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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

Bakalářská práce se zabývá informačními technologiemi v prostředí městské 

samosprávy a jejich využitím Městským úřadem v Litvínově. Úkolem této práce je 

zpracovat přehled technických a programových prostředků. 

Bakalářská práce obsahuje přehled informačních technologií a infrastruktury 

budov. Zabývá se problematikou informačních systémů samosprávy a současnými 

informačními systémy veřejné správy. Práce definuje směry vývoje, problémy 

a rezervy. Navrhuje způsob řešení s ohledem na funkční a ekonomickou efektivnost. 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

The bachelor thesis deals with information technology in the region of municipal 

self-government and their use by the municipal administration of Litvinov. The task of 

the thesis is to elaborate review of technical a software instruments. 

The bachelor thesis contains review of information technologies and infrastructure 

buildings. It deals with problems of the information systems of the self-governments 

and present information systems of the government. The thesis defines ways of 

progress, problems and reserves. It designs a way of solution with respect to the 

function and economic efficiency. 
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1 ÚVOD  

V dnešní době se stále více rozšiřují informační technologie. Jsou cenově 

dostupnější, rychlejší, kvalitnější. Ve velké míře se také vyskytují v oblasti samosprávy 

měst a obcí. Dlouhou dobu se využívají pro vedení databází a registrů. Stále více je 

kladen důraz na zjednodušení a zefektivnění výkonu veřejné správy ve vztahu 

k občanům. Vhodné využití těchto technologií je cestou k cíli. 

Ve své práci rozebírám jednotlivé okruhy oblasti informačních technologií. 

Uvádím konkrétní příklady a způsoby řešení IT městského úřadu v Litvínově (obec 

s rozšířenou působností), kde pracuji na pozici Správce informačních a komunikačních 

technologií u Odboru systémového řízení. Tento odbor působí v oblasti informačních 

a komunikačních technologií. Úkolem OSŘ je budování a správa informačních systémů, 

správa telekomunikačních prostředků a technické zajištění budov systémy EZS, EPS. 

Městský úřad v Litvínově má v současné době 165 stálých zaměstnanců rozdělených do 

třinácti odborů. Organizační struktura úřadu je uvedena v příloze (viz. Příloha č. 1: 

Organizační struktura MÚL). 

Hlavním cílem této práce je zpracovat přehled technických a programových 

prostředků využívaných samosprávou města Litvínova. První část práce se zabývá 

infrastrukturou úřadu a rozmístěním budov ve městě. Následuje podrobný popis 

informačních technologií použitých na městském úřadě v Litvínově. Vysvětlení vývoje 

zavádění IT až po současný stav. V další části je uveden popis využití informačních 

systémů samotného úřadu a informačních systémů veřejné správy, kde jsou vysvětleny 

vzájemné vazby mezi informačními systémy. V závěru práce jsou uvedeny plánované 

změny a možné směry vývoje v oblasti IT a IS. Dílčími cíli je definovat nedostatky, 

pojmenovat jejich příčiny a navrhnout způsob řešení. Tyto nedostatky lze posuzovat 

z funkčního, ale i z ekonomického hlediska. Navrhnutá řešení by měla usnadnit práci 

úředníků, zajistit lepší ochranu dat a přinést ekonomický efekt ve formě úspor. 

Tato práce by mohla sloužit jako zdroj informací, který čtenáři přinese komplexní 

přehled o stavu informačních technologií městského úřadu v Litvínově k určitému datu. 
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2 INFRASTRUKTURA M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Základ městského úřadu v Litvínově tvoří čtyři samostatné budovy. Od doby, kdy 

úřad tvořila pouze budova Radnice na náměstí Míru, se úřad rozrůstal s přibývající 

agendou. Postupně přibyla budova ve Vodní 871. Největším dílem přispěla delimitace 

okresních úřadů na konci roku 2003. S potřebou nových míst pro delimitované úředníky 

okresu Most byla zrekonstruována budova bývalé školky Tržní 2042. Jako poslední 

byla od září roku 2006 zřízena budova nám. Míru 12 sousedící s budovou radnice. 

Budova slouží pro potřeby Dopravně správního odboru, kde je umístěna agenda 

občanských průkazů a cestovních pasů. Zde se nacházejí kabiny pro snímání 

biometrických údajů. Dalšími budovami jsou archiv úřadu a pronajaté prostory Scholy 

Humanitas pro potřeby zkušebních komisařů. Budovy MÚL jsou vyznačeny na obrázku 

(viz.Obrázek 1: Pozice budov úřadu na mapě). 

Obrázek 1: Pozice budov úřadu na mapě 

2.1 Datová síť 

„Lokální sítě jsou určeny pro propojení počítačů na kratší vzdálenosti (stovky 

metrů až kilometry). U lokálních sítí závisí volba fyzického rozhraní na volbě linkového 

protokolu. V dnešní době přicházejí v úvahu zejména čtyři typy linkových protokolů: 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabitový Ethernet a FDDI.“ [1] 
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„Cílem LAN je propojit mezi sebou počítače (a jiná komunikační zařízení jako 

např. směrovače) v rámci jedné nebo několika budov tak, aby mohly vzájemně mezi 

sebou komunikovat. Při použití optických rozvodů může LAN pokrývat území 

i několika kilometrů.“ [1] 

Topologie sítě MÚL je hvězdicovitá a páteř sítě tvoří optické rozvody vyvedené 

na distribuční box optiky. Optické rozvody mezi budovami Radnice nám. Míru 11, 

Vodní 871 a Tržní 2042 jsou provedeny jednovidovými optickými vlákny o průměru 

9 µm (single mod) s převodníky o rychlosti 1 Gb/s s aktivními prvky značky Enterasys. 

Hlavní směrovač sítě (router) je umístěn v budově Vodní 871. Další spojení pomocí 

optických rozvodů je realizováno mezi budovami Vodní 871 a archivem úřadu a mezi 

budovami Radnice nám. Míru 11 a nám. Míru 12. Tato optická spojení jsou tvořena 

optickými vícevidovými vlákny o průměru 50 µm (multi mod). (viz.Obrázek 2: 

Propojení budov úřadu optickými rozvody). 

 

 
Obrázek 2: Propojení budov úřadu optickými rozvody 
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„Pro připojení stanice na LAN je nutné do stanice vložit příslušnou síťovou kartu. 

Linkové protokoly LAN jsou realizovány z části přímo v síťové kartě. Problematika 

LAN se vždy skládá z: 

• Problematiky kabeláže, která patří do fyzické vrstvy. 

• Problematiky síťových karet, které se vkládají do počítačů a ostatních 

zařízení. To je součást jak fyzické vrstvy, tak i linkové vrstvy, protože část 

softwaru pro obsluhu linkové vrstvy je realizována přímo na síťové kartě. 

• Problematiky samotného linkového protokolu (včetně obsahu linkových 

rámců) a jeho realizace programy v počítači (ovladači).“ [1] 

Součástí fyzické vrstvy je strukturovaná kabeláž, což je komplexní řešení 

nízkonapěťových rozvodů budov úřadu. Zahrnuje zejména rozvody pro LAN a telefonní 

rozvody. Dále také rozvody bezpečnostní a jiné signalizace. V jednotlivých místnostech 

budov jsou umístěny zásuvky pro LAN a telefony. Z těchto zásuvek vedou rozvody na 

propojovací panel umístěný v technické místnosti každé z budov. Propojovací panel 

(Patch Panel), distribuční box optiky spolu s aktivními prvky LAN (směrovač-router, 

přepínač-switch, optický převodník) a záložními zdroji jsou umístěny v jedné skříni 

(Rack Mount). Propojení mezi propojovacím panelem a aktivními prvky je provedeno 

propojovacími kabely (Patch Cord). [1] 

V jednotlivých budovách jsou měděné rozvody provedeny pomocí čtyř párů 

kroucených dvoulinek. Jednotlivé místnosti kanceláří jsou osazeny zásuvkami pro 

konektory RJ45 zapojených dle EIA 568B. Tyto strukturované kabeláže jsou 

certifikované kategorie 5 a 6. 

Komunikace na síti probíhá v rámci protokolu TCP/IP. Protokol IP dopravuje data 

mezi dvěma libovolnými počítači v LAN či Internetu. Data jsou od odesílatele 

k příjemci dopravována přes směrovač. Na cestě od odesílatele k příjemci se může 

vyskytnout celá řada směrovačů. Každý směrovač řeší samostaně směrování 

k následujícímu směrovači. Z angličtiny se vžil termín následující hop (next hop), jako 

následují uzel kam se data předávají. Hopem se rozumí následující směrovač nebo 

cílový stroj. [1] 

Každé zařízení v síti LAN musí mít jedinečnou adresu IP. IP adresy pracovních 

stanic a dalších síťových zařízení úřadu jsou nastavovány jako statické. Adresy jsou 

přidělovány podle pravidel, které si určil odbor OSŘ. Základní adresní rozsahy uvádím 

v tabulce (viz. Tabulka 1: Adresní rozsahy sítě). Topologie sítí v jednotlivých budovách 



2 Infrastruktura městského úřadu  10 

a jejich vzájemné propojení je znázorněno v příloze (viz. Příloha č. 2: Topologie sítí 

budov úřadu). 

 

Adresní rozsah maska brána popis 

192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 nám. Míru 11, 12 

192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 Vodní 871 

192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.1 Tržní 2042 

192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.4.1 telefonní ústředny 

192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.5.1 firewall 

192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.1 VPN 

Tabulka 1: Adresní rozsahy sítě 

 

Síť MPSV je připojena linkou ISDN v budově Tržní 2042, kde sídlí Odbor 

sociálních věcí. Linka je zakončena ve směrovači Cisco 1841, který je připojen do 

segmentu sítě úřadu s IP adresou 192.168.3.2. Počítače, které přistupují k IS MPSV 

pomocí tohoto připojení mají nastavené směrovací pravidlo, které určuje, 

že komunikace na adresy 10.248.0.0 (síť MPSV) bude směrována na bránu 192.168.3.2. 

Ostatní komunikace je směrována na standardní bránu 192.168.3.1. 

Galvanicky oddělenou částí sítě jsou datové stojany pro připojení k síti MVČR. 

Připojení k síti MPSV je realizováno pomocí ISDN linky a směrovače - routeru. Stojany 

jsou na MÚL dva. V budově nám. Míru 12 pro agendu cestovních dokladů 

a občanských průkazů a v budově Tržní 2042 pro agendu evidence vozidel a evidence 

řidičů. Z tohoto stojanu jsou přímo propojovány síťové zásuvky pracovních stanic s IS 

MVČR. IP adresy těchto pracovních stanic jsou nastaveny jako statické, podle pokynů 

a číslovacích plánů MVČR. 

Pomocí sítě VPN (Virtual Private Netvork) jsou připojeny přenosné počítače 

zkušebních komisařů v pronajatých prostorech Scholy Humanitas (viz. Obrázek 1: 

Pozice budov úřadu na mapě). Počítače se připojují v rámci sítě Internet. Spojení 

a přístup zajišťuje aplikace Kerio VPN Client, která se připojuje k firewallu úřadu 

(Kerio Winroute Firewall). Uživatelé tak mohou využívat služby Exchange serveru pro 

poštu a síťové disky úřadu. Pomocí sítě VPN jsou také připojeni další uživatelé jako 
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správci sítě a externí pracovníci. Krátkodobě se VPN využívá pro řešení problémů 

s dodavateli informačních systémů. Tento systém je z hlediska bezpečnosti velmi 

výhodný, protože umožňuje nastavit připojení vzdálených klientů k firewallu úřadu jen 

z konkrétních veřejných IP adres. Komunikace probíhá šifrovaně pomocí certifikátu 

a uživatel se připojuje k účtu jménem a heslem. 

2.2 Telefonní ústředny 

Telefonické spojení úřadu zajišťují tři digitální pobočkové ústředny SIEMENS 

HiPath 3500. Umístěny jsou v budovách Radnice nám. Míru 11, Vodní 871 

a v Tržní 2042 vzájemně propojené sítí LAN. Tím je zajištěno bezplatné telefonické 

spojení zaměstnanců úřadu mezi budovami. 

Mezi aktivními prvky páteře sítě je nastavena priorizace paketů pro síťovou 

komunikaci mezi ústřednami. Je to z důvodu přenosu hlasového spojení v reálném čase. 

Ústředny jsou osazeny moduly pro připojení ke komunikačním sítím ISDN a GSM. 

Umožňují připojení digitálních a analogových telefonických přístrojů a faxů. Ve 

stejném segmentu sítě je připojen počítač, který slouží jako rozšířené ovládací rozhraní 

spojovatelky. Umožňuje snadnější obsluhu při přepojování hovorů a monitoring 

poboček. Ústředny provádí sledování uskutečněných hovorů v rámci jednotlivých 

poboček. Data se z ústředen načítají a ukládají v počítači. Uložená data lze dále 

zpracovávat. To poskytuje možnost sledovat délku a cenu hovorů pro jednotlivé 

pobočky.  

2.3 Další technické vybavení budov 

• EZS a EPS - Elektronický zabezpečovací systém a Elektronický požární systém je 

ve všech budovách úřadu kromě budovy Vodní 871, kde sídlí Městská policie, se 

stálou službou. Systémy EZS a EPS jsou napojeny na pult centrální ochrany MPO. 

Myslím si, že by měla být vybavena i budova Vodní 871 systémem EPS, protože 

v případě vzniku požáru je možné, že by došlo k pomalé reakci ze strany MPO. 

Servisní organizací systémů je firma Altus plus s.r.o. Součástí EZS jsou i tísňové 

hlásiče. Ty jsou umístěny v kancelářích, kde dochází ke kontaktu úředníků s klienty. 

Jsou to zejména kanceláře Odboru sociálních věcí, pokladny a sekretariát starosty 

města. Hlásiče jsou též napojeny na pult centrální ochrany MPO, kde je definována 

jejich příslušnost ke kancelářím a budovám. Tak může operační MPO vyslat 

zásahovou hlídku na přesně určené místo. 
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• Technické místnosti - v každé budově úřadu je jedna technická místnost. Zde jsou 

zakončena optická spojení budov a strukturované kabeláže sítě. Ve skříních rack jsou 

umístěny aktivní prvky sítě a záložní zdroje elektrické energie UPS. V technické 

místnosti budovy Radnice nám. Míru 11 se nachází všechny servery. Místnosti jsou 

klimatizované. Slouží také i jako sklady výpočetní techniky. 

• Docházkový a přístupový systém - docházkové terminály byly namontovány 

v průběhu března 2008 na všechny čtyři budovy. Zaměstnanci jsou vybaveni 

bezkontaktními čipovými kartami Mifare pro záznam docházky na terminálech. 

Terminály jsou propojeny datovými převodníky a sítí LAN úřadu. Serverová 

aplikace Aditus napojená na SQL databázi registruje jednotlivé průchody. Bližší 

funkce aplikace jsou popsány v kapitole 3.2.2 Síťové aplikace. Přístupový systém je 

umístěn pouze v budově Radnice nám. Míru 11, kde řídí automatické odemykání 

dveří budovy dle nastavených časových oken a dle oprávnění držitelů čipových 

karet. 
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3 INFORMA ČNÍ TECHNOLOGIE 

Zavádění informačních technologií městského úřadu v Litvínově procházelo 

určitými etapami. Nejlépe by se dalo charakterizovat dle jednotlivých oblastí. Největší 

vliv na samotnou rychlost zavádění novějších technologií měl vždy objem peněz, který 

je každoročně schvalován v rozpočtu města. Ne vždy se podaří obhájit všechny 

prostředky, které byly při sestavování rozpočtu nárokovány. Proto, že se rozpočet 

sestavuje na každý rok, se většinou nedaří prosadit více nákladné projekty, které jsou 

dlouhodobého charakteru. Projekty dostávají nižší prioritu, až jsou nakonec zrušeny. 

Tím se stává, že se musí řešit havarijní stav nesystémovými úpravami v oblasti IT 

a případnými změnami rozpočtu města. 

Z historického hlediska se zprvu výpočetní technika využívala pro základní 

potřeby úředníků. Počítače postupně nahrazovaly psací stroje. Tím pádem vznikla 

potřeba dokumenty vzájemně sdílet a uchovávat. To vedlo k pořízení prvního serveru. 

Zde se data uživatelů ukládala, instalovaly se první síťové aplikace a vše se zálohovalo. 

V roce 1990 byly počítače nákladnou investicí a vybavením disponovalo jen několik 

uživatelů. Rozvojem IT, snižováním ceny hardware a nástupem internetu se radikálně 

změnily nároky na vybavení pracovníků. Dnes už využívá počítač každý zaměstnanec 

úřadu. V případě zabezpečených aplikací MVČR pracuje jeden člověk se dvěma 

počítači. Dále se využívají mobilní zařízení jako notebooky a PDA.  

Vliv na vývoj IT městského úřadu má výkon veřejné správy. Jednotlivá 

ministerstva poskytují úřadu zařízení nutná pro výkon přenesené působnosti. Konkrétně 

to je v případě Odboru dopravně správního (centrální agendy registru řidičů, evidence 

vozidel, občanských průkazů a pasů), Odboru sociálních věcí (agenda sociálních dávek 

hmotné nouze a sociálních služeb) a Odboru obecní živnostenský úřad (registr 

živnostenského podnikání). V těchto případech byl úřad vybaven výpočetní technikou 

a zařízením, které zajišťuje přístup do informačních systémů příslušných ministerstev. 

3.1 Hardware 

Hardware MÚL tvoří především servery, pracovní stanice, přenosné počítače, 

monitory CRT a LCD, tiskárny, multifunkční zařízení, kopírky, scannery, aktivní prvky 

sítě a telefonní ústředny. Zařadil bych do této skupiny i komunikační zařízení jako 

digitální a analogové telefonické přístroje, faxy, mobilní telefony a GSM brány 

napojené na telefonní ústředny.  
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3.1.1 Servery 

Server je základním stavebním prvkem každého síťového prostředí. Servery 

poskytují služby pracovním stanicím připojeným do společné sítě. Obecně jsou to velmi 

výkonné počítače uzpůsobené k nepřetržitému provozu. Na MÚL se provozují servery 

uvedené v tabulce (viz. Tabulka 2: Přehled serverů). Nákup serverů se vždy provádí 

formou výběrového řízení a jeho konfigurace je předem konzultována s dodavatelem. 

Při výběru serveru je rozhodující účel, pro který je server pořizován a možnosti dalšího 

rozšíření. Všechny servery se nacházejí v technické místnosti hlavní budovy Radnice 

nám. Míru 11. Jedinou výjimkou je umístění zálohovacího serveru v budově Vodní 871 

a to ze strategických důvodů. 

 

Tabulka 2: Přehled serverů 

 

• MU1 - data server Novell NetWare - od roku 1991 byl provozován síťový 

operační systém Novell NetWare na jednom serveru s názvem MU1. Server sloužil 

pro sdílení souborů v rámci sítě, síťové aplikace a pro zálohování. Každý uživatel 

měl nastavena práva ke sdíleným prostředkům. Novell NetWare podporoval síťový 

protokol IPX/SPX a od vyšší verze 4.x také protokol TCP/IP. Verze 4.11 už 

obsahovala 32-bitové klienty pro Windows. Novell NetWare přestal úřad používat 

počátkem roku 2007. Hlavním důvodem bylo stáří hardware a s tím spojené poruchy, 

vysoká cena náhradních komponentů, nedostatečná kapacita pro ukládání dat 

a nutnost používat kombinaci dvou serverových klientů pro Microsoft Windows 

Název 
serveru Značka a typ Typ procesoru, rychlost a počet 

Velikost 
paměti 
RAM 

Velikost a 
počet disků 

MU1 COMPAQ ProLiant 3000 Intel Pentium II 300 MHz 128 MB 6 x 4,3 GB 

MU2 COMPAQ ProLiant ML530R02  Intel Xeon 2,8 GHz 3 GB 5 x 72 GB 

MU4 COMPAQ ProLiant 6000  Intel Pentium III, 500 MHz 1 GB 
3 x 18,2 GB 
3 x 36,4 GB 

MUE HP ProLiant DL380G4  2 x Intel Xeon, 3,00 GHz 2 GB 
2x 72 GB 
3x 146 GB 

VMware HP ProLiant DL360G5 X5110 Intel Xeon 1,89 GHz (4 core) 4 GB 2 x 146 GB 

Proxy COMPAQ ProLiant DL320 Intel Pentium III 800 MHz 768 MB 1 x 20 GB 

Antispam Dell Power Edge 860 Intel Pentium D 925 3 GHz (2 core) 2 GB 2 x 80GB 

Zaloha Autocont Intel Pentium IV 3,0 GHz 1 GB 6 x 250 GB 
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a Novell NetWare na pracovních stanicích. K odpojení serveru Novell NetWare 

došlo v období, kdy se operačním systémem všech pracovních stanic úřadu stal 

Windows XP Profesional.  

• MU2 - aplikační a databázový server - hlavním důvodem pro zřízení serveru bylo 

budování informačního systému města dodávaného firmou SPIN s.r.o. od roku 1995. 

Instalován byl Microsoft SQL server od verzí 6.5 a 7.0 až k dnešní verzi Microsoft 

SQL server 2000. Hardware byl vyměněn vždy s instalací nové verze serveru SQL. 

Dnes se server využívá pro informační systémy a mnoho dalších síťových aplikací. 

Je součástí AD (Active Directory), je doménovým řadičem DC (Domain Controller) 

a službou DNS (Domain Name System). 

• MUE - poštovní server - od roku 1997 je provozován server Microsoft Exchange 

pro správu elektronické pošty a veřejných složek. S narůstajícím počtem připojených 

uživatelů a velikostí poštovních schránek byly kladeny vyšší požadavky na server. 

Proto byl Exchange do dnešního dne několikrát instalován na nový hardware 

a poštovní schránky uživatelů byly migrovány. K výměně hardware serveru 

docházelo z důvodu kapacity diskového pole, rychlosti procesoru a velikosti paměti 

RAM. Server přijímá poštu z internetu, která je filtrována proti spamu a virům. 

Pracovníci úřadu v rámci odborů a oddělení navzájem sdílejí své kalendáře, úkoly 

a společné poštovní schránky, které byly vytvořeny ke konkrétnímu účelu. Server je 

součástí AD, má roli doménového řadiče a službou DNS. 

• MU4 - data server - byl zřízen a zařazen do domény jako náhrada za vyřazený 

datový server MU1. Slouží jako datové úložiště síťových disků uživatelů 

a společných síťových disků jednotlivých odborů úřadu. Z důvodu spolehlivosti 

a ceny náhradních dílů byl server migrován v únoru 2008 na nový hardware - server 

VMware. 

• WMware - v rámci první fáze konsolidace serverů byl zakoupen nový hardware 

v prosinci 2007. Dále se plánuje zakoupení dalšího serveru a externího diskového 

pole. Současně s hardware byla zakoupena licence WMware ESX server 3.5.0. Tento 

operační systém umožňuje virtualizaci serverů. To znamená, že v rámci jednoho 

hardware je vytvořeno více serverů, kterým jsou přiděleny určité systémové 

prostředky. V rámci serveru byly vytvořeny virtuální servery: 

o MU4 - data server - převzal funkci původního serveru MU4. Zde byl 

instalován operační systém MS Windows server 2003 R2, který umožňuje 
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nastavení kvóty na disk pro uživatele domény AD a tím pádem může ovlivňovat 

objem uložených dat uživateli domény. 

o Aktualizační server - slouží pro potřebu aktualizace serverů a operačních 

systémů Windows. Je zde instalován Windows System Update Services - WSUS. 

Pomocí tohoto serveru se automaticky stahují aktualizace Microsoft Windows 

a Microsoft Office z internetu. Po schválení administrátorem se aktualizace 

instalují na pracovní stanice a servery v síti. Tímto způsobem se sníží objem 

přenesených dat z internetu a je možno aktualizace vyzkoušet před samotnou 

distribucí na všechny pracovní stanice. 

o Elektronická podatelna - plní funkci elektronické podatelny úřadu vyplývající 

z vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. 

• Firewall a proxy server - server vznikl pro potřeby sdílení připojení k internetu 

v síti úřadu. Od roku 1998 je úřad připojen k internetu. Nejprve pouze pro účely 

elektronické pošty. Připojení bylo realizováno pomocí vytáčeného připojení 

a dosahovalo rychlosti max. 128 kbit/s. Proxy server původně tvořila stanice PC 

s nainstalovanou aplikací Winproxy server. Aplikace byla nastavena tak, že ve 

stanovených intervalech vybírala poštovní schránku u provozovatele internetových 

stránek města a dále poštu třídila. Jednotliví uživatelé zde měli své přihlašovací účty 

a zavedené adresy elektronické pošty - aliasy. Poštu vybírali prostřednictvím klientů 

Microsoft Outlook, které přistupovali k POP3 schránce proxy serveru. Tento způsob 

zpracování pošty byl nespolehlivý a často se stávalo, že objemná pošta způsobila 

zdržení či zastavení pošty celému úřadu. Koncem roku 1999 byl úřad připojen 

pomocí mikrovlnného datového spoje společnosti SOFTEX NCP s.r.o. Rychlost 

připojení dosahovala 512 kbit/s. Software Winproxy nahradil Kerio WinRoute 

Firewall. Internet byl zpřístupněn uživatelům podle pracovních náplní a uvážení 

vedoucích odborů. Od roku 2006 je úřad připojen rychlostí 5 Mbit/s. Server zajišťuje 

sdílení internetu v síti úřadu, plní funkci firewallu a umožňuje připojení pracovních 

stanic mimo LAN úřadu do VPN. 

• Antispam - server pro kontrolu elektronické pošty - Symantec Mail Security 8340 

Appliance. Server byl zakoupen v červenci 2007 a nahradil starší verzi Symantec 

Mail Security instalovanou na klasickém PC. Stará verze v kombinaci s použitým 

hardware nestačila třídit velký objem pošty přicházející úřadu. Proto byl pořízen 

nový server, který je unifikovaným hardwarovým řešením firmy Symantec. 

Společnost využívá hardware firmy DELL. Tento server je předem instalované 
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zařízení s operačním systémem linux, které se pouze nastaví pro konkrétní síťové 

prostředí. Veškeré konfigurace se provádí přes webové rozhraní. Nastavení lze 

exportovat do souboru. Je to velmi elegantní a efektivní „krabicové“ řešení. Ze 

statistik tohoto serveru lze zjistit, že 97% celkového objemu příchozí pošty tvoří 

spam. Ode dne nasazení 18.7.2007 do 4.4.2007 bylo přijato 4 886 034 elektronických 

zpráv z čehož 4 742 536 bylo spam. 

• Záloha - zálohovací server - v roce 2004 již nebylo možné vzhledem k objemu dat 

a počtu serverů provádět zálohy v rámci jednotlivých serverů na páskové zařízení. 

Proto byl pořízen zálohovací server s dostatečnou diskovou kapacitou a dvěma 

páskovými zařízeními DLT IV 40/80 GB. Pro zálohování je zvolena vhodná 

strategie, jak často a co zálohovat. Zálohování zajišťuje software ArcServe od 

společnosti CA. Software umožňuje inkrementální zálohování, které se prozatím 

nepoužívá. Inkrementální systém spočívá v tom, že se provede celková záloha 

v delších periodách a následně se mezi tím zálohují pouze změněné soubory. Takže 

se vytvářejí změnové aktualizace. To má své výhody i nevýhody. Nespornou 

výhodou je úspora prostoru pro data a celkově nízká velikost záloh. Nevýhodou je 

pracnější obnova dat nebo nebezpečí porušení archivu. 

3.1.2 Pracovní stanice 

Nejběžnější pracovní stanice jsou klasická stolní PC. Konfigurace počítačů se liší 

podle doby, kdy byly nakoupeny. Ve většině případů se nakupují počítače v sestavě 

s monitorem LCD (dříve CRT) a OEM verzí operačního systému. Sestavy jsou 

nakupovány ve větších objemech a ve stejné konfiguraci komponent hardware počítače. 

Počet nakupovaných sestav je závislý na možnostech rozpočtu odboru OSŘ, 

plánovaných potřebách úřadu, požadavcích vedoucích jednotlivých oddělení a vedení 

města. Pořizování sestav ve větším objemu přináší výhody z hlediska nízké ceny 

sestavy, servisu zařízení jedním dodavatelem a hlavně možnost hromadné instalace 

operačního systému. Novými sestavami se pokrývají požadavky na výměnu stávajících 

pracovních stanic a pro nové pracovní pozice. Přenosnými počítači jsou vybaveni 

členové vedení města, někteří vedoucí pracovníci a referenti odborů, jejichž náplň práce 

vyžaduje použití přenosných počítačů. Přehled konfigurací pracovních stanic uživatelů 

a jejich počtu je uveden v tabulce (viz. Tabulka 3: Přehled typů pracovních stanic). 

Tento přehled není detailní, ale pouze informativní. Nejsou zde uvedeny stanice 

zakoupené jednotlivě. Počet těchto stanic je přibližně 10 kusů. 
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Značka a typ Konfigurace 
procesor / paměť RAM / velikost disku 

Typ 
monitoru 

Počet 
kusů 

Acer Power M80 AMD Athlon 64 X2 2,11 GHz / 1024 MB / 150 GB LCD 20 

Acer Power S280 Intel Celeron 2,8 GHz / 512 MB / 80 GB LCD 5 

Autocont OfficePro Intel Celeron 2,53GHz / 512MB / 40GB LCD 40 

Compaq Evo D300 Intel Pentium IV 1,5 GHz / 512 MB / 20 GB CRT 5 

DELL GX 520 Intel Pentium D 2,8 GHz / 512 MB / 40 GB LCD 12 

HP dc7700 Intel Pentium D 3,0 GHz / 512 MB / 80 GB LCD 23 

Lynx Intel Celeron 2,39 GHz / 256 MB / 40 GB CRT 6 

Tesco Intel Celeron 1,7 GHz / 256 MB / 20 GB CRT 48 

Tesco Intel Celeron 1,7 GHz / 256 MB / 40 GB CRT 7 

Tesco Intel Celeron 1,7 GHz / 256 MB / 40 GB CRT 18 

Tesco Intel Celeron 2 GHz / 512 MB / 40 GB CRT 4 

Tabulka 3: Přehled typů pracovních stanic  

3.1.3 Vstupní a výstupní zařízení  

Mezi vstupní zařízení využívané úřadem patří scannery, čtečky čárových kódů, 

čtečky biometrických údajů, digitální fotoaparáty a kamery. Scannery se využívají pro 

digitalizaci dokumentů. Čtečky čárových kódů jsou využívány Odborem sociálních 

věcí, kde jsou součástí informačního systému MPSV - OKnouze/ OKslužby. Čtečky 

biometrických údajů využívá Odbor dopravně správní. Jsou součástí informačního 

systému MVČR pro zpracování agendy pasů. Digitální fotoaparáty a kamery se 

využívají pro pořizování dokumentace při místních šetřeních. 

Výstupní zařízení jsou především tiskárny, multifunkční zařízení a kopírovací 

stroje s možností síťového tisku. Převážná většina tiskáren MÚL jsou laserové černobílé 

tiskárny formátu A4. Menšinu tvoří barevné inkoustové a laserové tiskárny. Jehličkové 

tiskárny jsou využívány pro účely Odboru dopravně správního. 

Tiskárny jsou pořizovány obdobně, jako tomu je u pracovních stanic. Typ tiskárny 

je vybírán podle nákladů na provoz, podle spotřebního materiálu a případně podle 

předchozích zkušeností. V současné době se velmi osvědčila typová řada HP LaserJet 

1018 - 1022. Přehled nejpoužívanějších typů tiskáren je uveden v tabulce (viz. Tabulka 

4: Přehled typů tiskáren). 
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Značka Typ Druh 
Barevný 

tisk 
Počet 
kusů 

Canon i550 inkoustová ano 6 

Canon MP830 inkoustová ano 1 

Canon Pixma 3500 inkoustová ano 2 

DELL 1710 laserová ne 23 

HP Laser Jet 1018 laserová ne 10 

HP Laser Jet 1020 laserová ne 12 

HP Laser Jet 1022 laserová ne 20 

HP Laser Jet 1100 laserová ne 8 

HP Laser Jet 1200 laserová ne 10 

HP Color Laser Jet 2600dn laserová ano 2 

Minolta Magicolor 2300 DL laserová ano 1 

Minolta PagePro 1100 laserová ne 25 

OKI MicroLine 3390 jehličková ne 11 

OKI MicroLine 390 FB jehličková ne 2 
Tabulka 4: Přehled typů tiskáren 

 

3.2 Software 

Software lze rozdělit na několik základních skupin. Zejména na operační systémy, 

informační systémy, aplikace síťové a aplikace lokální. MÚL využívá velké množství 

specializovaných aplikací a programů. Veškerý software, který se používá je založen na 

platformě Microsoft Windows. Je tomu tak z důvodu vzájemné kompatibility mezi 

aplikacemi. Výčet programového vybavení, které samospráva využívá je široký. Tato 

různorodost je typická pro úřady samosprávy, které zajišťují široký okruh činností. 

MÚL používá přibližně 80 různých aplikací a software. Každý z odborů úřadu využívá 

nějaký specifický program pro ke své činnosti a velká řada software slouží pro zajištění 

chodu ostatních aplikací. Tyto aplikace se musí individuelně udržovat, aktualizovat 

a zálohovat. Je to náročné i z pohledu správce sítě, který musí ovládat základní principy 

administrace všech aplikací a systémů. Některé z aplikací se již aktivně nepoužívají, ale 

zůstávají určitou dobu k dispozici jako zdroj informací nebo jako archiv.  

3.2.1 Operační systémy 

Všechny operační systémy pracovních stanic úřadu jsou od společnosti Microsoft. 

Operační systémy pracovních stanic se nakupují v rámci OEM licencí spolu s hardware 

počítače. OEM licence je svázaná s hardware počítače a je nepřenosná. Využívání 
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těchto licenčních politik bylo dříve výhodné. S rychlým vývojem hardware a operačních 

systémů by se dalo říci, že životní cyklus počítače odpovídal délce životního cyklu 

operačního systému v dané verzi. Dnes se ukazuje, že současný operační systém 

Microsoft Windows XP Profesional v určitých případech překonává životní cyklus 

hardware a tím dochází ke ztrátě licence operačního systému. Cyklus obměny 

pracovních stanic úřadu dospěl do stádia, kdy se už postupně vyřazují stanice právě 

s OEM licencí OS Windows Profesional. K výměně pracovních stanic dochází 

z hardwarových důvodů. Konkrétně z důvodu časté poruchy napájecího zdroje, 

nedostatečné kapacity paměti RAM, poruchy pevného disku, grafické karty a z důvodu 

nahrazení monitoru CRT monitorem LCD.  

Nové počítače jsou sice dodávány s operačním systémem Windows Vista 

Business, ale úřad využívá tzv. možnosti downgrade. To znamená, že lze na počítačích 

s OEM licencí OS Windows Vista Business provozovat předchozí verzi operačního 

systému Windows XP Profesional.  

Přechod k OS Windows Vista úřad prozatím odkládá z více důvodů. Hlavním 

důvodem je kompatibilita všech aplikací a technologií informačních systémů s novým 

operačním systémem. Dále pak nebyl vydán opravný balík (service pack 1), jehož 

vydání se připravuje na druhé čtvrtletí roku 2008 a měl by vyřešit řadu zjištěných 

nedostatků. 

Z historického hlediska operačním systémem, který úřad používal, byl Microsoft 

DOS. Postupně se přecházelo ke grafickým OS Windows 3.1, dále Windows 95 až 

k Windows 98 a z části Windows 2000. Vždy bylo naším cílem dosáhnout jednotného 

OS na všech pracovních stanicích. Bylo to zejména kvůli možnosti hromadné správy 

počítačů v doméně s AD, aktualizacím, možnostem skupinových politik a možnosti 

použití jednotných verzí programů. Cíle bylo dosaženo počátkem roku 2007 a od té 

doby je OS všech pracovních stanic Microsoft Windows XP Profesional.  

3.2.2 Síťové aplikace 

Rozsáhlými síťovými aplikacemi jsou informační systémy. Vybraným 

informačním systémům je věnována samostatná kapitola 4. Informační systémy. Dále 

pak síťovými aplikacemi jsou účelové programy, které nejsou součástí žádného většího 

systému. Společná data jsou pro všechny uživatele uložena na aplikačním 

a databázovém serveru MU2 nebo na datovém serveru MU4 (viz. kapitola 3.1.1 
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Servery). Sdílená data jsou buď ve formě souborů, databázových souborů, databází MS 

SQL nebo Firebird. Jako příklad zde uvádím několik konkrétních aplikací: 

• ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací - zakoupeno 15 licencí 

a aktualizace každé 2 měsíce. Právní systém poskytuje úplné znění zákonů 

a předpisů, slouží pro vyhledávání a umožňuje sledovat postupné právní úpravy, ke 

kterým docházelo postupem času. Obsah informací lze tisknout nebo dále 

elektronicky zpracovávat. ASPI mají k dispozici všichni zaměstnanci úřadu. 

Aplikace se spouští v podobě klienta, který je umístěn na aplikačním serveru MU2. 

Uživatelé mají pouze nastavena práva ke sdílenému prostoru a zástupce aplikace na 

pracovní stanici. Není tedy nutná lokální instalace klienta. Aplikace přistupuje 

k databázi SQL serveru MU2 odkud se načítají data. Způsob licencování tohoto 

produktu umožňuje připojit se současně tolika klientům, kolik je zakoupených 

licencí. Proto je u tohoto systému nutné, aby uživatelé po ukončení práce uzavřeli 

klienta aplikace. Uživatelé data pouze načítají. K ukládání dat dochází pouze 

v případě aktualizace správcem sítě. 

• EVI / ESPI - Evidence odpadů pro ORP / Tvorba a evidence správních řízení na 

ORP. Tyto aplikace využívají dva pracovníci odboru životního prostředí pro agendy, 

které vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. a k němu příslušných prováděcích vyhlášek 

MŽP č. 376/2001 Sb., 381 - 384/2001 Sb. a 352/2005 Sb. EVI umožňuje zpracovávat 

evidenci odpadů, přepravy a zařízení od původců za jednotlivé roky. ESPI umožňuje 

průběžné vedení evidence správních řízení na základě předem vytvořených šablon 

a zohledňuje požadavky evidence správních řízení. Sdílí společný databázový zdroj 

(adresář organizací, číselníky apod.) s programem EVI. 

• Symantec antivirus - antivirová ochrana. Systém antivirové ochrany tvoří několik 

modulů. Symantec System Center je řídící modul, který umožňuje hromadnou správu 

klientů serverů a pracovních stanic. Symantec Mail Security for Microft Exchange 

provádí kontrolu pošty. Posledním modulem jsou lokální klienti Symantec Antivirus 

pro servery a pracovní stanice. Zajišťují ochranu počítače rezidentní kontrolou 

celého OS a souborového systému. Provádí kontrolu spouštěných procesů 

a prohlíženého obsahu internetu. Aktualizace se provádí ze serveru MUE, kde je 

umístěn zmiňovaný řídící modul.  

• Aditus - software pro práci s docházkovým a přístupovým systémem. Skládá se 

z databáze uložené na serveru SQL, části Aditus server a Aditus klient. Aditus server 
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je služba instalovaná na serveru, která čte události zaznamenané docházkovými 

terminály a ukládá je do databáze. Ovládá také napojené periferie - docházkové 

terminály a zámky dveří. Aditus klient je část systému, která podle nastavených 

oprávnění práce s aplikací umožňuje systém konfigurovat a sledovat zaznamenané 

informace. V systému je zavedena organizační struktura úřadu včetně všech 

zaměstnanců. Je tedy možné sledovat přítomnost a pohyb zaměstnanců v rámci 

budov. Systém se zavedl v březnu 2008 a cílem je napojení se do systému pro 

personalistiku a mzdy Flux Pam. V současné době probíhá zkušební provoz. 

3.2.3 Lokální aplikace 

Lokální aplikace jsou programy, které jsou instalovány na pracovních stanicích 

a nejsou závislé na síti. Jejich funkce jsou využívány pouze v rámci pracovní stanice. 

Uvádím několik typických příkladů aplikací, které se využívají na MÚL:  

• Microsoft Office Profesional Edition 2003 - tento software je základ, který je 

nainstalován na každé pracovní stanici. Tzv. "kancelářský balík" tvoří aplikace 

Word, Excel, Access, Outlook, Power Point, Infopath a Publisher. Na každé stanici 

je nainstalován Word, Excel a Outlook. Ostatní součásti se instalují volitelně až 

podle potřeb uživatelů. 

• Adobe Acrobat Reader - prohlížeč dokumentů s příponou .pdf je dnes už 

nepostradatelnou součástí každé stanice. Mnoho dokumentů, které si veřejná správa 

předává je v tomto formátu.  

• OKsmart - obslužný software pro čipové karty. Je využíván v rámci IS MPSV 

OKnouze / OKslužby a pro správu čipových karet s uloženými certifikáty. Používá 

jej přibližně třicet pracovníků úřadu. Je označován jako middleware - obslužná 

aplikace, která zajištuje komunikaci mezi čipovou kartou a informačními systémy 

společnosti OK system. Umožňuje registrovat certifikáty v operačním systému, 

ukládat certifikát na čipovou kartu nebo změnit PIN. 

3.3 Internet 

3.3.1 Připojení k internetu 

Jak již bylo zmíněno je MÚL od roku 1998 připojen k internetu. Zprvu pouze pro 

účely elektronické pošty. Připojení bylo realizováno pomocí vytáčeného telefonického 

připojení a dosahovalo rychlosti max. 128 kbit/s. Tento druh připojení byl však 
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nákladný a pomalý. Proto koncem roku 1999 byl úřad připojen pomocí mikrovlnného 

datového spoje společnosti SOFTEX NCP s.r.o. Rychlost připojení dosahovala 

512 kbit/s. Internet byl zpřístupněn uživatelům podle pracovních náplní a uvážení 

vedoucích odborů. 

S postupným rozšiřováním využití internetu se začaly klást vyšší nároky na 

rychlost. Začaly se objevovat první on-line aplikace určené pro výkon veřejné správy. 

Od roku 2006 je úřad připojen rychlostí 5 Mbit/s s neomezeným limitem přenesených 

dat. V rámci sítě internet se připojují k síti úřadu další lokality formou VPN. Jsou to 

zkušební komisaři, kteří mají pronajaté prostory v budově Scholy Humanitas. Dále pak 

služebna MPO v městské části Janov a detašované pracoviště správy domů města, jež se 

budou realizovat v průběhu roku 2008. Pomocí sítě VPN tito uživatelé přistupují 

k elektronické poště, síťovým aplikacím a síťovým prostředkům. Do budoucna se 

plánuje připojení automobilových hlídek MPO k internetu mobilními prostředky 

komunikace a navázání VPN spojení se sítí MÚL. 

On-line aplikace a informační systémy, které pracují v rámci sítě internet jsou 

uvedeny v tabulce (viz. Tabulka 5: Přehled on-line aplikací a systémů). Provoz on-line 

aplikací zvyšuje nároky na kvalitu připojení a řešení případných výpadků. 

S dodavatelem služby je smluvně ošetřeno okamžité řešení problému v době všedních 

dnů mezi 6:00 - 18:00. Za dobu posledních dvou let nedošlo k žádnému závažnému 

výpadku, který by omezil provoz aplikací. Přesto si však myslím, že by mělo být 

zajištěno záložní připojení, které by v případě výpadku automaticky nahradilo připojení 

stávající. 

 

Aplikace a IS popis 

Czech POINT elektronické výpisy veřejné správy  
EDA evidence dopravních agendy 

e-podatelna elektronická podatelna 

e-testy elektronické testování řidičů 

EZP evidence zemědělských podnikatelů 

MS Exchange elektronická pošta úřadu 

PPE systém veřejných zakázek 

REP registrovaná elektronická pošta 

RŽP registr živnostenského podnikání 

VPN virtuální privátní síť 

Výpisy KN ověřené výpisy Katastru nemovitostí 
Tabulka 5: Přehled on-line aplikací a systémů 
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3.3.2 Oficiální internetové stránky 

Oficiální internetové stránky města na adrese www.mulitvinov.cz prošly od 

roku 1999, kdy byly poprvé zveřejněny, značným vývojem. Původně byly vytvářeny 

pomocí aplikace Microsoft Front Page a jejich autorem byla pracovnice OSŘ ing. Lenka 

Holáňová. Později se přistoupilo k nákupu redakčního systému Vismo e106+ od 

společnosti 1. česká vydavatelská (dnes Webhouse). Vismo je specializovaný redakční 

systém určený pro obce a slouží k naplnění povinnosti podle zákona 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím. Tento systém umožňuje podílet se na obsahu 

internetových stránek pověřeným pracovníkům, kteří mají za úkol udržovat aktuální 

informace. V průběhu června 2008 se plánuje přechod k nové verzi Vismo on-line. Tato 

verze založená na principu redakčního systému by měla usnadnit editaci obsahu, která 

byla dosud uživatelsky náročná. V současné době se řeší grafická podoba stránek. 

3.4 Správa IT 

Správu IT úřadu provádí Odbor systémového řízení. Odbor tvoří čtyři pracovníci. 

Vedoucí odboru, ekonom odboru a dva správci sítě. Vedoucí odboru zajišťuje 

požadavky vedení města a ostatních odborů úřadu. Odpovídá za správné čerpání 

prostředků rozpočtu, výběrová řízení, smluvní zajištění a kontroluje dodržování 

licenčních podmínek. Ekonom odboru má za úkol sestavovat rozpočet odboru, úhradu 

faktur a evidenci majetku. Je zároveň správcem oficiálních internetových stránek města 

a poskytuje základní uživatelskou podporu. Správci sítě odpovídají za bezproblémový 

chod sítě a informačních systémů, zajišťují zálohování dat, provádí instalace software 

uživatelských stanic a poskytují uživatelům technickou podporu. Celý odbor se 

společně podílí na implementaci náročných informačních systémů, kde je nutná 

spolupráce s ostatními odbory úřadu. 

Na specializované zásahy do informačních systémů jsou najímány odborné firmy. 

V případě pořizování nových informačních systémů či serverů instalaci provádí vždy 

dodavatel ve spolupráci se odborem OSŘ.  

Ke správě IT jsou využívány softwarové nástroje. Vzhledem k tomu, že budovy 

úřadu jsou čtyři, není fyzicky možné ze strany OSŘ poskytovat podporu uživatelům 

osobně. K tomu se využívá nástroje Připojení ke vzdálené ploše, který je součástí OS 

Windows XP Profesional a hlavně aplikace VNC od společnosti RealVNC. Takto je 

možné poskytnout uživateli kvalitní technickou podporu po telefonu, bez fyzické 

přítomnosti. 



4 Informační systémy  25 

4 INFORMA ČNÍ SYSTÉMY 

„Používání počítačů je stále komplexnější a klade stále větší důraz na ukládání, 

vyhledávání a prezentaci informací. Základním prvkem využívání počítačů nebo 

obecněji informačních technologií (IT), jsou softwarové produkty pokrývající tyto 

činnosti – informační systémy. Informační systémy (IS) jsou základním nástrojem změn 

organizace práce a zlepšení kvalitativních charakteristik podniků a organizací. 

Informační systém je systém sběru, uchovávání, analýzy a prezentace dat určený pro 

poskytování informací mnoha uživatelům různých profesí. Funkce IS musí být 

podporovány vhodnými technickými prostředky, u automatizovaných funkcí 

hardwarovým vybavením a softwarem.“ [2] 

Informační systémy veřejné správy slouží pro zpracování agendy, kterou jsou 

subjekty veřejné správy pověřeny. Řídí se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy. 

4.1 Informa ční systémy veřejné správy 

Informační systémy veřejné správy lze definovat jako soubor informačních 

systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. Správci informačních systémů veřejné 

správy jsou ministerstva a jiné správní úřady. Orgány veřejné správy v rámci své 

zákonné působnosti provádějí výběr technických a programových prostředků a dalších 

produktů pro provoz jimi vytvářených a spravovaných informačních systémů. [3] 

První IS veřejné správy přišly na MÚL delimitací okresů. Byly to systémy MVČR 

Centrální registr vozidel, Centrální registr řidičů, Centrální registr obyvatel a Centrální 

registr cestovních dokladů. Ty byly původně spravovány Policií ČR. Ke změnám 

v systému došlo po zavedení evidence bodového systému řidičů. Agenda registru řidičů 

přešla pod dikci MDČR. Starý registr řidičů sice nahradil nový IS MDČR, ale ten stále 

využívá zabezpečené datové připojení MVČR. Datová připojení k MVČR jsou na úřadě 

celkem dvě. Se zavedením nového systému zpracování agendy cestovních dokladů, 

bylo nutné Dopravně správní odbor rozdělit do dvou budov z důvodu nedostatku 

vhodného prostoru. Vzhledem k tomu, že sítě musí být galvanicky oddělené, bylo nutné 

zřídit další datový stojan MVČR v budově náměstí Míru 12. Pracovníci, kteří přistupují 

k síti úřadu a síti MVČR proto musí být vybaveni dvěma počítači. 

Protikladem tohoto případu je chování MPSV, které pouze zakomponovalo 

směrovač sítě (router) přímo do stávající sítě úřadu v budově ulice Tržní 2042. 



4 Informační systémy  26 

Na příslušných pracovních stanicích je pouze nastaveno směrovací pravidlo, podle 

kterého počítače komunikují do zabezpečené sítě WAN MPSV. Tím se ušetřily nemalé 

prostředky potřebné k vytvoření datového stojanu a galvanicky oddělené sítě. Díky 

tomu je možné, aby zaměstnanci přistupující k IS MPSVa LAN úřadu používali jen 

jeden počítač. 

4.1.1 Informa ční systémy MVČR 

Informační systém řeší agendu Dopravně správního odboru v oblasti přenesené 

působnosti a výkonu státní správy. Klientské stanice - terminály se připojují v rámci 

zabezpečené sítě MVČR galvanicky oddělené od sítě LAN MÚL. Pracovní stanice jsou 

klasická PC s aplikací PolTel, která představuje terminálového klienta v textovém 

režimu (okno 80 znaků v řádku a 25 řádků na stránce). Tímto způsobem je stále řešeno 

rozhraní pro centrální registr obyvatel a centrální registr vozidel. Registr obyvatel slouží 

pro zpracování agendy občanských průkazů. Registr vozidel slouží pro evidenci vozidel 

a agendy s tím spojené. Součástí systému byla i agenda pasů. To se ale změnilo od září 

2006, kdy byly zavedeny nové cestovní doklady s biometrickými údaji. To znamená, že 

pasy jsou osazeny čipem s osobními údaji, biometrickými daty držitele pasu 

a digitalizovaným podpisem. Pro tyto účely byl úřad vybaven kabinami s periferiemi 

počítače pro snímání biometrických prvků. Biometrickými údaji jsou zde fotografie 

držitele, otisk prstu a podpis.  

4.1.2 Informa ční systémy MDČR 

Registr řidičů nazývaný Eliška byl zaveden v polovině roku 2006 s novelou 

zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Nahradil původní systém 

registru řidičů vedeným MVČR z důvodu zavedení evidence bodového systému pro 

řidiče. Původní registr řidičů také spravovalo MVČR, protože tuto agendu měla dříve ve 

své kompetenci Policie ČR a pak okresní úřady. Po delimitaci okresních úřadů agenda 

přísluší obcím s rozšířenou působností. MDČR vybavilo pověřené úřady výpočetní 

technikou potřebnou pro zpracování agendy. Informační systém komunikuje na 

zabezpečené síti WAN, kterou má ve správě MVČR. Na této síti jsou společně 

s registrem řidičů provozovány informační systémy MVČR jako registr obyvatel 

a cestovní pasy. 
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Elektronický systém zkušebních testů pro žadatele o řidičská oprávnění je 

dodáván na pověřené obce firmou Autocont a.s., která je jeho autorem. Součásti, které 

jsou dodávány pověřeným obcím mají název Komisař a Žadatel. Jak již z názvu 

vyplývá, aplikací Žadatel jsou testováni uchazeči o řidičská oprávnění. Aplikace 

Komisař je určena pro správu agendy spojené s registrací žadatelů o řidičská oprávnění. 

Systém provádí generování testů, zpracování a odeslání výsledků na Portál veřejné 

správy České republiky. Nutnou součástí fungování software je podpora Javy (Java 

engine) na všech stanicích a MS SQL server 2005 na stanici komisaře. Pracovní stanice 

žadatelů a komisaře musí být propojeny ve společné síti. Stanice komisaře musí být 

připojena k internetu. MÚL má dva zkušební komisaře, kteří přísluší dopravně 

správnímu odboru. Prostory pro testy a zkušební komisaře si MÚL musí pronajímat 

z důvodu nedostatku místa. Ve zkušebně je šest stanic pro žadatele zapojených v síti 

LAN. Oba komisaři jsou vybaveni notebooky, aby mohli zkušební testy provádět 

v prostorách autoškol. Autoškoly musí být vybaveny počítači s aplikací Žadatel a musí 

umožnit připojení komisařova notebooku do své sítě. 

4.1.3 Informa ční systém MPSV 

Od 1.1.2007 se změnou zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi byl 

zaveden Ministerstvem práce a sociálních věcí jednotný informační systém pro správu 

sociálních dávek. Ministerstvo vybavilo dotčená pracoviště výpočetní technikou, 

zabezpečeným připojením k síti WAN MPSV a programovým vybavením. Aplikace se 

jmenuje OKnouze/OKslužby od společnosti OKsystem s.r.o. Je to součást celostátního 

informačního systému MPSV, na který jsou napojeny všechny úřady práce, správy 

sociálního zabezpečení a sociální odbory úřadů. 

Aplikace OKnouze/OKslužby je určena na problematiku vyplácení sociálních 

dávek kterou řeší obce s rozšířenou působností. Eviduje žadatele, vede agendu 

jednotlivých řízení se žadateli, provádí výpočet výše dávky, umožňuje tisk rozhodnutí, 

zpracovává způsob výplaty a řeší zpracování výstupních datových souborů pro 

hromadnou výplatu dávek převodem na účet či generování složenek poštou. 

Software pracuje na principu klient - server. Uživatelé se v rámci zabezpečené sítě 

WAN MPSV připojují ke vzdálenému aplikačnímu serveru. Pracovníci odboru OSŘ 

úřadu neodpovídají za provoz serveru, jeho údržbu a zálohy dat. Zajišťují pouze provoz 

klientských stanic a konektivitu do WAN MPSV. Tento způsob má své výhody 

i nevýhody. Výhodou je, že všechny obce pověřené agendou sociálních dávek pracují 
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v rámci stejného informačního systému se stejným programovým vybavením. Další 

výhodou je sehrávání dat z jiných institucí a úřadů napojených do tohoto informačního 

systému (Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce). Výhodou je i kumulace dat 

potřebných pro statistické účely. Data se dříve získávala zprostředkovaně formou 

dotazníků, což bylo administrativně velmi náročné. Mezi nevýhody patří rychlost 

aplikace - dlouhé doby odezvy, poruchy zabezpečených linek, výpadky spojení. Vliv 

má i výkon hardware na kterém je IS provozován, vzdálenost klientské stanice od 

serveru a počet klientů připojených on-line. Dalším omezením je také to, že IS, ačkoli je 

v provozu od počátku roku 2007, není stále v konečné verzi. Stále se doplňují 

funkčnosti a odstraňují chyby. Dle mého názoru by informační systém takového 

rozsahu měl být už od nasazení na úřady kompletní a v konečné verzi. Aktualizace by 

měly odrážet pouze případné legislativní změny a opravu chyb neodhalených 

testovacím provozem v rámci pilotních projektů. 

Od února 2008 zvýšilo MPSV zabezpečení přístupu k aplikacím formou čipových 

karet. Součástí dodávky hardware byly klávesnice s integrovanou čtečkou. Přihlášení 

uživatele probíhá pomocí čipové karty dodané MPSV. Na čipové kartě je uložen 

autorizační a podpisový certifikát uživatele. K čipovým kartám byly dodány i licence 

tzv. middleware. To je software, který zajišťuje komunikaci informačního systému 

MPSV a čipové katy. Software dále umožňuje ukládat další certifikáty na čipovou 

kartu, měnit PIN a registrovat certifikát v operačním systému počítače. Čipové karty 

dále slouží k přístupu do informačního portálu MPSV na adrese http://portal.mpsv.cz. 

Zde uživatelé najdou potřebné informace k informačnímu systému MPSV. Jsou zde 

podrobně popsány změny po aktualizacích, plánované odstávky a aktuální funkční stav 

informačního systému. 

MPSV si k tomuto účelu vytvořilo vlastní certifikační autoritu. Nejprve bylo 

nutné vybavit certifikáty administrátory aplikace. Administrátory jsou informatik 

a pověřený pracovník sociálního odboru úřadu. To provádělo mobilní certifikační 

pracoviště MPSV. Administrátor úřadu obdržel certifikáty vystavené MPSV a software 

ke generování žádostí o certifikáty pro ostatní pracovníky. Takto vzniklo detašované 

pracoviště certifikační autority a bylo možné zažádat o vydání certifikátů pro ostatní 

uživatele. Od 1.3.2008 jsou všichni zaměstnanci MÚL, kteří pracují s aplikací 

OKslužby/OKnouze vybaveni čipovými kartami s certifikáty. 



4 Informační systémy  29 

4.1.4 Czech POINT 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projekt ministerstva 

vnitra, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. 

V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. 

Hlavním cílem projektu Czech POINT je, aby obíhala data, ne občan. V současné době 

Czech POINT poskytuje čtyři druhy výstupů - Výpis z Katastru nemovitostí, Výpis 

z Obchodního rejstříku, Výpis z Živnostenského rejstříku, Výpis z Rejstříku trestů. [4] 

Projekt Czech POINT byl spuštěn na MÚL 1. prosince 2007. Kontaktní pracoviště 

je umístěno v budově nám. Míru 11. Na pracovní stanice vybavené tiskárnou musí být 

nainstalován obslužný software jako Adobe Reader 6.0 a vyšší, 602XML Filler. 

Pracovní stanice je připojena k internetu a musí mít nainstalovaný přístupový certifikát 

vydaný komerční certifikační autoritou PostSignum VCA. Do aplikace se přistupuje na 

adrese https://www.czechpoint.cz na základě přiděleného jména a hesla. 

Projekt IS MPSV se potýká s problémy. Systém se neustále mění a dochází 

k výpadkům spojení, které nejsou hlášeny. Systém se sice podařilo MVČR nasadit 

rychle, ale kvalita služeb dle mého názoru není prozatím dostačující. 

4.2 Informa ční systémy úřadu 

4.2.1 Urban V5 

Nejrozsáhlejším informačním systémem provozovaným v rámci MÚL je Urban 

V5. S tímto informačním systémem v současné době pracuje 86 uživatelů. Informační 

systém byl budován od roku 1995 a dále se nerozvíjí. Naopak se od něho ustupuje. Jeho 

dodavatelem a zároveň autorem je firma Spin s.r.o. V rámci tohoto projektu bylo 

proinvestováno přes 17 milionů korun za licence software, hardware a služby. Firma 

Spin oficiálně ukončila spolupráci s úřadem k 1.10.2007. Důvodem byly neshody ve 

způsobu dalšího vývoje systému, neochota úřadu nakoupit nové verze aplikací 

a neustálý tlak vedení k přechodu na jiné systémy. 

Vize při budování IS byla taková, že veškerá agenda úřadu, kterou je systém 

schopen řešit, bude řešena Urbanem V5. Postupným zavedením modulů IS do provozu 

se měl vytvořit komplexní systém s vazbou na aplikace GIS. To se však nepodařilo 

z několika důvodů. Zprvu se jednalo o manažerské selhání ve vedení odborů a vedení 

města, které nebylo schopné prosadit využívání aplikací. Zejména to byl Odbor 

životního prostředí a Odbor regionálního rozvoje. Dalším problémem byla politická 
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rozhodnutí. Vliv měla délka volebního období, výměna zastupitelů a zainteresovaných 

osob. Podpora ze strany politiků byla stále menší. 

Urban V5 je informační systém postavený na technologiích Microsoft. IS tvoří 

jednotlivé aplikace napojené na společný databázový SQL server - MU2 (viz. kapitola 

3.1.1 Servery). Jednotlivé aplikace systému jsou vytvořeny v programovacím jazyku 

Visual Basic a C++ s využitím technologie .NET Framework. Aplikace jsou napojeny 

přímo na server, kde jsou uložena veškerá data v příslušných databázích. 

Informační systém se skládá z jednotlivých modulů. Každý z modulů řeší určitou 

oblast agendy úřadu. Moduly a jejich popis jsou uvedeny níže. Blokové schéma na 

obrázku (viz. Obrázek 3: Přehled vazeb mezi informačními systémy) zobrazuje funkční 

strukturu IS Urban V5 a zachycuje současný stav, ve kterém se informační systém 

nachází a jeho vazby na ostatní IS. 

Z modulů uvedených v příloze (viz. Příloha č. 3: Moduly IS Urban V5) se budu 

zabývat pouze těmi, které se někdy používaly a nebo se stále používají.  

Nepoužívané moduly, které byly součástí IS: 

• Ohlašovna - aplikace byla určena pro potřebu matriky - registr obyvatel města. 

Pomocí této aplikace se prováděla evidence obyvatel s trvalým pobytem v Litvínově 

a ve spádových obcích. V průběhu roku 2005 došlo k nahrazení modulu Ohlašovna 

a Volby informačním systémem Fenix II dodaným firmou PVT (dnes Asseco a.s.). 

• Volby - aplikace se používala pro zpracování volební agendy. Zejména 

o vytvoření volebních seznamů podle volebních okrsků. Volební okrsky se 

vztahovaly ke katastrálním územím a číslům popisným domů. 

• Evidence osob a Evidence subjektů - aplikace pro správu osob a subjektů, které 

nejsou vázány registrem obyvatel. 

• Adresní lokalizační systém - aplikace pro opravu špatných vazeb v informačním 

systému při vytvoření duplicitních adres nesprávným zápisem. 

• Koncepce - správa dokumentů a řízení odboru regionálního rozvoje města. 

• Životní prostředí - správa dokumentů a řízení odboru životního prostředí. 

Stále používané moduly: 

• Podatelna - výpravna - modul se používá na podatelně MÚL a slouží pro zápis 

a evidenci došlé pošty, přidělení jednacího čísla a předání na příslušné odbory. Je 

jedním ze základních stavebních kamenů IS, kde se s přiděleným jednacím číslem 
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pracuje ve většině dalších modulů. Bohužel v dnešní době již plně nevyhovuje 

předpisům ke spisové službě. 

• Pošta - aplikace slouží pro správu přidělené pošty a její rozdělení příslušným 

referentům podle náplně práce. Všechny funkce této aplikace obsahují i ostatní 

moduly jako Stavební úřad a Majetková správa. 

• Majetková správa - aplikace GIS, kterou používá Odbor nakládání s majetkem. 

Slouží pro zpracování agendy spojené s prodejem a pronájmem pozemků města. 

• Stavební úřad - je to jedna z nejrozsáhlejších a nejpoužívanějších GIS aplikací 

informačního systému Urban V5. Její součástí je zpracování došlé pošty, tvorba 

řízení stavebního úřadu. Je napojena na registr obyvatel, evidenci osob a subjektů 

a evidenci nemovitostí. 

• Spisovna - aplikace je určena pro registraci dokumentů připravených k archivaci. 

• Odpady - slouží pro zpracování poplatků za odvoz komunálního odpadu. Aplikace 

je napojena na evidenci obyvatel, která se importuje z IS Fenix II. 

• Evidence nemovitostí - GIS aplikace je určena pro prohlížení údajů katastru 

nemovitostí. Data se importují čtvrtletně z exportu Katastrálního úřadu. 

• Veřejné osvětlení - GIS aplikace pro správu a evidenci veřejného osvětlení města. 

MÚL poskytl aplikaci externí firmě, která vyhrála výběrové řízení na provoz 

veřejného osvětlení. Bohužel firma neplní své závazky a data neaktualizuje. 

• Správa dokumentů - správa šablon pro automatické generování dokumentů. 

• Urban Administrátor - je administrátorský nástroj určený pro správu informačního 

systému. Umožňuje správu uživatelů, nastavení organizační struktury úřadu 

a definici uživatelských práv. 

 Vývoj IS Urban V5 není nadále plánován. Jak jsem již zmínil, je tento informační 

systém v zániku. Jednotlivé moduly jsou nahrazovány aplikacemi a informačními 

systémy jiných firem a řeší se jejích vzájemné datové propojení. Současné propojení 

znázorňuje obrázek (viz. Obrázek 3: Přehled vazeb mezi informačními systémy). Cílový 

stav, kterého se snaží MÚL docílit je úplné nahrazení všech modulů IS Urban V5, 

konverze stávajících dat do jiných systémů a v konečné fázi zánik tohoto IS. V průběhu 

roku 2009 má MÚL v úmyslu vybrat nového dodavatele elektronické spisové služby. 

Její nasazení má odstartovat definitivní zánik IS Urban V5. 
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Obrázek 3: Přehled vazeb mezi informačními systémy 

4.2.2 Fenix II 

Informační systém dodaný firmou Asseco a.s. (dříve PVT). Byly zakoupeny 

moduly Evidence obyvatel a Volby. Nahradil moduly IS Urban V5 Ohlašovna a Volby. 

Systém pracuje na principu tzv. tlustého klienta napojeného na SQL server, kde 

přistupuje k databázi Fenix II. Původní registr obyvatel byl importován z databází 

systému Urban V5. Data byla dále dávkově porovnána s registrem obyvatel vedeným 

MVČR. Adresní údaje obyvatel byly sjednoceny nad ÚIRADR (Územně identifikační 

registr adres).  

Po zavedení tohoto IS bylo nutné nadále udržovat aktualizovaný registr obyvatel 

pro IS Urban V5 (zejména pro modul Odpady). Musí se proto v určitých intervalech 

provádět export dat z IS Fenix II a následný import do IS Urban V5. Export a import 

musí provádět informatik. Import je problematický v tom, že se musí dělat v době, kdy 

v IS Urban V5 nepracují žádní uživatelé aby nedošlo k narušení vazeb v databázi při 

změnové aktualizaci údajů. 
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4.2.3 Účetnictví GordicWIN 

Účetní informační systém je jedním z nejdéle používaných systémů na úřadě. 

Skládá se z dílčích modulů a jeho dodavatelem je firma Gordic. Systém pracoval 

v rámci původního serveru MU1. Poté byl přesunut na server MU2. Systém účetnictví 

je starý. Sice je aktualizován a vyhovuje současným právním úpravám, ale využité 

technologie jsou zastaralé. Vedení tohoto IS je nesystémové a nekoncepční. Systém se 

vždy přizpůsoboval organizačním potřebám úřadu, aniž by se bral zřetel na funkční 

a logické vazby. Tím vznikl velmi neefektivní systém, kde se například v jednotlivých 

modulech duplicitně vedou záznamy. Tento stav popírá důvody, proč se informační 

systémy zavádějí.  

 

Účetní moduly Gordic: 

• DANPOP - daně a poplatky 

• EMA - evidence majetku 

• GORUCR - účetnictví 

• GORPOK - pokladna 

• GORVYK - výkaznictví 

• KDF - kniha došlých faktur  

Dodavatel nabízí nový systém Ginis, který je formou ekonomického 

a manažerského informačního systému. Vedení města zatím jen uvažuje o zavedení 

tohoto systému. 

4.3 GIS 

„GIS je organizovaný soubor počítačového hardwaru, softwaru a geografických 

údajů (naplněné báze dat) navržený na efektivní získávání, upravování, 

obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací.“ 

[5] 

Z citované definice tedy vyplývá, že GIS jsou aplikace a systémy, které navzájem 

spojují a zobrazují databázové informace s grafickým znázorněním v prostoru. Vývoj 

GIS byl ze strany MÚL zanedbán a bude těžké situaci napravit. Jediné použitelné 

a aktuální vrstvy GIS jsou data Katastru nemovitostí. Aplikacemi svázanými s GIS, 

které se aktivně používají na úřadě jsou moduly IS Urban V5. Je to Evidence 

nemovitostí, Stavební úřad a Majetková správa (viz. 4.2.1 Urban V5). Tyto aplikace 
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umožňují propojení informací vedených v majetkových či stavebních řízeních 

s mapovými podklady digitální katastrální mapy. Katastrální úřad poskytuje čtvrtletně 

data pověřeným obcím bezplatně na základě uzavřené smlouvy. Obsahem smlouvy je 

mimo jiné ujednání o neposkytování údajů třetí straně, popis výměnného formátu 

a výčet předávaných katastrálních území. Data jsou vydána na základě objednávky 

k určitému datu.  

Import dat Katastru nemovitostí do IS Urban V5 probíhá složitou procedurou, 

která se skládá z několika fází. Nejprve se data z výměnného formátu (.vfk) 

transformují pomocí utilit (jednoúčelový software) do souborů. Každý soubor 

představuje tabulku databáze. Každé tabulce databáze náleží soubor s definicí položek 

tabulky a druhý soubor obsahuje samotná data. Po té se data ukládají do připravené 

prázdné databáze na SQL serveru. V dalším kroku následuje čištění a úprava dat pro 

potřeby IS Urban V5. Závěrem se provádí sloučení nové aktualizované databáze 

katastru nemovitostí se stávajícími daty IS. Proces nazýváme změnové aktualizace. Tím 

je zajištěno zachování vazeb mezi údaji IS Urban V5, které jsou svázány s údaji katastru 

nemovitostí. Celý postup provádí správce informačního systému. Proces je časově 

velmi náročný a metodicky komplikovaný. 

 Součástí GIS bývají zpracované pasporty. Jsou to tématické vrstvy, které se 

zobrazují nad mapou a vždy reprezentují určitou skupinu objektů. Jediný pasport, který 

měl MÚL zpracován je pasport veřejného osvětlení. Byl dokončen v roce 2001 a od té 

doby nebyl aktualizován. Dnes je nepoužitelný. 

Stávající GIS má být v nejbližší době nahrazen novým systémem od společnosti 

T-Mapy. Součástí tohoto systému bude možnost importovat údaje od poskytovatelů 

územně plánovací dokumentace a ukládat je do mapového skladu. 
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5 SOUČASNÉ SMĚRY ROZVOJE 

5.1 eGovernment 

Elektronizace veřejné správy byla prezentována ministerstvem vnitra jako postava 

oranžového panáčka Egona, který je symbolem nové a efektivnější správy. Celé 

budování systému eGovernmentu je přirovnáváno k oživení postavy Egona, coby 

živého organismu. Mělo by to odrážet funkční propojení zákonů, registrů veřejné správy 

a univerzálních kontaktních míst. Tato vize byla představena na ISSS Hradec 2007. 

Cílem zákona o eGovernmentu by mělo být zrovnoprávnění elektronických 

a papírových dokumentů. Vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou 

komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem. Rovněž by mělo být 

možné elektronicky sledovat průběh vyřizování konkrétní agendy. Náznak propojení 

registrů a zavedení univerzálních kontaktních míst se již objevil v projektu Czech 

POINT.  

K 31.3.2008 je do projektu zapojeno 1372 úřadů, 7 zastupitelských úřadů 

v zahraničí a 72 poboček české pošty. [6] 

Samotné propojování registrů je pomalé, protože musí dojít k odstraňování 

resortismu. Propojení by mělo být na úrovni registru osob, registru územní identifikace, 

adres a nemovitostí, registru práv a povinností a registru obyvatel. Tím se dosáhne toho, 

že občan nebude muset do mnoha různých formulářů na mnoha různých úřadech 

vyplňovat stále stejné informace. Mělo by tedy platit, že občan při podáních nevyplňuje 

informace, které o něm veřejná správa má, ale pouze doplňuje chybějící údaje. Zde 

musí být brán zřetel na citlivost údajů a jejich propojení. Nejdůležitější 

a nejdiskutovanější je bezpečnost systémů a ochrana osobních dat občanů. Podstatnou 

součástí eGovernmentu je budování komunikační infrastruktury veřejné správy, která 

by měla zajistit bezpečné propojení všech součástí systému. [7] 

Další etapou vývoje eGovernmentu je projekt VIRTUOS, který by měl směřovat 

do oblasti samosprávy. Vzájemnou provázanost projektů znázorňuje obrázek 

(viz. Obrázek 4: Vazby eGovernmentu). Tento vývoj je konečně známkou koncepčního 

řešení propojení vazeb veřejná správa, samospráva a občan. Tyto snahy již mělo 

ministerstvo informatiky, ale jeho zrušením a přechodem pod ministerstvo vnitra došlo 

ke zpomalení vývoje. Dnes již je systém Czech POINT v provozu a nic nebrání 

pokračovat v další etapě. 
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Obrázek 4: Vazby eGovernmentu 

 

5.2 VIRTUOS 

Název znamená VIRTUálně Občan - Samospráva. Projekt Plzeňského kraje, který 

se snaží umožnit elektronickou komunikaci mezi úřady navzájem. Cílem projektu je 

vytvořit efektivní nástroj (informační systém portálového typu), který v dnešních 

legislativních podmínkách umožní elektronickou komunikaci občanů s veřejnou 

správou a zároveň elektronickou komunikaci mezi úřady navzájem. Konečným cílem 

projektu je dát takto vytvořený systém k dispozici všem městům a obcím Plzeňského 

kraje a následně v celé České republice. 

Hlavním důvodem, proč tuto problematiku řeší Plzeňský kraj je to, že pokud 

občané přijdou do styku s veřejnou správou, tak je to nejčastěji (cca 60% případů) 

s městským, nebo obecním úřadem. Daleko za tím jsou návštěvy jiných typů úřadů 

(ČSSZ 10%, úřady práce 7%, finanční úřady 6%). Tyto údaje vychází ze statistického 

šetření ministerstva vnitra. Centrální státní správa řeší především elektronizaci agend, 

které přímo vykonává. Výjimečně ovšem řeší ty agendy, které pro ni vykonávají 

v přenesené působnosti města a obce. Města a obce nemají dostatečné finanční 

prostředky na to, aby individuálně vytvářeli elektronické systémy komunikace s občany. 

[8] 

VIRTUOS nabízí občanům možnost přestat chodit na úřady v případech, kdy lze 

vyřídit příslušnou záležitost elektronicky. Systém umožní občanům sledovat stav jejich 

podání či průběh správního řízení. A to nejen u elektronických podání, ale 

i u klasických „papírových“ podání. Ty sleduje podle čísla jednacího díky elektronické 

podatelně s elektronickou spisovou službou. Celý systém je velmi podobný 

elektronickému bankovnictví, které v dnešní době téměř každý používá. 

1. etapa 

VIRTUOS Czech POINT 

2. etapa 

Ostatní systémy VS 
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Obce mají možnost zapojit se do pilotního projektu. Získají tak bezplatně 

k dispozici systémy e-podatelny a elektronické spisové služby s pětiletou zárukou 

podpory. Ekonomicky výhodné je to i z pohledu běžných výdajů, kdy obce ušetří 

prostředky vydané na poštovném při komunikaci jak s krajským úřadem, tak s jinými 

obcemi zapojenými do projektu. [9] 

5.3 Další vývoj informačních systémů úřadu 

5.3.1 Stavební úřad a GIS 

Informační systémy úřadu jsou momentálně ve fázi přechodu. MÚL ustupuje od 

současného IS Urban V5, který má nahradit několik samostatných informačních 

systémů spojených do funkčního celku. Smluvně je již zajištěn systém pro stavební úřad 

VITA a GIS od společnosti T-Mapy. 

Součástí GIS, která by měla být budována, jsou mapové vrstvy. Mapové vrstvy 

(pasporty) jsou tématické mapové vrstvy prvků umístěných nad mapovým podkladem 

v měřítku dle skutečnosti. Jednotlivé prvky mají vazbu v databázi, kde jsou uloženy 

popisné informace. S takto uloženými informacemi lze dále pracovat. Lze je spojovat 

do souvislostí a využívat v celém informačním systému podle funkčních vazeb. 

Pořízení mapových vrstev je velmi nákladná záležitost. Zabývají se tím 

specializované firmy. Pokud jsou pasporty nasazeny do geografického informačního 

systému, je nutné pasporty neustále aktualizovat. Pokud se mapové vrstvy neaktualizují, 

jsou vynaložené finanční prostředky na pořízení nenávratně ztraceny. Aktualizaci lze 

provádět opět ve spolupráci se specializovanými firmami, nebo ji mohou provádět 

proškolení pracovníci úřadu. Musí být ale zřejmá přímá odpovědnost za kvalitu 

ukládaných informací a zajištěna několikastupňová kontrola. Jinak by opět došlo ke 

znehodnocení dat. 

Ze strany vedení města a úřadu jsou již vnímány požadavky na informace, které 

nelze jinak jednoduše získat než z pasportů. Konkrétním případem jsou požadavky 

Technických služeb. Město objedná úpravu zeleně, ale není schopno určit, jak velkou 

plochu zabírají travnaté porosty, pastviny a křoviny. 
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5.3.2 Spisová služba a MIS 

Pro jednotlivé součásti IS úřadu a jejich vzájemné propojení je velmi podstatná 

existence elektronické spisové služby. Ta by měla zajišťovat průběh řízení 

v informačním systému v souladu se spisovým řádem úřadu. Spisová služba i mimo jiné 

přiděluje čísla jednací, která jsou provázána s ostatními IS. Proto tedy dalším logickým 

krokem ve vývoji IS je pořízení vhodné spisové služby. Další plánovanou změnou by 

měl projít systém účetnictví GordicWIN. Měl by být nahrazen uceleným ekonomickým 

IS s nadstavbami manažerského informačního systému (MIS). 

5.3.3 Vymezení cílů 

Cílem je komplexní a integrovaný informační systém, který by respektoval 

podstatu a snahu eGovernmentu (viz.Obrázek 5: Komplexní a integrovaný informační 

systém). Řešením by bylo vytvoření strategie a dlouhodobé koncepce pro budování IS. 

Koncepce by měla určit směr vývoje, časový harmonogram a finanční nákladnost. 

Vývoj takovýchto systémů je dlouhodobá záležitost, která většinou přesahuje volební 

období zastupitelstva města. Zde je velké nebezpečí zpomalení či zastavení vývoje IS ze 

strany politického vedení města. 

 

 

Obrázek 5: Komplexní a integrovaný informační systém  
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Svůj význam by mělo v rámci jednotlivých projektů vytvořit pracovní skupiny. 

Zde by bylo zastoupeno vedení města, informatici a uživatelé. Skupina by společně 

měla možnost definovat požadavky, očekávání a cíle, kterých chce dosáhnout. Mělo by 

dojít ke všeobecné dohodě. Projekty pak budou podporovány jak ze strany vedení, tak 

i ze strany uživatelů.  
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6 ZÁVĚR 

Informační technologie se již staly nedílnou součástí dnešní doby. Umožňují 

prezentovat a sdílet informace, automatizovat či modelovat procesy, řídit 

a komunikovat. Jejich využití je velmi široké. Informační technologie využívá i státní 

správa a samospráva. Bakalářská práce přináší ucelený přehled o současném stavu 

informačních technologií využívaných samosprávou města Litvínov. 

V této práci je popsána infrastruktura budov, schematicky znázorněna topologie 

sítí a vzájemné propojení. Současný stav počítačové sítě je plně funkční. Za úvahu by 

stála revize strukturované kabeláže budov Vodní 871 a nám. Míru 11. V rámci sítě LAN 

úřadu navrhuji vytvoření demilitarizované zóny, kde by se k síti připojovala přenosná 

zařízení jako notebooky a komunikátory. Problémem je elektronický zabezpečovací 

systém v budově nám. Míru 11, který je zastaralý a není technicky možné nahrazení 

jeho součástí. Jediným řešením je jeho celková rekonstrukce. 

Ve své práci dále uvádím hardware, software a způsob připojení k internetu, které 

MÚL využívá. Vytvořil jsem ucelený přehled serverů, pracovních stanic a dalších 

zařízení. V oblasti serverů bych navrhoval pokračovat ve virtualizaci s využitím 

systému WMware. To přináší výhody zejména při instalaci serverů, při testování i při 

zálohování. Vzhledem k tomu, že bude nasazen nový GIS, bude nutné zakoupit nový 

serveru. 

Co se týká pracovních stanic uživatelů, je vhodné u některých typů počítačů 

zvýšit operační paměť RAM alespoň na 512 MB. Podstatně by to zrychlilo práci 

operačního systému. Bylo by dobré nahradit stávající CRT monitory za typ LCD. 

CRT monitory jsou zastaralé a mají horší kvalitu obrazu. Přineslo by to zlepšení 

hygieny práce u počítače. Snížila by se spotřeba elektrické energie, což by mělo 

ekonomický efekt ve formě snížení provozních výdajů. Celkově otázka energetické 

náročnosti má i ekologický vliv. Měl by být brán zřetel na spotřebu zařízení v chodu 

a na spotřebu v pohotovostním režimu. 

V oblasti software a informačních systémů je nutné se snažit o co nejširší 

vzájemné propojení. Často se stává, že se různá data vedou duplicitně či nesystémově. 

Snižuje to efektivitu práce. Při zavádění nových aplikací nebo informačních systémů je 

důležitá příprava a vzájemná komunikace mezi vedením města, informatiky a hlavně 

uživateli. Nové systémy by měly uživatelům práci usnadnit. V současné době čeká 

MÚL změna dosavadního informačního systému města. V roce 2008 se bude zavádět 
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nový geografický informační systém a IS pro Stavební úřad. Musí být kladen důraz na 

kvalitu vzájemného propojení s ostatními systémy města a na migraci současných dat. 

V dalších letech by pak mělo následovat pořízení elektronické spisové služby, 

ekonomického informačního systému a manažerského informačního systému.  

Pokud bude MÚL zavádět v rámci GIS tématické mapové vrstvy (generely), 

navrhuji, aby s tím byla spojena nová pracovní pozice správce GIS. Generely jsou velmi 

drahé a jsou s nimi spojeny i provozní náklady. Vedení města by mělo zvážit, pro jaké 

účely mapové vrstvy vytvořit. Zda využití generelu vyváží vložené náklady. 

U informačních systémů veřejné správy nezbývá než doufat v politiku 

ministerstva vnitra. Myslím si, že již započala určitá reforma. Je patrná snaha 

ministerstva řešit ISVS komplexně a nezatěžovat samosprávy zbytečnou agendou. 

V této souvislosti je hojně používaný pojem eGovernment či EGON. Snahou 

samosprávných celků by zase měla být určitá odezva a pomoc při budování nových 

ISVS. 

Jsem přesvědčen, že nejdůležitějším úkolem je vytvoření komplexního 

a efektivního informačního systému MÚL. Ten by měl být dostatečně otevřený, aby 

umožňoval případné legislativní změny. Například provázání s registry dat veřejné 

správy. 

V současné době stojí vývoj informačních systémů úřadu na určitém rozcestí. 

Volba té správné cesty je v rukou vedení města. Je proto důležité nepodcenit přípravu. 

Je nutné vzít v úvahu současné směry rozvoje eGovernmentu. Musí se respektovat 

vazby, které byly jasně deklarovány ze strany ministerstva vnitra a dalších subjektů 

zapojených do elektronizace veřejné správy. 

Zajímavým projektem VIRTUOS se zabývá Plzeňský kraj. VIRTUOS znamená 

VIRTUálně - Občan - Stát. Je určen pro městskou samosprávu a měl by úzce navazovat 

na systém CzechPOINT. Projekt spočívá v elektronickém řešení spisové služby, 

e-podatelny a portálu pro styk s občany. Díky tomu by občan mohl elektronicky 

zpracovávat svá podání, sledovat průběh řízení (i u klasických „papírových“ podání). 

V rámci portálu by byly propojeny celky samosprávy a veřejná správa navzájem. 

Organizace by si mohly předávat agendu v průběhu řízení. Tak by se dosáhlo cíle 

projetu, aby neobíhal občan, ale data. Pilotní projekty se nasazují na obce s rozšířenou 

působností. Vzhledem k tomu, že MÚL hodlá nasadit systém elektronické spisové 

služby, navrhuji zapojit se v rámci pilotního projetu. MÚL by se tak mohl aktivně 

podílet na budování zajímavého a efektivního systému. Dosáhlo by se tak 
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i ekonomického efektu, kdy by licence a technická podpora byly na období pěti let 

zdarma. 

Z ekonomického hlediska bych navrhoval úspory v oblasti provozních výdajů. 

Byla by vhodná revize tarifů telekomunikačních služeb a jejich následná úprava. Další 

provozní položkou je spotřební materiál. Například tiskový audit by ukázal, zda 

nedochází ke zbytečnému plýtvání. Vhodný by byl i bezpečnostní audit. Ten by ukázal 

kritické oblasti, na které je nutné se zaměřit. 

Ucelený přehled informačních technologií využívaných městským úřadem 

v Litvínově, který je obsahem této bakalářské práce by mohl sloužit jako zdroj 

informací pro různé účely. V případě personálních změn Odboru systémového řízení by 

mohla tato práce pomoci novým pracovníkům pochopit funkce systémů, nebo jakým 

způsobem probíhal vývoj v jednotlivých oblastech. Doufám, že se podaří realizovat 

alespoň některé z návrhů zde uvedených. 
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Příloha č. 1: Organizační struktura MÚL 
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Příloha č. 2: Topologie sítí budov úřadu 
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Příloha č. 3: Moduly IS Urban V5 
 

Moduly Urban V5 zkratka  verze počet 
uživatelů 

aktivní 

Adresní lokalizační systém ALOS 3.0 - ne 
Domy a byty DB 1.0 - ne 
Editor číselníků EC 1.0 - ne 
Evidence nemovitostí EN 5.2 61 ano 
EN - import ENI 1.2 1 ano 
Evidence osob EO 3.0 - ne 
Evidence subjektů ES 1.0 - ne 
Koncepce KO 3.0 - ne 
Majetková správa MS 4.0 4 ano 
Matrika MA 1.0 - ne 
Město ME 1.0 - ne 
Odpady OD 1.2 2 ano 
Ohlašovna OH 3.0 - ne 
Organizační jednotky OJ 1.0 - ne 
Podatelna - výpravna PV 2.0 2 ano 
Pošta PO 1.3 24 ano 
Spisovna SP 2.0 2 ano 
Správa dokumentů SD 1.0 1 ano 
Správní činnosti SC 1.1 - ne 
Stavební úřad SU 5.0 15 ano 
Urban administrátor UA 1.0 2 ano 
Veřejné osvětlení VO 2.0 1 ano 
Volby VL 1.0 - ne 
Životní prostředí ZP 4.0 - ne 

 


