
 

Prověřením problematiky spisové služby KOOBS detekuje následující problémy, které předkládá 

k posouzení a nalezení vhodného řešení. 

 

Obecně ke zjištěným problémům:  

Koncoví uživatelé ETŘ dostávají informace z ústředí spisové služby zkreslené, původně rozdělené věci 

na povinné a nepovinné, jsou často prezentovány již jen jako povinné. Neexistuje jedno místo, kde by 

se dotyčný mohl seznámit se skutečným stavem věcí. K nápravě chyb pak zcela překáží nesmyslná 

dvojkolejnost spisové služby a ETŘ, ačkoliv se téměř vždy odehrává společně. Zjištění problému a jeho 

náprava pak v některých případech zmizí s dalším upgrade ETŘ. U policistů převládá nešťastný přístup, 

že nepřemýšlí nad tím, proč něco vyplňují a zastávají myšlenku, že když je tam kolonka, tak se musí 

vždy vyplnit (proč by tam přeci jinak byla). Policisté si stěžují na neproškolenost v ETŘ, informace ke 

své činnosti získávají metodou pokus/omyl, nebo z nejbližšího kolektivu. Jejich vedoucí pracovníci pak 

čerpají informace k novinkám cca ze 4 míst a více (ETŘ wiki, Esiař, porady, koordinátoři při řešení 

problému,..). Problematiky spisové služby se zjevně také bude dotýkat slučování spisů na základě 

shodných atributů (tedy již nikoliv pro zjištěného konkrétního pachatele), kdy časová zátěž slučování 

spisů je značná. S ohledem na tuto část analýzy bylo nutné také zmínit nevyhovující IS Amos Net a 

nekoncepčnost v oblasti kyberkriminality.   

 

A nyní k jednotlivým bodům podrobněji: 

 

Problém č. 1) 

Policista (zaměstnanec) narazí ve spisové službě na problém, který neví jak vyřešit. Zavolá tedy svému 

koordinátorovi spisové služby, který mu vysvětlí správný postup. Ten ale třeba nelze technicky provést 

v ETŘ a proto dotyčný následně volá koordinátorovi ETŘ, kterému vysvětluje problém a původní řešení 

navržené koordinátorem spisové služby nelze technicky provést, je třeba znovu volat koordinátorovi 

spisové služby...jedná se o naprosto neefektivní postup při řešení problému, kdy se oba koordinátoři 

nezřídka při řešení problému rozcházejí nebo odkazují na druhého koordinátora.  

Návrh řešení k problému č. 1)  

 Sjednocení koordinátorů ETŘ a spisové služby v jedné osobě. V odůvodněných případech, kde 

je část administrativy vedena mimo ETŘ je logické zastoupení obou koordinátorů, ale předpokládáme 

že cca 95% činností se vede v ETŘ a tak se zdvojení koordinátorů jeví jako nelogické a nešťastné, kdy 

tento stav rozhodně řešení problému koncovému uživateli nepřináší a zároveň spolehlivě nefunguje 

ani informační tok problémů „od spoda“ směrem k centrále. 

 

 



Problém č. 2) 

Školení spisové služby probíhá pyramidálním způsobem Archiv PČR – krajské porady – z krajských 

porad na porady územních odborů – z územních odborů na jednotlivé a konkrétní součásti policie. 

Koncový policista (zaměstnanec) musí spoléhat na svého přímého nadřízeného, který ale danou 

informaci převzal již několikrát předanou (což v daném řetězci otevírá značný prostor pro nepochopení 

informace, k chybné interpretaci postačuje nepochopení byť jednoho článku řetězce a její následnou 

dezinpretaci). 

Návrh k řešení problému č. 2)  

Plné využití systému Epolis k proškolení všech uživatelů k ETŘ a to formou výkladových videí 

s názornými ukázkami funkcí a vysvětlení vzájemných souvztažností, školení rozdělit dle jednotlivých 

záložek v ETŘ po max. 4 záložkách pro přehlednost a zpětnou dohledatelnost videí. Jiná školení formou 

prezentací a textu nedoporučujeme, jsou složitější na pochopení i časově náročnější. Tímto by se 

zároveň odstranil problém vzniku jednoho centrálního místa, ze kterého by bylo možno čerpat 

informace ke spisové službě a ETŘ. Takto přijaté řešení by zároveň vyřešilo letitý problém, kdy se 

většina uživatelů ETŘ v tomto učí za pochodu naprosto odlišnými způsoby.  

 

Problém č. 3)   

U některých dokumentů ve spise se provádí ověřování listin a to formou ověřovací doložky (další 

listiny), která je pak s původním dokumentem technicky spojena sešívačkou, lepítkem a orazítkováním, 

což je neefektivní a složité jak pro vyhotovení, tak případné další nakládání s dokumentem. Dle sdělení 

Archivu PČR nelze tento postup obejít, listiny musí být ověřeny tak, aby případně u soudu nemohl být 

napaden jejich původ ve spise a zároveň se jedná o zákonnou podmínku vedení spisové služby.  

Návrh k řešení problému č. 3) 

Nahrazení dílčího ověřování jednotlivých listin, souhrnnou (jednou) ověřovací doložkou rozepsanou 

pro jednotlivé ověřené listiny ve spise, kdy za „živý“ spis celou dobu odpovídá hlavní zpracovatel, který 

před postoupením spisu „ven“ tento uzavře. Zde by bylo zřejmě technicky možné ověřovací doložky 

spojit např. s Espisem (nebo jiným vhodným technickým řešením), kdy by byl generován obsah spisu 

včetně informací k ověřovaným listinám. Tento obsah spisu by pak byl dole opatřen razítkem pro 

potvrzení shody s údaji, které by garantoval hlavní zpracovatel spisu. 

 

Problém č. 4) 

Při vyplňování záložek v ETŘ se mj. provádí vyplňování věcí a to včetně věcí, které nemají v budoucnu 

žádné smysluplné využití. Např. při příjmu oznámení u krádeže zboží z drogerie se do systému vkládá 

celý soupis odcizené drogerie např. „5 ks mýdla“, nebo při krádeži na osobě se vkládají věci typu 

„peněženka béžová“, tedy věci, které nemají vlastní individuální specifické číslo. Dle sdělení zástupce 

USKPV, na schůzce dne 3.10.2022, nevkládání těchto druhových přesně neurčitelných věcí, by nebylo 

žádnou překážkou.  

Návrh k řešení problému č. 4) 

Omezit vyplňování záložky věci POUZE na věci, které lze jednoznačně určit (IMEI telefonu, č. OP,..) a 

dále pak věci u kterých evidujeme nějaký další pohyb – zajištění, nalezení, vrácení…Ostatní věci uvádět 

pouze do výslechu osoby bez další editace v ETŘ.  Obecně se jedná o rozsáhlejší problém, který se 



netýká pouze záložky věci a bylo by na místě provést audit všech záložek se zaměřením na to co a proč 

je nezbytné pro další „policejní práci“ a nikoliv pro statistiku, která začala v posledních letech diktovat 

další a další povinnosti k vyplňování, ačkoliv se mnohdy jedná o dublování dat, které se již někde 

elektronicky nacházejí.  

 

 

Problém č. 5)  

Přetrvávající problémy se sériovou tr. činností (útvary vnáší svoje myšlenky o tom, jaké atributy budou 

brát ke společnému řízení a jaké už nikoli apod. – není to sjednocené) – ÚSKPV v tomto nedává jasná 

stanoviska a rozhodnutí – je to jen „mělo by“, „možná“, „asi“(myslím tím, v době než jde věc ke sporu, 

či nějaký útvar sám neiniciuje vydání opatření cestou ÚSKPV). 

Návrh k řešení problému č. 5)  

Upustit od snahy slučování spisů s neznámým pachatelem pouze na základě shodných atributů. Tato 

činnost klade vysokou administrativní zátěž na útvar, který ve výsledku bude slučování provádět. U 

spisů se vesměs jedná o distanční delikty, které lze sloučit dle ZPPP o místní a  věcné příslušnosti a 

trestního řádu a to na základě 3 hledisek, kdy veškerá hlediska jsou si rovna! Nicméně i toto funguje 

protože slučování spisů je motivováno snahou policejního orgánu věc objasnit (za situace, kdy by se 

jednalo o přestupek s nízkou škodou) anebo případné spory o tom, kdo bude spisy se známým 

pachatelem slučovat, se toto nakonec vyřeší cestou státního zastupitelství, které ve spise rozhodne.  

U spisů s neznámým pachatelem však žádná taková „samočistící“ funkce neexistuje a nikdo nechce 

dobrovolně přijmout administrativní zátěž navíc, která k pachateli ani nemusí vést. Dochází tak ke 

sporům, kreativním výkladům apod.  

Lze tedy jen doporučit ukončení snahy slučování spisů za každou cenu i bez pachatele a vrátit se 

v předešlý stav cca 3 roky nazpět. Shodu ve spisech je pak schopno zajistit cestou analytických 

oddělení. 

 

 

Problém č. 6) 

Časová a personální náročnost kontroly, verifikace a vkládání atributů do IS AMOS NET. 

Návrh k řešení problému č. 6)  

Ukončení činnosti tohoto systému, který obsahuje shodná data jako IS CDO, má omezený počet 

přístupů koncových uživatelů a nepřináší žádný zásadní posun v oblasti trestního řízení.   

 

Problém č. 7) 

Od doby rozdělení problematiky kyber na „pure“ NCOZ a ostatní kyber ÚSKPV OHK – v rámci celé ČR 
již nikdo koncepčně netáhne kyber nějakým jednotným směrem (každý kraj si to dělá po svém – viz 
vznik pracovních skupin jen v některých krajích), kdy jednotlivé kraje vymýšlejí svoje vzdělávací aktivity 
k nižším článkům v oblasti kyberkrim.  
 



Návrh řešení problému č. 7) 
 
Iniciovat vznik 3. linie kyber ve struktuře jako je OOK, OHK tzn. od PP a každý by měl v rámci nižších 
útvarů jasně vymezenou roli (ale hlavně chybí jednotná koncepce) + vzdělávání – bylo by vhodné 
zaštítit to přes PP Útvar vzdělávání např. zaúkolovat jednotlivá KŘ, každý by vytvořil nějakou prezentaci, 
krátké video atd. k jednotlivé problematice (kryptoměny, evidování nápadu atd.), pak by se to dalo 
uplatnit v rámci celé ČR. 
  

Děkujeme za pozornost 

 

 

Zpracoval: nprap. Felcman a kolektiv 

 


