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Nová dimenze požadavků na krizové řízení v kontextu 
společného řešení nevojenských a vojenských hrozeb 

Sekce Komunikačních Informačních Systémů ministerstva obrany

brigádní generál Ing. Petr Šnajdárek

Armáda ČR



Poznatky z řešení pandemie  
„Systém krizového řízení při řešení 

zdravotních hrozeb v ČR“
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Jak jsme byli / nebyli připraveni

• Pandemie COVID-19 ukázala, že decentralizovaný zdravotnický systém
ČR ve veřejném zdravotním pojištění a nemožnost vymáhání primární
péče v kombinaci s neaplikací typových plánů „EPIDEMIE HROMADNÉ
NÁKAZY“ snížila možnost rychlého a efektivního řešení zdravotní krize.

• Krizové štáby krajů, Integrovaný záchranný systém (IZS) a Ústřední krizový štáb

(ÚKŠ) měli stanoveny postupy pouze při vzniku přírodních katastrof, ale:

o neexistovali procesy, sjednocené postupy, metodiky a propojující -

efektivní IT řešení k zvládnutí zdravotní hrozby…



Tak AČR začala v 
březnu 2020..

Součinnost 
složek v systému 

KRAJ

KHS

ZZS

Odběrové místo 

(stacionární)
Laboratoře

Mobilní

odběrové týmy

ICŘT - analýzy a predikce vzniku ohnisek 

nákazy, operační řízení 

Rizikový 

kontakt

Pokyn k odběru

vzorky

vzorky

Integrační platforma

Odebrané vzorky

Volná kapacita odběrů
Hlášení volných

kapacit (48h)

koordinace odvozu 

vzorků na základě 

kapacit laboratoří

On-line data              

a informace o situaci

Praktický

lékař

Indikace

součinnost

Informace 

o rizikovém  

kontaktu

MZ ČR
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• ÚKŠ ani jiný orgán vlády neměl vytvořený organizační prvek a nastaveny
procesy k řešení zdravotní hrozby směrem k MZ. Tuto organizační strukturu
a procesy suplovalo CŘT a ICŘT pod řízením vlády pro zdravotní rizika s
vytvářením IT nástrojů za provozu…

• MZ mělo a má omezené možnosti řízení poskytovatelů zdravotních služeb a
zdravotnických záchranných služeb v rámci kraje – IT systémy nepropojeny.

• Z pohledu elektronizace zdravotnictví a eGovernmentu bylo potřeba
překonat některé ustálené procesy. Ukázala se akceschopnost ÚZIS a
NAKIT, GŘ HZS...

Jak jsme byli/nebyli připraveni
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Zavedení systému Chytré karantény

A. Systém Chytré karantény zajišťoval plnou kontrolu řízení zdravotní krize a efektivně 

podporoval jeho všechny hlavní procesy:

1. Sběr relevantních údajů, jejich hodnocení a analytická činnost

2. Operační řízení a rozhodování, včetně řízení zdrojů

3. Trasování, testování a řízení karantén – celková elektronizace procesu

4. Materiální zabezpečení odběrných míst a laboratoří

5. Systém dispečinků lůžkové péče, očkování, IT podpory, linky 1221…

6. Komunikace s veřejností, odbornou veřejností

B. Systém identifikoval/pomáhál definovat možný rozvoj řešení oblastí/procesů, které dosud 

nepokrývali stávající systémy v gesci MZ ani IS krizového řízení státu.
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Role a zapojení AČR - Centrální řídící týmy

• Z pohledu řízení krizové situace při řešení pandemie COVID-19 v ČR

sehrávala AČR roli krizového manažera, ale i výkonného orgánů...

• Příslušníci AČR vyčlenění do CŘT/ICŘT v pozicích (krizových,

projektových manažerů, analytiků, výkonných funkcích dispečinků,

epidemiologů, a IT specialistů)…



Očkovací místo
S CRS rezervační komponentou

Středová databáze ÚZIS 
Mini Data Warehouse
▪ Sběr dat

Registrace k očkování/vyplnění dat

Aktualizace kapacit
a volných slotů

V reálném čase

Správa termínů vlastního OČM CRS

Ostatní občané

Komponenty, které s očkováním souvisí 
a mají na něj vliv

Kraje

Covid Forms App

Aktualizace dat 1×/60min

EPI DASHBOARD

▪ Vizualizace dat
▪ Přehled informací
▪ Grafy
▪ Statistiky
▪ Přehled soupisu registrací 

a rezervací v ČR/kraji –
NKOČ/KKOČ

Situační mapa
Vizualizace dat nad mapou
▪ Události
▪ Poloha OČM
▪ Vizualizace datových sad

SITUAČNÍ MAPA

Analytika
a rozhodovací proces 
MZ, ICŘT, Krajů, KHS

CRS

Záznamy o provedení 
očkování

Hejtman/KKOČ14×

Materiálně-technické zabezpečení – hlášení o provedených očkování, příjem/výdej očkovací látky

Logistická 
hlášení
Požadavky

Mobilní očkovací týmy
Krajů, OČM, firem, 

AČR, HZS, ZZS

Celkem OČM: 469x 
v současné době

Hlášení ISIN
OČM průběžně

ISIN

Očkovací místa

Informační systémy MZ

Registrační formulářSenioři, děti Asistenční linka 1221

Registrace, rezervace, notifikace
Posuny termínů, úpravy 

registrací, rezervací

Poskytnutí Certifikátu o 
provedení očkování

Řízení a správa vlastních 
DOČM/OČM/VOČM

Informace
• EPI Dashboard
• CFA
• CRS

Rezervace termínu očkování
▪ Provádění rezervací
▪ Správa rezervací
▪ Na základě dat ISIN - mazání dat

Popis OČM :
• Poloha
• Kontakty
• Otevírací doba
• Služby

Rezervační systém
Stav očkování
Data registrace
Data rezervace

Stav rezervace:
• Občan
• OČM
• Termín
• Datum 

provedení
• ….

Stav očkování pro 
kontrolu/výmaz:
• Úkon – proveden?
• Občan
• OČM
• Termín
• Datum provedení

Propojení systému očkování
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Poznatky…

Naprostá většina z IT nástrojů byla vytvořena tak, aby byla 

možná další modifikace a sloužila českému zdravotnictví 

a krizovému řízení v ČR i mimo pandemii…
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Aplikace HUMPO vytvořená a 

provozovaná AČR pro MV/HZS na bázi 

nástrojů  

„Chytré karantény“



Totožnost 

osob

Příjem dat/

Aktualizace 

dat

Požadavky, 

služby, 

reporty
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Nastavení systému ke zvládání migrační krize

MZ

Migrační 

formulář (PLF)

KACPU

Ztotožnění osoby

Registrace OAMP/PČR

Základní info

Humanitární pomoc

Základní zdravotnická péče

Vazba osoba –

poskytnutá 

pomoc

Humanitární 

pomoc

Evidence 
materiál včetně zdrav., 

doprava, ubytování

Zdravotní 

pojišťovny

Ošetřující lékař

Přidělení čísla pojištěnce (ID) = vstup 

do systému evidence aniž by osoba 

navštívila ZZ / PL

UA POINT = místo poskytování zdravotní péče 

pro UA občany, mimo standartní síť PZS. 

Zajištěna základní péče odborností – PL/PLDD, 

gynekolog, zubař, aj (?). 

Provozováno PZS v páteřní síi (obdoba DOČM)

Linka 1221

Informace o 

zdravotní péči

Pomoc s PLF, 

Překladatelská 

pomoc

Odkázání na 

KACPU

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO: 

1. NACPU – koordinace a 

řízení systému pro 

zvládnutí migrační krize

2. MZ – data pro:

- Koordinaci poskytování 

zdravotní péče

- Distribuci a zásobování 

materiálu

- Řízení  lůžkových kapacit 

(NDLP)

- Objednávky vakcín

- KHS a epid. šetření

- Zajištění pracovní síly 

3. MV – počty příchozích a 

rozložení v krajích

4. MPSV – vyplácení dávek, 

zaměstnanci

5. MŠMT – data pro 

koordinaci školní 

docházky

6. Kraje/ORP – data pro 

koordinaci poskytování 

pomoci (ubytování, zdrav., 

práce apod.)
Evidence KACPU

Přiřazení pomoci osobám v databázi

Využití nabídek pro uspokojení 

poptávek – přehled, efektivita

Přehled nové a zbývající pomoci

Psychosomatická pomoc

MPSV

MŠMT

CIS/

OAMP

Kraje + ORP

MV

Databáze osob
Základní karta osoby (totožnost CIS)

NACPU
HUMPO

Napojení agendových 

systémů (NAKIT)

CIS
Cizinecký informační 

systém



Agendový informační systém zabezpečení obrany státu (AIS ZOS) musí poskytovat vitální
informace pro zabezpečení obrany státu – systém včasného varování v případě
bezpečnostní/zdravotní hrozby vyhlášení stavu ohrožení státu (OS), nebo válečného stavu
(VS) dle zák. č. 110/1998 Sb., 222/1999 Sb. , 585/2004 Sb.

Neutajované 12

Agendový informační systém zajištění obrany státu AIS ZOS. 

Co z poznatků řešení současných krizí musíme vytvořit…  

Informační systém krizového řízení ČR
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Východiska Zákon č. 585/2004 Sb., č. 222/1999 Sb. , č. 110/1998 Sb. 

• Strategický rámec rozvoje veřejné správy se ve svých cílech nezabývá problematikou 
chybějícího IS krizového řízení ČR a nezbytného propojení agendových systémů a registrů za 
účelem rychlého sdílení dat pro podporu rozhodovacího procesu v průběhu krize.

• Za účelem řešení krize je nezbytně nutná realizace vzájemného sdílení vybraných setů dat 
jednotlivých resortů (min. MZ, MO, MV, MPSV, MŠMT). 

• Využitím registrů a agendových informačních systémů během řešení krizí (COVID-19/válečný 
konflikt na Ukrajně, byly do značné míry odhaleny technické problémy těchto systémů. 
Registry a agendové systémy jsou v mnoha případech technicky zastaralé a svým výkonem 
nejsou připraveny na rychlé plnění úkolů během krize.
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Systémy 

NZIP
Humpo

AIS 

KŘ

AIS 

ZOS

Národní 

krizový IS

Zdravotní 

hrozby

Krize, mimořádné 

události

Migrace, 

humanitární 

pomoc

Stavy ohrožení 

státu, mobilizace

Řízení na 

strategické 

úrovni

Řízení na 

taktické a 

operační 

úrovni

Řešení krizových stavů na základě 

zkušeností od roku 2020 ukazuje na 

nezbytně nutné kroky:

• Sjednocení postupů jednotlivých 

složek při řešení stavu 

• Zabezpečení vzájemné komunikace

• Zabezpečení a sladění datové 

základny

• Propojení ICT řešení rezortů a složek

• Propojení ICT řešení s kraji

• Vznik/úprava ICT systémů taktické a 

operační úrovně

• Úprava legislativy

Centrální a sdílené 

služby státu

Systémy státní správy a 

samosprávy

Mezinárodní NATO/EU 

systémy 
Vznik národního 

krizového IS pro 

strategický stupeň řízení

Řešení krizových stavů v ČR




