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Anotace 

 

Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s informačním systémem Evidence 

trestního řízení, který je v současnosti základním nástrojem pro plnění úkolů Policie České 

republiky. Úvod práce nás seznamuje s některými informačními systémy používaných 

policií a to jak se systémy pro práci s obecnými informacemi až po systém sofistikovaný, 

určený specializovaným pracovištím v rámci policie. Další část práce nás zavádí již do 

samotného IS ETŘ, kde jsou popsány základní funkcionality a struktura systému včetně 

jeho propojení s dalšími systémy a institucemi v rámci trestního, přestupkového nebo 

správního řízení.  

 

Klíčová slova: IS, Policie ČR, elektronický spis, Evidence trestního řízení, trestní řízení,  

přestupkové řízení. 

 

 

 

Annotation  

 

This bachelor paper aims to introduce to readers the information system of 

registration of criminal justice, which is contemporary the essential tool to fulfil the aims 

of the Police of the Czech Republic. In the introduction, the paper informs about some 

information systems used by the police, starting with the systems for work with general 

information to the sophisticated system, designed for specialised departments of the police. 

The next part of the paper introduces the IS ETR itself, where the main functions and 

structure are described including its interconnection with other systems and institutions in 

the frame of the criminal trial or misdeed proceedings.  

 

Keywords: IS, CR Police, electronic file, Evidence of criminal procedure, criminal   

procedure, misdeed procedure.  
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Úvod 

 

Ve své práci bych čtenáři chtěl představit Informační systém Evidence trestního 

řízení, který je v současné době již plně provozován na všech útvarech Policie České 

republiky. Jak název systému napovídá, jsou jím zpracovávány náležitosti trestního řízení, 

ale to není jedinou náplní systému. Díky modulární skladbě jsou zde zpracovávány i 

záležitosti přestupkového řízení a dále materiály pro řízení správní eventuelně materiály 

ostatních činností policie. 

S rozvojem informačních a komunikačních technologií nastala potřeba 

elektronizace státní správy a tedy i policie. Spolu se spuštěním první verze systému 1. října 

2009 byl nastartován pilotní projekt Ministerstva vnitra a Městského ředitelství Policie ČR 

Brno, jehož výstupem je elektronický spis. Veřejnosti byl projekt Evidence trestního řízení 

představen na veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX 2005. Díky 

počáteční podpoře vedení MŘ Brno a spolupráci zejména s OŘ Zlín se o tento systém 

začaly brzy zajímat i další útvary policie na jejichž půdě byl následně testován. Později 

bylo přistoupeno k plnému provozu systému ve vybraných krajích a tím i k elektronizaci 

činností policie. 
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1. Informační systémy využívané Policií České republiky 

 

 

 

V současné době je u Policie České republiky využívána řada informačních 

systémů a to jak systémů pro správu tak systémů využívaných k zajištění úkolů policie. 

Využívány jsou jak vlastní systémy, tak systémy, do kterých je policie oprávněna nahlížet. 

Níže na řádkách bych rád uvedl některé z provozovaných vlastních systémů určených 

k plnění úkolů policie. Základní přehled těchto systémů je potom přílohou této práce, kdy 

řada uvedených systémů je v současnosti implementována do vyšších informačních celků 

jako například program Dotazy do IS PČR a MV (Bedrunka), který soustřeďuje informace 

z CRO, CRŘ, EMV, TUDU, Zbraně, PATROS, PATRMV, SIS, ICIC, ENO, TELEFOTO, 

SPPO, AVIZO, ZOP, Kontrola, EDN, průjezdy přes stanoviště LOOK a Bankovka.  

Přístup uživatelů k převážné většině uvedených systémů je možný pouze přes konto 

uživatele na www serveru, kde je systémově ověřováno. Konto uživatele definuje rozsah 

oprávnění pro přístup k jednotlivým stránkám a vymezuje úroveň složitosti pro zadávání 

dotazů i rozsah zpřístupněných informací. Všechny dotazy do informačních systémů jsou 

monitorovány a zaznamenávány.  Vytěžování i vkládání dat do systémů je provozováno na 

resortní síti Intranet a pomocí www serverů je poskytováno produktu společnosti 

Microsoft, Internet Explorer. Takto je možné k informačním systémům přistupovat 

z pracovních stanic uživatelů umístěných na všech útvarech policie nebo ministerstva 

vnitra připojených k síti Intranet.    

 

   

1.1 Informační systém pátrání po osobách (PATROS)  

 

 

Jedná se o centrální informační systém, který je jedním z prostředků pro pátrání po 

osobách a to osobách: hledaných, pohřešovaných, po totožnosti osob a totožnosti 

nalezených mrtvol a kosterních nálezů. Databáze informačního systému Pátrání po osobách 

obsahuje identifikační údaje osoby a další specifikace k osobě, včetně podrobného popisu 

osoby, oblečení a zvláštností. Jsou zde rovněž soustředěny informace o trestné činnosti 

osoby a operativně taktické údaje. Systém je určen zejména pro policejní hlídky v terénu a 

pátrací činnosti kriminalistů, kterým umožňuje získat informaci, zda je po konkrétní osobě 

vyhlášeno pátrání.  

 

 

http://cportal.pcr.cz/inf_sys/prospekty/patros.pdf
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1.2 Informační systém Pátrání po motorových vozidlech (PATRMV) 

 

 

PATRMV je centrální informační systém pro pátrání po motorových a přípojných 

vozidlech na území ČR. Za vozidla se pro účely tohoto systému pokládají: jednostopá 

motorová vozidla, osobní a nákladní vozidla, autobusy, zemědělské stroje a traktory, 

speciální stroje, přívěsy a návěsy, obytné přívěsy a tabulky registračních značek (RZ).  

V databázi jsou potom zavedeny identifikační údaje vozidla s popisem jeho markantů, údaje 

o majiteli a dále informace k útvaru, který pátrání vyhlásil popřípadě nalezl a to i k místu 

odcizení popřípadě nálezu. Systém PATRMV je stejně jako PATROS určen pro využití 

policejních hlídek v terénu a v pátrací činnosti kriminalistů, kterým umožňuje zjistit, zda 

dané vozidlo není hledáno. 

Oba systémy, tedy PATROS i PATRMV předávají data do Schengenského 

informačního systému a jejich databáze jsou provozovány v databázovém centru OSŘI PP 

ČR. Pomocí resortní datové sítě jsou data okamžitě po jejich vložení nebo změně přístupná 

všem organizačním článkům a policistům s oprávněným přístupem. Samotná aktualizace 

údajů probíhá v reálném čase z pracovních stanic vybraných a oprávněných uživatelů 

pomocí aplikací klient/server. Všechny dotazy směrované do systémů PATROS a 

PATRMV jsou zaznamenávány. 

    

 

1.3 Informační systém Evidence uměleckých děl (SEUD) 

 

 

IS SEUD je rovněž centrální informační systém, který soustřeďuje informace o 

odcizených a nalezených uměleckých předmětech a je vytvořen pro účely pátrání po těchto 

předmětech. Jednou týdně jsou data zpracována na pracovišti ÚSKPV PP ČR a následně 

dávkově přenášena na centrální server, k provedení aktualizace centrální databáze.  

Položkově zredukované záznamy z této databáze, podle zvláštního příznaku určené ke 

zveřejnění na internetu, jsou odeslány elektronickou poštou na pracoviště Odboru tisku a 

public relations MV ČR. Na stránkách Ministerstva Vnitra České republiky (adresa 

www.mvcr.cz) je následně aktualizována internetová databáze (I-SEUD) hledaných 

uměleckých děl s veřejným přístupem. Zmíněné internetové stránky jsou pro potřeby širší 

veřejnosti i v anglické a německé jazykové mutaci.  

Existuje rovněž datová kopie systému SEUD s označením C-SEUD díky které 

mohou  vybrané útvary Policie České republiky klást dotazy 24 hodin denně. Vyhledávání 

v této databázi není fulltextové, ale pomocí klíčových slov výstižně popisující předmět, 

která vkladatel zapíše do poznámky.   

 

http://www.mvcr.cz/
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1.4 Informační systém TELEFOTO 

       

 Jedná se opět o určený a využívaný především pro práci hlídek v terénu a při pátrací 

činnosti kriminalistů s centrální databází Jde o prostředek, který poskytuje aktuální 

obrazové informace především pro potřeby pátrání. Kritéria pro vkládání obrazových 

informací jsou upravena v PPR-25724-6/ČJ-2009-TI příloha a jedná se o pátrání po:  

 pachatelích zvlášť závažných zločinů,  

 hledaných a pohřešovaných osobách, ke kterým se vyhlašuje mimořádné       

pátrací opatření,  

 identifikaci osob, které nemohou nebo nechtějí prokázat svoji totožnost,  

 identifikaci osob neznámé totožnosti, např. neoprávněné výběry z 

bankomatů, fota ze záznamu z bezpečnostních kamer z čerpacích stanic 

apod. (podmínka pro vkládání  - pouze kvalitní fotografie, ze kterých lze 

identifikovat osobu),  

 identifikaci nálezů mrtvol nebo částí lidských těl neznámé totožnosti nebo 

kosterního nálezu, 

 odcizených nebo ztracených věcí, jejichž odcizením nebo ztrátou vznikla 

značná škoda nebo obecné ohrožení,  

 odcizených nebo ztracených věcí, které souvisí se spácháním závažné, 

sériové nebo  organizované trestné činnosti a jsou důležité pro trestní řízení,  

 odcizených předmětech kulturní hodnoty nebo po původu nalezených nebo 

zajištěných předmětů kulturní hodnoty,  

 původu nalezených nebo zajištěných věcí, které jsou důležité pro trestní 

řízení,  

 odcizených motorových vozidlech, ke kterým se vyhlašuje mimořádné 

pátrací opatření,  

 odcizených motorových vozidlech, která souvisí se spácháním závažné, 

sériové nebo organizované trestné činnosti,  

 odcizených motorových vozidlech, pokud se jedná o veterána.  

Informace jsou v IS TELEFOTO zobrazovány jako aktuální po dobu 14 dní. 

Následně je lze po dobu 60 dní vyhledat v archivu. Na základě požadavku uživatelů může 

administrátor systému starší informace vyhledat a znovu zveřejnit. Po uplynutí výše 

uvedených 14 dnech jsou údaje z tohoto systému překlopeny do IS PATROS. Jedná se tedy 

o systém s informacemi ve kterých je uveden aktuální stav probíhajícího pátrání a jeho 

účelem je seznámení širokého okruhu policistů. Údaje s přívlastkem „ke zveřejnění“ z IS 

PATROS, PATRMV a TELEFOTO jsou po položkovém zredukování u hledaných osob a 

věcí přístupné na internetových stránkách policie a MV. Samotné vkládání informací do 

systému je dvoustupňové, kdy oprávnění uživatelé vloží data do databáze a ta jsou po 

ověření správnosti schvalovatelem zveřejněna. Vkládání informací je ošetřeno aplikacemi 

klient/server. Pro obrazové informace je využíván formát JPEG (.jpg), kdy obrázky musí 

mít předepsanou kvalitu, rozměr a formát, eventuelně jsou pomocí scanneru převáděny do 

elektronické podoby. Vkládat data mohou jen oprávnění uživatelé na příslušných 

pracovištích služby kriminální policie a vyšetřování po přiřazení práv správcem. Dotazy do 

http://cportal.pcr.cz/inf_sys/prospekty/telefoto.pdf
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systému může vkládat každý zaměstnanec s přístupem do resortní datové sítě a to bez 

uvedení přihlašovacího jména a hesla. 

 

 

 

     Obrázek 1: IS Telefoto, dotaz na osobu. 

 

 

 

1.5 Informační systém Kriminalisticky sledované události (KSU) 

 

    

Tento informační systém má svého předchůdce ve více než 10 let provozovaném IS 

NTC, na který navazuje. Z tohoto systému následně převzal jeho celostátní databázi i s daty, 

se kterými je možné nadále dle potřeby pracovat. Kriminalisticky sledované události (KSU) 

je centrální informační systém kriminalisticky relevantních událostí a stal se základním 

prostředkem získávající nezbytné údaje k plnění úkolů policie.  Je důležitým nástrojem při 

předcházení a odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů. V systému jsou 

údaje strukturovaně zaznamenávány a zpracovávány podle kriminalistických hledisek 

k relevantním událostem a s nimi souvisejícími informacemi. Systémem KSU jsou 

prováděny analytické operace související s tzv. „typováním“ a je současně využíván i 

k pátrání po odcizených věcech. Data uložená v jediné centrální databázi databázového 

http://cportal.pcr.cz/inf_sys/prospekty/KSU.pdf
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centra OSŘI PP ČR jsou oprávněným uživatelům okamžitě po jejich vložení nebo změně 

přístupná prostřednictvím resortní datové sítě. Pořizování a vkládání dat do systému je 

uskutečňováno na bázi klient/server. Z počátku byla převážně využívána data pořízená v IS 

ZIS 2000, nebo přímo v systému. Nyní je možné pořizovat a aktualizovat data z IS ETŘ a 

IS Událost, nebo opět prostřednictvím systému KSU a to zejména v místě jejich vzniku. 

Informace následně prochází kontrolou a verifikací k zajištění jejich správnosti a 

komplexnosti s ohledem na zajištění objektivnosti a důvěryhodnosti uložených dat. Při 

procesu kontroly a verifikace lze využít údajů získaných v centrálním registru obyvatel 

(CRO), v IS PATROS, v evidenci cizinců s povoleným přechodným nebo trvalým pobytem 

na území České republiky (TUDU) i v evidenci nežádoucích osob (ENO). Databáze IS KSU 

rovněž obsahuje strukturované tabulky s popisem spáchaných deliktů, lokalit, fyzických i 

právnických osob, odcizených věcí a zajištěných stop. Zejména dotazy nad tabulkou 

odcizených věcí, která umožňuje přístup do centrální databáze a je přístupná všem 

policistům tak zásadně mění způsob pátrání po věcech. IS KSU je dalším informačním 

systémem, který předává data do Schengenského informačního systému a to včetně 

informací o odcizených značených bankovkách. Systém rovněž poskytuje zredukované 

údaje pro internetové stránky policie a MV, kde jsou zpřístupněny zejména informace o 

odcizených mobilních telefonech a dokladech.   

 

 

Obrázek 2: IS KSU v 1.2, dotaz na věc      
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1.6 Informační systémy DTS, SPPO,C-SPPO (dříve C-SOV)  

 

 

Zmíněné systémy jsou v současné době nahrazeny IS KSU a IS ETŘ, které převzaly 

relevantní data. Informační systém Deník trestních spisů (DTS) je nyní již plně nahrazen 

zmíněným IS ETŘ a byl využíván články služby kriminální policie a vyšetřování pro 

elektronické zpracování a monitorování nejen procesních aktivit v rámci trestního řízení. 

Kriminalisticko-taktická data ze systému byla převedena do IS KSU, který je z tohoto 

pohledu následníkem DTS. Na základě výstupů z uvedeného systému bylo možné sledovat 

například stav rozpracovanosti vyšetřované události apod.  

Informační systém Stíhané, podezřelé a prověřované osoby (SPPO) byl datovou 

odvozeninou IS DTS, který shromažďoval data k osobám, které mají vztah k nějaké 

prověřované události v oblasti trestné činnosti. C-SPPO nebo starší verze C-SOV jsou 

intranetové verze IS SPPO a prostřednictvím resortní datové sítě byly informace o 

stíhaných, podezřelých a prověřovaných osobách v rámci trestního řízení přístupné i 

policistům mimo SKPV. Základní organizační články SKPV, kde byl veden DTS vkládaly 

data do tohoto systému, odkud denně v určenou dobu byla vybraná data dávkově odesílána 

do krajské databáze IS DTS a dále do centrální databáze IS SPPO, kde byla dále 

zpracovávána.   

 

 

1.7  Evidenčně statistický systém kriminality (ESSK)  

  

 

Evidenčně statistický systém kriminality (ESSK) je především určen pro řídící a 

analytickou činnost útvarů policie. Výstupem systému jsou statistické údaje o kriminalitě 

evidované Policií ČR a MV, počtu pachatelů trestných činů a ve vymezeném rozsahu i o 

obětech trestné činnosti u vybrané kriminality. Databáze systému je složena z databáze o 

kriminalitě a databáze o pachatelích trestných činů. Uvedené databáze jsou provozovány na 

krajské a centrální úrovni a obsahují například informace o útvaru, který čin zpracovává, 

místě spáchání činu, o napadeném objektu, době spáchání činu a další informace dále 

využívané v činnosti policie a MV. Aktualizace a pořizování údajů je prováděno 

z vyplněných zdrojových formulářů na krajské úrovni, odkud jsou následně aktualizována 

data na centrální úrovni. Každý měsíc jsou shromážděná data na centrální úrovni 

zpracována a výstupy jsou přístupné oprávněným uživatelům na pracovních stanicích 

zapojených v resortní síti. Výstupy ze systému jsou rovněž k dispozici ostatním občanům 

České republiky připojených k síti Internet na stránkách http://www.policie.cz/policie-cr-

web-informacni-servis-statistiky.aspx, samozřejmě v omezeném rozsahu. Vybrané údaje 

z ESSK jsou využívány i v některých dalších informačních systémech policie.  

 

http://cportal.pcr.cz/inf_sys/prospekty/SPPO.pdf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/prospekty/ESSK.pdf
http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx
http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx
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1.8 Informační systém Evidence dopravních nehod (EDN)  

 

 

Systém Evidence dopravních nehod (EDN) je dalším ze systémů, jehož výstup 

v omezeném rozsahu je k dispozici široké veřejnosti na internetových stránkách policie. Jde 

znovu o centrální informační systém, který získává a shromažďuje informace o nehodách 

v silničním provozu na území ČR. Data do systému jsou postupována ze základních útvarů 

služby dopravní policie, odkud jsou po kontrole po formální i obsahové stránce 

postupována na krajská pracoviště a následně přenášena do centra. Databáze EDN mimo 

jiné obsahuje například časové údaje, údaje o místě nehody, požití alkoholu a další 

informace využitelné jak v rámci policie, veřejností i ostatními subjekty do dopravní 

problematiky zainteresované. Přístup do IS EDN je shodný jako u předešlých informačních 

systémů, tedy pouze oprávněným uživatelům na síti Intranet.      

 

 

1.9 Informační systémy AFIS 2000, FODAGEN 

  

 

Informační systém AFIS 2000 je jedním ze sofistikovaných systémů využívaný 

především útvary služby kriminální policie a vyšetřování a dále útvary služby cizinecké a 

pohraniční policie. Jde o elektronickou databázi obrazců papilárních linií otisků prstů, které 

jsou automaticky zpracovávané systémem. Získané informace jsou využívány službou 

kriminální policie a vyšetřování při objasňování trestné činnosti a zjišťování jejích 

pachatelů a útvary služby cizinecké a pohraniční policie v rámci řízení o správním 

vyhoštění cizinců, předání cizinců podle mezinárodních smluv jako i při samotném 

zjišťování totožnosti cizinců na základě úkolů vyplývajících ze zákona o policii č. 

273/2008Sb. Veškeré dotazy do systému jsou stejně jako u předešlých systémů 

zaznamenávány a kontrolovány z hlediska oprávněnosti dotazu. Centrální databáze 

automatizovaného zpracování otisků prstů AFIS 2000 je vedena na Kriminalistickém ústavu 

Policie české republiky Praha.  

IS FODAGEN je určen pro práci kriminalistických techniků, kteří pomocí tohoto 

systému pořizují a uchovávají fotografické, daktiloskopiské a genetické údaje. Tyto jsou 

následně využívány k identifikaci osob v souvislosti s úkoly policie. V systému jsou 

soustředěny evidenční údaje o osobách, kriminalistických fotografiích, popisech osob, 

záznamy o pořízených daktyloskopických kartách a odebraném biologickém materiálu. Při 

práci s údaji u konkrétní osoby je využíváno propojení s centrálním registrem obyvatel 

(CRO).   

 

http://cportal.pcr.cz/inf_sys/prospekty/edn.pdf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/prospekty/AFIS2000.pdf
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1.10 Informační systém UDÁLOST 

 

 

Do informačního systému Událost jsou postupována hlášení tzv. svodných událostí a 

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

operační střediska do centra na PP PČR. Zdrojem dat pro tento systém je IS ETŘ na 

základním útvaru, odkud je svodná událost postoupena na nadřízené operační středisko, kde 

je dále zpracována a automaticky replikována do databáze na vyšší úrovni, kde replikace 

pokračuje automaticky dále do centra. V operačním centru PP PŘ je uložen kompletní 

souhrn všech svodných událostí z nižších operačních článků. Jsou zde registrována hlášení 

o stanovených událostech, která jsou dále využívána k operativnímu rozhodování a řízení 

při plnění úkolů policie. Hlášení obsahuje základní informace k časové a místní identifikaci 

události a další údaje popisující vzniklou událost, následky události i informace o 

provedeném opatření a jeho výsledku. Systém je provozován v rámci resortní datové sítě a 

veškeré dotazy do systému jsou monitorovány. Přístupová práva jednotlivých uživatelů jsou 

dána jejich zařazením do skupin pro příslušnou třídu hlášení.  

 

 

1.11 Základní informační systém ZIS2000 

 

  

V současnosti je tento informační systém již plně nahrazen IS ETŘ. Původně byl 

určen pro nejnižší – základní články Policie české republiky. Jeho úlohou bylo zefektivnit 

každodenní administrativní činnosti a sjednotit postupy. Koncepce IS ZIS 2000 byla 

vytvořena na bázi otevřeného modulárního systému, pro případné pozdější rozšíření 

funkčnosti. Každý modul byl navržen jako samostatný a nezávislý prvek, totožný se 

základními funkčními bloky. Základním modulem je protokol událostí (PU), který obsahuje 

stejné položky jako jeho ručně vedený předchůdce Kniha událostí a je určen především pro 

dozorčí službu. Další modul je jednací protokol (JP) určený pro pracovníky spisové služby. 

Za zmínku stojí rovněž jmenný rejstřík (JR), který obsahuje informace o fyzických a 

právnických osobách vedených v IS ZIS 2000 a modul soužící k vytváření a editaci 

formulářů k tisku, modul formuláře. Dále zde byly obsaženy moduly tajný protokol (TP) a 

modul administrace určený pro správu uživatelských kont. V rámci lokální sítě útvaru 

obsahující i lokální databázi umožňoval současnou práci několika uživatelů díky struktuře 

klient/server. Vzhledem k místnímu rozsahu nejsou údaje mimo síť dostupné jinému 

uživateli. Přístup ostatním úvarům je zde zprostředkována pomocí IS Událost, kam byla 

předávána relevantní data z PU a JP. Systém ZIS 2000 byl rozšířen převážně díky 

prostředkům Evropské unie z programu Phare 2000 po roce 2003.   

 

 

http://cportal.pcr.cz/inf_sys/prospekty/udalost.pdf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/prospekty/zis2000.pdf
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Obrázek 3: IS ZIS 2000, vyhledání spisu  

 

 

 

 

 

1.12 Schengenský informační systém (SIS) 

   

 

V souvislosti se začleněním České republiky do prostoru Evropské unie vyvstal 

požadavek na sdílení některých informací týkajících se pátrání po osobách a věcech. Na 

základě tohoto požadavku byla na Policejním prezídiu Policie České republiky na 

Oddělení mezinárodní policejní spolupráce zřízena centrála SIRENE zabezpečující kontakt 

policejních složek Evropské unie a PČR. Dnem 1. 9. 2007 byl spuštěn trvalý provoz naší 

národní součásti SIS. Současně byla do provozu uvedena nová verze programu Dotazy do 

IS PČR a MV (Bedrunka), pomocí které mohou policisté v ČR vznášet dotazy do 

národních databází SIS. V souladu s vnitrostátními právními předpisy jednotlivých 

členských států si tyto vyměňují nezbytné doplňující informace k záznamům uvedených 

v SIS a umožňují tak přijímat vhodná opatření v souvislosti s nálezem osob nebo věcí 

vložených do SIS.  Národní centrála SIRENE je potom koordinátorem při naplňování 

úkolů vyplývající z Schengenské úmluvy.  
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2. Implementace IS ETŘ 

 

 

V době vzniku systému byl veden protokol trestných činů a přestupků samostatně 

na každém útvaru. Vzhledem k potřebě vytvoření uceleného prostření pro vedení agendy 

spojené s protokolem trestných činů a přestupků za širší správní oblast v rámci policie, 

bylo na MŘ Brno rozhodnuto o vytvoření nového systému. Nový informační systém má 

nahradit své předchůdce, IS DTS, ZIS 2000 a později systémy evidence trestných činů a 

evidence přestupků (ETČ a EPŘ), které částečně řeší potřebu uceleného prostření, ale 

s jejich příchodem vyvstávají i nové požadavky. Nový systém by proto měl pojmout 

problematiku spojenou s protokolem trestných činů a přestupků koncepčněji.   

V prosinci 2003 jsou napsány první řádky programového kódu a následně 1. října 

2004 je v Brně spuštěna první verze informačního systému Evidence trestního řízení (IS 

ETŘ). U zrodu systému stáli programátoři Odboru informačních a komunikačních 

technologií Městského ředitelství Policie ČR v Brně npor. Ing. Kamil Preiss a por. Ing. 

Ladislav Bárta. Jednotlivé verze systému nesou jméno soukromého detektiva Philipa 

Marlowa, postavě vytvořené spisovatelem Raymondem Chandlerem.  Nový systém plně 

nahrazuje funkcionalitu svých předchůdců a je rozšířen o další agendy. Systém je následně 

vyvíjen ve spolupráci s OŘ Zlín za podpory Odboru systémového řízení a informatiky 

Policejního prezidia ČR. Během vývoje a ověřování systému v praxi na MŘ Brno, v roce 

2005, bylo rozhodnuto i o začlenění protokolu čísel jednacích, čímž byl splněn požadavek 

pro nasazení systému u všech útvarů v rámci městských, respektive okresních ředitelstvích 

jako základního systému.  Hlavním výstupem systému je tzv. elektronický spis, který je 

usnadněním práce pro policii a následně další orgány státní správy. Elektronický spis 

respektive pilotní projekt předávání relevantního spisového materiálu ve formě tzv. 

Elektronické neověřené kopie spisu byl spuštěn na Krajském ředitelství Policie 

jihomoravského a Královéhradeckého kraje. Rozkazem policejního prezidenta byl dne 1. 1. 

2008 zahájen celoplošný provoz informačního systému u všech útvarů Policie ČR.  

Systém je provozován pod operačním systémem MS Windows XP a to jako 

webová aplikace spustitelná prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer. Při vývoji 

systému byly jeho prohlížeče a přehrávače získány cestou tzv. freewareových programů a 

zdrojový kód pro textové editory byl vytvořen na Odboru informačních a komunikačních 

technologií. Minimální část zdrojových kódů pro textové editory byla získána od držitelů 

licence bezplatně. Nově vytvořený systém je nyní sám předmětem autorskoprávní ochrany. 

Pro potřeby zaváděného IS ETŘ byly v roce 2009 realizovány nákupy příslušného 

hardwarového vybavení pro běh systému na zvolené platformě a její sjednocení. Do této 

doby byly podporovány tři verze operačních systémů aplikačního serveru a tři verze 

serveru databázového.    
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3. Struktura systému a ochrana dat 

 

Informační systém Evidence trestního řízení je vytvořen jako modulární systém, 

kdy povolení příslušných modulů a nastavení jejich možností provádí administrátor. 

Základním modulem systému je jednotlivý protokol, ve kterém je spis veden. Jedná se o 

protokol trestních spisů, přestupkových spisů a protokol čísel jednacích. Ostatní moduly 

(osoby, lokalita, formuláře, atd.) jsou následně vázány k jednomu popřípadě více spisům. 

Samotný spis potom může být převeden do jiného protokolu popřípadě sloučen se spisem 

jiným.  Informační systém je postaven na bázi třívrstvé architektury, kde je základem 

systému databázový Microsoft SQL Server. Nad databází běží na aplikačním Microsoft 

Internet Information Serveru webová aplikace umožňující přístup do systému. Klient 

následně k aplikaci přistupuje především prostřednictvím internetového prohlížeče 

Miccrosoft Internet Explorer spuštěném pod operačním systémem Windows 98 a vyšším. 

Na pracovní stanici zaměstnance tedy stačí pouze instalovaný internetový prohlížeč a 

editor dokumentů pro formát rtf. Další podmínkou pro práci se systémem je připojení 

příslušné pracovní stanice do sítě Intranet PČR. 

Z bezpečnostních důvodů jsou stanice, na kterých je používán IS ETŘ, striktně 

datově odděleny od stanic připojených k veřejné síti Internet. Tato podmínka brání 

narušení samotného systému i policejní sítě před útokem nežádoucích osob zvenčí. 

Současně však staví hráz proti zpřístupnění popřípadě využití částí systému jinými 

oprávněnými složkami státní správy, jako je například státní zastupitelství. Každý uživatel 

k systému může přistoupit tedy pouze prostřednictvím výše uvedené stanice. K samotnému 

přihlášení do systému je dále nutné, aby byl uživatel zaměstnancem Policie ČR a byly mu 

administrátorem přiděleny osobní identifikační údaje zahrnující přihlašovací jméno a heslo 

splňující kritéria spolehlivosti. Práce uživatelů v systému je dále přísně monitorována a 

záznam o přístupu do aplikace je proveden, i když není provedena uživatelem žádná 

operace.  

 

3.1 Přehled rolí a jejich přidělování 

 

 

Pro přístup do IS ETŘ jsou stanoveny tzv. role, které zahrnují soubor oprávnění pro 

samotnou práci v systému. Uživatel zpravidla musí být příslušníkem útvaru, kde je spis 

veden a dále musí mít přidělena práva pro práci s příslušným spisem. Pro konkrétní práci 

se spisem, vedeném na jiném útvaru jsou oprávněným zaměstnancem tohoto útvaru 

přidělena přístupová práva s patřičnými omezeními. Systém rozlišuje následující role: 

Administrátor - nejvyšší oprávnění, vkládá a edituje uživatele, má přístup ke všem               

údajům v systému, konfiguruje IS ETŘ. 

Operátor - vysoké oprávnění – může editovat, nahlížet do spisu a formulářů 

nezávisle na stavu spisu a bez rozlišení útvaru který událost šetří, nespravuje 

uživatele, určeno k technické podpoře uživatelů a korekci dat v systému. 
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Kontrolor/Inspekce – jedná se o roli určenou pro pracovníky inspekce MV, skupin 

vnitřní kontroly popřípadě jiné pracovníky dočasně oprávněné ke kontrolní 

činnosti. Má přístup ke všem údajům v systému v rámci jemu zpřístupněných 

protokolů. S výjimkou vlastního útvaru nemůže data editovat. 

Analytik – mimo svůj útvar nemůže editovat a vstupovat do formulářů, je oprávněn 

nahlížet do protokolů. 

Vedení - lze nahlížet do všech údajů v systému, ale pouze v rámci jim 

zpřístupněných protokolů. Oprávnění editace je omezeno. 

Operační důstojník - umožňuje náhled do spisů a jejich editaci  bez rozlišení 

útvaru který událost šetří stejně jako operátor, určeno pro pracovníky operačních 

středisek. 

Vedoucí - pokud má umožněno nastavením, může zadávat uživatele podřízeného 

útvaru. Má práva pro náhled a editaci formulářů a spisů přidělených na svůj útvar 

nezávisle na stavu spisu. 

Sekretariát - práva pro náhled a editaci spisů přidělených na svůj útvar nezávisle 

na stavu spisu. 

Zpracovatel - základní role v systému pro většinu uživatelů, má práva pro náhledy 

do spisů a formulářů v závislosti na stavu spisu u útvaru který událost šetří a na 

přidělených zpracovatelích. Přiděleného zpracovatele ke spisu je možno označit 

jako hlavního zpracovatele za OOP, SKPV nebo SKPV odbor. Takto značený 

zpracovatel může být daného typu pouze jeden u spisu. Pokud není označen jako 

hlavní zpracovatel, podílí se pouze na dílčích úkonech a jejich počet není omezen. 

Technik - role je s omezeným přístupem pouze pro zpracovávání určených 

formulářů. 

Skladník - specifická role s omezeným přístupem pro vedení evidence zajištěných 

věcí a zpracování nebo náhledy do určených formulářů. 

Ostatní - Tato role nemůže data modifikovat, může pouze zadávat dotazy. Role je 

určena pro pracovníky nezpracovávající spisy, kteří data z ETŘ pouze vytěžují. 

Rozsah přístupu každého uživatele je u ETŘ možný díky importu dat ze systému 

EKIS/SAP automaticky nastavovat podle aktuálního personálního zařazení a podle předem 

daných pravidel. Oprávnění je potom možné nastavovat nejen novým uživatelům, ale 

současně i s každou změnou personálního zařazení uživatele. Na základě provedených 

personálních změn je automaticky vygenerována registrační karta uživatele, kterou  

následně verifikuje příslušný vedoucí pracovník dotčeného útvaru. Jednotlivá oprávnění 

představují další atributy nebo speciální vlastnosti přidělené konkrétnímu uživateli. 

K základním oprávněním uživatele patří přístup k jednotlivým protokolům, kterými jsou:  

protokol trestných činů – TČ 

protokol přestupků - PŘ  

protokol čísel jednacích – ČJ (událostní čísla jednací a spisová služba, správní            

řízení)  
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3.2 Přístupy a historie 

 

 

Systém ETŘ sám umožňuje nastavit tři základní druhy bezpečnostní politiky 

s doporučením stupně nejvyššího. Soubor pravidel upravující možnosti přístupů jsou 

vhledem k jejich složitosti přílohou této práce. Všechny operace související se spisem 

v náhledovém nebo editačním módu jsou systémem automaticky zaznamenány, stejně jako 

dotazy a to včetně parametrů, podle kterých byl dotaz proveden.  Součástí těchto záznamů 

je například IP adresa počítače, oprávnění a role spolu s otiskem časového razítka a další 

identifikační údaje osoby, která akci prováděla.  

Stejně jako nahlížení do spisu a úpravy v záložkách jsou zaznamenávány i veškeré 

změny a přístupy do modulu formulářů a to na kartě historie pomocí tak zvaného 

verzování, díky kterému je k dispozici informace o všech provedených změnách. 

Oprávněný uživatel má tímto k dispozici informace o všech změnách a náhledech do spisu 

v konkrétních časech a o v té době dostupných datech pro osobu do spisu nahlížející, nebo 

provádějící změnu.  

 

 

         Obrázek 4: Historie změn, zde změny protokolu čísla jednacího 
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3.3 Přihlášení a práce se systémem 

 

 

Jak jsem již výše uvedl, pro přihlášení do IS ETŘ musí být uživatel zaměstnancem 

Policie České republiky. Dalším požadavkem je pracovní stanice typu PC připojená do 

resortní datové sítě Intranet a uživatel má administrátorem přiděleno osobní konto 

sestavené z identifikačního údaje a přístupového hesla splňujícího bezpečnostní parametry 

proti prolomení. Po zadání přihlašujících údajů je uživateli zobrazena hlavní stránka 

systému (viz obr. 4), rozdělena do tří sekcí. Horní lišta slouží především jako identifikátor 

aplikace se zobrazením její verze, v tomto případě ETŘ 3.6 Marlowe hf10. Po kliknutí na 

označení aplikace se zobrazí okno s IP adresou pracovní stanice, označení uživatele, jeho 

role a verze aplikace. Střed lišty je opatřen hypertextovým odkazem na pracovníka 

podpory vyššího organizačního celku policie. Pravá strana informuje uživatele o 

organizačním celku pod kterým je systém spravován.  

  

 

 

Obrázek 5: Úvodní stránka IS ETŘ v 3.6 
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3.3.1 Hlavní nabídka 

 

Tento blok je zobrazen v levé části obrazovky. Pomocí hlavní nabídky lze 

vyhledávat spisy zadáním jejich čísla, vznášet dotazy do systému vztahující se k spisu v 

systému evidovaném, zobrazit a následně nahlížet na omezený výpis spisů vedených 

v rámci krajského ředitelství a tedy i na spisy nižších organizačních článků v rámci kraje. 

Pomocí systému Evidence trestního řízení je možné vést spisy trestního řízení, 

přestupkového řízení a čísla jednací rozdělená na čísla spadající pod protokol událostí a 

čísla běžné agendy spojené s činnostmi policie. Zde je nutno připomenout, že veškeré 

operace a to i náhled na omezený výpis činu, jsou monitorovány a zaznamenány. Uživatel, 

který provádí dotaz do cizího spisu je tedy identifikován a jsou zaznamenány všechny 

operace nad spisem provedené. Přístup do podrobného náhledu spisu eventuelně přímo do 

spisu je vázán oprávněními uživatele a jeho příslušností k základnímu útvaru, tedy jeho 

rolí. Hlavní panel dále umožňuje základní operace se spisem, jeho založení, editování, 

převod do jiného typu apod. Při vkládání nového záznamu do ETŘ je nejdříve vyplněn 

název dokumentu a následně je vybrán jeden z protokolů (trestný čin, přestupek, číslo 

jednací určené svodné události a číslo jednací. Trestné činy a přestupky jsou generovány 

ve společné číselné řadě, která je rozlišena spisovou značkou. Číselná řada u jednacího 

protokolu je oddělena. Uvedené číselné řady byly zpočátku vytvářeny nejvýše po úroveň 

okresního ředitelství (dnes územní odbor). V současnosti jsou tyto identifikátory vedeny 

v rámci krajského ředitelství s následujícím schématem: KRPU-4567-2/PŘ-2011-040864;  

písmena zde označují Krajské Ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje, následuje číslo 

dokumentu v pořadí příslušného protokolu spojené s podčíslem formuláře popřípadě jiného 

souboru spisu, za lomítkem je označení pro přestupkový protokol následovaný rokem 

vzniku dokumentu a kódovým označením základního útvaru příslušný spis zpracovávající. 

Ze struktury čísla jednacího (identifikátor spisu) lze potom odvodit, že všechna oddělení 

v rámci kraje sdílejí společnou evidenci příslušného protokolu a tedy i databázový a 

aplikační server tak zvaný KOTEC (konsolidované technické centrum).  

 K dalšímu funkčnímu vybavení systému patří práce s blokovými pokutami a to od 

vložení blokových pokut do systému, jejich přidělení konkrétnímu policistovi, evidence 

uložených a tedy i volných jednotlivých bloků BP, dotazy nad BP, jejich editace, opravy, 

vytváření souhrnných výpisů a pořizování dat pro potřeby dalších subjektů do 

problematiky BP zainteresovaných. Jde především o hlášení pro potřeby celního úřadu 

z pohledu vymáhání pokut nezaplacených a hlášení pro obecní úřady v souvislosti s BP 

zahrnutými do systému BODYS. Přístup do BP je opět ošetřen právy a rolí přistupujícího 

s ohledem na stav uložené BP. Editovat již uloženou pokutu může pouze policista který ji 

uložil a to pouze do okamžiku než je v závislosti na dalších souvislostech vázaných 

s blokovým řízením převedena do dalšího stavu. Dále je možné s BP nakládat pouze 

s ohledem na stav blokového řízení a přístupovými právy osoby k pokutě přistupující.  

Další oddíl hlavního panelu je určen pro práci s věcmi v souvislosti se spisy 

vedenými v systému. Jde o věci zajištěné a nalezené. V těchto souborech lze vznášet 

dotazy do seznamu evidovaných věcí, odkud je možné zjistit k jakému činu se vztahují, 

kde se nachází a další informace v souvislosti s věcí evidované. V posledním oddílu je 

umístěna nápověda pro práci se systémem a odkaz na individuální nastavení pro dotazy do 

systému a některé další položky uživatele. Závěr hlavní nabídky zobrazuje evidenční číslo 
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přihlášeného uživatele s uvedením jeho role, kódu útvaru, u kterého je zařazen a IP adresou 

pracovní stanice ze které uživatel do systému přistupuje.    

 

3.3.2 Rychlý panel         

 

Centrální část webové aplikace je rozdělena do dvou sloupců, které jsou dále 

děleny do jednotlivých karet. Pod hlavičkou karty je ve formě hypertextového odkazu 

zobrazen seznam konkrétních spisů a spoluprácí na spisech přidělených uživateli. Pravý 

sloupec je určen především řadovým zaměstnancům, kdy první karta informuje uživatele o 

stavu jeho účtu. Je zde zobrazen datum poslední změny přístupového hesla, doba platnosti 

hesla a případná doporučení týkající se účtu uživatele. Poslední položkou karty je odkaz 

změna hesla, který přihlášenému otevře okno, kde lze změnu provést. K této kartě je třeba 

ještě uvést, že heslo umožňující vstup do systému je platné 3 měsíce a do vypršení této 

lhůty je třeba jej změnit. Nové heslo nesmí být totožné s některým z předchozích hesel a 

dále musí splňovat tyto požadavky: minimálně 8 znaků obsahujících alespoň 3 typy znaků 

(velká a malá písmena, číslice, speciální znaky).  

Levý sloupec rychlého panelu obsahuje karty přístupné především vedoucím 

pracovníkům útvarů a zaměstnancům spisové služby. Zde může oprávněný uživatel 

přijímat, přerozdělovat, schvalovat a odesílat soubory související s úkoly trestní 

přestupkové, správní a jednací agendy jednotlivých protokolů. Díky této sekci má vedoucí 

pracovník přehled o stavu rozpracovanosti spisů vedených u útvaru.  

V březnu roku 2010 byl na KŘP MsK do systému zahrnut i modul datových 

schránek sloužící ke komunikaci institucí v oblasti veřejné správy, kterou upravuje Zákon 

o elektronických úkolech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 ze dne 17. 

Července 2008. V současnosti je tento modul provozován v rámci celé policie. Vzhledem 

k datové izolovanosti IS ETŘ jsou vytvořeny spojovací uzly, ze kterých jsou zprávy 

distribuovány do systému nebo příslušné instituci veřejné správy. K obsluze datové 

schránky jsou oprávněni vedoucí pracovníci útvaru, popřípadě osoba s přiděleným 

oprávněním. Nad sloupci centrální části panelu je karta obsahující aktuální informace a 

návody pro práci se systémem a karta pro možné zanesení dokumentů souvisejících 

s činností oddělení. 

V prostoru rychlého panelu je prováděna hlavní práce s aplikací, práce s příslušným 

spisem. Po založení případně při editaci spisu se zobrazí jeho úvodní stránka (viz obr. 6), 

která je dále dělena do jednotlivých oddílů. Na liště panelu je zobrazen identifikátor spisu a 

popis události. Ikony před identifikátorem odkazují na další možné součásti spisu jako 

jsou: soubory v elektronické podobě vzniklé mimo aplikaci; formuláře přiložené ke spisu 

s možností výběru požadovaného formuláře; ikona plánu prověřování pro průběžnou 

kontrolu rozpracovanosti spisu a ikona pro editaci nahlíženého spisu. Po kliknutí na 

identifikátor spisu je uživatel přesměrován na celkový náhled dokumentu. Každému spisu 

je s jeho oficielním identifikátorem přiděleno automaticky i ID, které se zobrazuje na pravé 

straně lišty. Pomocí následujícího řádku může uživatel listovat mezi přístupnými spisy, 

vkládat důvody přístupu a to zejména u spisů, kde uživatel není zpracovatelem, měnit 

popis události a průběžně ukládat editovaná data. 
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V hlavním pracovním prostoru je soubor karet, jejichž množství a specifikace 

odpovídá modulu ve kterém je spis veden. Obrázek č. 6 představuje náhled na modul čísla 

jednacího se souborem karet: Jednací protokol – určen především pro pracovníky spisové 

služby; Popis – zde jsou uvedeny základní časové údaje události se stručným popisem 

stavu; Osoby a firmy – karta pro vkládání osob majících vztah k události, data jsou zde 

porovnávána s již existujícími záznamy v ETŘ a s CRO; Vozidla – viz karta osoby a firmy, 

zde je CRO nahrazena CRV; Věci – zde jsou evidovány věci založené ke spisu mající 

vztah k vzniklé události, opět jsou zde data porovnávána s existujícími záznamy; karty 

Přiděleno a Pokyn slouží pro rozšíření okruhu osob s oprávněným přístupem ke spisu a pro 

úkoly zadávané dozorujícím uživatelem; Omezení – v náhledu zobrazuje základní údaje o 

omezení osoby na svobodě v souvislosti s projednávanou událostí a v detailu potom čas 

začátku a konce omezení, zákonný důvod omezení a další náležitosti vyžadované 

příslušným protokolem; poslední karta v našem případě Spolupráce – umožňuje přizvat 

k události další místně příslušný útvar resp. jeho zaměstnance k provedení dílčích úkonů 

v projednávané věci. Uvedený soubor karet je specifický pro protokol čísel jednacích. U 

dalších protokolů jsou tyto rozšířeny s ohledem na závažnost zpracovávané události. 

Některé z karet mohou být dále hierarchicky rozšířeny o vnořené karty jako na našem 

obrázku, kde je karta Jednací protokol dále rozšířena o Dokumenty, Postoupení spisu a 

Uzavření spisu.   

 

 

Obrázek 6: Náhled spisu 
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4. Návaznost IS na ostatní aplikace v rámci plnění úkolů policie 

 

 

K zajištění plné funkcionality systému je třeba, aby tento podporoval spolupráci 

s ostatními aplikacemi a to nejen v rámci policie.  Z počátku bylo nutné nastavit spolupráci 

zaváděného IS ETŘ se stávajícími aplikacemi kterými byly IS DTS a ZIS 2000. Tímto 

byla zajištěna kontinuita protokolu a jeho snadnější přenos do komplexnějšího systému. 

Dalším úkolem bylo provázat systém s dalšími přístupnými aplikacemi. První verze IS 

ETŘ proto umožňovaly převod nashromážděných dat do IS DTS a ZIS 2000. 

V současnosti již stávající verze tento transfer neumožňují a například systém ZIS je 

provozován jen jako schránka archivující události do něj zavedené. Spolu s končícími 

archivními lhůtami jednotlivých událostí je tento systém postupně základními útvary 

opouštěn. Obdobná situace je i u IS DTS. V souvislosti s elektronizací státní správy, kdy 

jednotlivé úřady rovněž přechází na systémy spravující záležitosti úřadu, dochází k potřebě 

vzájemné výměny dat v souvislosti s agendou na příslušném úřadu vedenou. Poslední 

verze ETŘ proto nabízejí přenos relevantních dat do SVI, na státní zastupitelství, obecní 

úřady a celní správu. Vzhledem k datové izolovanosti sítě Intranet je převážná většina 

spoluprácí s institucemi státní správy vedená prostřednictvím datových zpráv nebo jako 

v případě státního zastupitelství jsou zřízeny kontaktní uzly, kterými je přenos relevantních 

dat naplňován.  

 

 

Obrázek 7: Omezený výpis události 

  

 

Návaznost na ostatní aplikace využívané a vedené v rámci plnění úkolů policie je 

patrná na obr. č. 7, kde jsou v nabídkové liště zobrazeny některé ze stávajících aplikací 

jako například: IS Událost, KSU, P-Zbraň, Banka, jiné ETŘ, SVI, PIOS a odkazy pro práci 
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s datovou zprávou. Při vkládání osob vztahujících se k vedenému spisu jsou tyto 

prostřednictvím CRO tak zvaně ztotožněny s údaji v registru zanesenými. Další možností 

při vkládání osoby přítomné události je její prověření prostřednictvím IS Bedrunka. 

Pomocí dotazu vzneseného z karty Osoby a firmy do jmenovaného systému je možné 

prověřit zda je osoba vedena: CRŘ, EMV, TUDU, D-Zbraně, PATROS, SIS, ENO,  IS 

Interpolu – ICIS, ENO, TELEFOTO, SPPO popřípadě v jiné evidenci do které je policie 

oprávněna nahlížet popřípadě ji spravovat. Spolupráce ETŘ s IS Bedrunka je zřejmá i na 

kartě Vozidla, kde systém čerpá informace k zúčastněnému dopravnímu prostředku 

prostřednictvím IS Bedrunka obdobně jako u karty Osoby. 

U karty Věci je využívána spolupráce s IS KSU. V tomto případě je záznam po 

zaevidování příslušné věci exportován do systému KSU k dalšímu využití. Spolupráce se 

systémem KSU je využívána především u trestních spisů a některých spisů přestupkového 

řízení. Dalším příkladem exportu dat do jiného systému je situace u svodných událost í, 

jejichž výpis se prostřednictvím ETŘ zasílá na příslušné operační středisko do IS Událost. 

Jestliže je součástí věcí evidovaných u příslušného spisu i odcizená zbraň, potom je nutné 

odeslat záznam do systému P-Zbraň. Obdobně je tomu u výskytu padělané bankovky, kdy 

je odesílán záznam do IS Banka.  Pro případ, že se ve spisu vyskytuje osoba mladší 18 let, 

je možné odeslat formulář o události do systému Včasné intervence (SVI) u příslušné 

pověřené obce a to formou datové zprávy. Modul datových zpráv je jedním z posledních 

rozšíření IS ETŘ. Vzhledem k striktní datové izolovanosti systému byly na krajských 

ředitelstvích vytvořeny uzlové body. Prostřednictvím podatelny datových zpráv dochází ke 

komunikaci orgánů státní správy a příslušného útvaru policie zastoupeného IS ETŘ. 

V souvislosti s exportem dat může vzniknout potřeba data uložená v ETŘ převést mimo 

systém. Zde je možnost exportovat základní data spisu do souboru ve formátu XML.   

Při práci policie vznikají dokumenty i mimo systém ETŘ jak je tomu například u 

systému využívaného službou dopravní policie, která zpracovává část své agendy na 

přenosné pracovní stanici. Systém LostusNotes instalovaný v přenosné stanici je určen 

pouze pro potřeby dopravní policie a IS ETŘ v 3.6 již umožňuje převod dat a dokumentů 

vzniklých v terénu přímo do ETŘ bez nutnosti instalace klienta pro import dat. Po převodu 

dopravní události do ETŘ pomocí servisních tabulek je nutno importovaná data 

zkontrolovat a popřípadě je doplnit. Kontinuitu číselné řady trestných činů a přestupků lze 

částečně zachovat rezervací spisových značek, kdy jsou jednotlivé události následně 

doplňovány s ohledem čas jejich vzniku.    

 

 

5. Přínos IS pro práci policie a jeho další možné rozšíření nejen   v 

trestním řízení 

 

 

 

Spuštěním celorepublikového provozu IS ETŘ získala policie nástroj, který jí 

umožňuje vést jednotnou agendu trestního, přestupkového a správního řízení. Součástí 
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jednotlivých protokolů je souhrn formulářů vytvořených pro ETŘ. Při zakládání 

konkrétního listu formuláře jsou díky provázanosti jednotlivých modulů již částečně 

předvyplněny příslušnou položkou. Tato skutečnost umožňuje zrychlit a současně 

zefektivnit práci uživatele.  Implementované verzování dokumentů je vhodné při práci více 

zpracovatelů na konkrétním spise, kde lze sledovat postup prací. V souvislosti s prací více 

uživatelů na jednom spise pak mohou uživatelé na sobě nezávisle činit současně několik 

kroků v aplikaci a to z různých stanic. Možný konflikt přístupu respektive editaci shodné 

položky je zde ošetřen institutem oprávnění z pohledu práv uživatele, popřípadě 

delegováním autority prostřednictvím vynucení přístupu. Provázanost ETŘ s dalšími 

systémy policie a policií využívaných zjednodušuje práci se spisem. Zpracovatel již 

nemusí přecházet fyzicky do požadovaného systému a požadovaná data jsou mu 

prostřednictvím ETŘ poskytnuta, nebo systémem zpracována pro potřeby jiné aplikace. 

Připojením modulu datových zpráv IS získal další prostředek pro komunikaci s orgány 

státní správy bez nutnosti předání dokumentů v listinné podobě nebo na datovém nosiči.  

Od 1. 1. 2011 jsou například sestavy vzniklé v ETŘ v souvislosti s jejich odesíláním do 

BODYS přenášeny na příslušnou pověřenou obec prostřednictvím ústředního spisového 

uzlu (USU) na nadřízeném krajském ředitelství.  

Hlavním úkolem policie je objasňování trestných činů a s tím souvisí i spolupráce 

s orgány státní správy do této problematiky zahrnutých. Jde o komunikaci se soudy, která 

je vedena prostřednictvím datových schránek. Dalším zainteresovaným jsou úřady státních 

zastupitelství, kde v současnosti probíhá první etapa zpřístupnění ETŘ. Tato byla zahájena 

25. 10. 2010 u KŘP Jihomoravského kraje. V tomto případě se jedná o přímé propojení 

policie a příslušného státního zastupitelství prostřednictvím neveřejné datové sítě. Pro 

potřeby státního zastupitelství byl v souvislosti s tímto projektem vytvořen modul ETŘ 

Lite. Pro přístup do systému je i zde nutné mít zřízené konto uživatele, zavedené 

administrátorem policie a musí být splněny některé další požadavky. Oprávněný státní 

zástupce pak po přihlášení do odlehčené verze ETŘ získá náhled na jím dozorovaný spis, 

který obsahuje strukturovaná data, soubory a formuláře založené do spisu. Státní zástupce 

nemá oprávnění spis editovat a nejsou mu zobrazeny ani pokyny vedoucího a hlavního 

zpracovatele připojené do spisu na základním útvaru policie. V případě potřeby může 

státní zástupce zadat zpracovateli spisu pokyny prostřednictvím ETŘ. Tento modul, jak 

jsem již uvedl je ve stádiu první etapy, jsou tedy zjišťovány přenosové možnosti sítě a 

korigovány potřeby jednotlivých složek. 
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Závěr 

 

 

Podle mého názoru je IS ETŘ efektivní systém přispívající ke zkvalitnění služeb 

policie. I zde však lze nalézt drobné nedostatky související především s přísnou datovou 

izolovaností sítě Intranet. Komunikace s orgány státní správy prostřednictvím USU je 

v některých případech nepružná a to především v mimopracovní dobu, kdy jsou potřebné 

informace nedostupné a tím se prodlužuje čas potřebný k vyřízení projednávané události. 

Toto je zřejmé například při vyžádání informací z Rejstříku trestů, na kterých následně 

závisí další úkony v procesu trestního eventuelně přestupkového řízení.   

Při své práci jsem využíval poslední verzi aplikace IS ETŘ ver. 3.6 Marlowe HF 

10. Z pohledu uživatele se základními přístupovými právy je funkcionalita systému na 

dostačující úrovni. Drobné nedostatky bych spatřoval v oblasti formulářů, kde některé 

předvolby ne zcela vyhovují aktuálním požadavkům na konkrétní obsahovou stránku 

formuláře. Tento nedostatek je možné řešit prostřednictvím administrátora nadřízené 

součásti policie, který má možnost oprávněné požadavky na změny formulářů provést. 

Větší nedostatek spatřuji například u modulu Blokového řízení. Při zadávání blokové 

pokuty je seznam právních kvalifikací nepřehledný a neúplný. Domnívám se však, že je to 

pouze následek nepřehlednosti a neustálých změn v právním řádu, který by se mohl v 

nejbližší době stabilizovat a přispět tak zefektivnění IS ETŘ a to nejen v rámci blokového 

řízení.  

Informační systém Evidence Trestního řízení, který v současnosti využívají 

všechny složky Policie je stále ve vývoji a jsou tak rozšiřovány jeho možnosti v souvislosti 

s plněním úkolů policie. Dokladem toho je i zavedení modulu datových zpráv, který 

umožňuje komunikaci s dalšími orgány veřejné správy. Jako další vývoj systému 

předpokládám jeho propojení se státními zastupitelstvími, které je v současnosti 

v testovacím provozu KŘP  Brno. Další následující institucí v oblasti trestního řízení jsou 

soudy. Propojení zainteresovaných stran v nastíněné problematice trestního řízení by tak 

přispělo ke snížení nákladů na zhotovování listinné formy spisů, kdy tyto by byly 

k dispozici státním zástupcům a soudcům v elektronické podobě. Přínos této spolupráce je 

i v efektivnějším využití času, kdy doručování jednotlivých spisů mezi zmíněnými úřady je 

někdy dosti komplikované.   
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Přílohy: 

 
 

Příloha 1.  Přehled provozovaných informačních systémů. 

 

      Dokumen
tace 

Inform
ační 
systé
m 

  

Název IS Věcný 
gestor 

Interní akt Aktualiza
ce 

Vznik/ 
aktuali
zace 

Int 

AISÚ  CIAP SKPV ZPPP 71/2009, ZPPP 
43/2010  

Průběžně     

AKV (LOOK) CIAP SKPV RPP 53/2007, RPP 
69/2008  

2001 2001/2
002 

  

AVIZO CIAP SKPV ZP PP 90/2003, ZP PP 
24/2005  

Průběžně 2002/ I 

BANKA ÚOOZ ZP PP 9/2010  Průběžně /2009 I 
BLOKACE CIAP SKPV ZPPP 192/2008  2001 1995/2

001 
X 

BLOKACE MT  CIAP SKPV ZP PP 169/2008  Průběžně 2007   
BODYS CIAP SKPV RPP 82/2006  Průběžně 2006   
C-AFIS   ZP PP 30/2005 Průběžně 2002/2

002 
I 

C-ENO ŘSCPP    Průběžně 1998/2
000 

I 

C-LOOK CIAP SKPV ZP PP 53/2007  2003 2003 I 
C-SEUD (centrální 
verze) 

CIAP SKPV NMV 28/1997 Průběžně 2000/2
002 

I 

C-SPPO  
(dříve C-SOV) 

CIAP SKPV ZPPP 8/2005, ZPPP 
54/2005  

Průběžně 1999/2
002 

I 

C-TUDU ŘSCPP    Průběžně 1998/2
000 

I 

CENTRÁLNÍ 
SPRÁVA 
ČÍSELNÍKŮ 

CIAP SKPV ZP PP 97/2007        

CENTRÁLNÍ 
ÚLOŽIŠTĚ 

CIAP SKPV ZP PP 86/2009        

CENTRÁLNÍ WWW 
SERVER 

CIAP SKPV          

CIS ŘSCPP ZP PP 159/2004, ZP PP 
86/2007  

Průběžně VI. 
2004/ 

A 

D-ZBRANĚ ŘSSČ PP 
ČR 

ZP PP 9/2006  Průběžně 2002/ I 

DISPEČER - MAJÁK 
158 

Operační 
odbor PP 

ZP PP 19/2005  Průběžně     

DOPRAVNÍ 
ZPRAVODAJSTVÍ 

Operační 
odbor PP 

ZP PP 58/2010  Průběžně     

http://datauskpv.pcr.cz/poznatky/aisu/poznatky_aisu.htm
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/platne/34190-408.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/51601-5808.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/51601-5808.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/LOOK_3.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/17320-4088.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/17475-265.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/17475-265.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/AVIZO_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/9016-511.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/15402-7511.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/15402-7511.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/46862-6154.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/BLOKACE_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/23185-2642.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/BLOKACE_MT_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/17369-9252.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/BODYS_1.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/6949-449.RTF
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/C-AFIS_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/8943-7715.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/C-ENO_2.html
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/C-LOOK_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/17320-4088.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/C-SEUD_2.html
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/C-SEUD_2.html
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/nmv28-1997.doc
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/c-sppo.htm
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/c-sppo.htm
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/8640-1418.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/15396-631.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/15396-631.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/C-TUDU_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/11441-6854.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/35866-7843.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/CIS_2.htm
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/8575-7494.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/15019-3530.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/15019-3530.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/D-ZBRANE_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/10031-9036.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/8733-1287.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/52745-2943.rtf
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DTS CIAP SKPV ZPPP 8/2005, ZPPP 
54/2005  

2002 2002/ X 

E-ASF Interpol ZP PP 107/2006  Průběžně     
E-SIAŘ   ZP PP 222/2008  Průběžně     
EDN ŘSDP PP 

ČR 
ZP PP 156/2009  Průběžně 1994/2

002 
A 

EDPV     1997 1997/ X 
ESSK CIAP SKPV ZPPP č. 6/2010  Průběžně 2000/2

002 
A 

ETŘ   RPP 125/2008      A 
FODAGEN ÚSKPV RPP 67/2009  Průběžně 2004 A 
GEOGRAFICKÉ 
PRODUKTY 

  RPP 58/2009  Průběžně   A 

IISSDE - konta   RPP 133/2008, RPP 
154/2009  

    A 

Instruktáž, KEP 
přístupy správce 

ŘSDP PP 
ČR 

RPP 51/2010      A 

JMENOVKA CIAP SKPV ZP PP 93/2006, ZP PP 
110/2008  

1997 1997/ A 

KATASTR-dálkový 
přístup do katastru 
nemovitostí–konta  

CIAP SKPV RPP 50/2009, RPP 
167/2009  

    A 

KONTROLA CIAP SKPV ZP PP 78/1999, ZP PP 
50/2004, RPP 22/2006, 
RPP 12/2010, RPP 
228/2008  

2002 1999/2
002 

A 

KSU CIAP SKPV ZP PP 72/2007  2001 2001/ A 
MÝTO-evidence 
údajů o mýtném–
konta 

  RPP 80/2010, Příloha 
č.1, Příloha č.2  

    A 

OČISTA CIAP SKPV ZP PP 93/2006  Průběžně     
OPATŘENÍ   ZP PP 75/2007, ZP PP 

55/2010  
2002 2002/ X 

PATRMV CIAP SKPV NMV 13/2002, ZPPP 
73/2007  

1998 1998/2
002 

A 

PATROS CIAP SKPV NMV 13/2002, ZPPP 
73/2007  

1998 1998/2
002 

A 

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

  ZP PP 171/2006  Průběžně   I-
PA
TR
MV
, I-
PA
TR
OS 
I-
SE
UD 

PERIODA CIAP SKPV   2006 2006 A 
PAF - 
POZNATKOVÝ 
ANALYTICKÝ FOND 

CIAP SKPV ZPPP 71/2009, ZPPP 
43/2010  

    A 

PAF - AISU CIAP SKPV ZPPP 71/2009, ZPPP 
43/2010  

    A 

PAF - CIAP SKPV ZPPP 71/2009, ZPPP     A 

http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/DTS_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/8640-1418.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/15396-631.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/15396-631.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/6985-617.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/24047-3009.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/EDN_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/43145-2439.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/EDPV_2.html
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/ESSK_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/46452-1541.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/12064-3394.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/FODAGEN_2.htm
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/33826-5134.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/32427-2022.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/12326-7881.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/42912-8256.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/42912-8256.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/52574-866.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/JMENOVKA_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/6980-7162.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/11899-6419.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/11899-6419.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/31464-3728.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/45055-3474.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/45055-3474.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/KONTROLA_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/21416-5038.DOC
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/21431-7057.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/21431-7057.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/21433-8765.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/47034-8015.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/24560-493.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/24560-493.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/KSU_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/7035-6208.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/55424-1807.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/55427-1321.doc
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/55427-1321.doc
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/55429-5649.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/6980-7162.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/OSH_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/7061-7964.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/52658-8059.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/52658-8059.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/PATRMV_2.html
http://web.mv.cz/ol/vestnik/2002/ca16/13nmv.doc
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/7042-2371.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/7042-2371.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/PATROS_2.html
http://web.mv.cz/ol/vestnik/2002/ca16/13nmv.doc
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/7042-2371.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/7042-2371.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/7673-7071.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/PERIODA.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/34190-408.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/51601-5808.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/51601-5808.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/34190-408.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/51601-5808.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/51601-5808.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/34190-408.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/51601-5808.rtf
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ODPOSLECHY TP 43/2010  
PAF - VÝPISY TP CIAP SKPV ZPPP 71/2009, ZPPP 

43/2010  
    A 

PSEUD CIAP SKPV RPP 157/2009  Průběžně 2009/ A 
P-ZBRANĚ ŘSSČ PP 

ČR 
ZP PP 74/2007  Průběžně 2004/ I 

PYROTECHNICKÁ 
DATABÁZE 

Pyrotechnic
ký odbor 

ZP PP 19/2007        

SEBEVRAŽDY CIAP SKPV ZPPP č. 6/2010 2002 2001/2
002 

X 

SIS CIAP SKPV ZP PP 71/2007, ZP PP 
169/2007, ZP PP 
153/2008  

Průběžně 2007 I 

SPPO CIAP SKPV ZPPP 8/2005,, ZPPP 
54/2005  

2002 2001/2
002 

X 

SPRÁVA 
PŘÍSTUPOVÝCH 
KONT 

OSKOU PP 
ČR 

RPP 136/2009,    2009   

TELEFOTO CIAP SKPV ZP PP 42/1998  Průběžně 1997/2
002 

I 

TeraStudio - konta   RPP 58/2009      A 
UDÁLOST - 
centrální server 

Operační 
odbor PP 

ZPPP 136/2006, ZPPP 
199/2006, ZPPP 
84/2007  

2000 1998/2
000 

A 

VICLAS CIAP SKPV ZP PP 173/2009    1995   
Z-EDN ŘSDP PP 

ČR 
ZP PP 71/2005  Průběžně 2001/2

002 
I 

EHZÚTŘ ZAHÁJENÍ CIAP SKPV ZPPP č. 6/2010  2002 2002/2
002 

A 

ZASTUPITELSKÉ 
ÚŘADY 

Operační 
odbor PP 

ZP PP 60/2010  Průběžně     

ZIS 2000 ŘSPP PP 
ČR 

ZP PP 178/2006  Průběžně 2002/2
002 

I 

ZOP CIAP SKPV ZP PP 90/2003, ZP PP 
24/2005  

Průběžně 2001/2
002 

I 

EHPVTŘ 
ŽALOVATELNOST 

CIAP SKPV ZPPP č. 6/2010  2002 2002/ A 

 

A = Ano 
X = Nevyžaduje 
I = Interaktivní součást IS 
L = Lokální IS (s dokumentací) 

1. Uživatelská dokumentace u některých provozovaných IS není vždy 
aktualizována v souladu s vývojem softwaru. Rychlý vývoj softwaru a reakce na 
připomínky uživatelů se ne v plné míře promítají do původní dokumentace. 

2. Při umísťování uživatelské dokumentace na Intranet vycházet z požadavků 
uživatelů. 

Aktualizováno: 4.6.2010 dle znění rozkazu č. 21/2010 ředitele Centrály informatiky a 

analytických procesů SKPV PP ČR 

 

http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/34190-408.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/51601-5808.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/51601-5808.rtf
http://cportal.pcr.cz/PSEUD/PSEUD.asp
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/43157-1918.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/P-ZBRANE_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/7048-1898.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/6036-9711.rtf
http://cportal.pcr.cz/inf_sys/Systemy_popis/SEBEVRAzDY_2.html
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/46452-1541.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/6839-9363.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/13177-2565.rtf
http://logtestpp.pcr.cz/kniha/siar/orig/13177-2565.rtf
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Příloha 2 - PRAVIDLA PŘIDĚLOVÁNÍ PŘÍSTUPŮ 

 

1. Náhled 

 

 Pokud není zapnuta bezpečnost, pak všichni vidí vše 

 Pokud je spis blokovaný, přístup má pouze uživatel dle natavení ETŘ 

(typicky zpracovatel a vedoucí) nastavení: „Do uzamčeného deliktu smí“ 

 Pokyny v náhledu se zobrazují jen uživatelům dle nastavení „Komu 

zobrazovat pokyny v náhledu“ 

 Uživatel z SKPV může vidět i položky DTS 

 Pro role zpracovatel, vedoucí, sekretářka, administrátor, operátor a vedení 

se zobrazují všechny položky kromě formulářů i bez udání důvodu 

 Seznam formulářů pak vidí role dle nastavení „Seznam formulářů v náhledu 

na delikt může vidět“ 

 Pokud je bezpečnost nastavena na střední úroveň, bez udání důvodu se 

zobrazí všechny údaje včetně formulářů rolím: zpracovatel, vedoucí, 

sekretářka, administrátor, operátor, vedení, operační. Po udání důvodu se 

zobrazí všechny údaje včetně formulářů 

 Pokud nemá uživatel vyšší oprávnění, zobrazí se mu jen redukovaný 

(základní) výpis: Základní údaje o deliktu, Údaje o lokalitě, Stopy, 

Zpracovatelé 

 

2. Editace 

 

 Pokud má uživatel z SKPV přístup k editaci, zobrazují se mu i položky DTS 

 Pokud je spis blokovaný, přístup má pouze uživatel dle natavení ETŘ 

(typicky zpracovatel a vedoucí): „Do uzamčeného deliktu smí“ 

 Pokud není zapnuta bezpečnost, pak všichni vidí vše 

 Pokud je spis ukončen má přístup jen role dle nastavení: „Přístup do 

editace ukončeného deliktu pro“ 

 Plný přístup pro: administrátor, zpracovatel, operátor, vedoucí útvaru, kde 

je spis veden, vedoucí jednoho z aktivních zpracovatelů, sekretariát z 

útvaru, kde je spis veden, sekretariát jednoho z aktivních zpracovatelů, 

vedoucí útvaru, kde byl spis veden, sekretariát z útvaru, kde byl spis veden 

 Nastavením „Přístup k editaci deliktu v rámci celého okresu také pro (mimo 

standardních nastavení)“ lze přidat plný přístup i pro role inspektor, vedení, 

operační, technik, skladník 

 dále pro střední bezpečnost: 
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o spis je předán na SKPV a uživatel je z SKPV – plný přístup 

o spis je předán na SKPV a uživatel není z SKPV – žádný přístup 

o spis je na OOP a uživatel je z SKPV (nezávisle na tom, zda spis má 

zpracovatele) – plný přístup 

o spis je na OOP a nemá zpracovatele – plný přístup 

o spis je na OOP, má zpracovatele a uživatel je z obvodu, kde je spis 

veden – plný přístup 

o spis je na OOP, má zpracovatele a uživatel není z obvodu, kde je 

spis veden – žádný přístup 

 dále pro nejvyšší bezpečnost: 

o spis již má přidělené zpracovatele – pokud nedostal přístup na 

základě předchozích pravidel - žádný přístup 

o spis je předán na SKPV a uživatel je z SKPV – plný přístup 

o spis je předán na SKPV a uživatel není z SKPV – žádný přístup 

o spis je na OOP – přístup dle nastavení „Pokud je spis na OOP a 

nemá zpracovatele“ : přístup mají všichni nebo uživatel z daného 

OOP nebo uživatel z SKPV 

 

3. Formuláře 

 

 Pokud je spis blokovaný, přístup má pouze uživatel dle natavení ETŘ 

(typicky zpracovatel a vedoucí): „Do uzamčeného deliktu smí“ 

 Pokud není zapnuta bezpečnost, pak všichni vidí vše 

 Pokud nemá uživatel přístup k danému typu deliktu (TČ, PŘ, ČJ), a je 

povolena volba v nastavení „Platí i pro uživatele, kteří nemají přístup do 

protokolu (TČ, PŘ nebo ČJ)“ má uživatel přístup jen k formulářům 

povoleným v nastavení „Formuláře, které lze zapsat vždy“ 

 Pokud je spis ukončen má přístup verifikátor a dále jen role dle nastavení: 

„Přístup k formulářům ukončeného deliktu pro“ 

 Plný přístup pro: administrátor, zpracovatel, operátor, inspektor, vedoucí 

útvaru, kde je spis veden, vedoucí jednoho z aktivních zpracovatelů a 

vedoucí útvaru, kde byl spis přijat podle nastavení „Zpřístupnit formuláře 

vedoucímu "útvaru přijal" pro“ buď pro náhled, nebo pro editaci 

 Pokud není spis na SKPV, pak se nezobrazují formuláře pro založení: 

Usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160/1 a Usnesení o zahájení tr. 

stíhání mladistvého §160/1 

 Uživatel s rolí vedení má navíc přístup pro editaci k formulářům kontrola 

SKPV a univerzální formulář 

 Uživatel s rolí sekretářka má navíc přístup pro editaci k formuláři obsah 

spisu 
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 Uživatel s rolí skladník má navíc přístup pro Potvrzení o vrácení věci 

(náhled a založení nového), Usnesení o vydání (vrácení) věci dle §80/1 

(náhled), Vyrozumění o vrácení věci (náhled) 

 Uživatel s rolí technik má navíc přístup pro Protokol o prohlídce těla podle 

§114/1 (náhled a založení nového), Protokol o ohledání místa činu (náhled a 

založení nového) a dožádání o provedení odborného vyjádření (náhled a 

založení nového) 

 V nastavení „Formuláře, které lze zapsat vždy“ lze nastavit některé typy 

formulářů, ke kterým mají přístup všichni uživatelé. Pokud nemají již právo 

plné editace, pak takto povolený typový formulář mohou zakládat a mají 

plné právo pro formuláře daného typu, jejichž jsou vlastníky (naposledy 

měnil). Formuláře daného typu od jiných uživatelů nevidí 

 Pokud uživatel nemá plný přístup a může do svých formulářů (viz níže), 

uvidí jen ty formuláře, jejichž je vlastníkem (naposledy změnil). Formuláře 

od jiných uživatelů neuvidí 

 Uživatel s rolí vedení nebo verifikátor KSU, má právo náhledu na všechny 

formuláře + editace jejichž je vlastníkem 

 Uživatel s rolí operační, technik nebo skladník má právo editace jejichž je 

vlastníkem 

 Dále pro střední bezpečnost: 

o spis je předán na SKPV a uživatel je z SKPV – plný přístup 

o spis je předán na SKPV a uživatel není z SKPV – pokud nedostal 

přístup na základě předchozích pravidel - žádný přístup 

o spis je na OOP a uživatel je z SKPV (nezávisle na tom, zda spis má 

zpracovatele) – plný přístup 

o spis je na OOP a nemá zpracovatele – plný přístup 

o spis je na OOP, má zpracovatele a uživatel je z obvodu, kde je spis 

veden – plný přístup 

o spis je na OOP, má zpracovatele a uživatel není z obvodu, kde je 

spis veden – pokud nedostal přístup na základě předchozích pravidel 

- žádný přístup 

 Dále pro nejvyšší bezpečnost: 

o spis již má přidělené zpracovatele – pokud nedostal přístup na 

základě předchozích pravidel - žádný přístup 

o spis je předán na SKPV a uživatel je z SKPV – přístup pro náhledy 

a tvorbu nových + editace jejichž je vlastníkem 
o spis je předán na SKPV a uživatel není z SKPV – pokud nedostal 

přístup na základě předchozích pravidel - žádný přístup 

o spis je na OOP, nemá zpracovatele a uživatel je z obvodu, kde je 

spis veden – plný přístup 

o spis je na OOP a nemá zpracovatele a uživatel není z obvodu, kde je 

spis veden – vždy právo editace jejichž je vlastníkem + navíc 

přístup pro náhled (pokud nedostal vyšší přístup na základě 

předchozích pravidel) dle nastavení „Pokud je spis na OOP a nemá 

zpracovatele“ pro uživatele: přístup mají všichni nebo uživatel 

z SKPV 
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4. Soubory 

 

 Pokud je spis blokovaný, přístup má pouze uživatel dle natavení ETŘ 

(typicky zpracovatel a vedoucí) nastavení: „Do uzamčeného deliktu smí“ 

 Pokud není zapnuta bezpečnost, pak všichni vidí vše 

 Pokud je spis ukončen má přístup jen role dle nastavení: „Přístup k 

souborům ukončeného deliktu pro“ 

 Všechny role se řídí dle nastavení „Přístup k souborům“ 

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ V ZÁVISLOSTI NA STAVU SPISU 

Nejvyšší stupeň bezpečnostní politiky 

 

Tabulka 3.1. Spis na OOP a nemá zpracovatele 

Editace Formuláře 

spis na OOP a nemá zpracovatele 

žádný přístup = pro roli "OSTATNÍ" a 
"SKLADNÍK" - prohlížení 

E = pro všechny z obvodu, kde je spis veden 

plný přístup = pro všechny ostatní E = pro vedoucího z obvodu, kde je spis veden 

plný přístup = role "OPERÁTOR" E = pro roli "OPERÁTOR" 

plný přístup = role "VEDENÍ" a "OPERAČNÍ 
DŮSTOJNÍK" 

E = pro vlastníka formuláře 

 V = pro roli "VERIFIKÁTOR" 

V = pro roli "VEDENÍ" + E pro formulář "Záznam 
o kontrole SKPV" 

NV = pro všechny ostatní 

0 = pro roli "OSTATNÍ" 

Tabulka 3.2. spis na SKPV a nemá zpracovatele 

spis na SKPV a nemá zpracovatele 

žádný přístup = pro roli "OSTATNÍ" a 
"SKLADNÍK" - prohlížení 

E = pro vedoucího útvaru, kde je spis veden 

plný přístup = pro vedoucího a sekretariát 
útvaru, kde je spis veden 

E = pro roli "OPERÁTOR" 

pošta, spisovka = pro vedoucího a sekretariát 
útvaru, kde byl spis veden 

E = pro vlastníka formuláře 

plný přístup = role "TECHNIK" V = pro roli "VERIFIKÁTOR" 

plný přístup = role "OPERÁTOR" V = pro roli "VEDENÍ"+ E pro formulář 
"Záznam o kontrole SKPV" 

plný přístup = role "VEDENÍ" a "OPERAČNÍ 
DŮSTOJNÍK" 

NV = pro všechny z SKPV 

žádný přístup = pro všechny ostatní 0 = pro roli "OSTATNÍ" 

 0 = pro všechny ostatní 

Tabulka 3.3. spis má zpracovatele 

spis má zpracovatele 

plný přístup = pro vedoucího a sekretariát útvaru, 
kde je spis veden 

E = pro všechny zpracovatele a jejich 
vedoucí 

plný přístup = pro všechny platné zpracovatele E = pro vedoucího útvaru, kde je spis 
veden 
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plný přístup = pro všechny vedoucí kteréhokoliv z 
platných zpracovatelů 

E = pro roli "OPERÁTOR" 

plný přístup = role "TECHNIK" V = pro roli "VERIFIKÁTOR" 

plný přístup = role "OPERÁTOR" V = pro roli "VEDENÍ"+ E pro formulář 
"Záznam o kontrole SKPV" 

plný přístup = role "VEDENÍ" a "OPERAČNÍ 
DŮSTOJNÍK" 

0 = pro roli "OSTATNÍ" 

pošta, spisovka = pro vedoucího a sekretariát 
útvaru, kde byl spis veden 

0 = pro všechny ostatní 

pošta, spisovka = pro všechny sekretariáty 
kteréhokoliv z platných zpracovatelů 

 

žádný přístup = pro všechny ostatní 

Tabulka 3.4. vysvětlivky přístupů 

vysvětlivky a doplnění k editaci vysvětlivky přístupů k formulářům 

pošta, spisovka = zatím je realizován plným 
přístupem 

0 = žádný přístup 

položky DTS = přístup pro uživatele z SKPV E = úplný přístup 

položky DTS = přístup pro roli "OPERÁTOR" V = přístup k prohlížení (náhledy) 

změna věci (názvu) deliktu = přístup pro roli 
"OPERÁTOR" 

B = přístup pouze k "hlavičkám" formulářů, 
nikoliv k obsahu 

 N = lze zakládat nový formulář a vlastní 
založené i editovat 

přípustné kombinace 

NV = N + V 

NB = N + B 

vlastník tiskopisu = uživatel, který naposledy 
změnil formulář 

 

Střední stupeň bezpečnostní politiky 

Tabulka 3.5. spis na OOP, nezávisí na tom, zda má zpracovatele 

spis na OOP, nezávisí na tom, zda má zpracovatele 

žádný přístup = pro roli "OSTATNÍ" a 
"SKLADNÍK" - prohlížení 

E = pro všechny ostatní, pokud spis nemá 
zpracovatele 

plný přístup = pro všechny ostatní, pokud spis 
nemá zpracovatele 

E = pro všechny z obvodu, kde je spis 
veden, pokud má spis zpracovatele 

plný přístup = pro všechny z obvodu, kde je spis 
veden, pokud má spis zpracovatele 

E = pro všechny z SKPV 

plný přístup = pro všechny uživatele z SKPV E = pro vedoucího z obvodu, kde je spis 
veden 

plný přístup = role "TECHNIK" E = pro roli "OPERÁTOR" 

plný přístup = role "OPERÁTOR" E = pro vlastníka formuláře 

plný přístup = role "VEDENÍ" a "OPERAČNÍ 
DŮSTOJNÍK" 

V = pro roli "VERIFIKÁTOR" 

 V = pro roli "VEDENÍ" + E pro formulář 
"Záznam o kontrole SKPV" 

NV = pro všechny ostatní 

0 = pro roli "OSTATNÍ" 

Tabulka 3.6. spis na SKPV, nezávisí na tom, zda má zpracovatele 

spis na SKPV, nezávisí na tom, zda má zpracovatele 

žádný přístup = pro roli "OSTATNÍ" a 
"SKLADNÍK" - prohlížení 

E = pro všechny z SKPV 

plný přístup = pro všechny z SKPV E = pro roli "OPERÁTOR" 

plný přístup = role "TECHNIK" E = pro vlastníka formuláře 



 Jan Janouch: IS ETŘ 

2011  34 

 

 

 

plný přístup = role "OPERÁTOR" V = pro roli "VERIFIKÁTOR" 

plný přístup = role "VEDENÍ" a "OPERAČNÍ 
DŮSTOJNÍK" 

V = pro roli "VEDENÍ" + E pro formulář "Záznam 
o kontrole SKPV" 

žádný přístup = pro všechny ostatní 0 = pro roli "OSTATNÍ" 

 0 = pro všechny ostatní 

Tabulka 3.7. spis má zpracovatele - nastavení dalších přístupů společně s předchozími 

spis má zpracovatele - nastavení dalších přístupů společně s předchozími 

plný přístup = pro vedoucího a sekretariát útvaru, 
kde je spis veden 

E = pro všechny zpracovatele a jejich 
vedoucí 

plný přístup = pro všechny platné zpracovatele E = pro vedoucího útvaru, kde je spis 
veden 

plný přístup = pro všechny vedoucí kteréhokoliv z 
platných zpracovatelů 

E = pro roli "OPERÁTOR" 

plný přístup = role "TECHNIK" V = pro roli "VERIFIKÁTOR" 

plný přístup = role "OPERÁTOR" V = pro roli "VEDENÍ" + E pro formulář 
"Záznam o kontrole SKPV" 

plný přístup = role "VEDENÍ" a "OPERAČNÍ 
DŮSTOJNÍK" 

 

pošta, spisovka = pro vedoucího a sekretariát 
útvaru, kde byl spis veden 

pošta, spisovka = pro všechny sekretariáty 
kteréhokoliv z platných zpracovatelů 

 

 

 


