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Úvod

Informační systémy jsou velmi důležité pro řízení různých velkých firem, škol, 

nemocnic, knihoven apod. Interní informační systémy slouží k interní komunikaci. Právě pomocí 

těchto interních informačních systémů jsme zavedeni např. v nemocnici jako pacienti a lékaři si 

mezi sebou mohou předávat naše interní informace. 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit a zhodnotit jaká je informovanost v obci Baška a 

Hukvaldy. Výsledky, které jsem zjistila z dotazování občánů jsou zahrnuty do grafů, které jasně 

ukazují, která obec je na tom lépe a která hůř.

Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část má 2. kapitoly. První 

kapitola je nazvaná jako Informační systémy a veřejná správa. Druhou kapitolu jsem popsala jako 

právní předpisy a normy pro bezpečnost ISVS. Poslední a třetí kapitola je praktická s názvem 

Srovnání informačních systémů v obcích Baška a Hukvaldy .                                                         

Úvodní kapitola se zabývá teoretickými přístupy k systémům, informacím, informačním 

systémům. Z oblasti veřejné správy je zde popsán systém veřejné správy, její rozdělení na 

samosprávu a státní správu. V této kapitole je také stručně popsána působnost obce a zastupitelstvo 

obce. 

Další podkapitolou jsou informační systémy veřejné správy. Pro rozhodování potřebuje 

každý informace. V oblasti VS získává tyto informace pomocí těchto zdrojů: právní předpisy, obsah 

podání určitého účastníka řízení, výsledky vlastního šetření apod. Dále zde jsou zmíněny registry 

veřejné správy. Odděleně je vedena řada základních ISVS, mezi které lze zahrnout především: 

evidenci obyvatel, matriku, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík apod.

E – government je další podkapitolou, kterou jsem popsala v teoretické části. 

Představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů VS pomocí informačních a komunikačních 

technologií s cílem optimalizovat interní procesy. Jsou zde také popsány překážky rozvoje 

e-Governemnt v ČR.

V poslední části 1. kapitoly jsem vysvětlila pojmy jako je elektronický podpis a 

elektronická spisová služba.

2. kapitola je zaměřena na normy a bezpečnost v ISVS. Jsou zde popsány základní 

pravidla bezpečnosti informací. Nalezneme tady také právní předpisy vztahující se k bezpečnosti 

ISVS. Jsou zde vyjmenovány základní právní předpisy. Samostatný režim má ochrana utajovaných 

skutečností, které upravují zvláštní předpisy.



Osobní údaj, citlivý údaj a ochrana soukromí jsou vyjmenovány a vysvětleny v 

podkapitole nazvané ochrana osobních údajů ISVS. Je zde vysvětlený rozdíl mezi osobním údajem 

a citlivým údajem. V neposlední řadě je zde také zmíněna ochrana osobních údajů v ČR, ukončení 

zpracování osobních údajů, práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Poslední 3. kapitola je jak již bylo zmíněno praktická. Na začátku praktické části jsem 

zmínila a představila obec Bašku a Hukvaldy. Popsala jsem stručně historicky sled nejhlavnějších 

událostí,  popis a jaké má obec informační  systémy.  Mou ale  nevětší  snahou bylo vypracovat  a 

vyhodnotit dotazník, který jsem dala vyplnit občanům jak Bašky tak Hukvald. Dotazník se týkal 

hlavně takových otázek, které mi prozradí, která z obcí je na tom lépe s informovaností občanů. 



1. Informační systémy a veřejná správa

1.1. Systémy  1  

Systém je účelově definovaný soubor komponent, mezi kterými existují určité vztahy, 

a které splňují nějaký cíl. Systém se skládá z atributů, událostí a časových množin.

Rozdělení systémů

Systémy obecně dělíme na tvrdé a měkké. Tvrdé systémy jsou spojovány s jedním specifickým 

(strukturovaným) problémem (většinou technické systémy), naopak v měkkých systémech 

vystupuje celá řada faktorů, jsou obecnější (člověk je aktivním prvkem systému=individualita - 

problém protože každý má jiné znalosti a jinak uvažuje).

Funkce systému jsou hlavním předmětem zájmu teorie systémů a podle jejich 

charakteru se rozeznávají různé kategorie systémů

Další dělení systémů:

• uzavřené × otevřené - podle toho, zda nastává interakce s okolím, 

• deterministické × stochastické - tzn. jednoznačné nebo statistické chování, 

• statické × dynamické - tzn. lineární nebo diferenciální (systém si pamatuje vnitřní stav), 

• spojité × diskrétní - podle časových událostí. 

Informace - Data, kterým je přiřazen význam (číselná data, technická data). Kvalita obsahu 

informací = významnost, přesnost, kompletnost, podrobnost, správnost.  Mnoho informací v našem 

životě (a to ať jsme jedinec, malá firma nebo nadnárodní koncern) je spojeno s dvěma problémy: 

Většina informací je spojena s geografickým určením místa 

tyto informace je při narůstajícím množství čím dál tím těžší vyhodnocovat, zpracovávat a třídit 

Některé studie ukazují, že téměř 70% informací má společný prvek - geografické určení místa. Lidé 

se již dlouhou dobu snaží tyto informace pomocí různých nástrojů zvládnout. Po desetiletích 

výzkumu a všemožných praktických pokusech můžeme říci, že teprve v poslední době, s 

obrovským nárůstem výkonu počítačů, dochází k hromadnému rozšiřování prostředků pro 

manipulaci s geografickými informacemi. 

1 http://cs.wikipedia.org



1.2. Informační systémy

IS  je  funkční  celek  nebo  jeho  část  zabezpečující  cílevědomou  a  systematickou 

informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo 

možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. 

Informační  systémy existují  v ČR již odedávna,  ale  pod různými  názvy,  jakou jsou 

např.:  evidence,  rejstřík,  seznam,  statistika,  kniha,  přehled,  soupis  apod.  Některé  evidence  mají 

unikátní  označení,  jako  např.  katastr  nebo  matrika,  jiné  zase  odpovídají  nějaké  technologii 

zpracování – např. databáze, archiv, soubor, apod. 

Data - údaje, které jsou vhodným způsobem vyjádřená zpráva a srozumitelná pro příjemce. 

Současné vývojové trendy a problémy IS

1) Nedostatek projekčních a programátorských kapacit.

2) Problém údržby aplikačních programů

3) Specifické  vlastnosti  softwaru  (složitost,  nutnost  přizpůsobit  se  rozmanitým podmínkám 

prostředí a požadavkům uživatelů.)

4) Nedostatečná orientace IS na uživatele.

Pro IS platí několik faktů:

• Může, ale nemusí být podporován počítačem, přičemž při návrhu IS je zkoumána optimální 

kombinace samořídících a nesamořídících činností. 

• Musí disponovat prostředky sběru, kontroly a uchování dat. 

• Jsou vyjasněné vztahy mezi informacemi a daty i v rámci jednoho zaměření informačního 

systému. Informace jsou jen ta data, která dokážeme využít, přiřadit jim význam či smysl. 

Při návrhu IS nutno umožnit získávání odlišných informací pro různé zaměstnance – 

skladník, ředitel atd. 

• Informační systém ovlivňují pracovní procesy i organizační struktura podniků. 

• Informační systém je vždy společným dílem dodavatele a zákazníka. 

Jsou dvě základní možnosti jak získat IS, a to, že se informační systém může vyvíjet od 

začátku přesně na míru zadaným požadavkům, ale s vidinou velkých nákladů, dlouhé doby vývoje a 

chyb prvních pokusů, nebo se informační systém koupí a přizpůsobí se uživatelovým potřebám. 



Druhý způsob se nazývá customizace (přizpůsobení) a stejně jako všechno ostatní má nejen své 

klady i zápory. 

Cíle IS
• strategické (plánování investic...), 

• taktické (vedení, kontrola rozpočtů…), 

• operační (každodenní rutina). 

Úlohy IS
• manažerské (EIS - Executive IS), 

• taktické (DSS - Decision Support System), 

• vedení (MIS - Management IS), 

• expertní (KWS - Knowledge Work System), 

• kancelářské (OIS - Office IS), 

• operativní. 

• TPS - transakční (banky…) 

• CRM - Péče o zákazníka. Klíčem pro úspěšnou CRM iniciativu jsou správná data 

zákazníka přístupná on-line v celé infrastruktuře. Důležité je, že řešení CRM se 

dotýká prodeje, servisu i marketingu, a to při udržování spokojenosti zákazníka. 

• RIS - rezervační systémy 

• CAM - konstrukční (CAD…)- tento systém slouží ke zkonstruování různých 

projektů. Jeden z programů, který toto umožňuje je AUTOCAD.

• GIS – geografické systémy –je systém, který používá a zpracovává údaje polohově 

vázané k povrchu Země, je schopen pracovat s digitálními mapami i s popisnými 

databázemi, propojit prostorové a popisné databázové údaje, vyhodnocovat 

požadavky, které kombinují klasické databázové dotazy s geografickými údaji, 

vyhledávat a analyzovat databázové údaje prvků a výsledky pak přehledně zobrazit 

ve formě mapových výstupů.

. 



1.3  . Veřejná správa  

VS je  nesporně  součástí  veřejné  sféry.  Patří  do  ní  jak  vlastnicky,  tak  organizačně-

právně.  Vlastnickými  vztahy,  způsobem financování  a  charakterem produkce  je  podobná  např. 

Sociálnímu  zabezpečení,  armádě,  veřejnému  školství,  kultuře,  apod.  Spolu  s  nimi  vytváří  tzv. 

Veřejný sektor.

VS nejenže řídí celý veřejný sektor, ale také zároveň reguluje celou ekonomiku a nejen 

ekonomiku, ale i celou společnost.  Z ekonomického hlediska je VS jedním z odvětví národního 

hospodářství, a proto i její výkony se započítávají do tvorby hrubého domácího produktu.

VS  je  zařazena  do  systému  řízení  společnosti  jako  jeho  třetí  rovina.  Jejím 

charakteristickým  rysem  je  totální  institucionalizace.  VS  tedy  představuje  soustavu  institucí, 

naplňující pojem stát v jeho nejširším smyslu. 

Strukturu  a  činnost  VS  lze  vyložit  z  hlediska  právní  teorie,  ekonomického, 

politologického, historického apod. Právní přístup ztotožňuje VS pouze s výkonem zákonů. Jiné 

vědní obory chápou VS mnohem širšeji; zahrnují do ní i sféru moci zákonodárné a soudní.

Pojetí VS

a) Organizační pojetí

b) Funkční pojetí

Veřejnou správnou v organizačním pojetí se rozumí

− orgány VS, čili jde o prvky, ze kterých je tvořena

− jde o vazby jednotlivých organizačních subsystémů VS, které pak ve svém souhrnu tvoří celou 

organizační strukturu VS

− patří sem především stát prostřednictvím vlastních orgánů

− a dále tzv. další veřejnoprávní subjekty jako představitelé a nositelé veřejné moci

Veřejnou správnou ve Funkčním pojetí se rozumí, že:

− se jedná prakticky o výkon VS, jako výkon podzákonné a nařizovací činnosti těchto orgánů.

Jedná se o faktickou činnost a naplňování funkcí VS.



1.3.1. Odlišnost Veřejné správy od soukromé správy

− Veřejná správa jako správa veřejných záležitostí je správou ve veřejném zájmu. Subjekty, které 

ji vykonávají jako právem uloženou povinnost, a to z titulu svého postavení veřejnoprávních 

subjektů

− Soukromá správa je naproti tomu správou soukromých záležitostí vykonávanou v soukromém 

zájmu a vykonávají ji soukromé osoby, sledující určitý vlastní cíl a řídící se přitom vlastní vůlí, 

ale musí respektovat zákony.

Rozlišení veřejné a soukromé správy je významné pro veřejnou správu mimo jiné proto, 

že  na  výkonu  VS  se  za  určitých  okolností  mohou  podílet  také  subjekty  se  soukromoprávním 

postavením.

1.3.2. Členění Veřejné správy

a) Státní správa
Státní správa je odvozena od podstaty, poslání a postavení státu, existuje na mocenském 

základě.  Umožňuje realizovat  státní  moc v jejích různých formách,  je jedním z druhů výkonné 

činnosti státu. Jsou zde prvky řídicí a ochranně-regulační.

Subjektem státní správy je stát, orgány SS, jež vykonávají veškerou aktivitu jménem 

státu, dále to jsou pak veřejnoprávní korporace, jejich orgány, jimž byl výkon SS svěřen. Subjekty 

jsou  uspořádány  do  hierarchických  struktur,  ve  kterých  důsledně  platí  zásady  nadřízenosti  a 

podřízenosti.

Řídící prvky  v její činnosti souvisí především s její organizující povahou a projevují se v jejím 

cílovém zaměření. 

Regulační prvky v činnosti SS souvisí s jejím mocensko-ochranným působením, poslání je udržení 

žádoucího stavu v určitých mezích.

SS je jako činnost státu povolaná k realizaci jeho výkonné moci je:

− činností výkonnou

− která je současně činností – podzákonnou a nařizovací



Výkonnou činnost je možno považovat za činnost prováděcí, kde podstatou je provádění zákonů. 

Nejde  však jen o pasivní realizaci zákonů, ale patří sem i podíl na tvorbě státní politiky a tvorbě 

samotných zákonů.

Nařizovací  činnost  je  především výrazem vztahu  subjektů  státní  správy vůči  jejím 

objektům. Její nařizovací charakter zde vyjadřuje mocenskou převahu orgánů SS ve vztahu k těm, 

vůči nimž je SS vykonávána.

b) Samospráva

Samospráva je veřejnou správou uskutečňovanou jinými veřejnoprávními subjekty než 

státem. Jedná se o subjekty korporativního charakteru, označované jako veřejnoprávní korporace.

Samospráva představuje  ve veřejné správě,  jako správě státu,  výkonné působení a ovlivňování 

společenského života, prostředky nestátního charakteru. 

Myšlenka samosprávy je slučitelná jen s demokracií, neboť je založena na:

− podstatě partnerském vztahu státu

− a veřejnoprávních korporací, jako subjektů samosprávy.

Politický pojem  samosprávy představuje podstatu samosprávy jako formy realizace VS 

občany – např. já jako občan mohu  rozhodnout o hlasování .

Právní pojem samosprávy vyjadřuje, že samosprávu vykonává:

− od státu odlišný právně aprobovaný veřejnoprávní subjekt,

− v postavení veřejnoprávní korporace ( např. Jak má vypadat zákon o obcích)

− a disponující příslušným rozsahem veřejné moci.

Samospráva  se  ve  své  činnosti  řídí  zákony  a  vlastními  mocenskými  akty.  Vlastní 

samosprávnou moc pak provádí a zabezpečuje s využitím nařizovacích oprávnění.

Podstatou  a  posláním  samosprávné  korporace  je  samostatně  (samosprávně)  

rozhodovat o vlastních otázkách a spravovat vlastní záležitosti podle svých potřeb, ze své vůle a  

řídí se přitom jen zákony.



Územní samospráva
Územní  samospráva  je  jedna  z forem  veřejné  správy  -  samosprávy  založené  na 

územním principu. Uzemní samospráva je jedním ze základních principů a projevů demokratického 

společenského  systému.  Představuje  svobodnou  účast  všech  občanů  státu  na  správě  veřejných 

záležitostí.  Podstatou  samosprávy  je  přenesení  kompetencí  při  rozhodování  o záležitostech 

ekonomického, ekologického a kulturního rázu v rámci určitého území z centrální vlády na region 

(obec, město). Decentralizace si žádá nejen legislativní, ale též i ekonomické podmínky.

Působnost obc  í  

a) samostatná působnost

b) přenesená působnost

Samostatná působnost obce

je  samosprávou  obce  -  obec  sama  spravuje  své  záležitosti  a ty  záležitosti  svých  členů,  jejichž 

spravování jí stát neodňal. V samostatné působnosti jedná obec svým vlastním jménem a na vlastní 

účet. Samospráva má dvojí podobu - soukromoprávní a veřejnoprávní. 

Veřejnoprávní částí samosprávy 

Je uplatňování přirozené autority  volených orgánů obce vůči těm, kteří je ustavili. Je to 

uplatňování vlastní vůle obce vůči veřejnosti, proto musí být tvorba této vůle i její uplatňování 

regulovány normami veřejného práva a proto i pro tuto část činnosti obce musí platit zásada, že co 

není zákonem povoleno, to je orgánům obce zakázáno. 

Soukromoprávní část samosprávy 

Je důsledkem toho, že obec jako právnická osoba je nadána též vlastnickým právem. 

Obec je vlastníkem věcí movitých i nemovitých a má vlastní peníze a je též zaměstnavatelem osob 

fyzických. Jako vlastník, obec též vstupuje na trh a je zde v rovném postavení se všemi ostatními 

osobami. Při realizaci soukromoprávního postavení obce pak platí i pro obec totéž co pro všechny 

ostatní soukromoprávní subjekty - co není zákonem či na základě zákona zakázáno, to je dovoleno.

Přenesená působnost obce

Je tedy okruhem záležitostí, které vykonávají orgány obce jménem státu, nikoli jménem 

svým. Za kvalitu výkonu této působnosti též vůči veřejnosti odpovídá stát, který ji orgánům obce 

svěřil. Proto také musí orgány obce při výkonu této cizí ( státní) působnosti respektovat vůli toho, 



kdo jim ji svěřil. Při výkonu přenesené působnosti orgány obce neformulují vůli obce, leč státu, 

a činí tak nikoli jménem obce, ale přirozeně jménem státu. 

Při výkonu přenesené působnosti se musí orgány obce plně řídit vůlí státu, který ji 

na obce přenesl, a respektovat nejen právní předpisy obsažené ve Sbírce zákonů, ale též pokyny 

a metodické návody ústředních státních orgánů a usnesení vlády. 

Zastupitelstvo ani rada obce nemohou odborům ani zvláštním orgánům dávat žádné 

pokyny k této činnosti a nemohou je v ní nijak řídit. Konkrétní obsah přenesené působnosti je 

stanoven zvláštními zákony z jednotlivých odvětví státní správy, postup orgánů při jejím výkonu je 

pak upraven procesními zákony, zejména správním řádem, zákonem o státní kontrole a zákonem 

o správě daní a poplatků. Rozhodnutí při výkonu přenesené působnosti nepřezkoumávají orgány 

obce, ale nadřazené orgány státu. Není-li účastník takového řízení s konečným rozhodnutím 

spokojen, nejde o konflikt mezi ním a obcí, leč o jeho konflikt se státem.

Zastupitelstvo obce

Je  téměř  samosprávným  orgánem.  Rozhoduje  o  zásadních  otázkách  života  obce  – 

schvalují program rozvoje obce, rozpočet obce a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok, schvaluje 

obecně  závazné  vyhlášky.  ZO  se  scházejí  min.  4x  ročně,  k  přijetí  usnesení  je  třeba  souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů, jednání jsou veřejná. 

ZO  zřizuje  výbory  jako  své  pracovní  orgány  –  povinně   výbor  finanční  a  výbor 

kontrolní.  Jiné  výbory  si  ZO zřizují  podle  svých  potřeb.  Pro  jednotlivé  místní  časti  může  ZO 

zřizovat tzv. osadní výbory. Členové osadního výboru musí v dané části obce mít trvalé bydliště. 

Zastupitelstva volí ze svého středu starostu obce, zástupce starosty, resp. radu obce – rada obce se 

volí v obcích s 15 a více členy zastupitelstva. 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Schází se podle 

potřeby na neveřejných schůzích. Radu obce zřizuje komise. Komise jsou kontrolními orgány, příp. 

mohou být i výkonným orgánem v přenesené působnosti.

Starosta zastupuje obce navenek, svolává a řídí schůze obecní rady. 

Administrativní činnost volených obecních orgánů zabezpečuje obecní úřad a zároveň 

zabezpečuje většinu výkonu SS obcí. V čele obecního úřadu je starosta, ve větších obcích tajemník 

obecního úřadu. Obecními úřady jsou i Magistráty měst.



1.  4. Informační systémy veřejné správy  

V oblasti VS je vedeno velké množství IS, neboť VS spočívá ve značné části v 

rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. Pro rozhodování potřebuje 

každý informace. V oblasti VS získává tyto informace pomocí těchto zdrojů: právní předpisy, 

výsledky vlastního šetření apod. Typickým příkladem je stavební řízení, kde figuruje stavebník – 

žadatel o stavební povolení, další dotčené subjekty – sousedé, různé orgány SS a samosprávy.  

Správci   ISVS    

Jsou ministerstva, jiné správní orgány, orgány územní samosprávy a další státní orgány. 

Správcem IS je ten, kdo podle zákona určuje účel a prostředky zapracování informací a odpovídá za 

IS. Jako správce přichází v úvahu jen orgán VS.

Provozovatelé   ISVS   

Je subjekt, který provádí alespoň některé informační činnosti související s IS. Provozováním 

ISVS může správce pověřit jiné subjekty, pokud to jiný zákon nevylučuje. Provozovatelem tedy 

může být buď sám správce, nebo touto činností pověřit provozovatele.

Základní ISVS

V současné době existují určité ISVS, které jsou označovány jako tzv. registry, čímž má být 

zdůrazněn jejich význam jako prvotního zdroje určitých informací.

Za základní registry VS se považují ty, kde:

− jde o prvotní evidenci důležitých údajů,

− jsou rozsáhlé využívány při výkonu VS a moci

− s nimiž pracuje většina ostatních ISVS

− a jejichž údaje jsou přebírány ve značné míře 

Odděleně je vedena řada základních ISVS, mezi které lze zahrnout především: 

− evidenci obyvatelstva,

− matriku,

− živnostenský rejstřík,

− obchodní rejstřík,

− katastr nemovitostí apod.



Nejmarkantnější to je v oblasti podnikatelské sféry, kdy existuje řada samostatných registrů:

− obchodní rejstřík,

− živnostenský rejstřík,

− registr ekonomických subjektů, vedený Českým statistickým úřadem,

− seznam plátců daně z přidané hodnoty a spotřebních daní vedený finančními orány,

− evidence Střediska cenných papírů o majoritních majitelích akcií a dalších údajích,

1.4.1  Informační povinnost veřejné správy vůči veřejnosti

Právo být informován je chápáno jako součást kvality života občana demokratického 

státu. Přístup k informacím o veřejném dění jsou začleněny ve všech moderních státech do právní 

soustavy. Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti.

V činnosti VS jsou pak rozlišovány akty veřejné a neveřejné. Většinou se tak děje na 

základě zákona. Jednání Poslanecké sněmovny a výborů jsou veřejná, ale naopak jednání 

poslaneckých klubů nikoli. Obdobně tomu je u obecních zastupitelstev, kde jsou veřejná jen jednání 

zastupitelstva a naopak je tomu u výkonných orgánů obce.

Z praktických důvodů vytvářejí instituce VS organizační součásti nebo alespoň funkční 

místa, jejichž pracovní náplní je styk s veřejností (mluvčí, tiskový mluvčí, tiskový tajemník...)

Mezi formy prezentace patří vývěsky a úřední desky, vydávání vlastních periodik, 

jednorázových publikací, plakátů a prospektů, ale i šíření informací pomocí placené inzerce apod. 

Dále je to používání místních rozhlasů a vysílání lokálních TV stanic. Dnes velice rozšířenou 

formou komunikace je internet.

Internet

Internet je celosvětová počítačová síť podobná běžné počítačové síti. Počítače jsou 

vzájemně propojeny (kabely nebo bezdrátově) a díky tomu mohou spolu komunikovat, předávat 

nebo sdílet informace. Každý počítač může komunikovat s libovolným jiným, k síti připojeným 

počítačem. 

Internet je propojením již stávajících sítí, které mají určitou strukturu a rozdělení. Tím 

je umožněna komunikace mezi „podsítěmi“ internetu, které jsou trvale propojeny datovými spoji s 

velkou průchodností. Internet (WAN) je tedy propojením lokálních sítí (LAN) po celém světě 



pracujícím na základě protokolu TCP/IP.

Internet je soustava počítačů, které obsahují informace, a sítě, které nám dovolují k 

těmto informacím přistupovat. Je to tedy zdroj informací, dostupných uživateli. Počítače na 

internetu pracují jednak jako klienti a jednak jako servery. Servery poskytují internetové služby, 

klienti pak tyto služby využívají. 

Službami internetu je zasílání dat klientovi na jeho žádost. Většinou jsou to data, která 

jsou umístěna na pevném disku serveru, nebo data, která jsou za chodu na serveru dynamicky 

vytvořena a odeslána klientovi. Internet nabízí moře adres obsahujících materiály od osobních 

stránek, obrazových galerií, přes specializované informační stránky až třeba po literární tvorbu.

1.  5. e-Governemnt  
„e-Government“ představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů VS pomocí 

informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy. Jejím cílem je pak 

rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb VS nejširší veřejnosti a zajištění větší 

otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům. 

Hlavním  cílem  e-Governmentu  je  zvýšení  výkonnosti  SS,  které  by  mělo  přispět 

především ke zjednodušení  činností  veřejnosti  při  styku s  veřejnou správou.  Cestou k dosažení 

tohoto  cíle  je  podpora  činností  správních  úřadů  při  plnění  úkolů  státní  správy  a  samosprávy 

vytvořením pravidel komunikačního prostředí odpovídajících charakteru a obsahu úloh plněných 

státními orgány. Tato pravidla podpoří žádanou výměnu informací a budou nutnou podmínkou pro 

spolupráci jednotlivých informačních systémů ve veřejné správě.  

Pro správnou funkci e-governmentu je klíčová účelná elektronizace vnitřních agend ve 

VS, neboť jedině taková elektronizace v konečném důsledku umožní veřejnosti volbu lokality a 

volbu způsobu komunikace s VS. 

Právě  elektronizace  vnitřních  agend  veřejné  správy  je  tím  nejsložitějším  úkolem 

současného e-governmentu, který je stále předmětem hledání správného a efektivního řešení jak v 

České republice, tak v zahraničí. 



1.5.1. E-government v ČR

Vývoj
První služba, kterou mohli občané v ČR  vyřizovat elektronicky prostřednictvím 

elektroniské pošty. V roce 2000 byl implementován do českého právního řádu institut 

elektronického podpisu, který měl umožnit občanům komunikovat s orgány veřejné moci 

elektronickou cestou. Rok 2000 byl poznamenán další změnou a to ve schválení úpravy, která měla 

umožnit tehdy nově zřízenému Úřadu pro veřejné informační systémy koordinaci IS ve VS tak, aby 

spolu tyto systémy mohly vzájemně komunikovat a vyměňovat si data. V tomtéž roce byl zřízen 

Úřad na ochranu osobních údajů, který má kompetenci dohlížet nad zpracováním osobních údajů. 

Další změna nastala 1.1. 2003, kdy byl zrušen Úřad pro veřejné IS a jeho místo zaujalo nově zřízené 

Ministerstvo informatiky.

Ministerstvo informatiky kromě jiného připravilo a prosadilo několik novel právních 

předpisů, jako byla nove zákona o elektronickém podpisu, která uložila povinnost všem úřadům 

provozovat elektronické podatelny a zavedla institut elektronické značky, či novela zákona ISVS, 

jejíž účinky se však promítnou až v následujících letech. Ministerstvo informatiky však vždy bylo 

díky svému relativně slabému postavení spíše jakýmsi marketingovým propagátorem elektronické 

reformy komunikace a subjektem, který monitoruje problematiku e-Governemntu a zastupuje ČR v 

oblasti informační společnosti u EU a mezinárodních organizací. 

Senát dne 17.4.2007 schválil návrh zákona o zrušení Ministerstva informatiky, které 

nyní spolu s Ministerstvem vnitra řídí Ivan Langer.

1.5.2. Překážky rozvoje e-Governemnt v ČR

1. Nemožnost sdílení dat mezi jednotlivými registry

Právní úprava jednotlivých ISVS je rozšířena do mnoha právních předpisů.  Zákony 

týkající se jednotlivých IS svým striktním vymezením okruhu uživatelů informací vedených v 

příslušném IS vytváří právní prostředí, které neumožňuje přímo ze zákona komunikaci mezi orgány 

VS vůbec, nebo umožňuje sdílení dat pouze v přesně a přísně stanoveném omezeném rozsahu a jen 

mezi určitými subjekty. Z tohoto důvodu probíhá sdílení dat mezi různými systémy za různých 



podmínek, zejména co do technického provedení, a pro každou vazbu mezi IS je nutno řešit nové 

provedení této vazby, přičemž vazby jednoho systému na různé další systémy se mohou 

uskutečňovat několika různými způsoby.

Činnost orgánů veřejné moci je podporována jednotlivými dílčími IS. V praxi se 

komunikace mezi těmito systémy odehrává na různé úrovni.

2. Neexistence jediného bezvýznamového identifikátoru osoby

Pro základní identifikaci občanů obyvatel ČR v rámci ISVS se dosud v převážné míře 

využívá rodné číslo. Není však bezvýznamovým identifikátorem (obsahuje datum narození, pohlaví 

a v některých ročnících lze dokonce odvodit i informaci o místu narození) a platnost jeho stávající 

struktury je omezena datem 31.prosince 20532. Bezvyznamový identifikátor je jedním z 

referenčních údajů v rámci základních registrů, a měl být zaveden dříve, než budou zahájeny práce 

na registru obyvatel.

3. Nerovnoprávnost formy listinné s formou elektronickou

Český právní řád rozlišuje dokumenty ve formě listinné a elektronické. Stanoví-li tak 

zvláštní právní předpis, že písemnosti jsou úřady vydávány pouze ve formě listinné, brání tato 

forma dalšímu rozvoji e-Government. Existují však i případy, kdy legislativa umožňuje vydávat 

písemnosti jak ve formě listinné, tak i elektronické, avšak některé úřady tyto alternativy neakceptují 

a vydávají písemnosti i nadále ve formě listinné.

4. Nedostatečné vedení elektronických spisů a elektronické spisové služby

Spisy v jednotlivých řízeních jsou vedeny převážně v listinné podobě, vznikají tak 

problémy s jejich oběhem, nakládáním a občas dojde i k jejich ztrátám. Existuje předloha zákona, 

který předpokládá, že spisy budou vedeny především elektronicky a uloženy v centrálním datovém 

skladu.

2 Do 1.ledna 1954 za lomítkem u rodného čísla následovaly jen tři cifry, poté přibyla čtvrtá číslice, která slouží ke 
kontrole platnosti, jako kontrolní číslice. Jelikož je rok narození v rodném čísle uveden pouze dvoumístně, rodné 
číslo přestane být roku 2054 jednoznačné (do té doby lze starší rodná čísla poznat pdle jejich délky).



1.5.3.  Elektronická spisová služba
Spisovou službu lze charakterizovat  jako souhrn všech úkonů týkajících se 

dokumentů(datových zpráv nebo písemností) od jejich vzniku nebo dodání organizaci včetně jejich 

vyřazení (skartace).

Základní funkce elektronické spisové služby:

1. Příjem a klasifikace dokumentů

Základní funkcí je co nejrychlejší řešení příjmu a klasifikace přicházejících materiálů.

2. Vyhledávání

Vyhledávat je potřeba podle klíčových informací, které mohou, ale také nemusí být 

obsažené ve vyhledávaném dokumentu. Pokud se zaměříme pouze na dokumenty v digitální formě, 

vyplývá nám z toho potřeba připojit k souboru popisné informace, podle kterých bude možné 

vyhledávat. Tyto popisné inf. mají obsahovat vše, co je důležité pro vyhledávání souboru nebo celé 

skupiny souborů (např. Smlouva a její přílohy). Zavedením popisných informací se eliminuje 

potřeba vyhledávání uvnitř souborů. V souborech v textovém formátu je totiž z hlediska 

vyhledávání obsaženo velké množství údajů.

3. Souvislost mezi digitálními dokumenty

Vazby mezi digitálními dokumenty umožní sledovat souvislost zpracovávaného 

digitálního dokumentu s jinými podle záznamů v datových prvcích.

4. Otevřenost

Systém musí být otevřený vzhledem ke vzniku nových typů digitálních dokumentů a 

jejich datových prvků. Musí být možné postupně provádět analýzu dalších typů dokumentů, o 

jejichž existenci se v době prvního spuštění spisové služby ještě nic neví. Jedním ze základních 

požadavků je flexibilita, umožňující postupné přidávání digitálních dokumentů a jejich typů.



5. Bezpečnost
                   Bezpečnost dat uložených v systému znamená, že přístup k jednotlivým dokumentům a 

datovým souborům, které k nim patří, bude povolen pouze osobám s příslušným přístupovým 

právem. Bezpečnost v rámci systému musí být řešena na dvou úrovních a to (1) stanovení skupin 

uživatelů a (2) stanovení práva na zobrazení jednotlivých digitálních dokumentů pro skupiny. Na 

intranetové stránce systému se budou uživatelé moci přihlásit svým jménem a heslem. Bez 

přihlášení nebude možno hledat žádné dokumenty.

6. Automatizace

Je žádoucí v maximální možné míře využít automatizace, a to jak na straně vstupu 

digitálních dokumentů(využití digitálních informací, které přicházejí společně se soubory), tak při 

upozorňování uživatele na úkol, který mu s příchodem konkrétního digitálního dokumentu vznikl. 

Evidenci digitálních dokumentů lze automatizovat, pokud např. k příchozímu souboru existují 

popisná data v definované struktuře. 

 

1.5.4.  Elektronický podpis
Důležitým,  byť  nikoliv  jediným  technologickým,  ale  i  právním  nástrojem, 

pro komunikaci jak v rámci elektronického obchodu, tak v rámci e-vlády, je elektronický podpis.

Elektronický podpis se dá využít  všude tam,  kde je dnes nutný vlastnoruční  podpis. 

Všechny dokumenty lze převést z papírové podoby na dokumenty elektronické a všechny podpisy 

je možné převést na jejich elektronickou, ovšem digitální formu.

Jeho nejbezpečnější varianta, tzv. kvalifikovaný elektronický podpis může vnést zcela 

nové směry do výkonu VS, kdy lze reálně očekávat vytvoření paralelní možnosti ke styku občana 

a “úřadu” prostřednictvím elektronické pošty. 

Elektronický versus vlastnoruční podpis

Elektronický podpis není rozhodně tím, zač jej poměrně dlouhou dobu vydávali 

novináři, tedy nějakým kódem, který uživatel “vyfasuje” někde na úřadu nebo u někoho kdo 

podniká v této oblasti, aby potom uživatel tuto skupinu číslic a písmen připojoval ke každému 

elektronickému dokumentu coby svůj podpis.

Elektronický podpis je stejně jako “ruční” podpis – výsledkem nějakého procesu, 

vyplývajícího z rozhodnutí podepisující osoby, jehož úkolem je stvrdit vůli této osoby, případně její 



identitu.

Vlastnoruční podpis je výsledkem uplatnění návyku psaní, získaného v podobě 

individuálního a relativně stálého písemného projevu člověka. Při vytvoření konkrétního písemného 

projevu se uplatňují ale i aktuální vnější a vnitřní podmínky, za kterých psaní probíhá a v jejichž 

důsledku může být získaný stereotyp narušen. Zkoumání pravosti písma, které je zaměřeno na 

grafickou stránku směřující k identifikaci pisatele, je prováděno pomocí různých metod. Za 

základní metodu se považuje metoda pozorování, dále pak to jsou metody analytické, syntetické, 

komparační a grafometrické.

Elektronický podpis je naproti tomu od okamžiku “odstartování” podepisování, až po 

okamžik ověření pravosti podpisu, objektivním výsledkem technologického procesu.



2. Právní předpisy a normy pro bezpečnost ISVS

2.1.            Bezpečnost ISVS  

Bezpečnost ISVS můžeme chápat jako:
a) cíl, kterého je třeba dosáhnout (ideální stav)

b) nástroj k dosažení cíle uvedeného v  a)

 V druhém případě najdeme oporu např. v zákoně č 148/1998 Sb., o ochraně 

utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který 

říká: ,,Bezpečnost informačních systémů tvoří systém opatření k zabezpečení ochrany utajovaných 

skutečností v informačních systémech. 

                  Pokud se bude chápat bezpečnost jako cíl, musíme mít k dispozici nějaké kritérium, 

které nám řekne, od kterého okamžiku je ISVS bezpečný. Takovým kritériem je obvykle nějaká 

norma nebo standard, který říká, že je-li určitý IS vybaven určitými technologiemi k jeho ochraně, 

jedná se o bezpečný systém určité kategorie.

                      Chceme-li budovat bezpečný ISVS, musíme určitým způsobem “nastavit” úroveň 

bezpečnosti, kterou chceme dosáhnout a tuto úroveň vhodným způsobem, nejlépe odkazem na 

všeobecně známou a přijímanou normu, definovat. 

2.1.1 Bezpečnost informací 
                Bezpečnost informací si klade za cíl chránit informace v jakékoliv podobě. Je zcela 

nepodstatné, jakou mají formu (listinnou nebo elektronickou), kde se uchovávají (zdali v trezoru 

nebo ve vzdáleném informačním systému). To co je podstatné, je hodnota chráněných informací, 

případně velikost škody vzniklé v souvislosti s „poškozením“ těchto informací. Je dobré si 

uvědomit, že ačkoliv zajištění bezpečnosti informací představuje vynaložení určitých nákladů, 

nejedná se o investici, která žádný přímý užitek nepřináší a pouze zatěžuje rozpočet. Ve skutečnosti 

lze přínos bezpečnosti informací ocenit právě výší škod, které by mohly nastat, pokud bychom 

bezpečnost informací neřešili. Je samozřejmě logické požadovat, aby cena za řešení nepřevyšovala 

hodnotu informací. 

                     V dnešní době již nemusí řešení bezpečnosti informací (alespoň na první pohled) 

představovat problém. K dispozici je řada standardů či doporučení pro řešení bezpečnosti informací, 

existují kritéria, podle kterých lze úspěšnost vlastního řešení hodnotit, na trhu se pohybuje řada 

konzultantských společností, které jsou schopny se zajištěním ochrany informací pomoci. Přesto je 



však dobré vědět, co v dané oblasti existuje a s čím je možné se setkat a na co si dát pozor. 

Základní pravidla bezpečnosti informací

Základními pravidly bezpečnosti informací jsou:

• důvěrnost 

• dostupnost 

• integrita

− Důvěrnost zajišťuje, že informace je přístupná pouze těm, kteří k informaci mají mít přístup 

(jsou autorizování k přístupu).

−  Dostupnost zajišťuje, že autorizovaní uživatelé mají k informacím v případě potřeby vždy 

zajištěný přístup.

− Integrita zabezpečuje přesnost a úplnost informací a metod zpracování.

Veřejnoprávní vymezení bezpečnosti ISVS je dáno souborem platných obecně závazných právních 

norem, a to:

a) zcela obecných předpisů, jakými jsou občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní zákon, 

zákoník práce apod.

b) speciálních právních norem upravujících zvláštní otázky týkající se IS u všech subjektů práva – 

zejména  zákon o ochraně osobních údajů, autorský zákon, zákon o ochraně utajovaných 

skutečností, zákon o účetnictví, zákon o informačních systémech VS apod.

c) zvláštních předpisů , které upravují zvláštní povinnosti týkající se zacházení s informacemi u 

vybraných subjektů – například zákon o České národní bance, o Komisi pro cenné papíry apod.

d) přepisy pro ISVS vyplývající ze zákona o ISVS a na jeho základě vydaných standardech.

2.2. Právní předpisy vztahující se k bezpečnos  ti ISVS  

              Z hlediska zajištění bezpečnosti ISVS je třeba při vytváření standardů bezpečnosti ISVS 

zohlednit obsah obecně závazných právních norem, které se vztahují k legislativnímu vymezení a 

právnímu zajištění IS a jeho bezpečnosti.



Jsou to zejména tyto předpisy:

1. Občanský zákoník, zákon č. 40/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zejména ochrana 

osobnosti, ochrana názvu právnické osoby, právní úkony .

2. Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Trestní zákon, zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

5. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících právem autorským a o 

změně některých zákonů.

6. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších podpisů.

2.2.1. Ochrana utajovaných skutečností
Samostatný režim má ochrana utajovaných skutečností, které upravují zvláštní předpisy a jsou to 

zejména tyto:

1. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností ve znění pozdějších předpisů.

2. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností č. 246/1998 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 263/1998 Sb., kterou se stanoví způsob a 

postup ověřování bezpečností spolehlivosti organizace.

4. Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 348/2002 Sb., o bezpečnostní způsobilosti 

fyzických osob.

5. Nařízení vlády č. 340/2002, kterým se stanoví seznam některých citlivých činností.

6. Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 56/1999 Sb., o zajištění bezpečnosti IS 

nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech 

certifikátu.

2.2.2. Ochrana osobních údajů v ISVS
Osobní údaj - je jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů 

se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo 

či nepřímo zjistit jeho identitu. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu 



údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků.

Citlivý údaj  - je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 

politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, 

trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů je základním požadavkem, který je zakotven přímo v naší 

Ústavě a na ní navazující Listině základních práv a svobod.

Podle listiny základních práv a svobod má každý   právo:  

− aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno,

− na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života,

− na ochranu pře neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů 

o své osobě.

V návaznosti na toto základní lidské právo platí velmi obecná   úprava ochrany osobnosti podle   

občanského zákoníku:

− Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a 

lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

− Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající 

se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s její 

svolením. Svolení není třeba použijí-li se tyto  písemnosti a zvukové nebo obrazové záznamy k 

účelům úředním na základě zákona.

− Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do 

práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno 

přiměřené zadostiučinění.

Ochrana osobních údajů v ČR

Do roku 1992 u nás žádný zvláštní zákon na ochranu osobních údajů neexistoval. V 

roce 1992 byl vydán zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 

Jednalo se o první, leč bohužel velmi bezzubý právní předpis, který neobsahoval žádné sankce za 



porušování práv, ani neustavil jakýkoliv dozorový orgán, který by ochranu osobních údajů 

kontroloval. Teprve dnešní právní úprava, daná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, tyto náležitosti obsahuje a je třeba si již opravdu dávat pozor.

Ochrana osobních údajů podle nového zákona

Zákon č. 101/2000 Sb., upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a 

povinnosti při zpracovávání těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich 

předávání do jiných států. Zákon vymezuje, co rozumíme pod pojmem osobní údaje a jak se  s nimi 

může zacházet, přičemž se vztahuje na všechny subjekty – státní orgány, orgány územních 

samosprávných celků atd.

Zákon se nevztahuje  na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba 

výlučně pro osobní potřebu, takže se nemusejí obávat provozovatelé aplikací, jako jsou např. MS 

Outlook nebo Lotus Notes na svých domácích PC. Zákon se dále nevztahuje na nahodilé 

shromažďování osobních údajů , pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány – tedy pokud vaše 

internetová aplikace získává nějaké údaje, ale nejsou ukládány či nějak dále využívány. Typickým 

příkladem je čistírna: přístup zákazníka je nahodilou událostí, údaje jsou zapsány pouze za účelem 

poskytnutí jednorázové služby a jinak již nejsou zpracovávány. Pokud by ale majitel čistírny 

rozhodl obesílat zákazníky podle takto získaného adresáře nabídkou služeb, pak se již jedná o další 

zpracování a stává se z něj opět osoba podléhající povinnostem podle zákona.

Dále se zákon nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů v rozsahu 

nezbytném pro výkon nezávislého povolání, které není živností ani jiným podnikáním podle 

zvláštních zákonů.

2.3. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů
Ten, komu je zákonem uložena povinnost zpracovávat osobní údaje, nebo kdo rozhodne 

jakýmkoliv způsobem nakládat s osobními údaji, se stává tzv. správcem.

Správce je povinen:

a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány – tento účel nemůže být následně 

měněn bez toho, že by bylo třeba znovu splnit všechny podmínky od začátku, tedy např. Získání 

souhlasu dotčených osob a oznámení zpracování Úřadu pro ochranu osobních údajů,

b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů,



c) zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. 

Správce je povinen ověřovat, zda jsou osobní údaje pravdivé a přesné. Zjistí-li správce, že jím 

zpracovávané údaje nejsou s ohledem na stanovený účel pravdivé a přesné, zejména k námitce 

subjektu údajů, je povinen je blokovat a bez zbytečného odkladu opravit nebo doplnit. Nelze-li je 

opravit nebo doplnit, musí je bez zbytečného odkladu zlikvidovat. Nepravdivé , nepřesné nebo 

neověřené osobní údaje lze zpracovávat pouze v případě, stanoví-li tak zvláštní zákon. Tyto údaje 

se musí náležitě označit a vést odděleně od ostatních osobních údajů. 

d) shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro 

naplnění stanového účelu.

e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – po uplynutí 

této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely statistické, vědecké a pro účely 

archivnictví, přičemž při použití pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem , k němuž byly shromážděny, pokud zvláštní 

zákon nestanoví jinak. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaj, jen pokud k tomu dal subjekt 

údajů souhlas.

g) shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně. Je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou 

jiného účelu nebo jiné činnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

h) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.

Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů.Ze souhlasu 

musí být patrné, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, nějaké období a kdo jej 

poskytuje. Souhlas může být kdykoliv odvolán, pokud se subjekt údajů se správcem výslovně 

nedohodne jinak. Tento souhlas musí správce prokázat po dobu zpracování osobních údajů, k 

jejichž zpracování byl dán souhlas.

Pokud by ale šlo o zpracování tzv. citlivých údajů, subjekt údajů musí dát ke zpracování 

výslovný souhlas, a to písemně, podepsán subjektem údajů a musí z něho být patrné, k jakým 

údajům je dáván, jakému správci údajů, k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje. Souhlas 

může subjekt kdykoliv odvolat. Správce je povinen předem subjekt údajů o jeho právech poučit.



Bez souhlasu může správce zpracovávat “necitlivé” osobní údaje:

a) jestliže provádí zpracování stanovené zvláštním zákonem nebo nutné pro plnění povinností 

stanovených zvláštním zákonem – jedná se především o zpracování např. o sociálním zabezpečení, 

o občanských průkazech atd.

b) jestliže je nezbytné, aby subjekt údajů mohl vstoupit do jednání o smluvním vztahu nebo aby 

plnil ujednání smlouvy uzavřené se správcem.

c) pokud je to nezbytné třeba k ochraně důležitých zájmů subjektu údajů. V tomto případě je třeba 

bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas a pokud souhlas není dán, musí správce ukončit 

zpracování a údaje zlikvidovat.

d) jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem. Tím 

však není dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů

e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce. Takové zpracování osobních údajů však nesmí 

být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. Např. 

zpracování osobních údajů o návštěvnících budov, kde dochází velmi často k porušování zákona o 

ochraně práv správce  neoprávněným sběrem např. rodných čísel.

f) pokud je to nezbytné pro výkon  oprávněné činnosti politických stran, politických hnutí, 

občanských sdružení, odborových organizací, církví nebo náboženských společností.

Správce musí subjekt údajů poučit o tom, zda je podle zákona povinen pro zpracování 

osobní údaje poskytnout, jaké důsledky budou vyvozeny, pokud tak neučiní, a kdy je oprávněn 

odmítnout poskytnutí osobních údajů, nebo zda je poskytnutí osobních údajů dobrovolné. Správce 

musí subjekt údajů informovat o jeho právu k přístupu k osobním údajům, jakož I o dalších právech 

stanovených v zákoně. Jestliže správce nezískal osobní údaje od subjektu údajů, je povinen 

bezodkladně poskytnout subjektu údajů na základě písemné žádosti informace o tom, kdo správci 

osobní údaje poskytl.

Informace není povinen správce poskytovat, pokud zpracovává osobní údaje výlučně 

pro účely statistické, vědecké nebo archivnictví, zpracování osobních údajů mu ukládá zákon nebo 

je takových údajů třeba k uplatnění páv a povinností vyplvajících ze zvláštních zákonů, zpracovává 

výlučně zveřejněné osobní údaje, nebo zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů nebo 

v případě, že tyto informace jsou součástí poučení podle právního předpisu.



2.4 Oznamovací povinnost

Ten, kdo hodlá zpracovávat osobní údaje – tedy budoucí správce – je povinen tuto 

skutečnost oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů před započetím zpracovávání osobních 

údajů. V oblasti ISVS je to trochu jinak, protože oznamovací povinnost se nevztahuje na zpracování 

osobních údajů, které jsou součástí evidencí veřejně přístupných, dále jejichž zpracování je 

správci uloženo zákonem, prováděné politickými stranami, politickým hnutím, oborovými 

organizacemi, církvemi, náboženskými společnostmi, občanskými sdruženími, popřípadě 

jinými právnickými osobami nevýdělečné povahy.

Oznámení musí byt učiněno písemně a musí obsahovat následující informace:

− název správce, adresu jeho sídla a identifikační číslo, pokud bylo předěleno,

− účel nebo účely zpracování,

− kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají,

− zdroje osobních údajů,

− popis způsobu zpracování osobních údajů,

− místo nebo místa zpracování osobních údajů, jsou-li odlišná od adresy sídla správce,

− příjemce nebo kategorie příjemců, kterým uvedené osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo 

sdělovány,

− přepokládané přenosy osobních údajů do jiných států,

− popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů,

− propojení na jiné správce nebo zpracovatele.

2.5. Ukončení zpracování osobních údajů
Jestliže správce hodlá ukončit svoji činnost, je povinen Úřadu pro ochranu osobních údajů 

neprodleně oznámit, jak naložil s osobními údaji, pokud se na jejich zpracování vztahuje 

oznamovací povinnost. Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na 

základě žádosti subjektu údajů při porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, je správce 

nebo na základě jeho pokynu zpracovatel povinen provést likvidaci osobních údajů. 



2.6. Normy pro bezpečnost IS

Normy a standardy pro bezpečnost IS jsou v civilní sféře vytvářeny ve prospěch 

novějších již od sedmdesátých let. Jejich rozdělení je možné provést např. v souvislosti s jejich 

posláním a náplní:

1. základní bezpečnostní normy pro obecné použití – bezpečnostní architektury,

2. funkční normy – popisují jak se realizují požadavky vyplývající z obecných norem,

3. hodnotící normy – pro hodnocení bezpečnosti ( IS, produktů, postupů apod.), např. ITSEC, 

ITECEM, TCSEC

4. speciální normy – pro určitou činnost nebo pro určité odvětví, obor, uživatele ( armádu, 

finanční instituce apod.)



3. Srovnání informačních systémů v obcích Baška a 

Hukvaldy

3.1 Obec Baška

Základní informace

Obec Baška se nachází v Moravskoslezském kraji. Baška je obcí s rozšířenou 

působností. Celková rozloha obce je 1283 ha. Nadmořská výška území se pohybuje mezi  301 až 

430 m n. m. 

Obec se dělí na 3 části:

− Baška  

− Kunčičky u Bašky 

− Hodoňovice

Celkem k 31.12. 2007  je k trvalému pobytu v Bašce přihlášeno 3 473 obyvatel.

Zastupitelstvo obce se skládá z 15 členů. V čele zastupitelstva je starosta, člen rady obce 

Ing. Břetislav Jásek, v jeho nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta, člen rady obce František 

Carbol.

Historie obce

První  historicky  doložený  zápis  o  existenci  Bašky  se  váže  k  24.  srpnu  1434. 

V zástavním úpise sepsaném na „piastovském“ hradu v Těšíně se mimo jiné uvádí, že synové 

těšínského knížete Bolka I. - Václav, Přemek a Vladislav, dávají za 500 kop stříbrných Arnoštu z 

Twarkova  do  zástavy:  město  Frýdek  a  vsi  Bašku,  Bruzovice,  Staré  Město,  Lhotu  a  Místek. 

Můžeme však předpokládat, že ves byla již tehdy osídlena a k počátkům osídlení proto mohlo dojít 

o několik desítek let dříve.

V Bašce byly  postaveny tři  hamry,  první  z nich se jmenoval  Hildegarda,  v dalších 

létech přibyly další dva KARL - hamr a JOACHYM - hamr, na parcele.

- 1806 Manžel Marie Kristýny, dcery Marie Terezie – princ saský Albert nechává v Bašce postavit 

vysokou pec se slévárnou.                                                                      

- 1909  Pro nerentabilitu a zastaralost je rozhodnuto o ukončení provozu v bašťanských hutích.



- 1890 Císařsko - královský poštovní úřad

K jeho zřízení došlo 16. února 1890. Byl umístěn v budově. Prvním pošt-mistrem byla jmenována 

sl.Kohoutková. Budova této pošty byla zbourána počátkem 70. let minulého století.

Kunčičky u Bašky patří k nejstarší části Bašky. První existenci této vsi dokládá text 

manské  přísahy  ze  14.  dubna  1288,  kterou  ze  svých  lén  skládají  v  Brušperku  bratři  Dětřich, 

Jindřich a Erkembert  Stangovi do rukou olomouckého biskupa Dětřicha z Hradce. V listině se 

mimo jiné uvádí, že kdyby někdo z bratrů něco podnikl proti církvi nebo biskupovi tratí všechna 

svá léna. 

O Hodoňovicích se toho moc nezachovalo. Zprávy o vsi jsou uváděny pouze v různých 

listinách souvisejících s převodem pozemků, výběrem daní a povolování privilegií. Ves v oblasti 

místeckého  léna  vznikla  kolonizační  činností  ve  14.  století  na  neosídlené  půdě,  která  patřila 

olomouckému biskupství. Vznik vesnice touto kolonizací nebyl podle všeho jednorázový a trvalý. 

Podle prvních názvů osady jednalo se patrně o německé osadníky, kteří nejpozději ve 14. a 15. 

století ves opustili. Je také možné, že lokalita byla zničena válkou. Přítomnost českých osadníků je 

již prokázána podle jejich jmen v záznamech a listinách z 16. století. 

                                                                                                

Popis obce
 Baška vznikla v roce 1960 sloučením původně samostatných obcí - Bašky, Hodoňovic 

a Kunčiček u Bašky v jednu samostatnou obec. Historie nejstarší části obce - Kunčiček u Bašky - 

sahá až do 13 st. Název Baška pravděpodobně pochází od nějakého Bašky, který ves osadil. Podle 

zemřelého kronikáře obce Bedřicha FIŠERA  se jméno převzalo od Valachů, kteří zde chovali ovce. 

Dříve se na valašsku a vizovicku ovci říkalo „baška“.Jednou z dominant Bašky je stejnojmenná 

Vodní nádrž Baška s vodní plochou 33 ha, která v letních měsících nabízí možnost koupání a 

rybolovu.

K příjemným vycházkám láká nejen okolí přehrady, ale i okolí řeky Ostravice, která 

Baškou protéká. Fotbalové hřiště v Kunčičkách u Bašky, stejně jako sportovní areál Tělocvičné 

jednoty Sokol. Baška poskytuje řadu možností ke sportovnímu vyžití (fotbal, tenis, nohejbal, 

volejbal). Oblast Bašky je ideální pro cykloturistiku - mírná stoupání střídají mírná klesání. V obci 

je také kulturní dům, kde se uskutečňuje celá řada kulturně - společenských akcí.Vyznavači pěší 

turistiky a náročnější cykloturisté ocení cyklostezky i terény v Moravskoslezských Beskydech. 

Bránou do Beskyd je město Frýdlant nad Ostravicí vzdálený 7 km od Bašky. 



3.1.1.  Informační systémy v obci Baška

Zpravodaj obce - Zpravodaj obce Baška vychází 6x za rok jako dvouměsíčník.  Jsou v něm k 

naleznutí aktuální informace o dění v obci, sdělení Obecního úřadu, pozvánky na nejrůznější akce. 

Je zde možnost reklamy i menšího formátu s poměrným snížením ceny. 

Obecní internet – V obci se nachází internet, jehož poskytovatelem je BAŠKANET, je to 1. firma 

v Bašce zajišťující přístup k rychlejšímu internetu. V příloze je ceník této služby.

Knihovna - V obci jsou dvě samostatné knihovny v Bašce a Hodoňovicích. Do konce roku 1992 

byly tyto knihovny vedeny v síti poboček Okresní lidové knihovny ve Frýdku - Místku. K 1. dubnu 

1993 došlo k vytvoření samostatné příspěvkové organizace KNIHOVNA BAŠKA. V její správě 

byly také pobočky knihoven v Hodoňovicích a Starém Městě. Vedoucí této knihovny je Zdeňka 

Kalová, v knihovně v Hodoňovicích je Ing. Zdeněk Kavka. 

Obecní rozhlas – tento informační prostředek slouží k informovanosti občanů o různých akcích, 

které obec pořádá, např. prodej drůbeže, informace, kdy nepoteče voda, nebo nepůjde elektřina 

apod.

3.2 Obec Hukvaldy

Základní informace

Zastupitelstvo obce se skládá z 15 členů. Starostkou obce je Michnová Jaroslava, funkci 

místostarosty a zároveň člena rady vykonává Strakoš Lukáš.

Rada obce je ustanovena z 5 členů a jsou to: 

Michnová Jaroslava - starostka

Strakoš Lukáš - místostarosta

Klosíková Ida, Mgr. 

Maťa Jiří, RNDr. 

Piskoř Lubomír, Ing. 

Obec Hukvaldy se nachází v západní části okresu Frýdek-Místek mezi okresním 

městem a Příborem u mezinárodní silniční trasy z Vídně do Krakowa. 

Obec se skládá ze čtyř místních částí: Hukvaldy, Horní Sklenov, Dolní Sklenov a 

Rychaltice. Zabírá prostor 2 037 hektarů a má 1905 obyvatel.



Historie jednotlivých části obce  

Hukvaldy - V místní části Hukvaldy byl po založení hradu podzámecký dvůr, zájezdní hospoda a 

několik obydlí ovčáků; později přibyly budovy panského pivovaru a palírny kořalky. Výstavba 

některých obydlí řemeslníků na Podoboří spadá do první poloviny 18. století. Budovy panských 

úřadů a obydlí panských úředníků na Podzámčí a další domky na Podoboří, byly stavěny ve druhé 

polovině 18. století. Tak zvaná Mlýnská strana byla postavena počátkem 19. století, kdy byl také 

vybudován hřebčín v oboře a z panské budovy byl vybudován zámeček, který sloužil jako letní 

sídlo olomouckých arcibiskupů. 

Dolní Sklenov – Část Dolní Sklenov byla poddanskou vsí hukvaldského hradu. Předpokládá se, že 

se vydělil z Příbora. První písemnou zprávu o Sklenovu máme z roku 1294, kdy na zakládací listině 

obce Kozlovice je jako svědek podepsán Nicolaus index villa Glosseri - to je Mikuláš dědiny 

sklenovské. Ve Sklenově snad v dávné minulosti existovaly sklenné hutě - dodnes jsou v obci 

jména lokalit, která by je mohla dosvědčovat. Také první kronikář Jan Smolík píše, že v minulém 

století při dobývání vápence přišli kopáči na zbytky starých zdí, studnu i kus sklenné rudy. Do 

otevření vápenky v blízkém Štramberku v roce 1881 se na "Fojtových vrších" kopal kamenec. 

Horní Sklednov - O několik let později než Dolní Sklenov, za vlády biskupa Dětřicha, vznikl 

Horní Sklenov, který tvořily čtyři usedlosti. Další přibyly ve století 16., 17. a 18., takže do roku 

1848 jich bylo necelých 40. Stejně jako Dolní Sklenov byl i Horní Sklenov poddanskou obcí 

hukvaldského hradu. 

Rychaltice - 4. místní část obce Hukvaldy - byly do roku 1960 samostatnou obcí. Její historie sahá 

až na počátek 14. století, kdy byly založeny biskupským úředníkem Bertholdem a také se původně 

Bertholdesdorf jmenovaly, od roku 1408 se však již uvádějí pod názvem Rychaltice. Náležely ve 

zvláštním lenním poměru k hukvaldskému panství. Ctibor Syrakovský z Pěrkova, který ves 

Rychaltice dostal lénem, prodal ji i s dvorem, mlýnem a vápenkou za tři tisíce moravských zlatých 

Vilému Prusinovskému, pánu hukvaldského hradu. Od této doby byla pod správou hukvaldského 

panství. Rychaltický dvůr spravoval šafář, povinnost roboty v něm měli poddaní z Rychaltic. Po 

Josefínské parcelaci zůstal zbytkový statek, který několikrát změnil majitele, až jej v roce 1879 

koupil nájemce hukvaldského pivovaru Josef Jung. Jeho rodina ho vlastnila až do roku 1948, kdy jí 

byl zabaven. Mnoho let sloužily budovy dvora místnímu zemědělskému družstvu. V restituci byl 

majetek potomkům Josefa Junga vrácen, budovy ve značně zdevastovaném stavu. K Rychalticím 

patřila od roku 1770 část pasekářské osady Krnalovice. 

Rychaltice měly svou školu. Již v urbáři z roku 1580 je zmínka o škole, je však oprávněna 



domněnka, že tam škola byla již dříve. První škola byla dřevěná a stála na levé straně Ondřejnice. V 

polovině 18. století byla postavena na farském pozemku nová škola, za několik let již svou velikostí 

nevyhovovala. Třetí škola byla u kostela. V roce 1824 vystavěl arcibiskup olomoucký Rudolf 

novou školní budovu, zděnou a ta stojí dodnes. Počátkem tohoto století došlo k přestavbě a 

rozšíření, ve dvacátých letech přibyla ještě další třída. Od roku 1948 se dělila o prostory s 

mateřskou školou. Školní třídy byly zrušeny po dostavbě nové velké školy v Dolním Sklenově, tam 

se přestěhovala i mateřská škola. Nyní využívá budovu akademický malíř Antonín Kroča - má v ní 

svůj ateliér a od roku 1995 i malou galerii.

3.2.1. Informační systémy v obci Hukvaldy
Knihovna - Od září roku 1995 se obecní knihovna nachází v budově základní školy, od 1.1.2002 

je součástí samostatného právního subjektu Základní škola Leoše Janáčka Hukvaldy, což je 

příspěvková organizace obce. Do knihovny byl v roce 2003 zakoupen počítačový program Clavius 

pro práci v knihovně. Zároveň ho bude využívat i žákovská a učitelská knihovna. Pomocí počítadla 

v programu, které nedovolí přidělit přírůstkové číslo dvakrát, a kontrolou souvislosti číselné řady 

lze zjistit nepřidělení čísla, jsme se dověděli, že ke konci roku 2003 počet svazků dosáhl 8 350. 

Toto číslo se ještě o něco zvýšilo o knihy které byly v době pořizování databáze mezi čtenáři a také 

se nakoupily knihy nové. Ke konci roku 2005 bylo evidováno 8 993. 

Obecní internet – v obci jsou zavedené také volně přístuplné kiosky k připojení na internet. 

Internet byl dokončen a zprovozněn v červenci 2006. Poskytovatel připojení je firma Miramo. V 

příloze je ceník internetu. Obyvatelé Hukvald mají k dispozici informační kiosky. V obci je jich 

celkem 5 a jsou rozmístěny v jednotlivých částech obce.Využívají je z části turisté, ale i místní 

obyvatelé, kteří nemají internetový přístup doma. Největší podíl na provozu mají děti, při hraní her.

Obecní rozhlas – v obci Hukvaldy obecní rozhlas slouží pouze jako varovný systém. Obecní 

rozhlas byl zaveden také v červenci 2006.

Obecní televize - Kabelová televize byla dokončena v prosinci 2004. Na Infokanálu jsou 

umísťovány informace OÚ, o konání sportovních, kulturních akcí, inzerce místních podnikatelů. 

Kabelová televize umožňuje příjem 37 TV programů na území obce Hukvaldy.

Občasník – Vychází 4x za rok, a jsou v něm zmíněné informace o projednávání záležitostí na 

zastupitelstvu a radě.



3.3 Analýza vybrané problematiky

3.3.1 Dotazníkové šetření
Jako metodu průzkumu informovanosti občanů jsem si vybrala průzkum 

prostřednictvím dotazníku.

Popis dotazníku

Dotazník se skládá ze 1 části , která obsahuje, jak jsou občané obce Baška a Hukvaldy informování, 

jak kvalitní informace dostávají a jak jsou s nimi spokojeni.

3.3.2 Výběr respondentů
Občany, které jsem s vybrala pro vyplnění dotazníku jsou z obce Baška a Hukvaldy. 

Vzorek respondentů se skládá z 30 občanů, které jsem náhodně vybrala.

3.3.3 Průběh dotazování
Dotazované respondenty jsem obcházela osobně a domluvila jsem se s nimi na dni, ve 

kterém se všichni respondenti sejdou a vyplní dotazník. Na vyplnění dotazníku jsme si dohodli 

stanovený čas, který byl cca 10-15 minut. Občanům jsem rozdala 30 dotazníků, z nichž 15 v obci 

Baška a 15 v obci Hukvaldy. Dotazníky, které jsem rozdala a občané jej vyhotovili, se mi vrátily 

všechny zpět. Návratnost dotazníků tedy byla 100%.

Každá z otázek je zde vyhodnocena samostatně sloupcovým grafem, který je popsán 

procentuálním ohodnocením odpovědí. Dotazník je přiložen v přílohách a občané ho vyplňovali dne 

4.dubna 2008.



3.4. Vyhodnocení dotazníku

Informovanost občanů v obci Baška a Hukvaldy

Otázka č.1: Máte u vás v domácnosti obecní internet?

Baška: Z mého průzkumu jsem zjistila, že pro zavedení obecního internetu jsou důležité 2 faktory . 

Je to jednak cena připojení a  kvalita připojení.V obci Baška mi odpovědělo ANO 5, což je v 

procentuálním vyjádření 33%. Zbylých 10 občanů odpovědělo NE, to je 67%, důvodem bylo, že 

obecní internet je poměrně drahý.

Hukvaldy: Zde to bylo už lepší, většina odpověděla ANO, bylo to celkem 11 občanů, v procentech 

to je 73% a zbylí 4 občané - 27% odpověděli NE.

Otázka č. 2: Jakou rychlost přenosu dat má váš obecní internet?

Baška : Občané, kteří mají obecní internet zavedený, tak odpověděli jednoznačně 512 kb/s, takže se 

shodli 100%. Občané, kteří internet nemají zavedený, neodpovídali na otázku.

Hukvaldy: Dotazovaní, kteří odpověděli, že internet mají, tak 5 odpovědělo, že mají internet s 

rychlostí PROFI 512/128 kb/s za 290,- Kč měsíčně, což je 45% a zbylých 6 dotazovaných to je 

55% odpovědělo, že má internet s rychlostí přenosu dat MINI 256/64 kb/s za 190,- Kč měsíčně
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Otázka č. 3:  Jste spokojen-na s internetovýma stránkami vaší obce? 

Baška: Občané, kteří mají přístup na internet, potvrdili, že rekonstrukce internetových stránek obce 

nebyla marná, opět jednoznačně odpověděli ANO, takže opět 100%-ní odpověď.

Hukvaldy: S internetovýma stránkami jsou občané vesměs spokojení, ale někteří dodali, že by tam 

mohlo být víc konkrétních informací o obci, nemyslí tím historii, nebo kulturní památky, kterých je 

tam opravdu mnoho, ale spíš popis obce po stránce polohy, rozlohy apod.Odpověď na tuto otázku 

byla ale 100%-ní.
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Otázka č. 4: Chodíte často do obecní knihovny?

Baška: Z 15 dotazovaných odpovědělo 7 ANO, což je 46% a zbylých 54% odpovědělo NE. Poté 

jsem se ptala dotazovaných samostatně proč nechodí do obecní knihovny, odpověděli, že nemají 

příliš času, aby si zapůjčili knihy, někdy je nestačí ani přečíst.

Hukvaldy: Tady z 15 dotazovaných odpovědělo 12, že velmi rádo chodí do knihovny, což je 80%, 

a zbylí 3 dotazovaní, odpověděli NE - 20%, protože neradi čtou knihy, raději si zajdou na 

procházku ven, nebo si pustí a podívají se na nějaký film.

Otázka č. 5:  Jste spokojen-na s výběrem knih, které jsou ve vaší obecní knihovně?

Baška: Z dotazovaných, kteří odpověděli., že docházejí do knihovny, byli celkem s výběrem knih 

spokojeni, bylo to celkových 71%, kteří byli s výběrem knih spokojeni. Zbylých 29% dodalo, že 

jsou také spokojení, ale že organizace v knihovně není dostačující, takže zakroužkovali odpověď . 

Ostatních 8 občanů neodpovídalo.

Hukvaldy: Tady z dotazovaných, kteří chodí do knihovny odpovědělo,  že jsou velice spokojeni, 

jak s výběrem, tak organizací. Takže odpověď byla 100%-ní.
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Otázka č. 6: Máte daleko knihovnu od vašeho obydlí?

Baška: Tato otázka nebyla zcela jednoduchá, neboť jsem nemohla vybírat občany, jen z určité 

oblasti. Knihovna se nachází v “centru” obce, což někteří občané mají opravdu daleko, ale jiní jsou 

od knihovny vzdáleni pár metrů. Takže z dotazovaných pouze 7 občanů, kteří chodí do knihovny 

odpovědělo 6,že to nemá daleko, což je 86%. Jeden občan odpověděl ANO (14%), ale přesto rád 

chodí do obecní knihovny, i když to má trošku z ruky.

Hukvaldy: Zde jsem opět musela oslovit občany z různých částí Hukvald. Bylo to podobné jako v 

obci Baška. Z dotazovaných 7 občanů odpovědělo 5 občanů, že to nemají daleko, je to celých 74% 

a zbylí 2 (28%) odpověděli, že to má dál, ale nevadí jim to.
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Otázka č. 7: Chodí vám pravidelně domů zpravodaj nebo občasník obce?

Baška: V této obci odpovědělo ANO všech 15 dotazovaných, tedy 100%.

Hukvaldy: Zde také odpověděli všichni ANO, tedy opět 100%.

Otázka č. 8: Jsou ve zpravodaji zajímavé a vám potřebné informace?

Baška: Z 15 dotázaných mi na tuto otázku odpověděli všichni, ale odpovědi byly rozdílné. Celkem 

8, tj. 53% občanů bylo s informacemi ve zpravodaji spokojeno, dodali, že na struktuře i obsahu by 

nic neměnili. Naopak zbylých 47% občanů hovořilo o zpravodaji, jako o nějakém tuctovém 

časopise.Informace, které jsou ve zpravodaji, nejsou nijak zvláštní, a pro tuto menší polovinu 

nejsou vůbec důležité.

H  ukvaldy:   Celých 100% tzn. všech 15 občanů odpovědělo, že zpravodaj, který dostávají je velice 

zajímavě  sepsán. Všech 15 dotazovaných občanů bylo se zpravodajem velmi spokojeno.
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Otázka č. 9: Jste spokojen-ná s informovaností o různých kulturních akcích, o firmách, které 

nabízejí různé produkty apod.?

Baška: ANO odpověděli všichni dotazovaní, bylo to tedy rovných 100%. Všichni tito občané jsou 

spokojeni s informovaností o kulturních akcích, které jsou pořádány buď v místním kulturním 

domě,kde se pořádají různé plesy, nebo je také k dispozici myslivecká chata, k pořádání venkovních 

akcí (např. smažení vaječiny, fotbalový turnaj) slouží hřiště v Kunčičkách u Bašky. Zeptala jsem se 

tedy,  odkud tyto informace získávají. A bylo mi odpovězeno, že veškeré tyto informace o pořádání 

takových kulturních akcí, nalezneme vyvěšené na úřední desce, ale také to je řečeno v místním 

obecním rozhlase.

Hukvaldy: Tady to je obdobná situace, všichni občané jsou nadmíru spokojeni s informovaností. 

Tedy je to opět 100%. I zde jsem se nezapomněla zeptat odkud čerpají tyto potřebné informace. A 

bylo mi sděleno, že nejen jsou tyto informace vyvěšeny na úřední desce a je to řečeno v obecním 

rozhlase, ale také se to vysílá v obecní televizi Hukvald.

Otázka č. 10: Chtěli byste, aby ve vaší obci bylo založeno místo jen pro vaše potřeby ohledně 

dotazů a získání informací?

Baška: S odpovědí si někteří lámali hlavu, ale nakonec odpověděli, a byla to 100% odpověď NE. 

Ptala jsem na zdůvodnění, proč nechtějí založit místo jen pro dotazy. Nechtějí proto, že s 

informacemi, které podává obecní úřad formou obecního rozhlasu a vyvěšením na úřední desce, 

popřípadě roznesením nějakého letáku, jsou spokojeni maximálně.Nepotřebují tedy další místo k 

získávání informací. Bylo by to zbytečné.
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H  ukvaldy:   Tady jsem se setkala s jinou reakcí. Bylo mi sděleno 9 občany, že by bylo dobré zřídit 

nějaké místo jen pro tyto účely, aby zaměstnanci na obci, měli jen na práci to co mají, a ne ještě 

odpovídat na různé dotazy. Je to celých 60% dotazovaných. Zbylých 6 občanů – 40%, řekli, že to je 

zbytečné. Když potřebují něco vědět, tak se zeptají na OÚ a vždy jim zaměstnanci dokáží 

odpovědět.

3.5. Zhodnocení informovanosti v obci Baška a Hukvaldy
Informovanost v obou obcích je na velmi dobré úrovni, občané jsou vesměs spokojení. 

Podle mého názoru je ale na lepší úrovni obec Hukvaldy, protože, kromě obecního rozhlasu, 

oběžníku, internetu a knihovny má navíc obecní televizi, která v tomto směru  udělá hodně, neboť 

občan může sledovat nejrůznější informace ze svého domova. 

Není to ale vůbec žádný velký a neřešitelný problém pro Bašku. Obec je také kvalitně 

vybavená informačními systémy, takže lidé žijící v obci se nemusejí obávat z nedostatečné 

informovanosti. Možná, že do budoucna, bude obec o zřízení obecní televize uvažovat a zprovozní 

ji.

Závěr
Cílem mé bakalářské práce bylo obecně popsat informační systémy, zjistit jak funguje 
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jejich bezpečnost a jaké normy se využívají nejen k ochraně IS. V poslední řadě jsem zhodnotila 

dotazník o informovanosti občanů. 

V teoretické části jsem popsala stručně, jaké informační systémy jsou používány ve 

veřejné správě. V práci jsou vysvětleny nejrůznější pojmy týkající se informačních systému, jedním 

z těchto pojmů jsou informace, které jsou důležité v každodenním životě. Bez informací se lidé v 

dnešním světě neobejdou. Záleží také na tom, jak jsou informace využívány a také chráněny, 

protože některé z informací nejsou normálně dostupné kvůli jejich cennosti. Lidé si musí tedy 

rozmyslet, jak informace budou využívat a jakým způsobem si je získají.

Internet je dnes již součástí každodenního života. Využívalo miliony lidí po celém 

světě,je to velice oblíbený informační systém pro získávání nejrůznějších informací. Internet má tak 

neuvěřitelně rychlý rozvoj, zlepšuje se každým dnem. Ještě před několika lety se lidé připojovali k 

internetu přes pevnou linku, bylo to nejen velice nepraktické, protože s každým připojením se 

platilo za tuto službu. Na internetu se mohlo “surfovat” jen omezenou dobu, neboť byly stanoveny 

intervaly, za které se platilo. A čím víc intervalů uběhlo, tím víc člověk musel zaplatit. Nyní je 

většinou už všude bezdrátový internet. Nejsou zde žádné intervaly, nebo poplatky za připojení, ale 

je stanovená pevná částka, která se platí, buď každý měsíc nebo čtvrtletně. Záleží na poskytovateli 

internetu jakou nabídne rychlost přenosu dat, čím je tato rychlost větší, tím jsou vyšší splátky za 

tyto služby. Největší je počáteční investice, protože pokud se rozhodneme pro bezdrátový internet, 

budeme si muset zakoupit různá zařízení pro bezproblémový chod internetu.

V první části poslední kapitoly mé práce jsem popsala obce Bašku a Hukvaldy, na které 

jsem se v praktické části zaměřila. Snažila jsem se zjistit jejich historii, jednolitě pospat strukturu 

obce a OÚ. V druhé části jsem se pokusila zjistit kvalitu a spokojenost informovanosti občanů 

pomocí metody dotazníkového šetření, jejíž forma nebyla vůbec náročná na zpracování a občany 

nijak nezdržela a výsledky mohly být reálným odrazem skutečnosti. Přestože vybráni respondenti 

byli ze stejné obce, buď z Hukvald nebo z Bašky, jejich názory se v mnoha odpovědích rozcházely. 

Lze tedy vyvodit, že někteří občané nejsou buď dostatečně informování, nebo o informace, které 

jim obec podává, nestojí.Výsledky analýzy tedy ukázaly, že obec Hukvaldy je s informovaností 

občanů o něco málo lepší než obec Baška. 

Po mé návštěvě na obecních úřadech, jak v  Bašce, tak na Hukvaldech jsem zjistila, že 

jednání bylo velmi přívětivé a veškeré informace, které jsem potřebovala k vytvoření mé bakalářské 

práce  mi ochotně a rádi poskytli. Vytvoření této práce mi dalo možnost nahlédnout hlouběji do 

problematiky informačních systémů, intenzivněji poznat obce o kterých jsem psala a také jsem 

poznala nové lidi (dotazované), kteří mi pomohli vytvořit analýzu o informovanosti občanů. 



Spolupráce s dotazovanými byla velice příjemná a ochotně mi pomohli k dokončení mé práce.
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Příloha č. 1

Dotazník

Vážení občané,

jsem studentkou 3. ročníku ekonomické fakulky VŠB-TUO v Ostravě. Ráda bych Vás 

požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé praktické části bakalářské práce, a který 

by měl odhalit jak dobře jste informování a jak kvalitní informace Vám podává Vaše obec, ve které 

žijete. Věřím, že dotazník vyplníte pravdivě a odpovědně. Tento dotazník je anonymní.

Zvažte, která odpověď co nejlépe vystihuje Váš názor a potom zakroužkujte jednu z možných 

odpovědí.

Informovanost občanů v obci Baška a Hukvaldy

1. Máte u vás v domácnosti obecní internet?

     a) Ano

     b) Ne

2. Jakou rychlost přenosu dat má váš obecní internet?

     a) 256kb/s

     b) 512 kb/s

     c) 1024 kb/s

     d) jinou

3. Jste spokojen-na s internetovýma stránkami vaší obce? 

     a) Ano

     b) Ne

4.Chodíte často do obecní knihovny?

     a) Velmi často 

     b) Často  

c) Skoro vůbec



5. Jste spokojen-na s výběrem knih, které jsou ve vaší obecní knihovně?

     a) Ano 

     b) Ne

6.Máte daleko knihovnu od vašeho obydlí?

     a) Ano 

     b) Ne

7. Chodí vám pravidelně domů zpravodaj nebo občasník obce?

     a) Ano 

     b) Ne

8.Jsou ve zpravodaji zajímavé a vám potřebné informace? 

     a) Ano 

     b) Ne 

     c) Jiná odpověď

9. Jste spokojen-ná s informovaností o různých kulturních akcích, o firmách, které nabízejí různé 

produkty apod.?

      a) Ano 

      b) Ne

10. Chtěli byste, aby ve vaší obci bylo založeno místo jen pro vaše potřeby ohledně dotazů a získání 

informací?

      a) Ano 

      b) Ne 

  c) Nevím



Příloha č. 2

Ceník služeb za internet v obci Baška

Jednorázový zřizovací poplatek

300 Kč

Název 
tarifu

Maximální rychlost 
Down / Up

Měsíční 
poplatek

Měsíční poplatek při sepsání smlouvy 
minimálně na 12 a 24 měsíců:

Standart 256kbps 128kbps 340 Kč 320 Kč 300 Kč

Standart 
plus 512kbps 200kbps 440 Kč 420 Kč 400 Kč

Maxi 800kbps 200kbps 540 Kč 510 Kč 470 Kč
Pramen: www.baska.cz

http://www.baska.cz/


Příloha č. 3

Ceník služeb za internet v obci Hukvaldy

                    Pramen: Informace z OÚ na Hukvaldech

Název tarifu Maximální rychlost Měsíční poplatek

Start 128/64 kb/s 100 Kč

Mini 256/64 kb/s 190 Kč

Profi 512/128 kb/s 290 Kč

Firma 2048/512 kb/s 390 Kč
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správě.  Druhá část je zaměřena na bezpečnost informačních systémů. V poslední  3. části je 

vyhodnocena informovanost občanů v obci Baška a Hukvaldy.

VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 
Department of Public Economics

Name:
Barbora Baumanova
Title:
Informations systems of municipalities

The purpose of my bachelor work was to describe different conceptions, which interrlelate with 

the informations systems and with the public administration. My work is divided into 3 parts. 

The first of them is devote to oneself to the theory describe of the information´s systems, the 
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part.




	Úvod
	1.	Informační systémy a veřejná správa
	1.1. Systémy1	
	1.2. Informační systémy
	1.3. Veřejná správa
	1.3.1. Odlišnost Veřejné správy od soukromé správy
	1.3.2. Členění Veřejné správy

	1.4. Informační systémy veřejné správy
	1.4.1  Informační povinnost veřejné správy vůči veřejnosti

	1.5. e-Governemnt
	1.5.2. Překážky rozvoje e-Governemnt v ČR
	1.5.3.  Elektronická spisová služba
	1.5.4.  Elektronický podpis


	2.	Právní předpisy a normy pro bezpečnost ISVS
	2.1.	Bezpečnost ISVS
	2.1.1 Bezpečnost informací 

	2.2. Právní předpisy vztahující se k bezpečnosti ISVS
	2.2.1. Ochrana utajovaných skutečností
	2.2.2. Ochrana osobních údajů v ISVS

	2.3. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů
	2.4 Oznamovací povinnost
	2.5. Ukončení zpracování osobních údajů
	2.6. Normy pro bezpečnost IS

	3.	Srovnání informačních systémů v obcích Baška a 	Hukvaldy
	3.1 Obec Baška
	3.1.1.  Informační systémy v obci Baška

	3.2 Obec Hukvaldy
	3.2.1. Informační systémy v obci Hukvaldy

	3.3 Analýza vybrané problematiky
	3.3.1 Dotazníkové šetření
	3.3.2 Výběr respondentů
	3.3.3 Průběh dotazování

	3.4. Vyhodnocení dotazníku
	3.5. Zhodnocení informovanosti v obci Baška a Hukvaldy

	Závěr
	Prohlášení o využití výsledků diplomové (bakalářské) práce

	Seznam použité literatury:
	Seznam zkratek
	Seznam příloh
	VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra veřejné ekonomiky
	VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Public Economics


