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USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 5. října 2000  č. 123 

 

k Návrhu strategie výstavby informačních systémů na podporu krizového plánování a 
řízení ve státní správě 

  
 
B e z p e č n o s t n í    r a d a    s t á t u 

 
 

I. b e r e   n a  v ě d o m í  Návrh strategie výstavby informačních systémů 
na podporu krizového plánování a řízení ve státní správě uvedený v části III 
předloženého materiálu s úpravami podle připomínek ze schůze Bezpečnostní rady 
státu; 

 
 
II. s c h v a l u j e  Postup realizace výstavby informačních systémů na 

podporu krizového plánování a řízení ve státní správě, uvedený v příloze tohoto 
usnesení; 

 
 
III. u k l á d á    
 

1. ministru vnitra zajistit koordinaci zainteresovaných orgánů státní 
správy při výstavbě informačních systémů pro krizové plánování a řízení a navrhnout 
technické řešení, včetně vyčíslení finanční náročnosti, 
 

2.       ministru a vedoucímu Úřadu vlády České republiky  
 

a) zajistit spolupráci Úřadu pro státní informační systém při vývoji a 
výstavbě informačních systémů pro krizové plánování a řízení, 

 
b) předložit vládě návrh na rozšíření členů Rady vlády České republiky 

pro státní informační politiku o náměstka ministra vnitra odpovědného za oblast 
krizového řízení, 

 
 



c) zajistit projednání materiálu uvedeného v bodě I tohoto usnesení 
v Radě vlády České republiky pro státní informační politiku a zajistit řešení 
bezpečnostních aspektů informačního systému pro krizové plánování a řízení. 
 
 
Provedou: 
 
ministr vnitra, 
ministr a vedoucí Úřadu vlády České republiky 

 
 
 
 
 
 
        Předseda vlády  

                                           a předseda Bezpečnostní rady státu 
          Ing. Miloš  Z e m a n, v. r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

    P ř í l o h a 
    k usnesení Bezpečnostní rady státu  

               ze dne 5. října 2000 č. 123 
 

 
Postup realizace výstavby informačních systémů pro krizové plánování a 

řízení ve státní správě 
 
 
 Řešení systému rozčlenit do tří relativně uzavřených realizačních etap. V každé  
z nich bude jeden dominantní cíl. Tyto etapy se mohou vzájemně překrývat, což 
v případě dostatku finančních zdrojů značně zkrátí dobu realizace. 
 
 V 1. etapě vytvořit funk ční základy informačních systémů na stupních 
okres a vybraných ústředních orgánech. A to především o: 
• zavedení základní a jednoznačné evidence zdrojů využitím informačních systémů 

(dále jen IS) Policie České republiky, Integrovaného záchranného systému (dále 
jen IZS), Hlavního úřadu civilní ochrany (bude převeden do působnosti 
Ministerstva vnitra) a IS Správy státních hmotných rezerv na bázi komplexního 
víceuživatelského řešení se základem v již existujících systémech jako má 
například Policie České republiky na úrovni operačních středisek okresních 
ředitelství, 

• územní identifikaci zdrojů a objektů zvláštní důležitosti s využitím technologií 
geografických informačních systémů (dále jen GIS) a územně správních evidencí, 

• základní standardní operační postupy, 
• plošné nasazení s důrazem na úroveň okresních úřadů, 
• zajištění interoperability systémů, 
• zavedení standardů, 
• vytvoření společného komunikačního systému, 
• vytvoření základu IS krizového řízení. 
 

Ve 2. etapě položit hlavní důraz na analýzu vzájemné závislosti a 
podmíněnosti procesů. A to především o: 
• analýzy vzájemné podmíněnosti jednotlivých procesů, 
• využití nestrukturovaných informací s vazbou na existující data, 
• rozvoj analytických prvků systému s využitím funkcí GIS, 
• důsledné provázání IS s procesem krizového plánování (podpora krizových plánů). 
 

Ve 3. etapě zajistit rutinní meziresortní nasazení aplikací, spočívající 
v těsném propojení vazeb mezi všemi složkami krizového řízení. Zvýšenou pozornost   
věnovat zajištění přímé podpory řídících struktur v souladu s platnou metodikou 
krizového řízení. A to především o: 
• rozšíření komunikačních služeb, kdy základem komunikačních cest bude 

komunikační infrastruktura Ministerstva vnitra budovaná pro potřeby Policie 



České republiky, operační střediska a okresní úřady (pro potřebu správních 
evidencí) a dále technické prostředky IZS. 

 
S rozšiřováním záběru IS roste potřeba koordinace postupu zainteresovaných 

ústředních správních orgánů. Hlavní platformou pro tato jednání budou orgány 
civilního nouzového plánování v součinnosti s orgány vojenského obranného 
plánování. 

 


