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Postup při vypracování ZOZ v elektronické podobě
Jednotky, které mají zájem a jsou schopné zpracovávat zprávy o zásahu (ZOZ) v elektronické podobě mohou
tak činit následujícím způsobem:
1.

Pomocí programu CZOZOffline, firmy RCS Kladno
 je nutné mít nainstalovaný tento program (zakoupení licence a instalaci si řeší JPO samy);
 v případě, že doposud nemají na HZS MSK nahlášeno, že tento program využívají a nechodí jim
tudíž emaily s vygenerovaným souborem (*.zpr), mohou kontaktovat garanta za SSU (kontakt viz
níže);
 vypracované ZOZ jednotky odesílají na předurčenou emailovou adresu zoz@hzsmsk.cz
 a nejméně 1x vytisknou a u jednotky archivují (není nutné již výtisky doručovat na stanice HZS
MSK).

2.

Elektronicky ostatními způsoby
 jednotky mohou zaslat ZOZ zpracované v běžně používaném softwaru (formáty souborů pdf, doc,
xls, open office atd.) – je však nutné, aby tyto ZOZ obsahovaly veškeré požadované položky;
 jednotky, které nemají k dispozici jakýkoli program, vlastní el. formulář atd., si mohou na emailové
adrese zoz@hzsmsk.cz zažádat o vzorový el. formulář, zpracovaný v programu MS Excel;
 potřebuje‐li velitel jednotky podklady pro zpracování ZOZ, může si napsat na zoz@hzsmsk.cz o tyto
podklady1 – v emailu je však nutné uvést o jakou jednotku se jedná a datum události – není
samozřejmě problém zaslat podklady pro více událostí najednou;
 bylo by vhodné, kdyby soubory se zpracovanými ZOZ pojmenovaly dle příkladu níže, z důvodu větší
přehlednosti a zpětné dohledatelnosti jednotlivých ZOZ.
 vyplněné ZOZ pak velitelé:
 zašlou na adresu zoz@hzsmsk.cz,
 nejméně 1x vytisknou a u jednotky archivují (není nutné již výtisky doručovat na stanice
HZS MSK).

Příklad pojmenování souboru se zpracovanou ZOZ
Jednotka např. vyjela 12.5.2011, číslo události je 8111001122 a evidenční číslo jednotky je 811110. Soubor by
měl být pojmenován takto: 110512_8111001122_811110.přípona souboru dle softwaru, kde:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

první část tvoří datum události, ve tvaru rrmmdd = 12.5.2011,
následuje spodní podtržítko,
číslo ev. číslo události,
spodní podtržítko,
ev. číslo jednotky a
následuje přípona souboru dle programu, ve kterém se daná ZOZ zpracovává – toto je
automaticky doplněno programem (uživatel nevypisuje).

Při zachování takového postupu se zajistí větší přehlednost při archivaci těchto souborů a také se tímto zabrání
nechtěnému zablokování (nedoručení) emailu poštovním serverem HZS MSK (ochrana proti SPAMu)!

1

Z technických důvodů je možné, že časy uvedené u techniky, resp. jednotky nebudou odpovídat skutečnosti. Toto může
být zapříčiněno absencí RDST v zásahovém vozidle jednotky, průběžném nenahlášení časů na OPIS apod. Je proto nutné,
aby velitel jednotky tyto časy zkontroloval a případně v ZOZ opravil dle skutečného stavu.

