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c270891168
Komerční banka 
Čsos 
Česká spořitelna 
PPF Banka 
Mgr. Romanem Svitákem, vedoucím odboru bezpečnostia krizovéhoZastoupený:

ŕizení
(dále jen,'objednatel")

a

KONZULTA Brno, a.s.

Se sídlem: Brno, Veveří 45619, PsČ 602 oo
lČo: 25548085
DlČ: cz25548o85
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 
Zastoupená/ý: lng. Romanem Schwanzerem, místopředsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vloŻka2781

(dále jen,,poskytovatel")

(spolu dále také smluvní strany)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, Že:

a) poskytovatel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky,,Nákup sluŽby s vyuŽitím SW pro
podporu informaěního centra lZS Karlovarského kraje (lS HRoMADA),, vyhlášené dne
13. 3. 20't9 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu;a

b) objednatel má zď1em, aby všechny sloŽky lntegrovaného záchranného systému Karlovarského
kraje (dále jen ,,lZS") měly přístup do lnformačního systému umoŽňujícího on-line přístup
k definovaným informacím o osobách při mimořádných událostech (dále jen ,,MU,i)
s hromadným postiŽenĺm Životů a zdraví, případně dalších MU, které se dotýkají velkého
mnoŽstvíosob (např. evakuace, nákazy apod.); a

c) poskytovatel prohlašuje, že je drŽitelem potřebného Živnostenského oprávnění a má řádné
personální i technické vybavení, zkuŠenosti a schopnosti, aby předmět smlouvy splnil
ve stanovené době a ve sjednané kvalitě,

dohodly se smluvní strany na uzavření této
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dle zákona č,. 89ĺ2012 Sb., občans ký zákoník,ve znění pozdějŠích předpisů

í) Poskytovatel se zavazuje-zajištbvat i;"jŕi,[ijľ"ľ::IJ,'ačního systému umoŽňujícího on-linepřístup k definovaným informacím o osobách při MU s hromadným postiŽením Životů a zdraví,případně dalŠích MU' které se dotýkaji velkého mnoŽství osob (např. evakuace, nákazyapod.),a to v rozsahu a způsobem uym"'óny' v zadávacídokumentaci veřejné zakázky,,Nákup službys využitĺm SW pro podporu informačního centra ES ŕlĺovarského kĘe (ls HR.MADA).a ve smlouvě (dále jen 
"SluŽba") a objednatel. se .^i^.r1" zaplatit poskytovateli dohodnutouodměnu, to vŠe za podmínek dohoinutých ve smlouvě.

Smlouvy
o poskytnutí služby

(dále jen ,,smlouva,,)

DPH 157 50o,- Kč

(slovy: stopadesátsedmtisícpětset korun českých)

'l) Poskýovatel se,zavazuje zajisti. .'i,'1'!:.:r",i:[li::'j1'ľJ-ytnutĺ aplikačního nástroje umoŽňujícívedenĺ jednotného onJine přehledu o postĺŽených osobách, jejich zdravotním stavu, směřovánído cílových zdravotnických zaŕízení, údaje o zemřelých o*oa.r,, osobách, které se v informačnímcentru dotazují na své blízké atd' a 
'zabezpeč,"nĺ-n"pr"t,zité funkčnosti téü ĺuzoy umoŽňujícíonJine přístup k definovaným ĺnformacím o osobách prĺ lrłu, ľ'.madným postiŽením Životů a zdraví,přĺpadně dalŠĺch mimořádných událostech či cvieeních, kĹré se dotýkají velkého mnoŽství osobnapř' evakuace' nákazy apod' (dále jen ,,ls HromaoJ';. Přístuó ŕ inior'"enĺmu systému

f,ffiť:äÍ:;,:fr,;ľJ:nosných zärĺzeni (tablety, mooĺlni]ercĺony) přes *"noue rozhraní pomocí

?J :|uŽba 
je poskytována formou hostingové sluŽby.3) SluŽba bude poskytována dle poŽadňĹů uveoenych v Příloze č. .| - Princĺp funkce lS Hromada

" :l[Tjr""oprávněn 
vyuŽívatooieonaiei, sloŽky lżs a prĺpaoně další oprávněné subjekty, které určí

]] iä!ľä:ľ',i!oäffiä"Täľ:fťilťJľ[o::",JJ dobu trvání této smlouvy, v termínech
2) Poskytovatel zahájĺ'poskytování sluznv bez prodlení po dni účinnosti smlouvy.., 

ľ;:T::1flJ#*Ĺ'ľouo.nĺlšl]io'"o" a poskýne k němu přístup oĘednateli do 2 měsíců

1 ) Cel ková ce n a za po, Lvtoua lY.?ł :ľ ľĹ:Tľ'"ľfrTľ,'. m l ouvy č i n í
Cena bez DPH 75o ooo,- Kč

(slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých)

Cena včetně DPH 9o7 5oo,- Kč

2



ř

(slovy: devětsetsedmtisícpětset korun českých)

2) Smluvní strany se dohodly, Že cena poskýnuté SluŽby bude hrazená jednou roÖně na základě
vystavené faktury znějící na poměrnou částku za poskýování SluŽby v daném kalendářním
roce.

3) V prvním roce trvání smlouvy bude faktura vystavena po Zprovoznění informačního systému,
v dalŠích letech trvání smlouvy pak vŽdy k 3í ' 3. daného roku.

4) Splatnost faktury - daňového dokladu je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode
dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí
odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskýovatele. Faktura musĺ
obsahovat veškeré náleŽitosti daňového dokĺadu podle zákona č. 563/'ĺ991 sb., o účetnictví,
ve znění pozdějŠích předpisů, a zákona č.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějŠích předpisů. objednatel má právo vrátit fakturu před lhůtou splatnosti, pokud
neobsahuje poŽadované náleŽitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. oprávněným
vrácením faktury přestává běŽet původní lhůta splatnosti, opravená nebo přepracovaná faktura
bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5) Smluvní strany se dohodly, Že v případě změny zákonných sazeb DPH, bude DPH účtována
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného pĺněnĺ.

6) Poskytovatel prohlašuje' Že ke dni podpisu smlouvy nenĺ nespoĺehlivým plátcem DPH dle

$'ĺ06a zákona ě,.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden
v registru nespolehlivých plátců DPH. Poskýovatel se dále zavazuje uvádět pro účely
bezhotovostního převodu pouze účet či úÖty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem
umoŽňujícím dálkový přístup dle zákona ć,.23512004 Sb., o daniz přidané hodnoty, v platném
znění. Pro případ, Že se poskýovatel během trvánítéto smlouvy stane nespolehlivým plátcem
ve smyslu ustanovení$ 109 odst. 3 zákona č,.23512004 Sb., o daniz přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, Že objednatel má právo uhradit DPH
za zdanitelné plnění přĺmo přĺslušnému správci daně. objednatelem takto provedená úhrada
bude povaŽována za uhrazení příslušné ěásti ceny rovnajĺcí se výši DPH fakturované
poskytovatelem.

V. Povinnostismluvních stran
1) Poskýovatel je povinen vtermínu dle bodu lll. odst. 3 vývořit a zprovoznit lS Hromada

a provést zaškolení uŽivatelů. o zprovoznění systému bude mezi objednatelem
a poskýovatelem sepsán Předávací protokol' na kterém budou uvedeny případné vady
a nedodělky.Zazprovozněný bude lS Hromada povaŽován aŽ dnem odstranění veŠkeých vad
a nedodělků, coŽ bude na Předávacím protokolu stvrzeno podpisy obou smluvních stran.

2) Poskytovatel je povinen zajistit sloŽkám lZS, objednateli a jĺm určeným oprávněným subjektům
přístup do lS Hromada v reżimu 7 x24 pomocí internetového prohlíŽeče.

3) Poskýovatel je povinen zřídit pro objednatele kontaktnĺ místo (Hotline) pro řešeníjakýchkoliv
nestandardních situací nebo výpadků ve fungování lS Hromada. Hotline musí být dostupný
v reŽimu 7 x24.

4) Poskytovatel je povinen upozorňovat objednatele předem na případné plánované výpadky
SluŽby' a to na kontaktní údaje uvedené v ěl. Vlll. smlouvy.

5) Poskýovatel je povinen nedostupnost či kritickou nefunkčnost SluŽby bez prodlení po jejím
zjiŠtění oznámit objednateli, a to na kontaktní údaje uvedené v čl. Vlll. smlouvy.

6) V případě nedostupnosti li kritické nefunkčnosti SluŽby je poskýovatel povinen zahájił
do 'ĺ hodiny od zjištění či oznámení závady práce k odstranění tohoto stavu a závadu odstranit
nejdéle do 6 hod. od jejího zjištění či oznámenĺ. o plném opětovném zprovozněnĺ SluŽby
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je poskýovatel povinen bez prodlení informovat objednatele, a to na kontaktní údaje uvedené
v čl. Vlll. smlouvy'

7) V případě nekritické nefunkčnosti SluŽby je poskýovatel povinen začít s odstraňován ím závady
do 24 hod. od zjĺštění či oznámení.

8) objednatel je povinen zajĺstit součinnost při zprovoznění SluŽby spočívající v stanovení
oprávněných uŽivatelů SluŽby ve foľmě seznamu osob s uvedením jejich pracovnĺho
(funkčního) zařazení.

9) objednatel je povinen ohlásit prostřednictvím Hotline poskýovatele zjiŠtěnou nedostupnost
či kritĺckou i nekritickou nefunkčnost SluŽby.

'ĺ0) Stanovení kritických a nekritických nefunkčnostíSluŽby je uvedeno v Příloze č' 1 smlouvy.

Vl. Sankce
1) Smluvní strany se dohodly, Že v případě prodlení poskytovatele se zprovozněním lS Hromada,

je objednatel vůči němu oprávněn uplatnit smluvní pokutu smĺuvní pokutu ve výšĺ 1.000,- Kč za
każdý den prodlení

2) Smluvní strany se dohodly' Že v případě nedostupnosti či kritické nefunkčnosti SluŽby delŠí neŽ
6 hodin od nahĺášení či zjiŠtění závady,je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výŠi
300'- Kč zakaždou dalšĺ i započatou hodinu tĺvání závady.

3) Smluvní strany se dohodly, Že v případě porušení jiné smluvní povinnosti neuvedené
v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy poskýovatelem, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči poskýovateli smluvní pokutu ve výŠi 1 .ooo,- Kć, za každé takovéto poruŠení.

4) Smluvní pokuta je spĺatná do 21 dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený vpísemné
výzvé.

5) Vznikem nároku na zapĺacení smluvní pokuty ani jeho uplatněním není dotčen ani omezen
nárok druhé smluvní strany na náhradu vznĺklé Škody v plné výši.

1)

2)

Vl!. Trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 60 měsíců.
Pĺatnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
Kterákoliv ze smluvních stran můŽe od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného poruŠení
povĺnností vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné poruŠenĺ podmínek smlouvy smluvní
strany povaŽují:
- nedostupnost či kritická nefunkčnost SluŽby po dobu delŠí neŽ 12hod.,- neuhrazení fakturované částky objednatelem do 45 dnů ode dne splatnosti přĺsluŠného

řádně doručeného daňového dokĺadu.
odstoupenínabývá účinnostidnem prokazatelného doručeníjeho písemného vyhotovenídruhé
smluvnĺstraně'

3)

4)

VIl|. Kontaktní osoby
1) Kontaktní osoby objednatele při poskýování sluŽby jsou:

- Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krĺzového ŕizení, t 736 650 o1o,
e-mail : roman.sviták@kr-karlovarskv.cz

- lng. Libor Davídek, vedoucí oddělení krizového Íízení, a 736650012, e-mail:
libor.davidek@kr_karĺovarskv.cz

- plk. lng. oldřich Volf, Ph.D, náměstek ředitele HZS Karlovarského kraje pro lZS
a operační ŕízení, 8 606 610 158, e-mail: oldrich.volf@hzs-kvk.cz
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plk. lng. Jan orava, vedoucíoddělení KoPlS HZS Karlovarského kraje, 8 950 370 233,
e-mail : jan.orava@hzs-kvk.cz

2) Kontaktními osobami poskýovatele při poskýovánĺ SluŽby jsou:

a) lng. Roman Schwanzer, místopředseda představenstva - mobil 602 432 o38,
e-mail : schwanzer@konzulta.cz

b) Mgr. Radim Hrabák - vedoucí lT spoleÖnosti - mobil 724172 562,
e-mail : radim.hrabak@konzulta.cz

lx. Závéreć,ná ustanovenĺ
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění v Registru smluv dle zákona č,. 34012015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějšĺch předpisů.

2) Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.
objednatel se současně zavazuje informovat poskýovatele o provedenĺ registrace tak, Že zaŠle
poskytovateli kopii potvrzení správce registru smĺuv o uveřejněnĺ smlouvy bez zbýečného
odkladu poté' kdy sám potvrzení obdrŽí, popř. jiŽ v průvodním formuláři vyplní přísluŠnou
ko|onku s lD datové schránky poskýovatele (v takovém případě potvrzení od správce regĺstru
smluv o provedení registrace smlouvy obdrŽí obě smluvní strany zároveň).

3) Tato smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech , z nichŽ obě smluvní strany obdrŽí po dvou
stejnopisech smlouvy.

4) Tato smlouva můŽe být doplňována či měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Nedílnou souČástí této smlouvy jsou týo přĺlohy:
i. Přĺloha č. 1 - Princip funkce lS Hromada
ii. Příloha i,.2 _ Zadávací dokumentace - externí příloha uloŽená u objednatele

6) Vztahy smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými
právními předpisy ČR, zejména zákonem č,. 89t2o12 Sb, občanský zákoník, ve znění
pozdějŠích předpisů.

7) Poskytovatel je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č'. 32012001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboŽí nebo sluŽeb z veřejných výdajů.

B) objednatel a poskýovatel shodně konstatují, Že se s obsahem této smlouvy seznámili
a prohlašují, Že tato byla ujednána podle jejich pravé a svobodné vůle, coŽ stvrzují podpisy
oprávněných zástupců.

an"..'/'4,ź'..?łr V Karlových Varech dne
- 6 -05- 2019

V

KONZULTA BBNO
Brno, a.s.
602 00 Bmo
. c225548085É:

ký kraj
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Úvod
V případě vzniku závažné mĺmořádné událostĺ s velkým počtem raněných nebo ohroŽovaných osob
dochází k aktivaci lnformačního centra lZS Karlovarského kraje (dále jen ,,lC"). Z hledĺska efektivního
fungování takového pracoviště je nezbytná součinnost všech základních složek lZS, všech klíčových
zdravotnických zařízení v regionu a to podle předem organizačně a technicky stanovených pravidel.

Výchozím předpisem pro činnost lC je katalogový soubor typových činností, ,,sTč č. 9/lZSl2oo8, zásah
u mimořádné události s velkým počtem raněných obětí'', a ustanovení 5 26 odst. L písm. e) vyhlášky
MV č. 247/zoC1 Sb., kde je velĺteli zásahu uloŽena povinnost,,organizovat poskytování informací
příbuzným osob, které byly postiženy následky požáru nebo mĺmořádné událostĺ".

Efektivní fungování lC je možné zajistit pouze na základě úzké kooperace všech zainteresovaných
subjektů, jež se na řešení mimořádných událostí podílejí. K podpoře lC je požadován aplikační nástroj
(informační systém), umožňující vedení jednotného on-line přehledu o postĺžených osobách, jejich

zdravotním stavu, směřovánído cílových zdravotnickýchzařízení, údaje o zemřelých osobách, osobách,
které se v informačním centru dotazují na své blízké atd' Podrobně je poŽadavek na lS popsán níže.
Základní složky lZS prostřednictvím svých operačních středisek, určené osoby ve štábu velitele zásahu
(na místě mimořádné udá|osti), určení zaměstnanci zdravotnických zařízení a další určené osoby musí
mít možnost vkládat údaje o postižených osobách mimořádnou událostí, případně o svědcích nebo
jĺnak dotčených osobách do lS, který garantuje sběr jednotných dat. operátorům lC na jejich pracovĺšti
se zobrazuje seznam osob postižených mimořádnou událostí (obětí) s informacemi o tom, kde se
nachází (kam byly směřovány) a zda je o nĺch již možné poskytnout informaci příbuzným (osobám

dotazujících se na lC). Systém umožňuje zobrazování (barevné rozlišení) osob, které jiŽ byly ztotožněny
a které nikoliv. Postup pro povolování ztotožnění osob je v lS omezen právy přĺdělené jednotlivým

uživatelům (je definováno kdo a za jakých podmínek může oběť ztotožnit, což mu lS umožní pouze

těmto osobám. Ztotožněné osoby se podbarví zeleně operátorům lC). obdobně systém zobrazuje
osoby zemřelé, o nichž se informace nepodávají (operátor lC je vidí podbarvené červeně).

Základní požadavky na Systém
Služba bude spočívat v přístupu do lnformačního systému umožňujícímu on-line přístup k definovaným
informacím o osobách při mĺmořádných událostech (dále jen MU) s hromadným postižením životů a
zdravi, případně dalších MU, které se dotýkají velkého množství osob (např. Evakuace, nákazy apod.)

. Přístup k aplĺkacĺ z PC ĺ přenosných zaŕízení (tablety, mobilní telefony) přes webové rozhraní
pomocí internetového prohlížeče, přičemž mĺnimální podporované jsou níže uvedené včetně
aktualizací a variant pro mobĺlní telefony a tablety:

o lnternet Explorer 11

o Microsoft Edge

o Fĺrefox 63.0

o Google Chrome 70.0

o Opera 57.0

o Safari LZ.O

2
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Další požadavky na systém

' Administrace vlastních užĺvatelů, rolí a oprávnění (viz Adminĺstrace systému)

. Autentizace uživatele pomocí přístupového jména a hesla'

o Systém běží na prostředcích dodavatele /forma hostingu/ včetně garance zajĺštění provozu a
bezpečnosti. Dostupnost služby - parametr SLA = gg,g%. Poskytovatel nemá přístup k ukládaným
datům.

Systém musísplňovat požadavky obecného nařízení ochrany osobních údajů (GDPR)

Dodavatel musíse zadavatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zálohovací retenční periody pro celý systém nebo osobní údaje.

Anonymizace osobních dat v historii, v zálohách apod.

Stanovení kritických a nekritických nefunkčností služby

o Kritická nefunkčnost
o Služba není dostupná
o Výpadek části služby, která představuje bezprostřední

vzájemnou komunikaci jednotlivých složek lZS
o Nekritickánefunkčnost

o Vše co nespadá pod Kritickou nefunkčnost

riziko a kriticky ohrožuje

Administrace Systému
- Běžnému uživatelije umožněno pouze měnit heslo.
- Administrátor může zadávat nové uživatele a v případě zapomenutí hesla provést restart hesla

(nastavení nového hesla a zaslání uživateli).
- Administrátor přiřazuje konkrétním uŽĺvatelům role a jednotlivá práva'
- Role umožňuje nově zakládaným uživatelům rychlé přiřazení příslušných oprávnění nebo

hromadnou změnu oprávnění příslušným uživatelům zařazeným v roli.
- Užĺvatel může mít přiděleno více rolí,lze mu také individuálně přidělit oprávnění nad rámec

role.
- Uživatele nemusejí být přiděleni do žádné role, ale mohou jĺm být přidělena oprávnění dle

potřeby (pasĺvní profily pouze pro sledování situace nebo zapisování konkrétního údaje)'- Role lze edĺtovat (přidat novou, mazat, přejmenovat, měnit oprávnění přĺřazená roli).
- Role:

o DispečeřilC
o OPIS HZS

o OS ZZS

o os PČR

o Zdravotnĺckázařízení
o HZs, PČR, ZZs

o Administrátor
- Editace role

o Založení nové role - Název, Popis, Práva
o Uložit, Zpět

a

a
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o Smazat
oprávnění:

o Admĺnistrace
o Zaloź.ení události

o Editace události

o Mazáníudálosti
o Ukončeníudálosti
o Založ.ení osoby
o Editace osoby - údaje o osobě

o Editace osoby - dotazy na osobu

o Editace osoby - identifikace

o Editace osoby - zdravotní stav/přesměrování

o Mazáníosoby
o Slučování osoby

Užĺvatel
o Údaje o užĺvatelĺobsahují-Jméno, Login, Heslo (admin může heslo na přáníuživatele

resetovat přĺ jeho ztrátě), organĺzace (číselník), Popis, Poznámka, Datum založení

profilu (systém zapíše automaticky při založení uživatele), Přidělené role a Přidělená

indĺviduální práva _ řešeno zaškrtávacímĺ políčky u jednotlivých možných rolí a
oprávnění.

o Emailovou adresu pro případné zaslání resetovaného hesla a pro Vyrozumívání o

založení nové události. Vyrozumívání je zadáváno pouze některým uživatelům a je

řešeno zatrhávacím políčkem' Email nenípovinně vyplňované pole.

o Tlačítka Přidat, Smazat.

Zakládání nové udá|ostĺ
- Na úvodníobrazovce tlačítko ,,+ NoVÁ UDÁLOST" a vyplnění údajů o události:

o Typ: Výběr z nabídky Mimořádná událost/Hromadné postižení osob/Hygienická

událost
o Název: Možnost vyplněnítextem Název x označení x stručný popis události

o Místo:Volným textem možné zadání adresy, specifikace, popĺsu nebo souřadnic místa

události
o Poznámka

- Založit novou událost mohou všechna operační střediska základních složek lzs (HZs, PČR, ZZs).

Po založení nové událostije automaticky odeslán email na operačnístřediska a další kontaktníosoby

zadané v administrátorské části s možností vypnutí vyrozumění při testovacím provozu nebo dílčích

cvĺčeních nebo zkouškách jednotlivých zúčastněných složek'

Editace události
- Detaĺl události je možné dle změny sĺtuace nebo získání doplňujících informací upravit nebo

doplnit.
- Při zvolení tlačítka ukončit událost je událost uzamčena a není možné již do ní přidávat žádné

další osoby nebo již zavedené editovat - při stĺsknutítlačítka ukončit událost je nutné potvrdit

dotaz aplikace,,Skutečně si přejete ukončit událost".

- Po ukončenívšech činností, všech zúčastněných složek je možné událost a všechna v ní uložená

data smazat.

4



Typ profilu zadávaných osob
Účastník
Svědek
Poptávaný

Průběh zakládáníprofilů osob a zadávánĹdat

Předpokládaný prů běh zadávání údajů

ODSUN

xóo
TYP OSOBY-
Účłmĺíx
poHrnÚ

zonłvorľí
STAV

TRĄllspoRr:
Ar'ao/ľr

TR'WSPORTDO:

xorĺprgrľí
Úoarr o ososĚ
IDEIITIfIKACE -
zľorobrÜłl
TYPOSOBY;

svĚoĚx"{

START

I i{ K.]riĺ)'''arsk.,)
kr.ł1sk,l
nF.]llll)Cllĺce ł s.

tc rzs KVK
TYPOSOBY:
popĺÁvaľý

rłlÉĺo
pŘÜĺvleľÍ

DATUM
ľaRoztľí

nooľÉ čÍsto
ADRESA

lĺxľnnxAcE_
rgĺoroäĺEľ

STAV

PrvotnĹ založení osoby typu účastník provádĺ ZZS KVK a do profilu osoby jsou zadány
následujĺcĹ údaje

Kód pacienta _ přidělen ztřídící karty (kombĺnace písmen a čísel)
Typ osoby _ účastník (ĺmplicitně předvypĺněno, při potřebě zadáníjiného typu osoby je nutné
změnĺt výběrem z rolovací nabídky)
Pohlaví: výběr z rolovací nabídky Muž/Żena/Nezjištěno - implicĺtně vyplněno Nezjištěno
Zdravotní stav - Výběr z rolovací nabídky, ĺmplicitně prázdné. Klasifikace ale metooy START
(Bez zranění - zelená, Lehké zranění - žlutá, Těžké zranění- červená, Mrtvý - černá)
Transport: ANO/NE
Přĺ výběru ANo, odemčenívýběru Transport do: číselník zdravotnick ých zařízeníKarlovarského
kraje a dalších spolupracujících zdravotnických zařízení mimo kraj
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Doplnění údajů zdravotnickým zařízením:
- jméno

- Příjmení
- Pohlaví pokud nebylo zjištěno ZZS a je možné ho určĺt
- Rodné číslo
- Datum narození (automatĺcké vyplnění při zadání RČ)
- Věk (automatické vyplnění po zadání Rč nebo Data narození) - možnost při nezadání RČ nebo

data narození zadat zdánlivý věk nebo rozptyl např. 30 - 35 let
- Kontakty na osobu (Telefon, Email)
- Adresa (omezování nabídky následujících dílčích údajů adresy dle zadání předchozích např' po

zadání kraje - pouze okresy a obce z daného kraje, po zadání obce pouze ulice z obce a
následně po zadání ulice pouze čp a čo zdané ulĺce _ pŕi zadání čo nebo čp automatické
vyplnění druhého údaje)

- Stav: Züstává/Propuštěn/Úmrtí/Pŕevoz
- Po zadání Stavu převoz odemknutí nabídky Sekundární transport s číselníkem Zdravotnických

zaŕízení a možnostídoplnění volného textu s názvem cíle převozu
- ldentifikace: Zdravotnické zařízení může dle nalezených dokladů bezprostředně u osoby nebo

dle jejího sdělení provést zadáni výše uvedených údajů a změnit identifikacĺ osoby z implicitně
zadané Neznámý - Skupina červená - Neposkytovat ínformace/Nelze poskytnout info, na
Neztotožněn - Automatické přeřazení osoby do Skupiny Zelená - Poskytovat lnformace/Lze
poskytnout info

Zadávání údajů ľČR
- pČn provádí zadávání všech výše uvedených informací u osob
- PČR provádí 100% ĺdentifikaci osoby a následně mění údaj ldentifikace na Ztotožněn' Tímto je

odemčena nabídka Ztotožněn jak: občanský průłaz/Řidičstý prťkaz/Pas/Rodný
lĺst/ldentifikace příbuzným - odemčení nabídky číslo dokladu

- PČR zakládá v systému osoby Typu svědek

Činnost HZS a lC lZS
- operátoři Hzs provádí vyhledávání v zadaných osobách a v případě nenalezení osoby, na

kterou byl volajícím Vznesen dotaz, zakládají novou osobu ze skupiny - Poptávaný, o které
vyplňují maximální možné ĺnformace, které je volající schopen podat

- V případě nalezeníosoby poskytují operátořivolajícímu informace dle pokynu pro lC lZS- Ve všech případech zapĺsují operátoři v profilu osoby (Účastníka/Poptávaného/Svědka) v části
dotazy na osobu údaje o volajícím: Jméno/Příjmení/Telefonní číslo/Vztah k osobě (výběr
z nabídky: Manžel/Manželka/Sourozenec/ľříbuzný/Rodlć'/Jiný), Kolonka Poznámka. Do
Poznámky je zapsán také vztah k osobě při výběru možnosti jiný)

- operátoři mohou v profilu osoby vyplnit také kolonku Poznámka, která slouží k zápisu všech
podstatných ĺnformacík osobě, která nelze zařadit do předdefinovaných kolonek, např.: popis,
identifikační znaky, dietní režim/léčebný režim, medikace, další důležité okolnostĺ
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Hlídání povinně vyplňovaných polí
V případě výběru v kolonce Transport - ANo, je nutné vyplnit kolonku Transport do:. Bez vyplnění tétokolonky není možné profil uložit a pokračovat. Je možné vybrat, pokud je osoba transportována dojĺného zdravotnick ého zaŕízení,jiné a ručně vyplnit do odemčené kolonky název cílové ho zaŕízení.
Při výběru v kolonce Stav: - Převoz je nutné vyplnit opět odemčenou kolonku Sekundární transportopět při výběru jiné, ruční doplněníodemčené kolonky pro název cílového zařízení.

Vždy pokud uživatel opouští upravovaný profil osoby bez uložení je upozorněn aplikací na nutnostuložení nebo potvrzení pokračování bez uložení.

:rfj::ľj,]by 
(není možné profil osoby upravovat)je možný rychlý přesun pomocí tlačítka upravit do

Vyhledávání
- Vyhledáváníevidovaných osob je řešeno pomocídvou nástrojů:o Fulltextový řádek v horní části zobrazovacího okna osob, kteý porovnává hledanývýrazve všech polích profilu evidované osoby a v případě shody filtruje v zobrazovacímokně osob profily obsahující shodu.

o Podrobný vyhledávací filtr v samostatném okně v levém sloupci' Tento filtr obsahujevšechny kolonky, které může obsahovat profĺl osoby a přĺjejich jednotlivém zadávánízobrazuje v pravém zobrazovacím okně profily osob obsahuicí shodu. V případěnenalezení hledaného profilu je možné stiskem tlačítka založitosobu novou s dotazemaplikace zda se všechny zadané informace mají propsat do nového profilu.- V případě nalezení duplicitně zadaných osob v rŮzni,inskupinách např' svloek + poptávaný,

ľ:l'jJilfir1častník' 
je možné zadávané osoby přĺjistotě že se jedná o shodu sloučĺt údaje

- Duplicĺta je také hlídána při zadávání nového profĺlu a při zjištění shody u níže uvedenýchmarkantů je zobrazena aplikací ĺnformace o duplicitě a jméno a příjmeníosoby se shodou, dáleje také aplikací nabídnuta možnost sloučení duplicitních profilů - zadávané a již evidovaného.- Přes upozornění systému je moŽné uložit profii osoby se shodnými markanty. Shodné profilylze následně sloučit, případně jeden z nich smazat.- Markanty profilů pro hlídání duplicity: Jméno && Příjmení ll Kód ll R.č. && datum narození.- Je možné rychlé filtrování hlavních skupĺn osob pomocí bočních tlačítek a následně vyhledávánífultextového řádku pouze ve zvolené skupině.

Logování operací
- ls zaznamenáv á a zobrazuje informace o uživateli, který provedl zaloŽení nebo změnu události.- ls zaznemenává a zobrazuje vprofílu osoby historii'z.aložení,doplnění nebo změny údajův profĺlu osoby.
- ls zaznamenává a zobrazuje, který uživatel provedl ztotožnění osoby (zobrazeno vedlepříslušné kolonky)

7
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Souhrn údajů v profilu osoby
Úaaje o osobě: (vizuálně samostatný blok údajů o osobě v profitu osoby)

Kód: (kód pacienta)

Typ osoby: (Účastník, Poptávaný, Svědek)

Jméno:

Příjmení:

Pohlaví: (Muž, Žena, Nezjištěno)

Rodné číslo:

Datum narození: (Samostatné kolonky _ Rok, Měsíc, Den)

Věk: ( Automatické vypočítání a vyplnění pŕi zadání RČ nebo DR, Ruční doplnění, včetně možnosti
zápisu rozptylu např. 30 - 35)

- Zatrhávací políčko Dítě (Nemluvně) - Přĺ zatržení tohoto tlačítka, je automaticky osoba
zaŕazena do kategorie červená - Nepodávat informace. Volba je nadřazena také řídícímu
výběru ldentifĺkace pro zařazování do kategorĺe červená/zelená

Telefon:

Email:

Poznámka:

Adresa (vizuálně samostatný btok adresy v profilu osoby - adresa lze vyptňovat ručně nebo vybírat
z rolovací nabídky, včetně zužovánív'ýběru dIe předchozích zadaných údajů _ např. Po zadáníokresu,
výběr pouze obcí z daného okresu, ulice pouze ze zadané obce, čP a čo ze zadané ullce;

Stát:

Kraj:

Okres:

Obec:

Část obce:

Ulice:

PsČ: ( při vyplnění obce a ulice, automaticky doplněno PSČ)

Čp:

Čo:

- Není hlídána nutnost vyplnění předchozích kolonek (např' u obcíje bez předchozího omezení
výběru, kraje nebo okresu, zobrazeny v nabídce všechny obce v ČR)- Kolonky je možné také vyplňovat ručně

Dotazy na osobu: (vizuálně samostatný bIok dotazu na osobu v profitu osoby)
jméno: Příjmení: Telefonní číslo: (volajícího) Vztah k osobě: (výběr z nabídky) Poznámka:
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Dotazy na osobu: (vizuálně samostatný blok dotazu na osobu v profĺlu osoby)
Tlačítka - Přĺdat' Smazat' Možnost zatržení jednotlivých dotazů na osobu nebo všech zadaných dotazů)Dotazy na osobu: (vizuálně samostatný blok zdravotního stavu v profitu osoby)
Zdravotní stav: (Bez zranění, Lehké zranění, Těžké zranění, Mrtvý - Klasifĺkace dle metody START)ldentifikace: (Ztotožněn, Neztotožněn, Neznámý)

ZtotoŽněn jak: (občanský průkaz, Řiĺĺesł1i průkaz, Pas, Rodný list, ldentifikace příbuzným)
Číslo dokladu;

Transport: (Ano/Ne)

Iľ;'.:-,i:;::iä::Tíku 
zdravotníckých zařízení,Jíné)_ Při ,,jiné"odemčení kolonky pro ručnízápis

Stav: (Zůstává' Propuště n' Úmrű, Převoz) - Při ,,Převoz" odemčení kolonky Sekundární tr.: pro výběrzdravotnick ého zařízení nebo při 
'"aánĺ-,,lné" ruční ,apĺ. nJu zdravotnick ého zařízení

- NeznámÝ - Skupina červená - Neposkytovat informace, Nelze poskytnout info- Neztotožněn - Skupina Zelená _ toskytovat lnformace/r." porłytnout info
Svědek - Tmavomodrá skupina _ Lze poskytovat ínformace
Poptávaný - Světlemodrá skupĺna

Souhrn skupin osob
Účastník

Rozvoj Systému
Vytvoření statistiky/sestavy dle požadavků uživatelů z jednotlivých složek.Možnost exportu sestav do csv, xls, pdf, Sestavy:o Seznam událostís informacemia detaily + statistika počtu účastníků, svědků a dalšíchtypů osob + počty osob v jednotlĺvých kategoriích ol" m"tooy 

'TART.
o 

J]il:ľ':ľb 
evidovaných pod jednotlivými událostmis daty a informacemizadanými

:1.,:I::,ĺx;*:.111";H:ľ::ľľrmulář profilu osob (Evakuace/Evakuační středisko, ACP

;::JĹffi.T:il ffiJJf:ffiil,,lll]]*nroR kódů nebo případně pro technologii

Provázání systému na 1S operačního středís ka ZZSa Nemocnice KV (případně dalších zdravotnickýchzařízení mimo kraj) Avízo,auy neoylo nuine rrĺĺurt podob;; ú;aje do obou lS zvlášť.
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Schéma zobrazení údajů
VZOR č.1: Zobrazenĺudólostí no hlavnĺstroně

Kliknutím na jednotlivé počty se zobrazí detail událostĺ s aplĺkací příslušného filtru zobrazení.

Přesné řešení barev, typu a velĺkostĺ písma, případné grafĺcké vylepšení (doplnění ikon) bude řešeno
v době realizace díla.

13.09.2018 13:25 - 25.09.2018 10:23
Založen: HZs KVK
Název: AcP-Asistenčnícentrumpomoci
Místo: Zš Poštovní- Poštovní 19, Karlovy Vary
zdrav.stav: Bez zranění: 0

Lehké zranění:0
Těžké zranění: 0
Mrtv\i: o

Poznámka: cvičení - test

13.09.2018 9:41
Založen: Hzs KVK
Název: CvičeníAERO2018
Místo: Hradiště
zdrav.stav: Bez zranění: 0

Lehké zranění: 16
Těžké zranění: 17
Mrtv\t: I

Poznámka: Taktické cvičení - test

IDETA|L1 tUPRAV|T] tosoBY] tuKoNčlT1 lsMAzAT]

IDETA|L1 tUPRAV|T1 tosoBY1 tUKoNčr1 tsMAzAT]

[ + NoVÁ uDÁtosT ]

ORGANIZACE; i l,; .' 1; i

PRIHLASEN: ir; 'r, i.tl'r;). : I l

74:44:06 20.11.2018
ÚČłsrrĺÍxŮ

ÚČłsĺruĺxŮ

15

57

r

t

0

0
ą

0

't

q

0

0

íll

I NASTAVENĺ ]
loDHLAstr l

o svĚorÜ

1 PoPTÁVANÝ

1 POSKYTOVAT
INFORMACE

14 NEPOSKYTOVAT
INFORMACE

12 POSKYTOVAT
INFORMACE

45 NEPOSKYTOVAT
INFORMACE

o sVĚDKU

1 PoPTÁVANÝ
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KARLOVA

VZOR č'2: Zobrazenĺdetailu udólostise seznamem osob beqečnostia

Kliknutím na osobu se rozbalí možnosti pro práci se záznamem dané osoby.

Přesné řešení barev, typu a velikosti písma, případné grafické vylepšení (doplnění ĺkon) bude řešeno
v době realizace díla'

\

il
C)

Kľaj

ld

NoVák František
muž, Transport: NE, Poznámka: účastník

Jméno:
Pohlaví:

Novák František
muž, Transport: NE, Poznámka: účastník

Jméno:
Pohlaví:

Novák František
muž, Transport: NE, Poznámka: účastník

Jméno:
Pohlaví:

Novák František
muž, Transport: NE, Poznámka: účastník

Jméno:
Pohlaví:

Novák František
muž, Transport: NE, Poznámka: účastník

Jméno:
Pohlaví:

Poslední změna dat:
16.10.2018 13:54:05

Poslední změna dat:
16.10.2018 13:54:05

Poslední změna dat:
16.10.2018 13:54:05

Poslední změna dat:
16.10.2018 13:54:05

Poslední změna dat:
16.10.2018 13:54:05

ŻoBRAŻENo

16 I ),6

ĺ slúAŻAT ]I stoućlT jĺ UPRAVIT ]

,.:n;F;ĺ?;]íÄi;ĺJiÍiĺ

I DETAIL I

r 3.09.201 8
1 3:59:2 5

L:€ pos!Ytnout rnŕo

16.10.2018
13:54:05

PoPTÁVANÝ

16.10.2018
1 3:54;05

PoPTÁVANÝ

16.10.20 18

13:54:05

PoPTAVANÝ

16.10.20 18

13:5.1:05

PoPTÁVANÝ

I NASTAVENÍ ]

I oDHTASIT ]

ACP - Asisteční
centrum oomoci

[ + NoVÁ osoBA ]

Zobrazit VŠE

Lze poskytnout info

Nelze poskytnout

Svědek

Poptávaný

20.11.201814:44:06

pŘlĺńŠrn:

ORGANIZACE
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