uživatelích a jejich 

nastavení. Struktura adresářových služeb LDAP je společná pro celý kraj, z toho důvodu je 
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hlavní databáze adresářových služeb uložena na serveru krajského ředitelství a pro 

jednotlivé územní odbory se provádí replikace dat na jejich servery. 

2.2.2 Souborový server a doménový řadič 

Server je provozován na územním odboru se systémem GNU/Linux distribuce 

CentOS 5.5. Na serveru je nainstalován software Samba, což je implementace protokolu 

SMB pod licencí GNU. Samba je nakonfigurována jako doménový řadič pro daný územní 

odbor. Doménový řadič je využíván stanicemi pracujícími se systémy firmy Microsoft pro 

ověřování uživatelů. Nastavení jednotlivých uživatelů je přebíráno z LDAP adresářové 

služby. Na serveru jsou také nadefinovány domovské adresáře uživatelů a také další 

sdílené složky, ke kterým mají uživatelé přístup podle oprávnění. 

2.2.3 Kamerový server 

Jedná se o další server využívající systém GNU/Linux, opět je použita distribuce 

CentOS 5.5, a je používán pro načítání obrazů z kamer umístněných na jednotlivých 

stanicích. Tyto kamery slouží převážně jako systém umožňující monitorovat stav požární 

stanice při výjezdu. Server poskytuje získané video z jednotlivých kamer na KOIS, což 

umožňuje operačním důstojníkům kontrolovat reakci na vyhlášení poplachu jednotce. Pro 

tuto funkci se využívá software s otevřeným zdrojovým kódem s názvem ZoneMinder. 

2.2.4 WSUS server 

Server využívá systém Microsoft Windows 2008 Server a je provozován na územním 

odboru. Jedna z nainstalovaných rolí serveru je Windows Server Update Services, která je 

využívána na správu aktualizací pracovních stanic uživatelů. WSUS umožňuje rozdělit 

stroje využívající operační systémy firmy Microsoft do skupin a pro tyto skupiny 

nastavovat povolené aktualizace. Je tedy možné instalovat pouze ty aktualizace, které 

neohrozí stabilitu používaných systémů. Výhodou je také, že nedochází k stahování 

aktualizací z internetu, ale ze serveru WSUS, což snižuje zatížení internetového připojení. 

Díky použitému operačnímu systému je zároveň připraven na nasazení jako terminálový 

server. Pro využití tímto způsobem by bylo nutno nejprve rozšířit licence. Také je problém, 

že Windows 2008 Server nelze v současné době propojit s doménovým řadičem 

vytvořeným softwarem Samba.  
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2.2.5 RC-DIX 

Specifický server s operačním systémem Windows 2000 professional, který se 

používá na územním odboru a umožňuje vzdálené ovládání a používání analogových 

radiostanic. Slouží k integraci radioprovozu do pracoviště operačního střediska. Servery 

tohoto typu jsou v dnešní době již zastaralé a postupně se nahrazují zařízeními s názvem 

RC-LINK, které umožňují využívat stejné funkce s vyšší spolehlivostí. 

2.2.6 Technologický server 

Tento stroj je instalován na většině požárních stanic a slouží k vzdálenému ovládání 

některých technologií budovy požární stanice. Hlavním úkolem tohoto serveru je umožnit 

vyhlášení poplachu jednotce a v co nejvyšší míře usnadnit výjezd jednotky. Mezi hlavní 

činnosti patří možnost vzdáleného přístupu k rozhlasu budovy požární stanice, spuštění 

poplachových světel, vytištění informací týkajících se výjezdu a otevření vrat před 

vyjíždějící technikou. Tento server používá jako operační systém Windows XP 

Professional, nejedná se tedy přímo o serverový systém, ale o systém, který se běžně 

využívá na pracovních stanicích. Důležitou roli hrají spuštěné služby, které ovládají externí 

zařízení. Tyto služby, stejně jako připojená externí zařízení, jsou dodávány firmou RCS 

Kladno, s.r.o a jsou přímo propojeny a ovládány informačním systémem Výjezd, který tato 

firma dodává a spravuje. 

2.2.7 Terminal server 

I když se nejedná přímo o servery umístněné na územním odboru, vzhledem 

k propojení počítačových sítí jsou přístupné pro uživatele z celého kraje. Terminálové 

servery jsou použity pro hostování klientů různých informačních systémů. V současné 

době fungují na krajském ředitelství dva terminálové servery, jeden se systémem Windows 

2003 Server a druhý se systémem Windows 2008 Server. Využití obou serverů je prozatím 

nutné, z důvodu nekompatibility klientů IKIS2 s 64 bitovým operačním systémem 

Windows 2008 Server. Plné využití těchto terminálů také není možné z důvodu 

nepropojitelnosti s doménovým řadičem. 
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2.2.8 Oracle Server 

Jedná se o server s operačním systémem GNU/Linux – distribuce CentOS, na kterém 

je spuštěn databázový stroj Oracle. Tento databázový stroj je využíván informačním 

systémem Výjezd a původně obsahoval informace potřebné pro řízení zásahu jednotek. 

V současné době se rozsah této databáze rozšířil i na informace, které nejsou pro řízení 

jednotek přímo potřeba a slouží i k dalším účelům. Příkladem může být evidence 

referentských jízd. 

2.3 Softwarové prostředky a aplikace 

Tato kapitola popisuje v současné době používané softwarové informační systémy a 

aplikace. I když je práce zaměřena na informační systémy z pohledu územního odboru, 

vzhledem k propojenosti s krajským ředitelstvím nelze striktně rozdělit aplikační podporu 

uživatelů na čistě územní a nebo čistě krajskou. 

2.3.1 IS Výjezd 

Informační systém Výjezd dodávaný a vytvářený firmou RCS Kladno, s.r.o. je asi 

nejrobustnější IS používaný u HZS ÚK. Jedná se o systém, který původně vychází 

z informačních systémů nasazených na bývalých okresních operačních střediscích. Tento 

systém využívá jako základ databázový stroj firmy Oracle. Jeho hlavním účelem je 

zabezpečit informační podporu pro operační důstojníky a zároveň umožnit spolupráci 

s ostatními systémy využívanými na operačních střediscích. Vzhledem k potřebě tohoto 

systému mít k dispozici informace o vybavení jednotlivých jednotek, bylo nutno vytvořit 

jeho další moduly, které by umožňovaly určeným pracovníkům vést a zpracovávat tyto 

údaje. Tyto moduly se posléze rozrostly z prostých evidenčních modulů na moduly 

umožňující vést nejen evidenci těchto informací, ale také umožňují vést veškerou 

potřebnou agendu s těmito prostředky spojenou.  

Tento informační systém, kromě hlavní dispečerské aplikace, využívá také další 

aplikace (moduly), které pracují nad stejným databázovým základem. Tyto aplikace slouží 

k zadávání vždy určité části informací, které jsou potřebné pro fungovaní celého systému.  

V současné době se jako klienti tohoto systému používají následující aplikace: 
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ISV_admin je hlavní administrativní aplikace. Tato aplikace umožňuje zadávání 

veškerých informací tohoto informačního systému. Sice je možné omezit přístupová 

oprávnění jednotlivých uživatelů, ale u této aplikace se jedná spíše o omezení k určitým 

logickým částem databáze jako jsou například osoby, jednotky, technika apod. Tato 

aplikace tedy není vhodná pro využití standardními uživateli. Nicméně pro potřeby 

administrátorů systému jsou zde k dispozici veškeré informace s možností jejich upravení. 

Tento systém využívá vlastního systému přihlašovaní navázaného na seznam osob, které 

jsou v systému zadány. 

IKIS je aplikace využívající prostředí Adobe Flash Player. Díky tomu dokáže 

fungovat v libovolném internetovém prohlížeči, který dokáže technologie Adobe Flash 

Player používat. Dá se tedy považovat za tenkého klienta, který je sice platformě nezávislý, 

ale je závislý na uzavřeném systému firmy Adobe. Aplikace je součástí informačního 

systému Výjezd a pracuje nad společnými daty s ostatními aplikacemi tohoto systému. 

Skládá se z několika modulů, které je možno jednotlivě zpřístupnit pro určité uživatele. 

Příklad výběru modulů na výchozí obrazovce aplikace je zobrazen na obrázku 4.  

 
Obrázek 4 - Vzhled výběrové části úvodní obrazovky aplikace IKIS 
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Každý z modulů má také možnost určitého dalšího nastavení oprávnění. Tato 

aplikace využívá vlastního nezávislého přihlašování, které je navázáno na seznam osob 

vedených v informačním systému výjezd. 

IKIS – Administrace slouží k nastavení přístupových oprávnění uživatelů 

využívajících moduly aplikace IKIS. Umožňuje zvolit, k jakým modulům má uživatel 

přístup a jaká má v rámci modulu oprávnění. Moduly mají společné základní nastavení 

přístupu (Povoleno/Zakázáno/Jen pro čtení), některé dále umožňují nastavit další možnosti 

přístupu. Modul administrace v tomto systému neumožňuje zpřístupnit administrátorům 

pouze část uživatelů, takže například místní administrátor územního odboru má přístup 

k nastavení uživatelů celého kraje. Slouží také k nastavení rozmístnění ikon na výchozí 

obrazovce systému a tím určuje, kde se budou nacházet jednotlivé ikony pro různé moduly. 

IKIS - Strážní kniha je asi nejvíce využívaným modulem aplikace IKIS. Slouží 

k zadávání každodenních informací o stavu jednotky a o jejích úkolech a činnostech. Takto 

zadané informace jsou poté k dispozici operačním důstojníkům na krajském ředitelství. Pro 

velitele směnových příslušníků se jedná o jeden ze základních aplikačních nástrojů a s jeho 

pomocí vytvářejí jeden z hlavních dokumentů, který slouží k dokumentaci činnosti 

jednotky. Modul využívá dat zadaných do systému pomocí ostatních modulů a umožňuje 

rychlé vytváření a tisk Strážní knihy.  

IKIS - Jednotky PO slouží k zadávání informací o jednotkách spadajících do 

působnosti daného územního odboru. Nejedná se pouze o profesionální jednotky zřízené 

státem, ale také o jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a podniků. Zadávají se zde 

základní  informace o jednotce, o technice jednotky, kontaktech na jednotu jména a 

kontakty na jednotlivé příslušníky. Tyto informace se dále v systému používají například 

pro automatické vyhlašování poplachu apod. 

IKIS - Modul Kontakty, jak již vyplývá z názvu, slouží k zadávání a prohlížení 

informací o kontaktech využívaných organizací v informačním systému Výjezd. Nejedná 

se tedy o kompletní správu kontaktů organizace, ale pouze o kontakty využívané při 

zdolávání požárů a mimořádných událostí. 

Modul umožňuje částečně upravovat informace zadané v modulu Jednotky PO, 

umožňuje zadávat, prohlížet a upravovat informace o kontaktech na příslušníky jednotek 

požární ochrany, kteří jsou v systému vedeni. Neumožňuje však editaci dalších informací o 
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jednotce. Také umožňuje zadávat informace o fyzických a právnických osobách a kontakty 

na ně. Takto zadané informace slouží hlavně jako podpora pro operační a informační 

středisko a operačního důstojníka. 

IKIS - Přehled událostí slouží k zobrazení probíhajících i ukončených událostí. 

Tento modul je určen pro vedoucí pracovníky a umožňuje jim získávat informace o 

událostech v kraji. 

IKIS - Synonyma + dojezdy se používá k zadávání informací k místopisu, synonym a 

dojezdových tras pro jednotky. Hlavním zadavatelem do tohoto modulu jsou velitelé 

požárních stanic územních odborů. Data z tohoto modulu se používají při vysílání jednotek 

na místo události. Na základě zadaných synonym je možno při příjmu události pracovat i 

s místními neoficiálními názvy míst. Ke každému místu se také definuje dojezdová trasa 

pro jednotky hasičského záchranného sboru. 

IKIS2 je aplikace, která vznikla jako další prostředí pro zadávání informací do 

informačního systému Výjezd. Již se nejedná o tenkého klienta, ale těžkého klienta, který 

je napsaný pro operační systém Windows a využívá technologii .NET. V současné době 

nejsou tyto aplikace schopné fungovat pod 64 bitovými operačními systémy, z čehož plyne 

určité omezení v nasazení na nejnovější terminálové servery. Aplikace využívá modulový 

systém, kdy při spuštění aplikace dochází k načtení pouze těch modulů, které uživatel 

aktuálně vyžaduje jak je zobrazeno na obrázku 5. 

 
Obrázek 5 - Výběr modulů aplikace IKIS2 
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IKIS2 využívá centrální distribuce aktualizací jednotlivých modulů. Vzhledem ke 

společnému jádru aplikace mají všechny moduly prakticky  shodné uživatelské rozhraní. 

Aplikace opět využívá vlastního přihlašovacího systému, který je opět navázán na seznam 

osob, respektive příslušníků zadaných do informačního systému Výjezd.  

IKIS2 – Administrace se využívá k zadávání nových uživatelů a k nastavení jejich 

přístupových oprávnění v rámci aplikace IKIS2. Vzhledem k tomu, že informační systém 

Výjezd je psán na základě požadavků HZS, umožňuje omezit uživatele tohoto modulu tak, 

aby mohli nastavit práva pouze těm uživatelům, kteří náleží k danému územnímu odboru, 

což vychází z organizační struktury, kdy každý ÚO má vlastního správce informačních 

systémů, který nastavuje oprávnění pro uživatele daného  ÚO. 

IKIS2 - Strojní služba je nejpoužívanější modul tohoto systému. Tento modul je 

určen pro použití v několika úrovních a využívá ho prakticky každý příslušník nebo 

zaměstnanec územního odboru. 

Na nejvyšší úrovni je určen pro vedoucí pracovníky strojní služby na krajském 

ředitelství. Umožňuje jim zadávat a upravovat hlavní parametry, nutné pro tuto službu. 

Tito pracovníci by měli definovat hlavní číselníky jako například seznam CCS karet, druhy 

oprav a údržby apod. Také by měly zpracovat metodiku práce pro jednotlivé vedoucí 

strojní služby na územních odborech. 

Další úrovní je práce vedoucího strojní služby na jednotlivých ÚO. Tito uživatelé 

jsou zodpovědní za zadání dat o technice, která je na územním odboru k dispozici. Nejedná 

se pouze o automobilní prostředky dané požární stanice a jí podřízených stanic, ale také o 

veškeré požární technice jednotek, které spadají do oblasti její působnosti. Mezi jejich 

povinnosti patří také udržovat tyto informace aktuální a spolupracovat s vedoucím na 

krajském ředitelství na potřebných úpravách číselníků. 

Další úroveň přístupu mají technici strojní služby. Jedná se o uživatele, kteří jsou 

zodpovědní za údržbu techniky. Jsou to směnoví pracovníci, kteří absolvovali určité kurzy 

a jsou předurčení k obsluze mobilní techniky HZS. Tito uživatelé zaznamenávají do 

sytému jak informace o používání techniky, tak informace o provedených opravách a 

údržbě. Také jsou zodpovědní za správnost informací o jízdách jednotlivých prostředků. 

Na poslední úrovni do tohoto systému zadávají informace uživatelé, kteří využívají 

dopravní prostředky ÚO jako referenti. Systém umožňuje vést evidenci jízd a zároveň má 
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nástroje pro jejich plánování a schvalování nadřízenými pracovníky. V této úrovni tento 

modul používají prakticky všichni zaměstnanci a příslušníci ÚO. 

IKIS2 - Chemická služba slouží k evidenci a správě prostředků chemické služby. 

Kromě evidence umožňuje vést také informace o opravách a revizích těchto prostředků. U 

tohoto systému, vzhledem ke způsobu jeho nasazení, není potřebná nejnižší úroveň 

nasazení, protože tyto prostředky a záznamy o jejich použití vždy zaznamenává pouze 

pověřená osoba. Tento modul je zatím ve vývoji a i když je již využíván v ostrém 

prostředí, stále probíhá jeho testování a dolaďování.  

IKIS2 - Technická služba slouží k evidenci a správě prostředků technické služby. 

Vzhledem k nedávnému oddělení technických prostředků od prostředků chemické služby 

se jedná o modul, který prakticky přímo vychází z modulu chemická služba. Má stejné 

možnosti a stejné ovládání, ale používá rozdílné číselníky a evidenční seznamy. 

IKIS2 - Spojová služba je další z evidenčních modulů, který slouží k evidenci 

spojových prostředků a jejich příslušenství. Umožňuje vést informace o analogových i 

digitálních radiostanicích a o jejich nastavení. Také slouží k evidenci mobilních telefonů a 

SIM karet a jejich přidělení na určitou pozici nebo uživatele. 

IKIS2 - Automatické akce je v současném nastavení na ÚO určen pouze k prohlížení 

informací o nastavených automatických technologických akcích, které se spouštějí 

v závislosti na prováděných činnostech operačního důstojníka. Umožňuje například 

prohlížet akce, které se provedou při příkazu k výjezdu určitého vozidla. Pro 

administrátory na krajském ředitelství slouží k nastavování těchto akcí. 

SSU neboli Statistické Sledování Událostí je samostatná aplikace vyvíjená stejně 

jako IKIS2 na technologii .NET. Tato aplikace slouží k doplňování informací o událostech, 

u kterých daná jednotka zasahovala. Na tomto doplňování se podle typu události podílí 

několik lidí. Tato aplikace má společnou správu uživatelů s aplikací IKIS2. 

CZOZ je aplikace, která není přímo propojena s databází informačního systému 

Výjezd. Tato aplikace slouží pro jednotky dobrovolných hasičů, kterým umožňuje 

vyplňovat zprávy o zásahu. Tato aplikace umožňuje příjem datových zpráv z KOIS a 

import základních informací o zásahu. Po doplnění umožňuje odeslat datovou zprávu zpět 

pověřené osobě HZS. 



Ladislav Hauseker : Informační systémy používané ve státní správě 

2011  15 

2.3.2 VEMA - EKOS 

Tento systém slouží na územním odboru pro vedení ekonomických informací. 

V současné době se používají následující moduly VEMA – EKOS : Pokladna, Skladové 

hospodářství, Drobný majetek a Základní prostředky. Na krajském ředitelství se také 

využívá modul pro vedení mezd a personalistiky. Informací na internetovém portálu 

společnosti popisují systém následovně : „Informační systém Vema nabízí ucelené řešení 

na podporu procesů řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky. Vzhledem k jeho 

modularitě a otevřenosti lze využívat pouze vybrané prvky systému s vazbou i na jiný 

software.“ [9] 

I když firma VEMA a.s. nabízí systém VEMA – EKOS i ve verzi, která podporuje 

připojení pomocí tenkých klientů, případně formou ASP (Application Service Providing – 

Poskytnutí aplikace jako služby), u HZS se používá klasický systém instalovaných 

samostatných aplikací. Původní instalace těchto aplikací byla plně lokální a neumožňovala 

jakýkoliv vzdálený přístup. V současné době se využívá možnosti umístnit datové soubory 

aplikace na sítových discích souborového serveru. Takto je možno přistupovat k datům 

z počítačů připojených do sítě a zároveň omezit na úrovni domény uživatele, kteří mají do 

tohoto systému přístup. 

I přes tento typ instalace jsou jednotlivé moduly samostatné a prakticky spolu 

nekomunikují. Výjimkou je modul pokladna, který exportuje zadané účetní doklady do 

souboru a takto vytvořený soubor se předává na krajské ředitelství, kde se importuje do 

aplikace pro vedení účetnictví. 

Každý modul využívá samostatné číselníky, kde jsou uloženy základní informace o 

organizaci jako jsou seznamy budov a místností, příslušníků a zaměstnanců a účtů 

organizace. 

VEMA – EKOS Pokladna slouží k zaznamenání účetních dokladů poklady 

územního odboru. Aplikace funguje ve spolupráci s fyzickou pokladnou organizace a je 

řízena pověřeným zaměstnancem. Takto vytvořené doklady se exportují pomocí souboru a 

elektronické pošty na krajské ředitelství, kde se zaznamenávají do účetnictví. 

VEMA – EKOS Skladové hospodářství slouží k vedení materiálových skladů 

územního odboru. Slouží pouze lokálně pro potřeby pracovníka zodpovědného za skaldové 
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hospodářství na územním odboru. Na krajské ředitelství se sice posílají měsíční uzávěrky, 

ale jedná se o výkazy v listinné podobě. 

VEMA – EKOS Drobný majetek slouží k vedení drobného majetku organizace. Do 

této části aplikace jsou ukládány informace o zakoupeném majetku (vyjma majetku, který 

spadá do definice spotřebního). Tato aplikace obsahuje u každého záznamu informaci o 

inventárním čísle a slouží k provádění roční inventarizace majetku. Systém není propojen 

se systémy kraje. Nicméně při pohybu majetku (pořízení, převod mimo územní odbor, 

vyřazení) se v této aplikaci tvoří vnitřní účetní doklady, které se v listinné podobě dodávají 

na krajské ředitelství. 

VEMA – EKOS Základní prostředky  je aplikace  s podobnou funkcionalitou 

jakou má VEMA-EKOS Drobný majetek. Slouží k vedení základních prostředků 

organizace. U těchto položek dochází k minimálnímu pohybu.  

2.3.3 Správce IT 

Správce IT je reakcí hasičského záchranného sboru na povinnost evidovat a 

kontrolovat využívání počítačových programů podle závazného usnesení vlády [7]. Systém 

slouží k vedení evidence výpočetní techniky a software na krajské úrovni. Pro každého 

technika na územním odboru je k dispozici vlastní přístup s omezením na zařízení daného 

územního odboru. Program nicméně pracuje se společnými daty a krajské ředitelství má 

k dispozici údaje za celý kraj. Popis na internetových stránkách výrobce uvádí : „Správce 

IT je specializovaný systém pro Software Asset Management (SAM). Je určen pro sw audit, 

správu licencí, hw audit a evidenci výpočetní techniky. Systém Správce IT je vyvíjen od r. 

1992 a  řadí se tak ke špičce programů, které lze využít pro inventuru počítačů a 

instalovaného software.“ [10] 

Výhodou systému Správce IT je vlastní, stále doplňovaná, databáze hardwarových 

komponent a softwaru. To umožňuje, díky speciálnímu klientovi, provést přímé načtení 

informací o počítači, jeho hardwarovou konfiguraci a nainstalovaný software. Takto 

načtené informace se přímo ukládají k evidenčnímu záznamu daného počítače a po 

zpracování určeným pracovníkem je možno, na základě těchto údajů, vytvořit všechny 

potřebné dokumenty. 
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Aby systém umožnil pohodlné vedení evidence výpočetní techniky a softwaru, vede 

si také vlastní číselníky o osobách a kancelářích. Také využívá vlastní systém 

přihlašovacích informací. 

2.3.4 Intranetový systém HZS Ústeckého kraje 

Jedná se o vlastními silami vyvíjený informační systém, postavený na webových 

službách dostupných z intranetu HZS ÚK. Jako serverová část jsou využity produkty 

s otevřeným zdrojovým kódem : GNU/Linux, Apache, PHP a MySQL. Tyto systémy 

umožňují vytvořit stabilní a výkonný intranetový server. 

Část informací v tomto systému je dostupná všem uživatelům s přístupem k počítači, 

který je připojen do intranetu HZS ÚK. Pro práci s kompletním obsahem je nutno ověřit 

uživatele. Ověřování probíhá proti adresářové službě LDAP, takže přihlašovací informace 

jsou shodné jako přihlašovací údaje do domény. 

V současné době má systém následující základní funkce : telefonní seznam, možnost 

sledovat vyúčtování služebního mobilního telefonu, seznam platných předpisů a nařízení 

v organizaci a podsystém pro tvorbu a schvalování objednávek. 

Telefonní seznam je kompletním telefonním seznamem organizace. Data pro tento 

seznam jsou načítána z databáze informačního systému Výjezd. 

Tvorba a schvalování objednávek funguje na principu předávání dokumentů 

vytvořených pomocí webového formuláře. Pomocí tohoto formuláře dojde k vygenerování 

objednávky a poté k jejímu odeslání ke schválení nadřízeným a kontrolním orgánům. Do 

objednávky jsou postupně doplněny schvalující osoby a jimi doplněné informace. Na konci 

cyklu je generována objednávka pro tisk. 

Sledování vyúčtování mobilních telefonů umožňuje uživatelům sledovat 

vyúčtování přidělených služebních mobilních telefonů. Do tohoto systému je zadán limit 

daného uživatele a systém na základě elektronického vyúčtování získaného od operátora 

doplní informace o ceně aktuálně využitých služeb. Na základě těchto informací dochází 

ke strhnutí nadlimitní částky z výplaty daného příslušníka. Údaje jsou k dispozici pro dané 

pracovníky a jejich souhrn je dostupný pro vedoucí pracovníky a pracovníky úseku mezd. 
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2.3.5 Systém eSSL GINIS 

Vzhledem k zákonným požadavkům na elektronické vedení spisové služby [7], byl 

do používání zaveden systém elektronické spisové služby GINIS. Tento systém vyvíjí a 

dodává firma GORDIC s.r.o.  

Systém GINIS není pouze systém pro elektronické vedení evidence spisové služby, 

ale jedná se o poměrně robustní systém, který má hlavní jádro a přídavné moduly, které 

umožňují využívat systém k různým účelům jak zobrazuje obrázek 6. 

DMS PUBLISHING

EKONOMIKA REGISTRY

PERSONALISTIKA SPRÁVNÍ AGENDY

JÁDRO SYSTÉMU
GINIS

SPISOVÁ SLUŽBA INTERFAC
(vrstva XRG)

WORKFLOW SYSTÉMU

Výměna dat
s jinými IS (XML)

Skenovací linka

e-Podatelna
 

Obrázek 6 - Struktura systému GINIS 

Výrobce představuje systém na svých internetových stránkách takto : „GORDIC® 

GINIS® představuje komplexní řešení informačního systému organizace. Zahrnuje 

ekonomické agendy, řízení oběhu dokumentů prostřednictvím spisové služby, řadu registrů 

a správních agend včetně softwarového řešení vedení správního řízení. Systém je vyvíjen 

od samého počátku s ohledem na legislativní prostředí veřejné správy s vysokými nároky 
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na bezpečnost a autentičnost a disponuje řadou modulů pro podporu specifických činností 

státních a samosprávních úřadů. Jeho součástí jsou také aplikace pro podporu  

e-governmentu, včetně moderních portálových komponent. Také díky tomu je GINIS® v 

současnosti nejpoužívanějším komplexním informačním systémem v této oblasti.“ [11] 

I přes tyto možnosti je u HZS ÚK používán pouze modul spisová služba. Opět je 

použit samostatný systém pro přihlašování uživatelů a vzhledem k potřebě mít možnost 

předávat dokumenty mezi jednotlivými uživateli, vede záznamy o struktuře organizace 

jejích příslušnících a zaměstnancích. 

2.3.6 Další informační systémy a aplikace 

U hasičského záchranného sboru se používají další softwarové systémy a aplikace, 

ale jejich využití je poměrně omezené. Většinou se jedná o samostatně fungující databáze 

určené pro jednoho uživatele, případně o externí informační systémy, jejichž plnění má na 

starosti určený pracovník, případně skupina pracovníků. 

Většina těchto systémů má pouze omezené možnosti být nějakým způsobem 

propojena s ostatními systémy a v mnoha případech by toto propojení bylo i neúčelné. 

Přesto by bylo možno některé tyto systémy přepracovat takovým způsobem, aby byla 

zjednodušena jejich správa, distribuce a údržba. 

Následuje krátký popis těchto systémů: 

EvidenceSQL je samostatná aplikace, která zpřístupňuje centrální číselník majetku a 

některé jeho funkce. Jedná se o lokálně instalovanou aplikaci, do které se importuje 

centrálně vytvářený číselník majetku. Tato aplikace umožňuje vytvářet požadavky na 

zařazení nového majetku a slouží k vyhledávání již existujících záznamů a jim příslušné 

nomenklatury. 

Ofyz je aplikace sloužící k vedení informací o provedení fyzických testů příslušníků. 

Tato aplikace nevyžaduje instalaci a je tedy možno ji spouštět ze sdílených složek na 

souborovém serveru. Do aplikace je nutno zadat informace o příslušnících. Po zadání 

výsledků dokáže vytvářet sestavy pro založení do spisů. 

EduBase je softwarový systém sloužící k provádění testů odborné způsobilosti. 

Aplikaci je možno provozovat v síťovém prostředí na platformě Microsoft Windows. 

Vyžaduje jednu serverovou instalaci, kde je umístněna databázová služba a libovolný počet 
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instalací klientů, kteří k této službě přistupují. Tento systém má vlastní přihlašovací systém 

a vlastní seznam příslušníků. 

EMCO je databázový systém postavený na produktu Microsoft Access, při instalaci 

využívá access runtime, který umožňuje přistupovat k datům i bez instalace plnohodnotné 

aplikace Access. Tato databáze slouží k evidenci majetku civilní ochrany, která byla 

připojena k HZS v roce 2001. 

KRYTY jsou databázovým systémem podobným systému EMCO. Tento systém 

slouží k evidenci krytů civilní ochrany. 

Aspi neboli automatizovaný systém právních informací umožňuje uživatelům přístup 

k aktuálním právním informacím. Systém využívá architekturu klient-server, kde serverová 

část je umístněna na serverech krajského ředitelství a klienti jsou instalováni u jednotlivých 

uživatelů. 
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3 Rozhraní a propojení IS 

V případě, že je v organizaci nasazeno více informačních systémů nebo aplikací, 

které jsou ze své podstaty samostatné, ale které se přesto podílejí na zpracování stejných 

dat a úkolů, je vhodné zajistit, aby spolu tyto systémy a aplikace mohly komunikovat. 

Nicméně zajištění takovéto komunikace může narážet na značné množství problémů viz 

následující citace : „Aby aplikace spolu mohly komunikovat, musí mezi nimi a jejich částmi 

existovat rozhraní, jehož prostřednictvím komunikace probíhá. Takový stav je však utopií, 

protože výrobce aplikací předem nemůže znát všechny požadavky na integraci s jinými 

aplikacemi, a i kdyby je znal, pak se požadavky u konkrétního provozovatele aplikace, 

resp. podniku v čase mění, tj, IS je doplňován o další aplikace, případně existují požadavky 

na změny v jejich komunikaci.“ [5] str. 318. 

3.1 Rozhraní 

Rozhraním se v oblasti informatiky rozumí ta část systému nebo aplikace, která 

zajišťuje komunikaci s okolím. Je možno rozlišit dva základní druhy rozhraní, tzv. 

uživatelské rozhraní, které slouží k zajištění komunikace mezi systémem nebo aplikací a 

uživatelem (rozlišuje se příkazově orientované a grafické uživatelské rozhraní) a dále 

aplikační programové rozhraní (API – Application Programming Interface), které zajišťuje 

komunikaci uvnitř programu a nebo mezi jednotlivými programy viz. [5] str. 223. Pokud 

nebudeme uvažovat jako možnost propojení informačních systémů uživatelské přepisování 

údajů mezi jednotlivými aplikacemi, je pro potřeby propojení aplikací nutná existence 

právě aplikačního programového rozhraní. 

3.2 Propojování informačních systémů 

Při propojování informačních systémů  a aplikací je možno využít poměrně 

rozsáhlou množinu možností. Nejčastěji se používá kombinace několika stylů propojení 

tak, aby bylo docíleno optimálního řešení.  

Při propojování informačních systémů a aplikací je také potřeba zvážit bezpečnostní 

nároky na toto propojení. Požadavky na bezpečnost vycházejí z potřeb jednotlivých 

aplikací, způsobu přístupu uživatelů a důležitosti daného datového přenosu.  
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Nezabezpečené propojení, kdy přenášená data, jsou při přenosu prakticky přímo 

čitelná a není nijak bráněno možnosti modifikace těchto dat. Přenos se využívá například 

pouze pro usnadnění práce. Tento přenos je možno využít například tehdy, kdy přenášená 

data má od počátku přenosu až po jeho dokončení pod dohledem určitý zaměstnanec a 

nebo pokud se jedná o takový přenos dat, kde nedodání správných dat bude odhaleno 

během jejich zpracování na přijímající straně a na tento stav bude upozorněno (například 

pokud existuje sekundární přenos informace bezpečnou cestou). 

Zabezpečený přenos dat, jedná se o takový přenos dat, který využívá šifrování a 

autentizaci komunikujících stran. V dnešní době se převážně využívá dodatečné síťové 

vrstvy SSL, která zajišťuje zabezpečenou komunikaci pro standardní protokoly (například 

pro HTTP). SSL využívá pro ustanovení spojení asymetrickou šifru s veřejným a 

soukromým klíčem. Při navázání spojení si strany vymění informace o způsobu šifrování a 

také příslušné certifikáty. Na základě obdržených certifikátů je možno identifikovat 

protistranu, tedy ověřit, že se opravdu jedná o toho, s kým si přejeme komunikovat. Po 

výměně těchto informací dojde pomocí veřejných klíčů k výměně symetrické šifry, která 

se dále bude používat pro komunikaci. 

Následuje popis základních možností propojení informačních systémů, způsob 

propojení může a nebo nemusí využívat zabezpečený přenos dat. 

3.2.1 Metoda přenosu souborů 

Tato metoda využívá exportu dat aplikací  do souboru na jedné straně a importu 

těchto dat jinou aplikací na straně druhé. Vzhledem k tomu, že uložení dat do souboru 

funguje prakticky na všech systémech a přístup k souboru umožňují všechny programovací 

jazyky, jedná se o univerzální nástroj pro přenos dat. V dnešní době se nejčastěji využívají 

textové soubory strukturované využitím jazyka XML.  

Nevýhodou takovéhoto přenosu informací je možnost změny dat po exportu, která se 

v již exportovaném souboru, který je zpracováván druhou aplikací, neprojeví. Případně 

nemožnost aplikace kontrolovat, jestli soubor byl opravdu zpracován cílovou aplikací. 
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3.2.2 Metoda sdílení dat v databázích 

V tomto případě se jedná o různé aplikace, které pracují nad stejnými daty ve sdílené 

databázi. Tímto způsobem odpadá starost o nekonzistenci dat, tj, všechny aplikace pracují 

se správnými daty. A mají vždy k dispozici data aktuální. 

Nevýhodou této metody může být vysoká náročnost na vytvoření databáze, která by 

obsahovala všechna potřebná data pro všechny aplikace a jejich vzájemné vztahy. Dále je 

nutno vzít v potaz možnost vzniku tzv. „deadlock“, kdy dojde k protichůdným 

požadavkům na uzamknutí záznamů různými aplikacemi, které databáze není schopná 

zpracovat. 

3.2.3 Metoda vzdáleného volání procedur 

Využívá možnosti sdílení funkcí mezi různými aplikacemi případně systémy. 

Aplikace nabízí svému okolí určité funkce, které jsou ostatní aplikace schopné vyvolat. 

Tyto funkce jsou popsány v rozhraní dané aplikace nebo systému.  

Aplikace, která potřebuje pracovat s nějakým objektem druhé aplikace, vyšle pomocí 

rozhraní požadavek na provedení nějaké funkce. Může se jednat o požadavek na získání 

informací, případně jejich vkládání nebo aktualizace. Po vyslání tohoto požadavku 

aplikace čeká na odpověď druhé aplikace. V závislosti na odpovědi druhé aplikace 

(vrácená data, status provedení operace) pokračuje dál ve své činnosti. Jedná se tedy o 

synchronní komunikaci. 

Z výše uvedeného popisu vyplývá i nevýhoda této metody, kdy aplikace jsou na sobě 

vysoce závislé. Pokud by došlo k jinému než očekávanému chování aplikace, která 

poskytuje funkce, může to narušit i spolehlivost ostatních aplikací 

3.2.4 Metoda zasílání zpráv 

Tato metoda umožňuje asynchronní komunikaci mezi aplikacemi. Na rozdíl od 

metody předchozí, aplikace po odeslání požadavku pokračuje dál ve své činnosti a 

odpověď na svůj požadavek zpracuje teprve ve chvíli, kdy dostane od druhé aplikace 

odpověď. Součástí propojení mezi aplikacemi je fronta zpráv, která zabezpečuje uchování 

a řazení zpráv před zpracováním. Z toho vyplývá, že pokud dojde k poruše komunikace 
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mezi aplikacemi, zůstanou zprávy ve frontě do té doby, než dojde k odstranění této 

poruchy. 

3.3 Propojení aplikací u HZS ÚK ÚO Most 

Současný stav propojení systémů a aplikací u Hasičského záchranného sboru 

Ústeckého kraje. 

3.3.1 Systém VEMA 

Tento systém a jeho jednotlivé aplikace využívají v současném stavu propojení 

pomocí přenosu souborů. Propojení umožňuje jednak přenos dat mezi aplikací pokladna 

územního odboru a aplikací účetnictví krajského ředitelství, kdy jednotlivé územní odbory 

dle potřeby provádějí export účetních dokladů do souboru (minimálně jedenkrát za měsíc), 

tento soubor je poté dopraven na krajské ředitelství (nejčastěji je využíváno elektronické 

pošty, ale je možné využít i jiných cest), kde je proveden import těchto účetních dokladů. 

Dalším propojením, které je využíváno, je spolupráce aplikací Vema, které mají na 

starost správu majetku  a skladového hospodářství s aplikací EvidenceSQL. Tato aplikace 

obsahuje centrální číselník majetku a pro každou položku definuje tzv. nomenklaturu. 

Tento číselník je možno z této aplikace vyexportovat a importovat ho do aplikací systému 

Vema. To umožňuje odpovědným pracovníkům doplňovat k informacím o majetku i 

informaci o nomenklatuře. 

Firma Vema, a.s. poskytuje ke svému systému také dva druhy aplikačního 

programového rozhraní. Jedná se o VemaAPI a VemaPython. Tato rozhraní umožňují 

zákazníkům tvorbu vlastních klientů s přístupem k datům uloženým v těchto systémech. 

Podle informací dodaných touto firmou, jsou tato rozhraní spíše využívána programátory 

společnosti Vema, a.s. než jejich zákazníky. 

3.3.2 Informační systém Výjezd 

Informační systém Výjezd, už ze své podstaty, musí umožňovat propojení s dalšími 

informačními systémy. Největší část propojení tohoto systému je realizována na úrovni 

krajského ředitelství, čímž se dostává mimo rozsah této práce. Některá propojení 

realizovaná na krajském ředitelství uvádím jako příklad. 
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Propojení s telefonním centrem tísňového volání 112 (dále jen TCTV 112). Jedná se 

o propojení, které  umožňuje příjem informací o tísňovém volání od pracovníků  

TCTV 112. Systém musí být schopen zpracovat nejen případný příchozí hovor, který může 

být z TCTV 112 přepojen, ale s tímto hovorem dále pracovat (přepojování hovorů apod.) a 

také zpracovat informace, které jsou k hovoru připojeny. Jedná se o informace, které byly 

vytěženy pracovníky TCTV 112 a jsou poskytnuty tomuto systému formou datové zprávy. 

Informační systém dále poskytuje jím získané informace dalším institucím a jejich 

informačním systémům. Například v případě řešení dopravních nehod jsou tyto údaje 

předávány do systému JSDI (Jednotný systém dopravních informací), který provozuje 

Národní dopravní informační centrum.  

Pokud budeme tento systém hodnotit z pozice územního odboru, dochází k propojení 

aplikací metodou sdílení dat v databázích. Tak, jak je popsáno v druhé kapitole této práce, 

aplikace ISV_admin, IKIS, IKIS2 a SSU pracují nad společnými daty. Změny v těchto 

datech provedené v jakékoli aplikaci jsou ihned dostupné všem ostatním aplikacím, včetně 

dispečerské aplikace sloužící operačním důstojníkům k vysílání jednotek. 

Další použité propojení aplikací je realizováno pomocí přenosu souborů. Jedná se o 

automatický export souboru, který obsahuje informace o události, u které byla přítomna 

určitá jednotka sboru dobrovolných hasičů. Tento soubor je automaticky odeslán na 

příslušnou elektronickou adresu dané jednotky. Soubor je importován do aplikace CZOZ, 

ve které určený příslušník doplní údaje o zásahu dané jednotky. Po doplnění těchto údajů 

je soubor z aplikace CZOZ exportován a odeslán určenému příslušníkovi územního 

odboru. Ten soubor naimportuje do aplikace SSU, součástí importu je vizuální kontrola 

přijatých dat a v případě, že soubor obsahuje chybná data, je import zrušen a o chybách je 

informována daná jednotka. Z tohoto vyplývá, že přenos dat není plně automatický, ale 

probíhá zde kontrola přijatých dat. Za import tedy zodpovídá určený příslušník. 

3.3.3 Intranetový systém HZS Ústeckého kraje 

Tento systém je vyvíjen vlastními silami pracovníky oddělení KIS, tento systém se 

stále vyvíjí a umožňuje přidávání nových funkcionalit. Díky možnosti vlastního vývoje je 

možné zpracovat prakticky libovolná data, která mohou ostatní aplikace a systémy 

poskytnout. To z tohoto systému dělá ideální  prostředek pro poskytování informací. 
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V současné době dokáže načítat data z databáze informačního systému Výjezd  a 

umožňuje tato data propojit s informacemi uloženými například v adresářovém systému 

LDAP. Takže pracuje metodou sdílení dat v databázích. Také dokáže zpracovat data ve 

formě souborů, poskytovaná telefonním operátorem, který poskytuje mobilní telefonní 

služby.  
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4 Redundance informací 

Redundance má v informatice více významů. Jedním z významů redundance je 

ochrana a bezpečnost dat a schopnost odhalit chyby v datech. Dalším významem 

redundance informací je několikanásobné ukládání informací v několika různých 

aplikacích nebo informačních systémech, které spolu nedokáží dostatečně komunikovat a 

nedokáží pracovat se společným datovým základem. Zatímco redundance prvního typu 

má pozitivní význam z důvodu zabránění ztráty dat organizace. Redundance v druhém 

významu má na fungovaní organizace spíše nežádoucí vliv. I když se v této kapitole budu 

zaobírat oběma významy, tato práce je spíše zaměřena na redundanci nežádoucí. 

4.1 Nevýhody několikanásobného vedení informací 

Pokud se v organizaci, tak jako například u HZS ÚK, vyskytuje několik samostatně 

nasazovaných informačních systémů a aplikací, u kterých nebyl při jejich zavádění brán 

ohled na možnosti vzájemného propojení, je nutno zajistit shodu informací v těchto 

systémech na uživatelské úrovni. Aby toho bylo dosaženo, je nutno zavést organizační 

opatření, které budou uživatelům říkat, jakým způsobem mají ke změnám uložených 

informací přistupovat a kdo má oprávnění dané změny provádět. V následujících 

podkapitolách jsou příklady nevýhod několikanásobného vedení informací. 

4.1.1 Ztráta konzistence dat v různých aplikací 

V případě, že dochází k několikanásobnému vedení informací, může nastat stav, kdy 

informace o stejném informačním objektu je v různých systémech uložena s různými 

atributy, případně se v některých systémech tato informace nevyskytuje vůbec. V tu chvíli 

dochází k nekonzistenci dat.  

K podobným chybám může dojít například při zadávání chybou uživatele nebo 

nedostatečnou interní komunikací v rámci podniku, kdy například z jednoho informačního 

systému je daný záznam odstraněn  a z ostatních není. Pokud spolu systémy nedokáží 

komunikovat a zadávání dat je ponecháno výhradně na uživatelích, může dojít například k 

překlepu při zadávání dat a tím pádem ke změně některých atributů. V případě, že se jedná 
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o popisný atribut, je možno chybu většinou dohledat a opravit, ale v případě, že k takovéto 

chybě dojde při zadávání klíčových atributů, je oprava mnohem složitější. 

Protože k těmto stavům může docházet, musí být vytvořen organizační systém, který 

bude tyto nežádoucí stavy detekovat, což znamená, že v přiměřeném čase zjistí 

nekonzistenci dat a zároveň bude tento systém mít postupy pro odstranění tohoto 

nežádoucího stavu.  

V případě, že je možno jeden z informačních systémů považovat pro určité 

informace za zdrojový nebo nadřazený, budou se informace v tomto systému považovat za 

správné a budou přejaty ostatními systémy. 

V případě, že pro daný informační objekt neexistuje přímo zdrojový nebo nadřazený 

informační systém, je nutno postupovat zpětně, až k vstupním údajům, které vedly 

k vytvoření tohoto informačního objektu. Příkladem tohoto postupu může být dohledání 

dodacích listů nebo faktur, které budou obsahovat potřebné údaje. 

Asi nejhorším stavem, který může nastat, je nekonzistence v klíčových atributech. 

Tímto atributem může být například inventární číslo, které slouží k evidenci určitého 

majetku. Pokud by došlo k tomu, že je stejné inventární číslo použito vícekrát, bude velmi 

obtížné nejen rozhodnutí o tom, který záznam je správný, ale i dohledání všech záznamů a 

dokumentů, které mohly toto inventární číslo využít ve špatném významu. 

Ve většině případů má nekonzistence dat řešení, ale zároveň dochází k značnému 

nárůstu času, který tomuto problému musí pracovníci věnovat a tím pádem i ke značnému 

nárůstu režijních nákladů organizace. 

4.1.2 Roztříštěnost datových zdrojů 

Další nevýhodou duplicitního vedení informací v různých informačních systémech je 

praktická nemožnost získat okamžitě všechny dostupné informace o daném informačním 

objektu. Toto platí zejména tehdy, pokud k určité aplikaci má přístup jenom určitý 

pracovník, případně skupina pracovníků. V tom případě může nastat situace, že ve chvíli, 

kdy jsou informace z této aplikace potřebné, daný pracovník není k dispozici (dovolená, 

nemoc, služební cesta). 

Takovéto vedení informací je také velmi nevýhodné z hlediska systémového 

přístupu. Jednotlivé aplikace a informační systémy prioritně ukládají informace pouze o 
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tom, co je pro ně důležité (ekonomické informace, technické informace, apod.),  čímž je 

značně znesnadněn celkový pohled na daný informační objekt.  

Tuto nevýhodu by mohla částečně řešit další aplikace, jejíž funkcí by bylo získávat 

informace ze všech ostatních informačních systémů a aplikací a tyto údaje by spojovala a 

prezentovala. Pro takovýto systém by se s výhodou dalo využít technologie intranetových 

aplikací, které pro zobrazení informací využívají Internetového prohlížeče. Výhodou 

tohoto řešení by byl snadný přístup k informacím ze všech počítačů organizace 

připojených do sítě. 

4.2 Výhody několikanásobného vedení informací 

Pokud budeme uvažovat několikanásobné vedení informací v různých aplikacích a 

informačních systémech z důvodu jejich vzájemné nepropojitelnosti, pak takovéto vedení 

informací většinou nemá z pohlednu organizace prakticky žádnou výhodu. Jedinou 

myslitelnou výhodou by mohlo být využití těchto duplicit jako určitého druhu zálohy 

informací, ale i to je spíše teoretická možnost. 

Z pohledu bezpečnosti dat je redundance informací využívána k různým druhům 

záloh a opravných záznamů. Každá organizace by měla v dnešní době svá data ochraňovat 

a k základním pravidlům ochrany dat je využívat zálohování. Základní možnosti ochrany 

dat jsou následující : 

4.2.1 RAID (Redundand Array of Independent/Inexpensive Disks) 

RAID je jeden ze základních způsobů ochrany dat, i když může sloužit také jako 

prostředek pro zrychlení přístupu k datům (RAID 0). Pro ochranu dat se například používá  

RAID 1, neboli zrcadlení, kdy dochází k zápisu totožných dat na dva fyzicky nezávislé  

disky. Další možností je RAID 3 kde jsou data ukládána na několik disků a na poslední 

disk je ukládána paritní informace, která umožní při výpadku jednoho disku dopočítat 

ztracená data. 

4.2.2 Zálohování  

Zálohováním se rozumí uložení kopie dat na jiný fyzický nosič, který je případně 

uložen na jiném místě. U zálohování rozeznáváme několik typů záloh. Základní rozdělení 
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je podle způsobu provádění zálohy. Jedná se o takzvané online zálohování, které probíhá 

při spuštěném systému a offline zálohování, které probíhá v době, kdy systém nepracuje. 

Zálohování dále můžeme rozdělit následovně : 

Úplná záloha systému obsahuje kompletní přepis všech dat v systému k určitému 

okamžiku. U robustních systémů je u tohoto systému nevýhodou množství dat, které je 

potřeba při úplné záloze systému přenést, protože v době probíhání zálohy není možné data 

v systému měnit. 

Úplná + inkrementální záloha využívá jako základ úplnou zálohu a po jejím 

provedení se zálohují pouze změny provedené od poslední úplné nebo inkrementální 

zálohy. Výhodou tohoto postupu je menší náročnost na místo na záznamovém médiu. 

Nevýhodou je nutnost při obnově projít všechny inkrementální zálohy. 

Úplná + rozdílová záloha funguje podobně jako předchozí typ zálohování, ale vždy 

se ukládají kompletní rozdíly od poslední úplné zálohy. To značně zrychluje postup 

obnovy databáze. 

Další možností využití redundance dat je využití replikace databáze. Replikace 

databáze umožňuje ihned přenášet data z hlavní databáze do databáze záložní. Data se 

přenášejí v okamžiku provedení změny v hlavní databázi. Tento postup umožňuje 

v případě výpadku databázového stroje ihned přesměrovat požadavky klientů na záložní 

databázový stroj. Další výhodou je možnost využít záložní databáze u klientů, kteří 

nepotřebují zpracovávat data v reálném čase. Tito klienti mohou využívat data v záložní 

databázi a nezatěžovat tak hlavní databázový stroj. 

4.3 Duplicitní vedení informací u HZS ÚK ÚO Most 

Současný stav u HZS ÚK ÚO Most je, vzhledem k využívání několika informačních 

systémů a samostatných aplikací, u kterých při nasazení nebylo prioritou jejich vzájemné 

propojení, takový, že některé informace jsou vedeny částečně nebo úplně v několika 

systémech. Každý systém přitom z pravidla obsluhuje jiný uživatel, čímž vzniká možnost 

chybného zadání údajů a vznik nekonzistence informací.  

Mezi takto vedené informace můžeme zařadit také přihlašovací informace uživatelů, 

kdy většina informačních systémů využívá vlastní systém přihlašování. Z toho plyne, že 

v každém systému může uživatel mít jiné přihlašovací jméno a jiné heslo. Pokud dále část 
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systémů využívá jednotné ověřování uživatelů, například pomocí LDAP, je toto často 

uživateli, kteří nejsou obeznámeni s vnitřním fungováním těchto systémů, vnímáno jako 

velmi matoucí a nepřehledné. 

Duplicity vznikají také při vedení informací o majetku organizace, kdy jsou tyto 

informace uloženy v několika vzájemně nekomunikujících systémech. Jako primární zdroj 

informací v tomto případě slouží systém VEMA – EKOS, respektive jeho jednotlivé 

samostatné moduly. Informace z tohoto systému se částečně zadávají i do dalších aplikací, 

jak je znázorněno na obrázku 7. Nejčastěji do jednotlivých modulů IS výjezd, které vždy 

spravují určitou problematiku. 

VEMA – EKOS
Drobný majetek

VEMA – EKOS
Základní

prostředky

SprávceIT

IKIS2 – Strojní služba

IKIS2 – Technická služba

IKIS2 – Chemická služba

IKIS2 – Spojová služba

Majetek organizace

Primární systémy pro vedení informací o majetku organizace

Součásti IS Výjezd, kde jsou částečně nebo plně vedeny totožné informace

Další aplikace, kde jsou částečně nebo plně vedeny totožné informace

VEMA – EKOS
Skladové 

hospodářství

 
Obrázek 7 - Vedení informací o majetku organizace v různých systémech 

Dalším podobným příkladem je vedení informací o příslušnících a zaměstnancích 

organizace. V tomto případě se jako primární mohou označit dva zdroje informací. Jednak 

je to personální modul systému VEMA, který je využíván krajským ředitelstvím HZS ÚK 

a dále pak IS Výjezd. Vzhledem k časté nutnosti pracovat s údaji o příslušnících a 

zaměstnancích, jsou tyto informace využívány mnoha dalšími systémy a aplikacemi. 
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Protože tyto aplikace mají omezené možnosti sdílení těchto informací, je často nutné tyto 

údaje pro každou aplikaci znovu zadávat. Na obrázku 8 jsou znázorněny aplikace, ve 

kterých se částečně vedou informace o příslušnících. 

VEMA – EKOS
Personalistika

SprávceIT

EduBase

Ofyz

Intranetový systém HZS ÚK

eSSL GINIS

Příslušníci a zaměstnanci

Primární systémy pro vedení informací o majetku organizace

Další aplikace, kde jsou částečně nebo plně vedeny totožné informace

IS Výjezd

Ostatní moduly VEMA - EKOS

 
Obrázek 8 - Vedení informací o příslušnících v různých IS a aplikacích 
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5 Možnosti optimalizace 

Nabízí se několik možností optimalizace informačních systémů HZS ÚK ÚO Most. 

Vzhledem ke struktuře organizace je nutno možné optimalizace rozdělit na ty, jež je možno 

realizovat pouze vlastními silami, tj. vlastní pomocí, vlastními finančními prostředky a za 

pomocí pracovníků krajského ředitelství. A dále na takovou optimalizaci, která bude 

provedena na globální úrovni generálním ředitelstvím. 

Při navrhování optimalizace, je potřeba počítat s prioritami organizace. Prioritou 

HZS je ve velké míře zásah jednotek u událostí, v některých případech se dokonce používá 

rčení „počítačem se hasit nedá“. Z tohoto důvodu byl rozvoj informačních technologií u 

HZS vždy až druhořadý. V poslední době se tento postup začíná částečně měnit, ale i 

přesto má nákup a obnova zásahové techniky přednost před informačními technologiemi. 

Výjimkou je zařízení operačních středisek, která vysílají jednotky a poskytují jim 

informační podporu. 

5.1 Globální řešení na nejvyšší úrovni 

Při řešení optimalizace na globální úrovni by bylo nutné silné zapojení Generálního 

ředitelství HZS ČR. Na nejvyšší úrovni by bylo nutno spustit projekt schopný provést 

analýzu stávající situace, která vzhledem k poměrně nesystémovému nasazování 

informačních systémů a aplikací je v současné době poměrně nepřehledná. Analýza by 

pravděpodobně narazila i na velkou rozmanitost používaných systémů v rámci krajů České 

republiky, kdy do roku 2001 docházelo k výbavě HZS informačními systémy a 

informačními technologiemi rozdílně na 77 okresních stanicích. V roce 2001 došlo ke 

sloučení okresních stanic do 14 HZS krajů. V té době došlo k určitému sjednocení 

využívání informačních technologií a informačních systémů, ale přesto každý kraj, i když 

metodicky řízen generálním ředitelstvím, měl značnou volnost ve volbě používaných 

informačních systémů. 

Z pohledu územního odboru, respektive krajů, by řešení na této úrovni muselo 

vycházet z nadřízenosti GŘ a kraje by měli jen relativně malou možnost do tohoto procesu 

zasahovat. Jednalo by se prakticky pouze o poradní funkci. Většina parametrů systému by 

musela být zjištěna na základě objektivní analýzy potřeb jednotlivých úrovní HZS. 
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Zároveň by docházelo ke značným rozporům, protože vzhledem k velké volnosti 

krajů využívat informační technologie dle svého uvážení sice všechny kraje vedou ze 

zákona stejnou agendu, ale způsob vedení a interní postupy má každý kraj nastaven trochu 

jinak. Pokud by tedy docházelo k analýze na jednotlivých krajích, případně na územních 

odborech těchto krajů, došlo by ke značnému rozporu a tím pravděpodobně k odmítavému 

postoji těchto krajů k navrhovaným řešením. 

Výhodou tohoto řešení by byl návrh takového informačního systému, který by 

dokázal sjednotit všechny potřebné vedené agendy do jednoho nebo dvou systémů. Systém 

by zároveň umožňoval bezproblémový přechod pracovníků mezi jednotlivými pracovišti, 

protože používaný systém by byl všude stejný a dostupný. 

5.1.1 Jediný informační systém 

Pokud by řešením byl jeden informační systém, který by řešil všechny agendy HZS, 

pravděpodobně by se jednalo o systém dodávaný případně zastřešovaný jednou firmou. 

Základním požadavkem by byla část systému řešící operační řízení, hlavně její stabilita a 

schopnost fungovat v reálném čase. 

Vzhledem k současnému stavu informačních technologií by takovouto firmou mohl 

být například dodavatel současného IS Výjezd, který by musel do svého systému doplnit 

všechny ostatní agendy. 

Výhodou takovéhoto systému by bylo jeho standardizované ovládání na všech 

úrovních, jednotná správa uživatelů a jednotný systém přihlašování. Také vzhledem 

k jednomu dodavateli by nedocházelo k problémům mezi jednotlivými částmi systému 

vzniklými například nedokonalou podporou nějakého komunikačního standardu případně 

datového formátu. 

Nevýhodou přístupu jednoho dodavatele je vysoké nebezpečí „vendor lock in“. Což 

znamená, že dodavatelská firma bude prakticky jediným subjektem, který bude systém 

schopen vyvíjet a upravovat. Z toho pramení praktická možnost diktovat si libovolnou 

cenu za podporu, provoz a úpravy systému. Abychom se tomuto jevu vyvarovali, bylo by 

potřeba pečlivě vytvořit smlouvu s dodavatelem a navíc by bylo potřeba, aby součástí 

dodávky byla dokumentace a kompletní specifikace všech součástí informačního systému, 
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v ideálním případě včetně zdrojových kódů dodávaných aplikací. Základní požadavky na 

tento systém jsou navrhnuty v tabulce č.2. 

Tabulka 2 - Požadavky na jediný informační systém 

Požadavek Popis 

Fungování v reálném čase 

Vysoká stabilita 

Nepřetržitá technická podpora 

Jedná se o část zajišťující operační řízení, tj. část 
zajišťující příjem informací z TCTV 112, tísňová 
volání , výjezd a podporu jednotek PO 

Zapracování všech agend Zapracování veškeré agendy Hasičského 
záchranného sboru. 

Jednotnost klientů Standardizovaný vzhled a funkce uživatelského 
rozhraní 

Dokumentace systému Plná dokumentace funkcí systému a datových 
závislostí 

Úvodní zaškolení Školení uživatelů systému a školení příslušníků, kteří 
budou v organizaci zajišťovat podporu 

Návody na obsluhu Návodů na práci se systémem a s jeho jednotlivými 
moduly. 

5.1.2 Rozdělený informační systém 

Dle mého názoru by mohlo být s výhodou využito rozdělení informačního systému 

na několik spolupracujících částí. Základem rozdělení by bylo rozdělení na část řešící 

operační řízení jednotek, které má vysokou prioritu a musí být schopno fungovat v reálném 

čase a bez výpadků systému. Další části by se potom zabývaly ostatními agendami HZS, 

jako je stavební a  kontrolní prevence, vyšetřování požárů, ochrana obyvatelstva, krizové a 

havarijní plánování, vedení jednotek a spolupráce se složkami IZS. Součástí systému by 

bylo také vedení elektrické evidence spisové služby, personální a mzdové agendy a 

majetku organizace. 

Vzhledem k již existujícímu IS Výjezd, který řeší operační řízení jednotek, by se 

vlastně jednalo o vytvoření informačního systému pro ostatní agendy HZS. Bylo by tedy 

možno vytvořit buď jeden informační systém umožňující vést podle potřeby všechny 

ostatní agendy. Nebo vytvořit společnou datovou základnu a jádro informačního systému a 

pro jednotlivé agendy používat klienty napsané různými dodavateli dle potřeby. 
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Součástí jádra IS pro ostatní agendy by musel být mechanismus komunikace se 

systémem Výjezd, který by umožňoval předávat mezi systémy potřebná data. 

I v tomto případě je nutné pečlivě zvážit smluvní podmínky dodávaného systému. I 

v tomto případě hrozí „vedor lock in“ i když vzhledem k nutnosti otevřených rozhraní pro 

přenos dat mezi systémy je tato možnost menší. Návrh základních požadavků na tyto 

systémy jsou uvedeny v tabulce 3, umístněné z důvodu přehlednosti na následující stránku. 
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Tabulka 3 - Požadavky na rozdělený informační systém 

Požadavky na systém řešící operační řízení 

Požadavek Popis 

Fungování v reálném čase Schopnost systému zpracovávat požadavky 
v okamžiku jejich vzniku 

Vysoká stabilita Minimalizace možnosti pádu systému 

Nepřetržitá technická podpora V případě problému okamžitá dostupnost technické 
podpory 

Programové rozhraní systému 
s přesnými a otevřenými 
specifikacemi 

Rozhraní, které umožní využívat informace z tohoto 
systému ostatním aplikacím a systémům. Toto 
rozhraní musí řešit všechny potřebné funkce, včetně 
autorizace a autentizace uživatelů. Specifikace tohoto 
rozhraní musejí být k dispozici pro tvůrce dalších 
systémů. 

Dokumentace systému Plná dokumentace funkcí systému a datových 
závislostí 

Podpora uživatelů Podpora uživatelů využívající systém 

Požadavky na systémy řešící ostatní agendy HZS 

Požadavek Popis 

Využití rozhraní systému pro 
operační řízení 

Plné využití nabízených funkcí systému pro operační 
řízení. Plná spolupráce s tímto systémem. Využívání 
rozhraní ostatních IS, aby byla zajištěna co nejvyšší 
míra spolupráce. 

Ostatní rozhraní Každý ze systémů, který bude řešit určitou část 
agendy HZS musí nabízet rozhraní pro propojení 
s ostatními informačními systémy.  

Zapracování všech agend Zapracování veškeré agendy Hasičského 
záchranného sboru. 

Dokumentace systému Plná dokumentace funkcí systému a datových 
závislostí 

Technická podpora Podpora uživatelů využívajících systém. Případně 
školení příslušníků, kteří budou tuto podporu 
zajištovat. 

Pracovní návody Návodů na práci se systémem a s jeho jednotlivými 
moduly, včetně nejvýhodnějších postupů v dané 
oblasti. 
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5.2 Částečné řešení v rámci HZS kraje případně ÚO 

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné informace o tom, že by Generální ředitelství 

HZS ČR připravovalo projekt sjednocení informačního systému, nebudeme-li počítat 

centrální správu IS Výjezd. Z toho důvodu by mohlo dojít k vytvoření částečného řešení. 

Vzhledem k finančním podmínkám krajského ředitelství je v současné době šance na 

vytvoření plnohodnotného informačního systému velmi málo pravděpodobná. 

Vzhledem k tomuto je možné využít částečného řešení založeného například na 

našem intranetovém systému. Bylo by možné doplnit tento intranetový portál o další 

funkcionality a využít dostupných přístupů do databází ostatních využívaných 

informačních systémů a aplikací případně nahradit jejich funkci. Příkladem pro takovéto 

nahrazení mohou být například aplikace Ofyz, EduBase nebo EvidenceSQL. V tomto 

případě by mohl tento IS fungovat jako centrální přístup k informacím. Výhodou by bylo 

využívání tenkého klienta, a tím pádem praktická platformní nezávislost a možnost 

přistupovat k těmto údajům prakticky z libovolného zařízení, které bude připojeno do sítě 

HZS. 

Další možností je spojit se s jedním nebo několika dalšími HZS kraje a pokusit se o 

společný projekt informačního systému. Tímto způsobem by mohlo dojít k financování 

vývoje poměrně složitého informačního systému, čehož by jednotlivé kraje nebyly 

schopny samostatně. Nicméně i v tomto případě by se jednalo pouze o vytvoření 

informačního systému, který bude nahrazovat a propojovat některé současné informační 

systémy. Pokud by se ovšem takováto spolupráce osvědčila, je možné tímto způsobem 

postupně nahrazovat a doplňovat i složitější systémy. 
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6 Závěr 

Tato práce měla za cíl zmapovat stav informačních systémů u hasičského 

záchranného sboru a navrhnout případné možnosti dalších postupů.  

Z informací uvedených v druhé kapitole, kde je popsán současný stav informačních 

technologií a informačních systémů u hasičského záchranného sboru je jasné, že se zde 

projevila nesystematičnost zavádění informačních technologií. Tato nesystematičnost byla 

částečně způsobena změnami v legislativě, která zapříčinila změny ve fungování HZS. 

Mezi hlavní důvody této nesystematičnosti patří následující : 

• Přechod od samostatných okresních hasičských sborů, které si nasazení informačních 

technologií řešili sami, k HZS krajů. Přijetím agendy civilní ochrany, která byla dříve 

vedena na okresních úřadech. 

• Značná samostatnost krajů, která jim umožňuje nasazovat informační systémy bez 

vzájemné spolupráce.  

• Vysoká priorita HZS zaměřená na zdolávání požárů a mimořádných událostí a 

poměrně nízká priorita nasazování informačních technologií a informačních systémů. 

• Stále se snižující finanční prostředky, které je možno investovat do rozvoje 

informačních technologií. 

Vzhledem k těmto vlivům je nasazeno několik samostatně fungujících systémů bez 

centrálního propojení a centrální správy. Což vede k poměrně složité administraci a 

zároveň může docházet i k problémům mezi uživateli například díky nutnosti mít různé 

přihlašovací údaje do různých systémů. Také nutnost využívat rozdílných informačních 

systémů, které mají každé vlastní specifické ovládání, je z hlediska ergonomie práce na 

škodu. 

V další kapitole práce je popisován současný stav propojování systémů a jejich 

rozhraní. Vzhledem k různorodosti informačních systémů je jejich propojení, zvláště na 

úrovni územního oboru, ale i na úrovní kraje poměrně omezené. Pokud nebudeme 

uvažovat importování souborů například do systému Vema, pak se propojení IS prakticky 

nepoužívá. 
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Na základě informací, které jsou shrnuty v této práci, je dle mého názoru pro 

propojení těchto systémů poměrně stěžejním projektem vytváření intranetového 

informačního systému, který může díky přístupu k informacím z ostatních informačních 

systémů a aplikací pracovat jako nástroj pro prezentaci veškerých informací organizace. 

Tímto se ovšem nevyřeší duplicita údajů zadaných v našich informačních systémech. 

Tato duplicita vzniká tím, že jednotlivé IS pracují se stejnými nebo podobnými 

informacemi a mají jen omezené možnosti sdílení těchto dat. 

V závěru práce je na základě shromážděných informací a vlastních zkušeností 

s fungováním organizace navrhnuto několik možných variant optimalizace současného 

stavu. Z pozice územního odboru jsou tyto možnosti velmi omezené. Určité možnosti jsou 

na krajské úrovni, kdy by bylo možno vytvořit buď vlastní IS na intranetové platformě a 

nebo se spojit s několika dalšími kraji a zahájit vývoj vlastních IS touto cestou. 

Z hlediska plně systémového nasazení informačních systémů by bylo nutno, aby tato 

iniciativa vznikla na generálním ředitelství. Na úrovni generálního ředitelství by bylo 

možno spustit projekt vzniku informačního systému celé organizace, který by zahrnoval 

všechny úrovně HZS ČR. 

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že cílů práce bylo dosaženo. 



Ladislav Hauseker : Informační systémy používané ve státní správě 

2011  41 

Seznam zdrojů a literatury 

[1] SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. Brno : Computer Press, 2006. 

352 s. ISBN 978-80-251-2878-7. 

[2] VRÁNA, I.; RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních 

systémů. Praha : Grada Publishing, 2004. 188 s. ISBN 80-247-1103-6. 

[3] BASL, J.; BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 2., výrazně přepracované a 

rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5. 

[4] TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy : 

Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. První vydání. [s.l.] : Grada Publishing, 

2008. 176 s. ISBN 978-80-247-2728-8. 

[5] GÁLA, L.; POUR, J.; TOMAN, P. Podniková informatika. První vydání. Praha : Grada 

Publishing., 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4. 

[6] Česko. Zákon č. 238/2000 Sb. Parlamentu České republiky o Hasičském záchranném 

sboru České republiky a o změně některých zákonů. V Sbírka zákonů, Česká republika. 

2000, 72/2000, s. 3454. 

[7] USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001. 2001. 

[8] 27. Pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 15. září 

2009, kterým se vydává Organizační řád Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. 

V SIAŘ ředitele HZS Ústeckého kraje. 2009, 27, s. 1-27. 

[9] Vema a.s. [online]. ©2010 [cit. 2011-04-06]. Přehled produktů - Vema a.s. Dostupné z 

WWW: 

<http://www.vema.cz/default.aspx?categoryID=Produkty.12&s=V&var=VUC&var=>. 

[10] SW audit, Monitoring PC, HelpDesk [online]. ©2010 [cit. 2011-04-06]. Audit SW, 

správa licencí, inventura HW, evidence počítačů. Dostupné z WWW: <http://www.micos-

sw.cz/cz/produkty/spravce-it-audit-sw-a-hw-evidence-a-sprava-licenci.html>. 

[11] GORDIC:.::.:Informační systémy s vazbou na datové schránky, software pro veřejnou 

správu [online]. ©2007-2009, Poslední aktualizace 1.4.2011 [cit. 2011-04-06]. 

GORDIC:.::.:Informační systém GINIS®. Dostupné z WWW: 

<http://www.gordic.cz/portal/Produkty/GORDICsupsupGINISsupsup/tabid/57/language/cs

-CZ/Default.aspx>. 

 



Ladislav Hauseker : Informační systémy používané ve státní správě 

2011  42 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 - Organizační struktura krajského ředitelství HZS ÚK [8]..................................3 

Obrázek 2 - Organizační struktura územního odboru Most [8] ............................................3 

Obrázek 3 - Topologie sítě HZS ÚK ......................................................................................6 

Obrázek 4 - Vzhled výběrové části úvodní obrazovky aplikace IKIS ..................................10 

Obrázek 5 - Výběr modulů aplikace IKIS2 ..........................................................................12 

Obrázek 6 - Struktura systému GINIS..................................................................................18 

Obrázek 7 - Vedení informací o majetku organizace v různých systémech .........................31 

Obrázek 8 - Vedení informací o příslušnících v různých IS a aplikacích ............................32 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Seznam hlavních serverů využívaných územním odborem .................................5 

Tabulka 2 - Požadavky na jediný informační systém...........................................................35 

Tabulka 3 - Požadavky na rozdělený informační systém .....................................................37 

 


