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ANOTACE  

Tématem bakalářské práce je popis a analýza informačních systému, které jsou 

vyuţívány na Ministerstvu zemědělství České republiky a Ministerstvu dopravy České 

republiky z pohledu uţivatele. Toto téma jsem si vybrala jelikoţ informační systémy ve 

státní správě jsou důleţitou součástí dnešní doby jak z pohledu zaměstnance organizace, 

tak z pohledu běţného uţivatele, který s touto organizací přichází do kontaktu. 

Výsledkem mé práce je obecný popis standardů řešení informačního systému 

u vybraných rezortů, zhodnocení jejich úrovně, srovnání se standardy ve státní správě, 

vyhodnocení moţných rizik z neplnění standardů a doporučení úprav. 

Klíčová slova: státní správa,  informační systémy, datový sklad, aplikace  

 

SUMMARY 

The subject of my bachelors work is the description and analysis of  information 

systems used at the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of 

Transport of the Czech Republic from the user’s viewpoint. I have selected this subject 

because information systems in state administration are important part of the present days, 

both from the view of organization employees and also from the perspective of a regular 

customer coming into contact with this organization. 

The result of my work is a general description of standards for a solution and design 

of an information system in selected departments, evaluation of their performance level, 

comparison with other standards used in state administration, assessment all possible risks 

from failure of meeting the standards, and recommendation for modifications. 

Key words:  state administration, information systems, data warehouse, applications. 



 
 

OBSAH 

1. ÚVOD ............................................................................................................................ 1 

2. TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................. 2 

2.1 Data, informace, znalosti .......................................................................................... 2 

2.2 Informační systémy ................................................................................................... 3 

2.3 Komponenty informačních systémů ........................................................................ 3 

2.4 Vlastnosti informačních systémů ............................................................................. 4 

2.5 Globální a dílčí architektura .................................................................................... 4 

2.5.1 Globální architektura IS .......................................................................................... 4 

2.5.2 Dílčí architektury IS ................................................................................................ 5 

2.6 Třívrstvá architektura .............................................................................................. 8 

2.7 Datové sklady, produkční databáze, datová trţiště ............................................... 9 

2.7.1 Datový sklad (Data Warehouse) ............................................................................. 9 

2.7.2 Produkční databáze ................................................................................................. 9 

2.7.3 Datová trţiště (Data Marts) ................................................................................... 10 

2.8 Bezpečnost informačních systémů ......................................................................... 11 

2.9 Portály pro zaměstnance ........................................................................................ 12 

2.10 Portály pro veřejnost .............................................................................................. 13 

3. PRAKTICKÁ ČÁST .................................................................................................. 14 

3.1 Ministerstvo zemědělství České republiky ........................................................... 14 

3.2 Informační systémy na Ministerstvu zemědělství ČR ......................................... 14 



 
 

3.3 Portály pro zaměstnance ........................................................................................ 16 

3.4 Portály pro veřejnost .............................................................................................. 17 

3.4.1 Hlavní principy řešení portálu eAGRI .................................................................. 18 

3.4.2 Technické řešení eAGRI ....................................................................................... 21 

3.4.3 Průřezové záloţky ................................................................................................. 23 

3.4.4 Subportály ............................................................................................................. 24 

3.4.5 Přístupnost a pouţitelnost ..................................................................................... 26 

3.4.6 Funkcionality a pravidla redakčního systému ....................................................... 27 

3.4.7 Bezpečnost portálu ................................................................................................ 29 

3.5 Ministerstvo dopravy České republiky ................................................................. 30 

3.6 Informační systémy na Ministerstvu dopravy ČR ............................................... 31 

3.6.1 Integrovaný monitorovací informační systém ...................................................... 31 

3.7 Portály pro zaměstnance ........................................................................................ 32 

3.8 Portály pro veřejnost .............................................................................................. 33 

3.8.1 Procesy DSA ......................................................................................................... 34 

3.8.2 Komponenty DSA ................................................................................................. 34 

3.8.3 Aplikace DSA ....................................................................................................... 34 

4. ZÁVĚR ........................................................................................................................ 40 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

SEZNAM PŘÍLOH 

 



KRISTÝNA ŠOUFKOVÁ : INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 

2010  

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

ADR Přeprava nebezpečných věcí 

ASPI Automatizovaný systém právních informací 

AZV Agentura pro zemědělství a venkov 

CIM Comon Information Model 

CRD Centrální registr dopravců 

CRŘ Centrální registr řidičů 

CRV Centrální registr vozidel 

CSV Celostátní sít pro venkov 

DSA Dopravně správní agenda 

DT Digitální tachograf 

DW Datový sklad, Data Warehouse 

EDI Electronic Data Interchange 

e-Goverment Elektronizace výkonu veřejné správy 

EIS Executive Information System 

FAQ Frequently Asked Questions 

GAEC Good Agricultural and Environmental Conditions 

IISSP Integrovaný Informační Systém Státní Pokladny 

IMIS Integrovaný monitorovací informační systém 

IS Informační systém 

IS C IS pro zajištění pro controlling 

IS FU IS pro finanční účetnictví 

IS ŘR IS pro řízení rozpočtu 

ISMS Systém managementu informační bezpečnosti 

ISPROFIN Informační systém programového financování 

ISSOD Informační systém pro státní odborný dozor 



KRISTÝNA ŠOUFKOVÁ : INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 

2010  

IT Informační technologie 

KAZV Krajská agentura pro zemědělství a venkov 

LPIS Land Parcel Identification Systém 

MDČR Ministerstvo dopravy České republiky 

MFČR Ministerstvo financí ČR 

MIS Management Information System 

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

OIS Office Information System 

OLAP Online Analytical Processing 

OLTP Online Transaction Processing 

ORP Obce s rozšířenou působností 

OSS Organizační sloţky státu 

PGRLF Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

PRV Program rozvoje venkova 

PÚ Pozemkový úřad 

RZ Registrační značka 

SIS Schengenský informační sytém 

SSO Single Sign-On 

STK Státní technické kontroly 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

TO2 Telefónica O2 Business Solutions 

TPS Transaction Processing System 

ÚKOZ Ústřední komise pro ochranu zvířat 

ÚPÚ Ústřední pozemkový úřad 

ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

 



KRISTÝNA ŠOUFKOVÁ : INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 

2010 1 

1. ÚVOD 

Jak důleţitou roli hraje informační systém (dále „IS“) v dnešní době lze měřit třeba 

četností, kdy s těmito systémy přicházíme do kontaktu. Vymezit můţeme například přístup 

z pozice zaměstnance organizace, ale i pohled běţného uţivatele, který s touto organizací 

přichází do kontaktu. 

V současné době stále probíhá elektronizace veřejné správy označované také jako  

e-Goverment, který představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy 

s vyuţitím informačních a komunikačních technologií. Cílem je optimalizovat tyto procesy. 

Výsledkem je pak rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování sluţeb veřejné správy nejširší 

veřejnosti a zajištění větší otevřenosti ve vztahu k občanům. 

Pro zpracování práce jsem si vybrala dva resorty, a to Ministerstvo zemědělství České 

republiky (dále „MZe“) a Ministerstvo dopravy České republiky (dále „MDČR“).  

Kaţdé ministerstvo pro svoji potřebu vyuţívá rozdílné IS. Tato práce se bude zabývat 

popisem a vyhodnocením jednotlivých systémů.  

Bakalářská práce je rozčleněna na úvod, část teoretickou, praktickou a samotný závěr. 

Teoretická část se nám dále dělí na tři podkapitoly. První podkapitola nám popisuje 

standardní IS včetně jeho dalšího rozdělení na komponenty, vlastnosti, architektury, datové 

sklady a bezpečnost IS. Rozdílný vnitřní a vnější pohled na IS jsou popsány v druhé a třetí 

kapitole s názvy Portály pro zaměstnance a název Portály pro veřejnost. Praktická část 

popisuje skutečné pouţívané systémy, portály pro zaměstnance a portály pro veřejnost 

spadající pod vybrané ministerstva. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Pokud hovoříme o IS, nejdříve je nutné začít vysvětlením základních prvků, z kterých 

se IS vůbec skládá, coţ jsou zejména data, informace nebo pojem znalosti.  

2.1 DATA, INFORMACE, ZNALOSTI 

Data lze charakterizovat jako základní prvek informací. Jedná se o vyjádření 

skutečnosti ve formě, kterou lze dále přenášet nebo zpracovávat jak uţ písemně, 

tak i například elektronicky pomocí výpočetní techniky. Rozlišujeme je na data tvrdá  

či měkká. Tvrdá data jsou jasně definovaná a obvykle zatíţená menší chybou (například údaje 

o počtu obyvatelstva). Měkká data mohou vyjadřovat názory a postoje lidí (například údaje  

o oblibě prezidenta republiky z dotazníkového šetření).  

Pokud rozumíme významu, který se ukrývá v datech, znamenají poté nějakou 

informaci. Postupným shromaţďováním a hlavně následnými vazbami mezi daty se tak 

vytváří další základní prvek IS. Lze říci, ţe z dat se stávají informace teprve tehdy, pokud 

jsme z nich schopni získat nějaké poznatky, vědomosti. Veškeré informace, s kterými  

se v ţivotě setkáváme, vznikají ze zachycených dat z různých systémů. Informace  

je vysvětlována podle různých směrů, ale podstatou je, ţe je to význam, který člověk 

přisuzuje datům.  

Pochopením vlastností a obsahu informací a jejich vlastním pouţitím, nám vznikají 

znalosti = tzv. vyšší formy měkkých informací. Znalost je strukturovaný souhrn vzájemně 

souvisejících poznatků a zkušeností z určité oblasti, k nějakému účelu a v různém čase. 

Znalost je reprezentace neboli poznávací model určité věci, vzájemných vztahů entit  

a operací, které vznikají spojením více informací dohromady. Znalosti nám umoţňují 

provádět myšlenková pozorování, experimenty a předpovídat tak chování skutečné věci nebo 

vytvářet strategie umoţňující s danou věcí dosáhnout určeného cíle. Znalostmi se zabývá: 

Knowledge Management.  

Tento management jako pojem obsahuje řízení organizace, resp. lidské činnosti obecně, 

na bázi vyuţití znalostí jako nového produktivního ekonomického zdroje. Je to efektivní 

propojení těch, kteří vědí, s těmi, kteří vědět potřebují, a to přeměnou osobních znalostí  

na znalosti organizační, a to formou komunikace, zapojením nebo sdílením. V oblasti 

informačních technologií vyjadřuje knowledge management sběr, ukládání, distribuci  
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a implementaci znalostí v datových souborech. Dále se pouţívá na různá uspořádání software 

(dále „SW“) produktů, datových skladů (dále „DW“), firmy či organizace si vytvářejí svůj 

intelektuální kapitál. 

 

2.2 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Za IS lze povaţovat zejména technické prostředky, jimiţ lidé a organizace, vyuţívající 

různé metody a technologie, získávají, zpracovávají, ukládají, vyuţívají a šíří informace 

všemi směry.  Cílem je vţdy dále vytvářet a nabízet informace pro potřeby příjemců aktivních 

v systémech řízení. Lidé jsou významnou sloţkou IS. Míra důleţitosti této sloţky je různá  

od typu systému a informací, které zpracovává. 

IS jsou blízce spjaty s minulostí (odkaz našich předků – různé záznamy – kamenné 

desky, knihy atd.), jelikoţ jsme je mohli vnímat v písemné podobě ve formě telefonních 

seznamů, knihy došlé a odchozí pošty, různé typy kartoték nebo i v účetnictví. Z tohoto 

vyplývá, ţe IS nemusejí být jen v digitální počítačové podobě, příkladem mohou být 

knihovny a registry. 

2.3 KOMPONENTY INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

IS se skládají z několika částí, které nazýváme komponentami, a na konci procesu nám 

vytvoří celek. V historickém vývoji tyto komponenty byly tvořeny jinými prostředky, neţ 

Pochopení 

Porozumění 

DATA 

INFORMACE ZNALOST 

Obr. 1 Diagram - data, informace, znalosti 
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jsou informační technologie (dále „IT“), pro příklad můţeme uvést např. papír, tuţka, různé 

tabulky, grafy, zápisy, kartotéky. 

Fenomén a vývoj v oblasti IT samozřejmě způsobil, ţe IS se objevuje hlavně 

v souvislosti s těmito technologiemi. Díky narůstajícímu výkonu lze efektivně zpracovávat 

obrovské mnoţství dat. Důleţitým prvkem z pohledu státní správy zůstává stále člověk, který 

zpracovává zdroje informací na různé úrovni poznání. Další prvky jsou: hardware  

(dále „HW“), SW, orgware, peopleware a reálný svět (viz. příloha 1) . 

2.4 VLASTNOSTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

Podniky by se měly snaţit vytvářet integrovaný IS, aby HW, SW a ostatní komponenty 

pracovaly správně a plnily všechny naše definované poţadavky. Měly by si dopředu, neţ 

začnou s realizací IS, rozmyslet architektonickou představu. Kaţdá organizace, aby byl její IS 

co neefektivnější, si na samém prvopočátku vytváří návrh (projektový záměr). Pro kvalitní 

návrh je vhodné zohlednit poţadavky ve vazbě na následující vlastnosti: strategická orientace, 

adekvátní funkční spektrum, integrovanost, otevřenost, jednoduchost, flexibilita – 

parametrizovatelnost, udrţovatelnost a efektivní provozuschopnost (viz. příloha 1). 

2.5 GLOBÁLNÍ A DÍLČÍ ARCHITEKTURA 

Podnik pro vypracování návrhu či vývoje IS můţe pouţít různé metodiky, ale základem 

je vţdy rozdělení na globální a dílčí architekturu. 

2.5.1 Globální architektura IS 

Je to hrubá vize budoucího stavu IS, která zachycuje jednotlivé komponenty a jejich 

vzájemné vztahy. Cílem ideového návrhu je IS a IT, které optimálně podporují celopodnikové 

cíle, procesy a jsou maximálně flexibilní s ohledem na očekávaný vývoj hospodářského 

prostředí, včetně vývoje uţivatelských poţadavků a vývoje IT. 

Lze ji zobrazit graficky jednotlivými stavebními bloky, představující skupinu 

podobných aplikací. Kaţdý blok má podobné charakteristiky: věcná orientace, vztah k úrovni 

řízení organizace, metody projekce a provozu aplikace, vývojová etapa automatizovaného 

řešení, technologický princip, na kterém je řešení příslušného bloku zaloţeno a podstatné 

parametry SW produktů, které aplikaci řeší. 
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Informační pyramida na následujícím obrázku prezentuje globální architekturu  

IS obecně. 

TPS
Transaction IS

(Operativní řízení)

MIS
Management IS

(Taktické řízení)

EIS
Executive IS

(Strategické řízení)

OIS
Office IS

EDI
Electronic Data Interchange

 

Obr. 2 Globální architektura IS 

Vývojem došlo ke standardizaci základních bloků architektury IS, která je významná 

pro tvůrce IS. Architektura se skládá z 5 bloků: TPS, MIS, EIS, OIS, EDI (viz. příloha 1). 

Jednotlivé bloky jsou charakteristické rovněţ vazbami mezi sebou, které je rovněţ nutné 

definovat. 

2.5.2 Dílčí architektury IS  

Jsou to detailnější návrhy IS. Vznikají například na základě návrhu globální 

architektury.  

Procesní architektura je návrhem budoucího stavu procesů v podniku. Cílem návrhu 

je co nejrychlejší reakce podniku na externí události při nízké spotřebě podnikových zdrojů. 

Také nám určuje klíčové externí události, které představují podstatné vazby podniku s okolím. 

Nástrojem na zachycení těchto vazeb je speciální kontextový diagram datových toků  

(viz příloha 2), který obsahuje jeden hlavní proces (např. IS podniku – knihovna), terminátory 

(externí entity, které s IS komunikují – neregistrovaný uţivatel, čtenář, knihovník, vedoucí 

knihovny, knihkupec) a datové toky (šipky) pomocí kterých komunikují terminátory s IS.  

Je nutné, aby v podniku byl pouţit jednotný nástroj zachycení procesů. 
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Funkční architektura je návrhem hierarchického rozkladu funkcí IS. Navazuje  

na architekturu procesní a ukazuje nám hierarchický rozpad poţadovaných funkcí a sluţeb 

IS se slovním popisem funkcí = minispecifikace (viz příloha 3). 

Datová architektura je návrhem datové základny IS. Obsahuje dvě fáze. Logický 

návrh, coţ je návrh datových entit, vazeb a atributů. Fyzický návrh, jenţ je návrh 

databázových souborů a fyzického uloţení (viz příloha 4) 

Softwarová architektura určuje, z jakých SW komponentů bude IS postaven a jaké 

vazby budou existovat mezi těmito komponenty. SW IS je definován mnoţinou 

programových jednotek – modulů a vazbami mezi těmito moduly. Vazby mezi moduly  

jsou dány vzájemným voláním modulů a předávanými daty. Kaţdý modul je popsán 

následujícími charakteristikami: funkce zajišťované modulem; vstupní, výstupní a řídící data 

modulu; algoritmus transformace vstupních dat na výstupní; vývojové prostředí modulu, 

coţ je například programovací jazyk a provozní prostředí modulu. Následující obrázek 

obsahuje typy softwarových architektur (lineární, hierarchická, vrstvená a síťová). 

a) lineární architektura

b) hirearchická architektura

c) vrstvená architektura

i-t vrstva

i+1 vrstva

i+2 vrstva

d) síťová architektura

 

Obr. 3 Softwarová architektura 
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Hardwarová architektura nám určuje typy, počty a vzájemné vazby HW komponentů. 

Technologická architektura rozhoduje o technologickém řešení aplikace. Propojuje 

SW, HW a datovou architekturu. Definuje způsob zpracování jednotlivých aplikací IS, vnitřní 

stavbu aplikací, uţivatelská rozhraní aplikací, typy technologických architektur podle metody 

zpracování, podle uspořádání PC a podle vrstev. 

Vrstvy technologické architektury jsou: vrstva datová; funkční a prezentační neboli 

komunikační. Základní rozdíl mezi následujícími typy architektur je v tom, zda jsou tyto 

vrstvy odděleny do samostatných programů či nikoliv. Další vrstvy jsou monolitická 

architektura, dvouvrstvá architektura - lehký nebo těţký klient, třívrstvá architektura - 

klasická klient - server architektura dnešních moderních aplikací. Následující obrázek 

znázorňuje typy technologických architektur klasifikované podle vnitřní stavby aplikací. 

Model a) nám znázorňuje zpracování, které je soustředěno kolem centrálního počítače,  

ve kterém je centrální řízení a centrální kontrola práce. 

Model b) vyjadřuje decentralizované zpracování na samostatných počítačích. Je zde 

zvyšování produktivity dílčích prací, působí zde individualismus. 

Model c) vystihuje distribuované zpracování zaloţené na vztahu klient – server, coţ znamená 

kooperaci v rámci týmů nebo útvarů. 

Model d) nám ukazuje zpracování v rozsáhlých sítích. Objevuje se tu dynamická kooperace 

virtuálních týmů. 

LAN
Server

Centrální počítač

S S

WAN, Internet

S

a)

b)

c)

d)

 

Obr. 4 Modely technologických architektur 
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2.6 TŘÍVRSTVÁ ARCHITEKTURA  

Architektura IS je soubor specifikací jeho částí, spojujících prvků, pravidel chování  

a interakcí. Model třívrstvé architektury je pokračovatelem, z dnešního pohledu jiţ zastaralé, 

dvouvrstvé architektury. Kaţdá vrstva poskytuje navenek určité rozhraní, přes které s ní můţe 

druhá vrstva komunikovat. Není tedy ţádný problém např. změnit poskytovatele datového 

úloţiště. Na rozdíl od dvouvrstvé architektury, klientovi není dovoleno přímo komunikovat 

s datovou vrstvou. Pouţití třívrstvé architektury neznamená, ţe pro kaţdou vrstvu musí být 

vyhrazen samostatný počítač. Není totiţ vůbec výjimkou, kdy jsou všechny tři vrstvy 

provozovány na jednom počítači. Obrázek ukazuje rozloţení třívrstvé architektury mezi 

klienta a server. Prezentační vrstva není jen dominantou klientů, ale můţe být umístěna také 

na serveru např. v případě, kdy se server stará o generování HTML stránek. 

Webový prohlížeč Klient IS Magion

Databázový server
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Oracle8, 9i, 10g

Informix 9

Terminálový server Aplikační server

E
x
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í 
a
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k
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e

Klient terminálového

serveru

Webové

sluţby

SQL

 

Obr. 5 Princip tří architektur 

Model třívrstvé architektury rozlišuje tyto vrstvy: 

Prezentační vrstva obsahuje funkce uţivatelského rozhraní. Zobrazuje informace  

pro uţivatele, většinou formou grafického uţivatelského rozhraní. Můţe kontrolovat zadávané 

vstupy, ale neobsahuje však zpracování dat. 

Aplikační vrstva tvoří prostředníka mezi vrstvou prezentační a vrstvou datovou. 

Obsahuje tzv. business logiku aplikace. V této vrstvě dochází k transformacím dat mezi 

vstupními / výstupními poţadavky a datovou vrstvou. 
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Datová vrstva je tvořena nejčastěji databázemi, které data uchovávají, zpřístupňují  

a zaručují jejich konzistenci. Můţe zde být ale také (síťový) souborový systém, webová 

sluţba nebo jiná aplikace. 

2.7 DATOVÉ SKLADY, PRODUKČNÍ DATABÁZE, DATOVÁ TRŢIŠTĚ 

2.7.1 Datový sklad (Data Warehouse)  

DW tvoří kolekci sjednocených předmětově orientovaných databází navrţených  

za účelem poskytovat informace poţadované pro rozhodování. Poskytuje nejen prostředky 

pro ukládání dat, ale rovněţ sadu nástrojů pro jejich analýzy. Nemůţe být však chápán pouze 

jako prostředek pro analýzu, ale jako souhrnný pohled na produkční databázi. Jde o nikdy 

neukončený proces v jehoţ rámci se transformují data z operativních zdrojů, čistí se a ukládají 

do odpovídajících struktur. Zavést DW je vhodné tam, kde je velké mnoţství dat,  

kde je sloţitá struktura a tam, kde se dá předpokládat, ţe poroste mnoţství dat. Vybudování 

DW je záleţitost finančně nákladná a proces trvá řadu měsíců. Zdroje dat v DW mohou být 

data v provozní databázi, mohou to být minulá provozní data, ručně vkládaná data a dále data 

z externích zdrojů. Je to integrovaný, subjektově orientovaný, stálý a časově rozlišený souhrn 

dat, uspořádaný pro podporu potřeb managementu.  

OLAP Analýza

Tabulky, grafy

Interní vstupy

Externí vstupy

Import a příprava dat

Datový sklad

Prezentační vrstvaTransformační vrstvaVstupní vrstva Datová vrstva

Sestavy

 

Obr. 6 Základní schéma datového skladu 

2.7.2 Produkční databáze 

Obsahuje transakční databáze a OLTP (Online Transaction Processing) databáze. 

Umoţňuje klientům provést velké mnoţství transakcí online. Díky těmto databázím můţe být 
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automatizace kaţdodenních činností. Dovoluje nám uloţení dat do systému a jejich následnou 

správa jako např.: vytvoření objednávky, přijetí platby, zaúčtování faktury, apod. OLAP 

(Online Analytical Processing) je technologie uloţení dat v databázi, která umoţňuje 

uspořádat velké objemy dat tak, aby byla data přístupná a srozumitelná uţivatelům 

zabývajícím se analýzou obchodních trendů a výsledků (Business Intelligence). Způsob 

uloţení dat se svým zaměřením liší od běţněji uţívaného OLTP, kde je důraz kladen 

především na snadné a bezpečné ukládání změn v datech v konkurenčním (víceuţivatelském) 

prostředí. 

Srovnání datového skladu a produkční operativní databáze je strukturován  

do následující tabulky:  

Tab. 1 Produkční databáze, datový sklad 

 Produkční databáze Datový sklad 

Funkce Zpracování dat, podpora 

podnikových operací 

Podpora rozhodování 

Data Procesně orientovaná, 

aktuální hodnoty, detailní 

Předmětově orientovaná, 

aktuální a historická, 

sumarizovaná, zřídka 

detailní 

Uţití Strukturované, opakované Ad-hoc, částečně  

se opakují reporty  

a strukturované aplikace 

Procesy Vstup dat, dodávky, OLTP Dotazy koncových 

uţivatelů, OLAP 

2.7.3 Datová trţiště (Data Marts) 

Princip obdobný jako u DW. Jsou pouze určeny pro omezený okruh uţivatelů (oddělení, 

či divize) a někdy slouţí pro vytvoření celopodnikového DW nebo jako mezistupeň  

při transformacích z produkčních databází. 
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Obr. 7 Produkční databáze, datový sklad, datová tržiště 

2.8 BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

Informační bezpečnost zahrnuje tyto úkoly: zabezpečení ochrany před neoprávněným 

manipulováním se zařízeními IS, ochranu před neoprávněnou manipulací s daty, ochranu 

informací před krádeţí (nelegální tvorba kopií dat) nebo poškozením, bezpečnou komunikaci 

a přenos dat (kryptografie), bezpečné uloţení dat, celistvost a nepodvrhnutelnost dat. 

Aby byla ochrana počítačového systému efektivní, je potřebné vypracovat bezpečnostní 

projekt. Cílem tohoto projektu je docílení takového stavu, aby úsilí, riziko odhalení a finanční 

prostředky potřebné na narušení bezpečnostního systému byly adekvátní v porovnání  

s hodnotou, která je bezpečnostním systémem chráněna. Tento projekt by měl obsahovat 

následující okruhy: popis IS; cíle bezpečnostní politiky; legislativní východiska; definice 

citlivosti informací; definice moţných hrozeb, které mohou působit na IS; definice 

bezpečnostních sluţeb, které bude IS poskytovat; zásady personální politiky; zásady 

organizační politiky; technicko-provozní zabezpečení; politika zálohování; plán obnovy  

po havárii a metodiku řešení krizových stavů. 

Strategickým rozhodnutím organizace je zavedení systému managementu informační 

bezpečnosti (dále „ISMS“). ISMS je určitý důkaz poskytovaný zákazníkům o uplatňování 

důvěryhodných postupů v oblasti bezpečnosti informací a také je to poţadavek moderních 

firem. Nezbytnost ISMS nalezneme v oblasti outsourcingu a v oblasti zakázek pro státní 
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správu a pro velké nadnárodní firmy. Při zavádění systému řízení bezpečnosti informací 

v organizaci se postupuje podle normy ISO/IEC 27001, která poskytuje doporučení,  

jak ze souboru doporučených nejlepších postupů, které uvádí norma ISO/IEC 27002  

(původně ISO/IEC 17799), případná certifikace se pak provádí podle normy ISO/IEC 27001. 

Níţe uvedený obrázek nám popisuje ţivotní cyklus ISMS, který se nám dělí na čtyři 

části. Jedna z oblastí je ustavení, které zahrnuje rozsah ISMS; bezpečnostní politiku; analýzu 

rizik a prohlášení o aplikovatelnosti. Další částí je zavedení, ve kterém je plán zvládání rizik; 

příručka bezpečnosti; školení; řízení provozu a zdrojů; detekce narušení a zvládání incidentů. 

Třetí částí je monitorování, ve kterém nalezneme monitorování procesů; aktualizace analýzy 

rizik; pravidelné přehodnocování ISMS; aktualizace bezpečnostních plánů a pravidelné 

provádění vnitřních auditů. Poslední část je zlepšování, které obsahuje celkové zlepšení 

ISMS; opatření k nápravě a preventivní činnosti; projednání výsledků a záruku dosaţení cílů. 

 

 

2.9 PORTÁLY PRO ZAMĚSTNANCE 

Portál zaměstnance by měla být aplikace, která je určená pro usnadnění kaţdodenní 

administrativy zaměstnanců. Výhody portálového řešení se mohou projevit i v interních 

podnikových podmínkách, kdy se větší počet zaměstnanců podílí na realizaci určitého 

procesu. Typickými příklady jsou zpracování docházky, různá schvalování, vyhodnocení 

pracovních cest, hodnocení zaměstnanců, školení, publikace článků, vedení diskusí, pořádání 

a sledování anket mezi zaměstnanci, informování zaměstnanců o novinkách, směrnicích 

Zlepšování 

Monitorování Zavedení 

Ustavení 

Obr. 8 Životní cyklus ISMS 
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pokynech prostřednictvím intranetu/internetu. Pro kaţdého uţivatele portálu lze nastavit,  

ke kterým jeho funkcím bude mít přístup, které části portálu můţe redigovat či spravovat. 

Řešení portálu by mělo být navrţeno tak, aby byl schopen sdílet data s jinými IS. 

2.10 PORTÁLY PRO VEŘEJNOST 

V polovině roku 2004 vydalo Ministerstvo informatiky ČR doporučující dokument 

s názvem „Pravidla pro tvorbu přístupného webu“. Při tvorbě dokumentu se vycházelo 

z tehdejších verzí metodik přístupnosti: Blind Friendly Web, Section 508, WCAG 1.0. 

Pravidlům pro tvorbu přístupného webu přizpůsobily své webové stránky mnohé orgány 

veřejné správy. 

Zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony, ukládá orgánům veřejné správy povinnost postupovat  

při uveřejňování informací způsobem umoţňujícím dálkový přístup (tj. na webových 

stránkách) tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány  

ve formě, která umoţňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit 

i osoby se zdravotním postiţením. Tento zákon také ukládá Ministerstvu vnitra kontrolovat 

u orgánů veřejné správy dodrţování povinností stanovených tímto zákonem. Jsou-li  

při kontrole zjištěny nedostatky, vyzve ministerstvo orgán veřejné správy k jejich nápravě. 

K provedení tohoto ustanovení byla vydána vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě 

uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových 

stránek pro osoby se zdravotním postiţením (vyhláška o přístupnosti), která nabyla účinnosti 

dne 1. března 2008. Vyhláška obsahuje celkem 33 pravidel, rozdělených do 6 tematických 

celků. Rozlišují se zde pravidla povinná, u nich je závaznost označena jako typ P, 

a podmíněně povinná – typ označení PP. 

Při přípravě vyhlášky byly respektovány mezinárodních pravidla přístupnosti – 

WCAG 2.0 (viz. příloha 1). 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

MZe je podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy ČR, ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, 

potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních 

parků. Je také ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, které organizují 

obchody se zboţím pocházejícím ze zemědělské a lesnické výroby, včetně výrobků vzniklých 

jeho zpracováním. Dále je ústředním orgánem státní správy ve věcech veterinární péče, 

rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv 

k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat. 

 

Obr. 9 Budova Ministerstva zemědělství ČR 

3.2 INFORMAČNÍ SYSTÉMY NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 

Od 1. ledna 2006 pouţívá MZe vnitřní IS SAP, který podporuje základní procesy  

na ministerstvu, v zemědělských agenturách (dále „AZV“) a na pozemkových úřadech  

(dále „PÚ“) v hlavních oblastech finančního účetnictví, čerpání rozpočtu, evidence majetku, 

výpočtu mezd a personalistiky. Vyuţívání IS se soustřeďuje na základě přidělených licencí 

uţivatelům do několika útvarů, zejména odboru ekonomiky a financování, odboru vnitřní 

správy, odboru personálního a dále některých AZV. Komplexním integrátorem byla díky 

bohatým a dlouholetým zkušenostem zvolena společnost Telefónica O2 Services, nyní 

Telefónica O2 Business Solutions (dále „TO2“). Během probíhajících let se ukázalo,  

ţe je potřeba zavést do provozu některé doplňující funkcionality, které jsou průběţně konány 
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na základě Změnových poţadavků. V posledním roce bylo nejvíce poţadavků při zahájení 

příprav a samotnou implementací Integrovaného Informačního Systému Státní Pokladny  

(dále „IISSP“) a se zavedením elektronického schvalování (docházka, skladové ţádanky). 

Zároveň byly plněny základní parametry provozu. Hlášení problémů souvisejících  

s produktivním provozem je prováděno zaevidováním problémového hlášení na Help Desku 

MZe a následně je tato zpráva předána k řešení konzultantům SAP nebo Metodickému 

oddělení ekonomického informačního systému ERP. 

 

Obr. 10 Rozdělení kompetencí 

IS SAP se na MZe skládá z:  

IS pro finanční účetnictví IS FU: hlavní kniha, závazky, pohledávky, elektronické 

bankovnictví, výkaznictví pro Ministerstvo financí ČR (dále „MFČR“) - rozvaha, výsledovka, 

příloha. 

IS pro řízení rozpočtu IS ŘR: příprava rozpočtu a jeho úpravy, čerpání rozpočtu, kontrola 

disponibility rozpočtových prostředků, výkaznictví pro MFČR (plnění rozpočtu, rozpočtová 

opatření). 

IS pro zajištění pro controlling IS C: nákladové střediska, interní zakázky, výkaznictví. 

IS pro správu a řízení projektů: struktura projektů odpovídající poţadavkům MFČR 

(ISPROFIN), příprava rozpočtu, sledování a kontrola čerpání, integrované řešení v rámci 

Řízení rozpočtu. 

IS pro sledování investičního majetku: nástroje pro sledování nedokončených investic, 

pořízení a aktivace investičního majetku, účtování o investičním majetku, simulace odpisů, 

vyřazení investičního majetku, základní evidence drobného majetku. 
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IS pro materiálové hospodářství Evidence dodavatelů: kmenová data materiálu, 

objednávky a poţadavky na nákup, skladová evidence, ocenění zásob. 

IS pro manaţerské výkaznictví: výkaznictví na základě dat pocházejících z jiných SAP 

systémů. 

3.3 PORTÁLY PRO ZAMĚSTNANCE 

Na portále pro zaměstnance se můţeme pohybovat buď jako přihlášený či nepřihlášený 

uţivatel. Nepřihlášený uţivatel si můţe pouze otevřít záloţku Intranet, Telefonní seznam  

a můţe se podívat do záloţky Organizační struktura. Po přihlášení je uţivateli umoţněno 

otevřít záloţky, ke kterým mu bylo uděleno oprávnění. Mezi tyto záloţky patří SAP 

zaměstnanecký portál; Pošta; SAP ERP - Produkce (R3P); SAP ERP – Test (R3T),  

Spisová sluţba; Historický sklad národních dotací; LDAP Farmář; Aplikace pouţité POR; 

Správa uţivatelských rolí; Celní statistika; Dohled ESB; Identity Manager;  

Archiv elektronických podání; DMS – Nová spisová sluţba – TEST; Datová schránka MZe; 

Správa agend EU; eAGRI – Editační rozhraní; ISU – Informační systém území,  

LPIS – Registr půdy; IZR – Integrovaný zemědělský registr; Registr vinic; Registr chmelnic; 

Registr sadů; Registr mnoţitelských prostředků; SZR – Společný zemědělský registr; 

Mezisklad zpráv o kontrole; EZR – Evidence zemědělských podnikatelů a Registr podpor  

de minimis. Ukázku vstupní stránky pro zaměstnance MZe můţeme vidět na níţe uvedeném 

obrázku. 
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Obr. 11 Portál Ministerstva zemědělství ČR 

SAP zaměstnanecký portál:  Po vstupu na tento portál se uţivateli naskytne moţnost 

výběru mezi záloţkami – Aplikace, Já zaměstnanec, Organizační struktura, Moje školení  

a SAP ERP.  Záloţka Aplikace se nám dále rozděluje na Telefonní seznam MZe, Organizace 

mimo MZe, Sluţby v budově MZe a Dokumentace.  Pod záloţkou Já zaměstnanec nalezneme 

odkazy na podzáloţky: Seznam zaměstnanců Ministerstva zemědělství - Seznam pracovníků, 

Seznam vedoucích pracovníků MZe a Seznam sekretariátů Mze; Odměna za práci a Doklad  

o odměně – výplatní páska; Pracovní doba; Hlášení nepřítomnosti; Plán dovolené;  

Osobní data; Pracovní prostředí; Další aplikace Mze – Narozeniny zaměstnanců a Moje data. 

Záloţka, Moje školení, obsahuje katalog kurzů, do kterých se zaměstnanec můţe přihlásit. 

3.4 PORTÁLY PRO VEŘEJNOST 

Hlavní ideou webového portálu eAGRI je vytvořit jeden centrální přístupový bod  

k informačním zdrojům MZe a jeho podřízených organizací. Jádro portálu bylo vytvořeno 

sloučením stránek www.mze.cz, www.upu.cz (stránky PÚ), www.farmar.eu (Portál farmáře) 

a začleněním Portálu sítě pro venkov. Jednotný portál sjednocuje webovou prezentaci 

organizací resortu MZe a rovněţ vytváří předpoklady pro snadnou prezentaci datových zdrojů 
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v kterékoliv části portálu. Portál rovněţ zajišťuje uţivatelům jednotný přístup do chráněných 

zón obsahující soukromá data, a to prostřednictvím jednoho přístupového jména a hesla.  

Mezi přínosy nového webového portálu eAGRI mimo jiné patří: Centrální vyhledávání 

informací ve všech podřízených webech; Stejná logika prezentace informací a ovládacích 

prvků; Trvale aktualizovaná databáze právních předpisů v konsolidovaných zněních; 

Seskupení všech formulářů na jedno místo, jejich provázání s příslušnými metodickými 

pokyny a právními předpisy; Zpřehlednění prezentovaných informací rozdělením portálu  

na tematické sekce.  

 

Obr. 12 Vstupní stránka portálu eAGRI 

3.4.1 Hlavní principy řešení portálu eAGRI 

Portál eAGRI je tematicky rozdělen na dílčí subportály, které jsou relativně autonomní, 

avšak vycházejí z jednotného úloţiště dat pro prezentaci na uţivatelském rozhraní. Centrální 

úloţiště dat umoţní jejich jednoduchou a zejména jednotnou správu. Tematické rozdělení 

navíc umoţňuje uţivatelům snazší orientaci ve vyhledávaných informacích. V případě 
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překryvu informací mezi subportály je moţné přitom pouţít totoţnou část navigace včetně 

informačního obsahu na více subportálech, přitom je spravována pouze na jednom místě. 

Do všech podřízených subportálů a aplikací za portálem existuje jediné přihlášení 

řešené přes centrální Single Sign-On (dále „SSO“) portálu eAGRI – uţivatel tak má do všech 

systémů (je-li třeba) jediné přihlašovací jméno a heslo, které splňuje bezpečnostní poţadavky 

a přihlašuje se tedy pouze jednou na úvodní stránce portálu eAGRI (bezpečný a jednoduchý 

přístup). 

Jednotlivé aplikace – datové zdroje za portálem jsou přístupné ze subportálu Portál 

Farmáře (který je začleněn do eAGRI), kde jsou rozděleny na aplikace „veřejně přístupné  

bez přihlášení“ a aplikace „přístupné s přihlášením“. Kromě toho jsou relevantní aplikace 

dostupné vţdy z příslušného tematicky blízkého subportálu. Tato záloţka nahradila 

plnohodnotně Portál Farmáře. 

Portál eAGRI poskytuje jednotný redakční nástroj pro správu informací v rámci dílčích 

subportálů, čímţ je zajištěna jednotnost prezentovaných informací. Tento princip zajišťuje 

např. jednotnou prezentaci legislativy, formulářů, akcí v rámci kalendáře, odkazů na články 

v rámci celého portálu, coţ je jeden z hlavních přínosů pro uţivatele. Role pro redaktory  

jsou spravovány v rámci LDAP MZe. 

Portál eAGRI slouţí i jako nástroj pro vnitřní distribuci dokumentů mezi centrálou MZe 

a regionálními útvary – jedná se zejména o předávání informací mezi ÚPÚ a pobočkami PÚ 

na straně jedné a obdobně mezi sekcí AZV a jednotlivými KAZV, AZV. Vzhledem 

k zabezpečení dokumentů pomocí přístupových práv je toto řešení bezpečné, pracovníci 

regionálních útvarů mají dokumenty vţdy k dispozici a je moţné eliminovat jejich rozesílání 

emailem, kdy zejména u velkých dokumentů mnohdy nebyla zajištěna jejich plná plošná 

distribuce všem pracovníkům. 

Další z přínosů řešení portálu eAGRI je jeho navázání na komunikační infrastrukturu 

MZe, coţ neplatilo v minulém portálu Mze. Nový portál vyuţívá např. webových sluţeb, 

které zprostředkovávají ESBserver a EPOserver. Jedním z hlavních efektů je vyuţívání  

on-line databáze konsolidovaných znění právních předpisů ASPI – není nutné udrţovat 

předpisy v konsolidovaných zněních manuálně. Obdobně jsou dotahovány datové zdroje 

z jiných systémů, např. replikace databáze poradců z ÚZEI apod. 

V rámci portálu eAGRI je jednotně vyřešeno podávání dokumentů opatřených 

digitálním podpisem – je vyuţita el. podatelna registrů MZe, která zajišťuje primární ověření 
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podpisu a předání dokumentu cílovému systémy (spisové sluţbě, registru apod.). Součástí 

funkcí e-podatelny je mj. i ucelená nabídka všech formulářů, které jsou na portále k dispozici, 

soustředěná na jedno místo portálu s provázáním na metodické pokyny, které daný formulář 

komentují. 

V neposlední řadě je nutné zmínit i to, ţe v rámci portálu eAGRI dále je moţné  

si vytvořit uţivatelské nastavení, které zajistí zasílání nových článků na uţivatelem 

definované adresy. V průběhu bude toto uţivatelské nastavení postupně funkčně rozšiřováno. 

 

Obr. 13 Schéma řešení portálu eAGRI 

Schematické řešení logického fungování portálu eAGRI je uvedeno na výše uvedeném 

obrázku. Uţivatelé přistupují na vnější servery portálu eAGRI, které jsou dimenzované  

pro současný přístup nejméně 2500 konkurenčních uţivatelů. V rámci portálu mají moţnost 

fungovat jako nepřihlášený uţivatel nebo jako přihlášený uţivatel. Nepřihlášený uţivatel má 
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k dispozici veškeré funkce portálu, které jsou určené široké veřejnosti, tj.: přístup 

k informacím (článkům, souborům, publikacím, datům), které nevyţadují přihlášení: Přístup 

k veřejným aplikacím (např. databáze příjemců dotací, veřejná mapa výskytu škodlivých 

organismů, veřejný registr půdy, vyhledávání původu hovězího masa, vyhledávání  

ve veřejných  registrech hnojiv, odrůd, přípravků na ochranu rostlin apod.);  

Přístup k veřejným sluţbám (zaslání dotazů odborníkům, přístup ke kontaktům na příslušné 

organizace a jejich zaměstnance zapojené do portálu); Centrální vyhledávání;  

Přístup k elektronické podatelně tj. moţnost podání digitálně podepsaného dokumentu. 

Přihlášený uţivatel má kromě výše uvedených funkcí k dispozici ještě: Moţnost přístupu 

k aplikacím a registrům za portálem poskytující individuální data a moţnost nastavení 

uţivatelského profilu (zasílání avíz, zasílání novinek apod.). 

3.4.2 Technické řešení eAGRI 

Řešení portálu eAGRI je realizován ve dvouvrstvém landscape – tedy produkce a test. 

Produkční část je realizována s výkonnostním omezením na 1600 současně pracujících 

uţivatelů.  Technické řešení portálu eAGRI se rozděluje na prezentační část (samotné stránky 

eagri.cz) umístěnou v DMZ1 a redakční část (redakční systém určený pro editory) umístěnou 

v DMZ2. Redakční část je redaktorům publikována prostřednictvím Interního a Externího 

portálu MZe. Přihlašování uţivatelů do portálu je zajištěné pomocí SSO realizované  

na technologii SUN OpenSSO Enterprise. Redakční část je integrována standardním 

způsobem za Interní a Externí portál MZe.  
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Obr. 14 Blokové schéma zapojení systémů eAGRI 

Jako databáze pro portál eAGRI je vyuţita dvou-nódová produkční infrastrukturní 

databáze MZe, která byla z důvodu zvýšení celkového výkonu přemigrována na nový 

výkonnější HW. Pro celý projekt se vytvořily dvě nové instance. Jedna instance slouţí  

pro potřeby redakčního systému eAGRI a druhá instance slouţí jako úloţiště pro další nové 

aplikace budované v rámci projektu. 

Hesla uţivatelů musí splňovat poţadavky dané bezpečností politikou MZe,  

tj. musí se skládat z minimálně 9 znaků s následujícími poţadavky: alespoň jedno malé 

písmeno (a-z), alespoň jedno velké písmeno (A-Z), alespoň jednu číslici (0-9), alespoň jeden 

speciální znak (např. . - +). Při vytvoření účtu je heslo uţivateli zasláno přes mobil 

prostřednictvím SMS Gateway. Rovněţ pokud uţivatel heslo zapomene, je mu zresetováno 

a nové heslo obdrţí prostřednictvím SMS. Heslo zaslané pomocí SMS platí pouze pro první 

přihlášení k portálu a následně si jej uţivatel musí na portálu změnit. 
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3.4.3 Průřezové záloţky 

Průřezové záloţky jsou umístěny v horní navigační liště v záhlaví webu. Obsahem 

těchto záloţek jsou informace, které se nevztahují konkrétně k ţádnému ze subportálů,  

ale jsou relevantní pro celý portál eAGRI. 

Legislativa:  V této záloţce je přehled veškeré legislativy pro resort zemědělství. 

Nastavením v redakčním systému je zajištěno, ţe v této záloţce se zobrazují jen legislativní 

dokumenty, čímţ je zachována přehlednost. Nalezneme zde: Předpisy MZe (řazené buď podle 

chronologického přehledu nebo podle tematického přehledu), Věstníky MZe, Předpisy ES/EU 

a Mimoresortní předpisy.  

Kontakty: V této záloţce jsou dostupné kontaktní informace na všechny státní instituce 

z resortu zemědělství, které jsou zapojené do projektu eAGRI, dále kontakty na jejich 

pracoviště (oddělení) a jejich zaměstnance. Adresář zaměstnanců nabízí uţivateli moţnost 

fulltextově vyhledávat v adresáři kontaktů.  

Veřejné zakázky: V této záloţce jsou zobrazovány informace o veřejných zakázkách 

(podle Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.) vyhlašovaných státními institucemi 

z resortu zemědělství, které jsou zapojené do projektu eAGRI. Celá záloţka Veřejné zakázky 

(tzn. jak editace dat o veřejných zakázkách, tak jejich publikace) je řešena formou aplikace 

mimo redakční systém. Tato aplikace je standardním způsobem integrována za portálem 

eAGRI a je dostupná oprávněným uţivatelům na základě jejich příslušnosti k definovaným 

rolím. 

Tiskový servis: Průřezová záloţka je určena primárně zástupcům sdělovacích 

prostředků. Správa obsahu této záloţky je svěřena úzké skupině uţivatelů, nicméně  

pro nastavení přístupových práv a rolí pro tuto záloţku se vyuţívají obecná pravidla 

redakčního systému. Ve struktuře této záloţky můţeme nalézt: Tiskové zprávy; Avíza 

(pozvánky na tiskové konference); Program akcí ministra; MZe v médiích (vybrané zprávy  

z tisku o MZe, rozhovory, vystoupení a články představitelů MZe); Kontakty pro média; 

Fotografický archiv (oficiální fotografie ministra, fotografie z akcí, …); Loga ke staţení  

(logo MZe, PÚ, CSV). 

Úřední desky:  Průřezová záloţka obsahuje úřední desky státních institucí resortu 

zemědělství, zapojených do portálu eAGRI. Obecně platí, ţe úřední deska je vţdy spjata 

s jednou konkrétní organizací resp. odborem (např. PÚ). 
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Kalendář akcí: Tato průřezová záloţka obsahuje přehled akcí z celého resortu 

zemědělství. Akce jsou zobrazeny v podobě kalendáře, který umoţňuje několik způsobů 

zobrazení: podle měsíců, týdnů nebo dnů. V kalendáři je moţné listovat. 

Elektronická podatelna: Tato záloţka slouţí k publikování všech informací  

o moţnostech elektronického podání subjektům resortu zemědělství. Elektronické podání lze 

realizovat buďto elektronickou poštou, nebo prostřednictvím aplikace vOKO (umoţňuje 

podávání strukturovaných formulářů opatřených elektronickým podpisem). Ze záloţky  

je udělán odkaz na přehled všech formulářů evidovaných v portálu eAGRI.  

3.4.4 Subportály 

Portál eAGRI je členěn na 12 základních subportálů (vyjmenované níţe). V budoucnu 

bude přičleněn ještě Fytoportál a Veteportál.  

Ministerstvo zemědělství: Tento subportál obsahuje základní informace o resortu MZe 

a není nijak tematicky členěn. Mimo jiné obsahuje: Základní informace o MZe a resortu  

(tj. rozsah působnosti MZe jako orgánu státní správy a povinně zveřejňované informace); 

Veškeré materiály koncepčního a strategického charakteru; Kompletní databázi resortní 

legislativy a dokumentů resortu MZe týkajících se jednání vlády; Organizační strukturu MZe 

a seznam státních organizací působících v resortu MZe; Sekci zahraniční politiky a Nabídku 

zaměstnání. 

Portál venkov: Je jedním z klíčových subportálů a představuje nosný subportál  

pro sdílení informací v rámci tzv. CSV. Portál venkov je přitom určen jednak pro veřejnost, 

tak i pro členy sítě. Z pohledu obsahové struktury portálu je členěn na několik dílčích sekcí: 

o Celostátní síti pro venkov; Národní úroveň CSV; Tematické pracovní skupiny; Krajské 

a regionální sítě; Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013; Místní akční skupiny; 

Publikace a dokumenty; Krátké zprávy a články; Kontakty na KAZV/AZV; Další kontakty 

a Odkazy. 

Portál dotace: Tento subportál sdruţuje informace o dotacích poskytovaných v rámci 

resortu MZe z různých zdrojů. Základní členění je následující: Základní dotace na plochu  

či jednotku produkce (SAPS, TOP-UP); Dotace dle jednotlivých os PRV; Operační program 

rybářství; Národní dotace; PGRLF; Dotace v lesním hospodářství; Dotace ve vodním 

hospodářství; Ostatní náhrady (např. kompenzace sucha, povodní či škod z řízených rozlivů) 

 a Cross-compliance. 
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Portál pozemkové úřady: Subportál Pozemkové úřady nahradil www stránky 

www.upu.cz, a to ve zcela přepracované struktuře. Navigace se skládá z následujících sekcí: 

Informace o jednotlivých úřadech v členění na ÚPU, ÚSO a PÚ; Informace o pozemkových 

úpravách (probíhající, plánované, realizované); Tematicky zaměřené sekce – Půda, Voda 

v krajině, Sítě pro venkov, Restituce a Evropská úmluva o krajině; Sekce s informacemi  

pro úřady (neveřejná, dostupná jen uţivatelům z PÚ) – v rámci této sekce jsou předávány 

dokumenty z centra jednotlivým úřadům; Sekce pro sběr dat z PÚ prostřednictvím 

interaktivních formulářů; Ostatní obvyklé sekce (nabídka zaměstnání, FAQ, důleţité odkazy, 

dokumenty ke staţení,…). 

Portál farmáře: Tento subportál je převeden z minulého Portálu Farmáře a plně 

nahrazuje jeho funkčnost. Na titulní stránce subportálu jsou k dispozici odkazy na spuštění 

všech aplikací, ke kterým má uţivatel přístup (některé aplikace jsou veřejné, jiné jsou 

dostupné aţ po přihlášení). Dále se na titulní stránce zobrazují novinky k jednotlivým 

aplikacím. Subportál obsahuje: Registr půdy – LPIS; Registr zvířat; Evidence přípravků  

a hnojiv; Registr vinic; Registr chmelnic; Registr intenzivních sadů; Registr mnoţitelských 

porostů; Evidence zemědělských podnikatelů; Editace kontaktů; Kontroly podmíněnosti; 

PGRLF; Portál farmáře SZIF; Registr příjemců dotací; Registr podpor de-minimis;  

Data ke staţení; Elektronická výměna dat; Mapa výskytu škodlivých organismů;  

Ţádost o přístup pro registrované uţivatele. 

Portál ţivotní prostředí: Subportál sdruţuje témata, které se dotýkají oblasti vztahu 

zemědělství  a ţivotního prostředí. Po obsahové stránce se tento subportál členění  

na následující věcné sekce: Ochrana krajiny (do níţ spadá jednak problematika opatření  

osy II PRV a jednak problematika krajinných prvků – tato sekce má část navigace společnou 

se subportálem DOTACE); Ochrana půdy (do níţ spadá problematika Eroze, zachování 

Organické hmoty včetně souvisejících GAEC, kalová směrnice); Ochrana vod (do níţ spadá 

jak rámcová směrnice na ochranu vod, tak i nitrátová směrnice a také podmínky ochrany vod 

v rámci AEO – nosným tématem zde je nitrátová směrnice); Ochrana klimatu (klimatické 

změny); Znečištění ţivotního prostředí (do níţ spadá např. Integrovaný registr znečištění, 

problematika IPPC, ale také odpadové hospodářství a tvorba havarijních plánů);  

Ekologické zemědělství a biopotraviny (tato část navigace je společná se subportálem 

Zemědělství, kde je vedena primárně); Obnovitelné zdroje. 

Portál zemědělství: Subportál v zásadě odpovídá sekci Zemědělská výroba 

na stránkách www.mze.cz s tím, ţe došlo k určitým úpravám navigace. Subportál se 
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informačně člení na několik dílčích oblastí: Ekologické zemědělství a biopotraviny (tato část 

navigace je společná se subportálem Ţivotní prostředí); Rostlinná výroba; Ţivočišná výroba; 

Krmiva; Problematika GMO; Ohlašovací povinnosti pěstitelů; Označování výrobků. Nedílnou 

součástí tohoto subportálu jsou i statistické informace z oblasti zemědělství. 

Portál potraviny: Tento subportál sloučil informace ze sekce Potravinářská výroba 

www.mze.cz a www stránek www.bezpecnostpotravin.cz. V tomto subportálu nalezneme: 

Bezpečnost potravin a související agendy (hygienický balíček, codex alimentarius apod.); 

Informace z programu KLASA; Označování potravin; Informace z potravinářské výroby  

dle jednotlivých komodit; Informace o výţivě; Sekce Úřadu pro potraviny. 

Portál ochrana zvířat: Tento subportál prezentuje informace o ochraně zvířat. 

Z hlediska obsahového je subportál členěn na sekce: Informace o problematice ochrany zvířat 

obecně; Informace z ÚKOZ; Legislativa; Ochrana zvířat při veřejných vystoupeních; 

Přeprava zvířat; Pokusná zvířata; Zájmové chovy; Kursy odborné způsobilosti. 

Portál lesy: Tento subportál odpovídá sekci Lesní hospodářství v rámci www.mze.cz. 

Navigační struktura je změněna. Informace o dotacích jsou provázány se subportálem Dotace. 

Portál voda: Tento subportál také odpovídá sekci Vodní hospodářství v rámci 

www.mze.cz. Informace o dotacích jsou provázány se subportálem Dotace a informace o vědě 

a výzkumu v oblasti vodního hospodářství jsou provázány se subportálem Poradenství 

(vzdělávání, věda a výzkum). 

Portál poradenství a výzkum: Tento subportál zahrnuje informace z www.mze.cz  

a je doplněn o informace a funkční prvky, které lépe strukturují informace v této oblasti. 

Subportál má následující strukturu: Akreditační systém poradců; Poradenský systém MZe ČR 

(orgány poradenství, databáze poradců); Veřejné publikace v oblasti poradenství  

(cross-compliance, GAEC, správná zemědělská praxe apod.); Systém vzdělávání zemědělců; 

Informace z vědy a výzkumu; Informace pro KAZV; Informace z ÚZEI. Velmi důleţitým 

funkčním prvkem je Kalendář akcí, který zastřešuje termínově všechny akce realizované  

na poli poradenství a vzdělávání. Dalším klíčovým prvkem subportálu je moţnost předávání 

„poradenských informací“ pro regionální útvary MZe – KAZV v neveřejné sekci. 

3.4.5 Přístupnost a pouţitelnost 

K prohlíţení obsahu stránek stačí volně dostupné internetové prohlíţeče bez nutnosti 

instalovat dodatečný software nebo zásuvné moduly. Plné funkčnosti prezentace dosáhneme  
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s následujícími prohlíţeči: Internet Explorer 6.0 nebo vyšší; Mozilla Firefox 1.5 nebo vyšší; 

Opera 9.0 nebo vyšší; Google Chrome 1.0 nebo vyšší; Apple Safari 4.0 nebo vyšší.  

V prohlíţečích niţších verzí můţe prezentace vykazovat nějakou funkční degradaci,  

ale dostupnost informací je zachována. Aplikace vystavené za portálem splňují pravidla 

přístupnosti definované v dokumentu „Definice závazné architektury aplikací ICT MZe“. 

Grafický design určený standardním přístupovým zařízením je zpracován jako fixní se šířkou 

vhodnou k prohlíţení na počítačích s rozlišením 1024 x 768 pixelů a vyšším  

(přes 95 % uţivatelů). Uţivatelé s niţším rozlišením se častěji neobejdou bez horizontálního 

posunu obsahu. Prezentační logika je umístěna v externích zachovatelných souborech 

kaskádových stylů. Prezentace zároveň detekuje přístupová zařízení a vizuální formátování  

se uzpůsobí jak pro internetové prohlíţeče, tak pro mobilní nebo tisková zařízení.  

Prezentace splňuje také všech třicet tři pravidel definovaných novelou  

zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou  

zákonem č. 81/2006 Sb. uspořádaných v šesti kapitolách. 

3.4.6 Funkcionality a pravidla redakčního systému 

Pro správu obsahu portálu eAGRI je vyuţito CMS systému jNetPublish. Tento systém 

umoţňuje kompletní správu obsahu a administraci webu včetně nastavení přístupových práv, 

konfigurace workflow obsahu, verzování obsahu a dalších funkcí. Správa obsahu  

a administrace jNetPublish probíhá pomocí internetového prohlíţeče. Redakční systém webu 

je dostupný na jiné URL adrese neţ samotný portál eAGRI a oprávnění uţivatelé k němu 

přistupují přes Interní resp. Externí portál MZe. Obsah portálu spravují vyškolení editoři. 

Všechny změny musejí být schváleny nadřízeným uţivatelem. Po schválení jsou změny 

publikovány z redakčního systému na prezentační servery. 

Uţivatelé a role: Systém jNetPublish vyuţívá LDAP MZe. V LDAPu jsou definováni 

všichni uţivatelé, kteří se mohou do portálu přihlásit a dále role potřebné pro nastavení 

jednotlivých úrovní oprávnění k redakčnímu systému. Přiřazení rolí ke konkrétnímu obsahu  

je spravováno v editační části redakčního systému. Pro autentizaci uţivatelů se vyuţívá 

princip jednotného přihlášení SSO, který zajišťuje, ţe se uţivatel přihlásí jednou při přístupu 

k portálu eAGRI a další aplikace automaticky přijmou jeho identitu. 

Stavební prvky portálu eAGRI: V souladu s funkčností pouţitého CMS systému 

jNetPublish je funkce a obsah portálu určen s pomocí následujících prvků, které jsou uloţeny 

v repositáři pouţitého CMS systému: 
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Článek – obecně jakákoliv datová entita, která obsahuje informace zobrazující  

se na portále. Definuje několik různých typů článků podle způsobu pouţití a datové struktury. 

Binární data – z pohledu CMS se jedná o soubory, které nejsou systémem nijak 

interpretovány, pouze je moţné je zveřejnit pro uţivatele. Sem patří především obrázky, video 

soubory, flash animace, soubory pdf nebo i z kancelářského balíku MS Office. 

Složky – fungují stejně jako sloţky v operačním systému. Jejich úkolem je především 

strukturování datového úloţiště způsobem, který je pohodlnější a srozumitelnější pro lidi. 

Sloţky se uplatní při ukládání datových článků. 

Stránka – tato entita určuje typ stránky a její rozloţení. Typ stránky je spojen 

s navigační strukturou. Kaţdému prvku navigační struktury je přiřazena stránka, která zajistí 

zobrazení příslušných informací. 

Sekce – prvek navigační struktury. Sekce určují strukturu prezentace; pokud  

je poţadován obsah stránky pro určitou adresu (URL), je tato adresa převedena na konkrétní 

sekci a tato sekce je zobrazena. Struktura sekcí je hierarchická – jedna sekce smí obsahovat 

další sekce. Strom sekcí je zároveň navigačním stromem prezentace. Sekce obsahují další 

prvky prezentace – odkazy na stránky, články, komponenty a podobně. Vybraná sekce také 

určuje kontext zobrazení stránky. 

Prezentace – pouţitý systém dovoluje z jednoho datového repositáře generovat 

libovolný počet webových prezentací (prezentace je určena především doménovou částí 

adresy stránky). Kaţdá prezentace můţe mít své nastavení jako je např. pouţitý jazyk, 

grafickou podobu apod. 

Komponenty – jsou entity, které zajišťují jakoukoliv funkčnost prezentace nad rámec 

procházení stránek. Dále jsou často interaktivní – vyţadují vstup od uţivatele. Takové 

komponenty jsou branami do dalších aplikací, které jsou součástí systému. Mohou být však  

i neinteraktivní, ale přesto usnadní vytváření prezentace, protoţe představují určitou 

(konfigurovatelnou) funkcionalitu. 

Správa a publikace obsahu: Veškerý obsah portálu eAGRI je moţno upravovat 

pomocí funkcí redakčního systému. V systému je definováno několik úrovní oprávnění.  

Tyto typy oprávnění jsou přiřazovány ke konkrétním částem obsahu pro role definované 

v LDAPu MZe (např. pro sekci „Ministerstvo“ je definováno oprávnění „Editace obsahu“  

pro roli z LDAPu „MINISTERSTVO_EDITOR“). Základní typy oprávnění jsou: Editor 

obsahu, Schvalovatel obsahu, Editor sekce, Schvalovatel sekce, Webmaster a Administrátor. 
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Veškeré změny v redakčním systému jsou logovány a jednotlivé verze obsahu jsou 

ukládány tak, aby bylo moţné, v případě potřeby, obnovit část obsahu nebo obsah celého 

portálu zpětně ke konkrétnímu datu. 

Editační rozhraní: Součástí systému jNetPublish je editační rozhraní, které umoţňuje 

správu celého systému. Kromě editace obsahu je moţné z editačního rozhraní nastavovat 

přístupová práva, řídit publikaci změn obsahu z editačního serveru na prezentační servery atd. 

Funkce editačního rozhraní jsou oprávněným uţivatelům zpřístupněny na základě jejich 

příslušnosti k rolím v LDAPu. Pro editaci obsahu je k dispozici WYSIWYG editor, který 

umoţňuje jednoduchou visuální editaci obsahu bez znalosti HTML. Obsah lze vkládat také 

přímo v HTML podobě. Editor dále obsahuje funkce pro vkládání textu např. z wordu, excelu 

a dalších. 

Základní datové struktury: Pouţitý CMS dovoluje definovat strukturu dat, která jsou 

v něm uloţena s pomocí principů známých z objektového programování – typů, dědění  

a skládání datových entit. Typ assetu (entity) určuje jeho strukturu – počet a název atributů  

a omezení na hodnoty těchto atributů. Důleţitý je zejména princip dědění, při němţ lze typ 

odvodit z jiného typu tak, ţe nový typ zdědí definice atributů starého (rodičovského typu). 

Zveřejnění článků: Důleţitou vlastností pouţitého CMS je jeho schopnost oddělit data 

od prezentace. Díky tomu je snadné měnit vizuální podobu nebo strukturu prezentace bez 

nutnosti zasahovat do samotných dat (článků). Další výhoda tohoto oddělení je 

znuvupouţitelnost obsahu – jeden článek je moţné zobrazit ve více sekcích prezentace nebo 

dokonce ve více prezentacích. 

3.4.7 Bezpečnost portálu  

Provozovatelem portálu eAGRI je MZe a proto je tento portál začleněn (včetně jeho 

bezpečnosti) do celkového rámce ISMS MZe. Důsledky tohoto začlenění představují jednak 

technická opatření v rámci samotné technologické infrastruktury portálu eAGRI (HW, SW, 

aplikace atd.), ale také řadu dalších opatření (personální bezpečnost, řízení přístupu, řízení 

kontinuity apod.).  

Základní poţadavky v oblasti bezpečnosti portálu eAGRI jsou: Dosaţení bezpečnostní 

úrovně obvyklé (a optimální) pro IS této úrovně (tj. portály s veřejnou a neveřejnou částí 

s přístupem mnoha uţivatelů s různými oprávněními). Soulad s bezpečnostní politikou MZe  

a se směrnicemi, které dále rozpracovávají tuto politiku. 
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Zabezpečení přístupu k portálu eAGRI: Autentizace uţivatele probíhat výhradně 

vůči centrálnímu LDAPu MZe. Komunikace uţivatele se zabezpečenou částí portálu eAGRI 

probíhá výhradně s pouţitím protokolu SSL. Komunikace uţivatele s Interním a Externím 

portálem MZe, za kterým je integrována redakční část eAGRI, probíhá výhradně s pouţitím 

protokolu SSL. Jednotlivé prvky portálu eAGRI jsou umístěny v chráněné síti DMZ1,  

resp. DMZ2 MZe v hostingovém centru Nagano. 

Autentizace uţivatelů portálu eAGRI: Autentizace uţivatelů je vyţadována kvůli 

přístupu k neveřejným částem portálu, přístupu k neveřejným aplikacím a registrům 

integrovaným za portál eAGRI.  Autentizace uţivatele umoţní načtení uţivatelského profilu  

a z toho vyplývající personalizaci některých částí portálu a další uţivatelské funkce. Řešení 

jednotné správy uţivatelských účtů, včetně jednotné autentizace a autorizace, je zajištěno  

v rámci celého systému prostřednictvím jednotné databáze uţivatelů – LDAP. 

Bezpečnost aplikací za portálem eAGRI: Integrované aplikace jsou pro uţivatele 

přístupné pouze prostřednictvím portálu eAGRI, nikoliv napřímo. V síti MZe je nastaveno, 

aby přístup k aplikačním serverům jednotlivých aplikací byl moţný pouze z interních adres 

serverů eAGRI. Aplikace a registry integrované za portálem eAGRI se rozdělují na aplikace 

veřejné (přístupné všem uţivatelům) a aplikace neveřejné, které budou přístupné pouze 

přihlášeným uţivatelům, kteří budou splňovat podmínku členství v některé z definovaných 

rolí. 

3.5 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 

MDČR je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravní infrastruktury.  

Bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky. Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje 

základní působnost ministerstva. Odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravní 

infrastruktury státu a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. České ministerstvo 

dopravy bylo původně zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., později však bylo na určitou dobu 

zrušeno. V té době působnost vykonávalo federální ministerstvo. Po svém obnovení 

fungovalo jako Ministerstvo dopravy a spojů ČR. Od 1. ledna 2003, kdy byla část působnosti 

převedena na nové Ministerstvo informatiky ČR, má současný název Ministerstvo dopravy 

České republiky. 
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Obr. 15 Budova Ministerstva dopravy ČR 

3.6 INFORMAČNÍ SYSTÉMY NA MINISTERSTVU DOPRAVY ČR 

Tento resort vlastní řadu IS podporující jeho úlohu v oblasti řízení dopravní 

infrastruktury státu, které jsou ve správě MDČR, Ministerstva vnitra ČR a řady soukromých 

subjektů. Ministerstvo je vţdy vlastníkem a správcem dat obsaţených v SW aplikacích. 

Integrovaný monitorovací informační systém (dále „IMIS“) je softwarově rozdělen na dvě 

části, a to na programové dílo Elanor Global Java Edition a na programové dílo IFS Aplikace. 

3.6.1 Integrovaný monitorovací informační systém 

IMIS je páteřní systém, který je integrován i na organizační sloţky státu (dále „OSS“) 

a řeší dvě základní komplexní funkce finanční a personální. Přístupová oprávnění jsou 

standardně nastavena dle potřeb a odpovědností jednotlivých uţivatelů za zpracování 

příslušné agendy. Systém zajišťuje poţadované vazby na státní pokladnu a jsou vyuţívány 

moderní způsoby komunikace se státní správou v oblasti státní pokladny. 

IS je spravován externím dodavatelem a technologická struktura je umístěna  

ve výpočetním centru Telefónica O2 NAGANO se zálohou v druhém nezávislém výpočetním 

středisku Telefónica O2 CHODOV.  Zde jsou plněny nejvyšší bezpečnostní standardy 

provozu systému včetně pravidelného zálohování s vypracovaným postupem obnovy 

v případě výpadku jednoho technologického centra. 

Tento informační systém obsahuje dva základní moduly: 

Finance s účetnictvím: Účetnictví; Fakturaci; Rozpočet; Vedení projektů (tuzemské 

a evropské); Sklady; Oblast dotazování do systému; Controlling; Komunikační systém 

se státní pokladnou; Pokladní sluţby i na detašovaných pracovištích; atd. 

Personální s controllingem: Vedení mezd; Platový automat; Evidence personálních 

dat; Systém vzdělávání; Elektronické kurzy; Kvalifikace; Personální controlling; atd. 
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Výše uvedené moduly obsahují nejdůleţitější oblasti vedení účetnictví a personálních 

agend. Ve skutečnosti se jedná o kompaktní propojenou aplikaci provozovanou v jednotném 

prostředí CITRIX (podpora terminálového prostředí) s jedním loginem a heslem. 

Jedná se o velmi zajímavé řešení, které umoţňuje řídit ekonomicky a personálně 

několik nezávislých organizací se společnými výstupy a konsolidacemi. 

 Systém je připraven tak, ţe se předpokládá jeho napojení na digitalizaci dokumentů, 

spisovou sluţbu a na nový systém výměny dat ve státní správě. 

3.7 PORTÁLY PRO ZAMĚSTNANCE 

Na výchozí stránce zaměstnaneckého portálu se zobrazují novinky a upozornění 

související s pracovní činností zaměstnance. Ze záloţek, které jsou umístěné v horní části 

obrazovky, lze přistoupit na kapitoly: Hlavní stránka; Veřejné informace; Odbory; Aplikace 

a návody; Evropská unie; Zábava, Spisová sluţba, jak můţeme vidět na obrázku. 

 

Obr. 16 Vstupní stránka zaměstnaneckého portálu MDČR 

Na vnitřním portále vpravo je také řešena docházková a personální aplikace ANeT, 

Kontakty MD, Adresář veřejné správy, Monitoring tisku, Helpdesk, Ombudsman, Spisová 

sluţba, Právní dokumenty a vzory, Jídelní lístek. Tyto záloţky dále mohou obsahovat další 

části. Jako příklad uveďme Aplikace a návody. V této sekci najdeme odkazy na dostupné 

aplikace MDČR, návody na řešení nejrůznějších problémů spojených s IS a další informace 

týkající se problematiky IT (Aplikace, Telefony,Tiskárny, Návody, Dokumentace). 
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3.8 PORTÁLY PRO VEŘEJNOST 

MDČR v současné době provozuje ve svém prostředí řadu aplikací dopravně správních 

agend (DSA). Jednotlivé části DSA vznikaly historicky v různé době  za podpory tehdy 

dostupných platforem, operačních, databázových systémů a integračních procesů. Jako reakce 

na stále nové legislativní změny dochází k nemalým nákladům na tvorbu náhradních řešení 

(můstků), zajišťujících nezbytnou minimální úroveň resortní i meziresortní interoperability 

takto roztříštěných nesourodých systémů. Nadále dochází k neustálým a operativním zásahům 

do jednotlivých agend, které nejenom zvyšují náklady na jejich provoz, ale jsou překáţkou 

poţadované interoperability uvnitř resortu i  k některým registrům dopravních agend EU 

(např. TACHONET). Situace se přitom bude bez systémové změny stále zhoršovat. 

 

Obr. 17 Vstupní obrazovka portálu pro veřejnost 

DSA je mnoţinou samostatných systémů, které vznikaly / vznikají a jsou udrţovány 

zcela nezávisle a několika různými dodavateli bez jakékoliv vzájemné koordinace. Z tohoto 

vyplývá i jejich nízká vzájemná komunikace a spolupráce. Některá shodná data jsou ukládána 

a zpracovávána v několika systémech, které jsou na sobě vzájemně nezávislé, coţ potenciálně 

zvyšuje nejen chybovost, ale zároveň i velmi výrazně sniţuje moţnosti získání (vytěţitelnosti) 

dat, jejich kvalitu, a tedy i vypovídací schopnost těchto dat, a tedy i celých systémů. Kromě 

toho je prakticky nemoţné zajistit vysokou dostupnost těchto dat spolu s jejich zabezpečením, 
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neboť data jsou přenášena mezi systémy fyzickými osobami, a ty jsou statisticky 

nejkritičtějším místem pro únik informací. Přístup k datům je tedy v současné „architektuře“ 

DSA velmi omezen, a nemůţe vyhovovat současným a budoucím nárokům na poskytování 

dat nejen v rámci DSA, ale ani meziresortně.  

DSA a jejich integrace musí respektovat zákony: č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích; č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích; č. 200/2000 Sb., o přestupcích; č. 500/2004 Sb., správní řád; č. 365/2000 Sb., 

o informačních systémech veřejné správy a č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

3.8.1 Procesy DSA  

Procesy DSA jsou mnohem starší a vznikaly s cílem mít pořádek ve vozidlech; řidičích 

a ostatních navazujících agend aby byla moţná alespoň elementární kontrola dodrţování 

stanovených pravidel a zákonů. Cílem procesů bylo fakticky vystavení správných fyzických 

dokladů (technické průkazy, řidičské průkazy,…), protoţe ty bylo moţné kontrolovat v terénu 

a na úřadech. Procesy se tedy soustředily na co nejlepší evidenci relativně statických údajů. 

Evidenční charakter procesů DSA je stále velmi zřetelný a odráţí se např. v legislativě, která 

individuálně řeší registry vozidel, řidičů, dopravců, vydávání karet DT, autoškoly, technickou 

kontrolu,… . 

3.8.2 Komponenty DSA  

V komponentech DSA v současné době panuje stav výměny dat buď v reţimu  

peer-to-peer, nebo k výměně dat vůbec nedochází. Důsledkem toho je: vzájemná 

nekonzistence dat; existence jedné a téţe identity (objektu) ve více systémech s ne vţdy 

shodnými údaji; ukládání údajů k jednomu objektu v různých systémech, čímţ je velmi 

ztíţena moţnost souhrnného reportování informací průřezově za všechny moduly. 

3.8.3 Aplikace DSA 

Centrální registr řidičů (dále „CRŘ“): Hlavním účelem CRŘ je evidence informací 

o osobách (řidičích i neřidičích), které jsou ze zákona předmětem této evidence. O zavedené 

osobě poskytuje základní informace týkající se především řidičských oprávnění, řidičských 

průkazů, zdravotních omezení, existujících případů a přestupků, popř. učitelských nebo 

profesních osvědčení. Z důvodu evidence identifikačních a lokačních údajů o jednotlivých 

osobách je CRŘ propojena s evidencí obyvatel. CRŘ obsahuje modul Správa uţivatelů CRŘ. 
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Data jsou pořizována, uţívána a aktualizována v souladu se zákonem prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností (dále „ORP“), jsou dále vyuţívána Policií ČR, obecními policiemi, 

výrobnou řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidičů, operátory sítě 

CzechPOINT provozované Ministerstvem vnitra ČR, Schengenským informačním systémem 

(dále „SIS“), MDČR ke statistickým výstupům. Spravované objekty jsou: Řidičská oprávnění; 

Řidičské průkazy; Ţádosti o řidičské průkazy; Pátrání po řidičských průkazech; Cizí řidičské 

průkazy; Mezinárodní řidičské průkazy; Přestupky; Avizace přestupků od Policie ČR; atd. 

Vazby na okolní systémy (datové, příp. procesní): Policie ČR – datová vazba mezi systémem 

CRŘ a systémem Bedruňka (Dotazy). Na základě on-line dotazu obdrţí systém Bedruňka 

předem definované informace o osobě. SIS – datová a procesní obousměrná vazba IS týkající 

se řidičských průkazů v pátrání a délky tohoto pátrání. Státní tiskárna cenin – datová  

a procesní obousměrná vazba týkající se výroby řidičských průkazů a výroby průkazů 

profesní způsobilosti řidiče. Rejstřík trestů – datová a procesní vazba týkající se on-line i na 

straně Rejstříku manuálně zpracovávaných lustrací ţadatelů o řidičské oprávnění v Rejstříku 

trestů. Centrální evidence obyvatel (dále „EO“) – datová vazba týkající se všech osob z CRŘ 

– aktualizace osobních údajů osoby při vstupu oprávněného uţivatele na kartu osoby v CRŘ, 

zakládání nových osob do CRŘ. Z Centrální evidence obyvatel jsou také automatizovaně 

přebírány číselníky adres v CRŘ. Policie ČR – tzv. avizace (automatické předvyplnění) 

přestupků v dopravě Policií ČR do CRŘ, s vyuţitím Registrované elektronické pošty. 

CzechPOINT – předávání Výpisů z bodového hodnocení osob systému CzechPOINT. 

Digitální tachograf – při zadávání ţádosti o kartu řidiče je proveden dotaz do CRŘ za účelem 

zjištění, zda řidič vlastní platný řidičský průkaz na skupinu, která jej opravňuje k řízení 

vozidel s Digitálním tachografem. Dále se provádí kontrola trvalého bydliště v ŘP a doba 

platnosti. Použité technologie: Microsoft ASP.Net; Microsoft Hyper V; Microsoft SQL 2005, 

SQL 2008; Microsoft SCOM 2007; Web Services; IIS7; ISA Server 2006; Windows Server 

2008 64bit; Windows Server 2003 R2 32bit.  

Centrální registr vozidel (dále „CRV“): CRV (Evidence silničních motorových  

a jejich přípojných vozidel) eviduje všechna vozidla, která jsou označena registrační značkou 

(dále „RZ“). O zavedeném vozidlu poskytuje základní identifikační a technické informace 

včetně provozovatele daného vozidla. Z důvodu evidence provozovatele - fyzické osoby je 

CRV propojen s EO. Provozně jde o centralizovanou evidenci s řízením přístupu dle 

definovaných rolí umoţňující zachování přístupu k informacím dle teritoriální působnosti 

ORP. V současnosti se dokončuje proces centralizace dat a aplikace z lokálních serverů 
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(okresní pracoviště) na centrální infrastrukturu. Hlavní funkce: evidence motorových vozidel 

a jejich přípojných vozidel; evidence zvláštních registračních značek (dále „RZ“); evidence 

lokálních základních technických popisů vozidel; statistické přehledy; administrace 

právnických a cizích osob; vlastní administrace oprávnění. Uživatelé: pracovník úřadu ORP; 

pracovník krajského úřadu; pracovník MDČR. Vazby na okolní systémy (datové, příp. 

procesní) vazba na EO. Vazba na IS správy technických popisů vozidel; vazba na SIS; 

importy dat pro potřeby oprávněných uţivatelů: ČKP, exekutoři, apod.; Vazba na IS Policie 

ČR. Do registru silničních vozidel se zapisuje: vlastník; provozovatel; RZ; datum přidělení  

a odebrání RZ; číslo technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného 

vozidla, datum a místo jeho vydání; číslo osvědčení o registraci silničního motorového 

vozidla a přípojného vozidla; druh a kategorie silničního motorového vozidla a přípojného 

vozidla; atd.  Použité technologie: z roku 1991. 

Informační systém pro státní odborný dozor (dále „ISSOD“): IS pro podporu 

plánování a provádění SOD. Základní myšlenkou je odstranění papírové formy záznamu  

o provedení kontroly SOD. Aplikace má 3 základní části: příprava a plánování kontrol; 

podpora provádění kontrol; datový sklad. ISSOD se skládá z centrální webové aplikace 

s relační DB a z aplikace pro podporu kontroly, která je instalována na NB. Data jsou 

synchronizována prostřednictvím GPRS. Aplikace není stále uvedena do rutinního provozu. 

Právě probíhají práce na nové verzi. Celý systém spočívá v propojení jednotlivých zařízení 

(PC, PDA) pouţívaných pracovníky kontroly jednotlivých spolupracujících sloţek SOD, 

Policie ČR a GŘ cel. Z uţivatelského hlediska se jedná zejména o propojení přenosných 

počítačů (dále „notebook“), osobních digitálních asistentů (dále „PDA“) a tiskáren.  

Tato mobilní zařízení dále komunikují se stacionárním výkonným serverem ISSOD, 

slouţícímu k ukládání dat a realizaci vlastních aplikačních procesů. Data získaná při kontrolní 

činnosti v rámci SOD jsou do centrálního serveru přeneseny pomoci aplikace, která vyuţívá 

dynamických formulářů, které se skládají velmi podrobně nadefinovaných poloţek  

pro kontrolní činnost. Získané údaje o kontrolní činnosti je moţno pohodlně zpracovávat  

do výstupních statistik a potřebných reportů. Vazby na okolní systémy (datové, příp. procesní): 

CRŘ, CRV, CRD, DT; kontrola údajů přepravních společností (dále „ARES“). 

Použité technologie: Microsoft (DBMS, IIS), GPRS.  

Digitální tachograf (dále „DT“): Systém správy a evidence čipových karet digitálního 

tachografu. Využití technologií elektronického podpisu, personalizace čipových karet  

a plošného zajišťování sluţeb sběru objednávek. Součástí systému je i zřízení národní 
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certifikační autority pro systém digitálního tachografu, která bude zajišťovat bezpečnost 

systému a jedinečnost jednotlivých karet. Technické provedení systému a uvedení digitálního 

tachografu do praxe probíhá ve všech členských zemích podle jednotných evropských 

pravidel, které zaručují interoperabilitu jednotlivých komponent v rámci celé EU. Zároveň 

bezpečnostní standard musí být nastaven ve všech členských zemích na vysoké úrovni, 

protoţe drobné pochybení v jedné členské zemi můţe zapříčinit napadení celoevropského 

systému jako celku. Spravované objekty: Údaje o kartách pro systém DT, ţádosti o karty  

a podklady. Vazby na okolní systémy (datové, příp. procesní): ARES; CRŘ. 

Použité technologie: Microsoft SQL Server, PHP, DOTNET. 

Centrální registr dopravců (dále „CRD“):  Jde o centrální webovou aplikaci s relační 

DB, která zajišťuje správu informací o dopravcích. IS CRD eviduje informace o dopravci, 

vozidlech, řidičích a dokumentech. Uţivateli IS CRD jsou DÚ na krajských úřadech  

a pověřených obcích. Celý systém spočívá ve vytvoření centrálního datového úloţiště  

a webové aplikace, která umoţní pracovníkům MDČR, krajských a ORP provádět vkládání 

dat do systému. S takto získanými daty je moţno následně velmi efektivně řešit nastalé 

problémy v oblasti dopravně správních agend. Systém je propojen s externím registrem 

ARES, dále se uvaţuje o napojení na DT, IS SOD, CRŘ a CRV. Integrace těchto registrů 

systému umoţňuje automatizaci a kontrolu při vyplňování zadávacích a dalších formulářů. 

Systém umoţňuje efektivní vyuţití získaných informací nejen pro výkon kontroly, tisk  

a evidenci, ale i pro tvorbu statistických ukazatelů a reportní činnosti. Spravované objekty:  

Dopravce, vozidlo, Údaje o přepravních společnostech dle zákonného rozsahu. Vazby  

na okolní systémy (datové, příp. procesní): CRŘ, CRV, Registr ekonomických subjektů,  

IS SOD, IS DT. Použité technologie: Microsoft (DBMS, IIS). 

Přeprava nebezpečných věcí (dále „ADR“): IS ADR je centrální webová aplikace 

s relační DB, která eviduje oprávnění řidičů k dopravě nebezpečných nákladů a podporuje 

proces zkoušek k získání tohoto oprávnění a vystavování průkazů ADR. Spravované objekty: 

Řidič, osvědčení ADR. Vazby na okolní systémy (datové, příp. procesní): CRŘ. 

Použité technologie: Microsoft (DBMS, IIS).  

Výkonové zpoplatnění komunikací ČR (dále „Mýto“): Elektronické mýto ČR je 

systém zpoplatnění dálnic, rychlostních komunikací a vybraných komunikací I. třídy ČR. 

Výběr mýtného se provádí u vozidel těţších 12 tun, je řešeno jako výkonový poplatek, jehoţ 

výše závisí na parametrech vozidla. Spravované objekty: vozidlo (RZ), provozovatel vozidla 
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(vlastník), palubní jednotka. Vazby na okolní systémy (datové, příp. procesní): Bankovní  

a fleetové systémy. Použité technologie: CA, Microsoft, HP.  

Státní technické kontroly (dále „STK“): Jedná se o aplikaci k zajištění řádného 

výkonu dopravně správních agend (Evidence kontrolních nálepek, zpracování záznamníku 

závad, vystavování protokolů o technické prohlídce a centrální státní odborný dozor nad 

STK). Spravované objekty: Agenda STK. Vazby na okolní systémy (datové, příp. procesní): 

Vazba na okolní systémy není. Použité technologie: Web aplikace, Web service, Win service, 

NET, SQL 2005.  

E-Testy: Aplikace pro skládání zkoušek uchazečů o řidičské oprávnění. Spravované 

objekty: Problematika elektronických testů. Vazby na okolní systémy (datové, příp. procesní): 

Poskytuje data systému CRŘ;  Data o zkouškách jsou do evidence MDČR předávána 

prostřednictvím Portálu veřejné správy. Použité technologie: Web aplikace, Web service,  

Win service, Win aplikace - .NET 2.0; SQL 2005; SQL 2005 – Reporting Services; Biztalk.  
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Obr. 18 Schéma potřebných vazeb MDČR 
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4. ZÁVĚR 

Důvodů pro integraci IS je celá řada, ale nemají zdaleka stejnou váhu. Mluví se 

o ochraně investic, ochraně osobních údajů, zlepšování procesů, komfortu uţivatelů, souladu 

s legislativou atd. To jsou všechno dobré důvody, ale aţ v druhé řadě. Nejpodstatnějším 

důvodem je poţadavek na to, aby fungovaly a poskytovaly pravdivé informace. Dnešní doba 

je jiţ na IS zcela závislá a významné odchylky od splnění těchto poţadavků mohou mít velmi 

závaţné důsledky - chybná rozhodnutí, soudní ţaloby, omezení sluţeb občanům, slabá 

účinnost kontrolních procesů,… Poţadavky na funkčnost a pravdivost jsou sice triviální, ale 

není úplně snadné zajistit, aby reálně byly splněny. Především poţadavek na pravdivost 

(tj. úplnost a aktuálnost) informací je zajistitelný pouze v určité aproximaci. Systémy mají 

vţdy zpoţdění za realitou. Podle dlouhodobých zkušeností je nejlepší cestou k zajištění 

pravdivosti maximální integrace do reálně probíhajících procesů. V rámci nichţ dochází 

k permanentní konfrontaci dat s realitou a kříţovému odhalování nekonzistencí informací. 

IS se však stanou integrovatelnými do reálných procesů pouze tehdy, mohou-li se lidé, kteří 

za procesy odpovídají, na systémy spolehnout. Je to tedy uzavřený kruh.  

Při plánování jednotlivých projektů je vhodné se drţet všeobecně uznávaných zásad, 

které pro případ integrace je moţné vyjádřit takto: Kaţdý projekt musí přinést uţitek; Uţitek 

z projektu nesmí čekat na realizaci jiného projektu; Soustava musí umoţňovat časové 

posunutí projektu bez zásadního vlivu na ostatní projekty; HW a SW infrastruktura CIM musí 

odpovídat rozsahu informací a četnosti komunikací; Volbou škálovatelných technologií 

umoţnit rozloţení nákladů v čase a vyuţití poklesu ukazatele cena/výkon v čase; Jednotlivé 

systémy musí být schopny samostatného provozu (po určitou dobu) a Dbát na minimalizaci 

dopadů do externích procesů. 

IS na resortu MZe lze hodnotit velmi pozitivně.  Jak jsem jiţ popsala v praktické části, 

tak integrace všech IS na MZe jiţ proběhla. Na resortu jsou nyní centralizované systémy, 

které spolu bez problému komunikují. Při mém pracovním vyuţívání portálu jsem nejvíce 

ocenila přínos komfortu, který byl zajištěn vyuţitím SSO. 

IS SAP, z pohledu interního uţivatele MZe, je dobrým řešením, jelikoţ nabízí 

poţadované funkcionality pro výkon náplně zaměstnání. Systém je flexibilní a lze jej 

rozšiřovat o nové doplňky. Přesně dodrţuje plnění standardů řešení IS ve státní správě. 

Asi největším záporem, z pohledu návratnosti investic tohoto řešení, jsou finanční náklady 
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kaţdého rozvoje nebo změny, které jsou dány cenovou politikou společnosti SAP. Toto řešení 

bych volila spíše pro komerční sféru, kde cena můţe být kompenzována zisky, které plynou 

z efektivního vyuţití systému v daném podniku. 

Největší část mé práce jsem zaměřila na Portál pro veřejnost, jelikoţ eAGRI bylo 

spuštěno do ostrého provozu v lednu 2010. V květnu 2009 tomuto kroku přecházelo uzavření 

dvou zakázek formou jednacího řízení bez zveřejnění. První nadlimitní zakázka, Systémová 

centralizace v rámci resortu MZe, byla v hodnotě 199.000.000,00 Kč. Druhá nadlimitní 

zakázka, Integrace webových portálů v rámci resortu MZe (Portál eAGRI), byla v hodnotě 

370.000.000,00 Kč. Tyto zakázky se zaslouţily o to, ţe nynější portál, na který se můţe 

kdokoliv podívat, splňuje přesně všechno, co by měl správně funkční portál obsahovat. 

Z pohledu uţivatele je organizace a pohyb na portálu udělána zřetelně, jasně a výstiţně. 

Uţivatel tak vyhledává všechny potřebné informace z jednoho přístupového bodu. 

IS na MDČR také mohu hodnotit kladně, nedosahuje však prozatím výše úrovně IS 

MZe. Aktuální situace systémů DSA není ještě ve fázi, kdy by se dala označit za obtíţně 

řešitelnou a vysoce rizikovou. Doporučuji však integraci, která je ve své podstatě nezbytný 

krok, jehoţ oddalování má jednoznačné negativní důsledky, které se nakonec projeví 

ve vyšších nákladech na řešení a opoţdění pozitivního efektu v procesech DSA.  

Stejně jako na MZe bych obzvlášť vyuţila SSO, které uţivatelům zjednoduší celkovou 

práci s IS na MDČR. Dále je nutné provést integraci komunikačního prostředí vytvořením 

komunikační sběrnice, která zajistí sofistikovaný způsob sběru dat aplikací, jejich řízenou 

výměnu dle moderních standardů (ESB server, XML zprávy). Vytvořením tohoto prostředí 

dosáhne MDČR auditovatelné komunikační sítě včetně výměny dat s komunikačním 

prostředím státní správy (vyuţití podpůrných registrů obyvatel atd., které jsou ve správě 

Ministerstvo vnitra ČR). 

Stav agend DSA neodpovídá současným trendům k propojování informací. Sdílení 

informací omezuje zákon jednotlivých registrů CRV a CRR a ještě nesmíme zapomenout 

na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který například povaţuje SPZ a RZ 

za osobní údaj, kdyţ je propojen s adresou, jménem aj. 

Dalším krokem vidím vznik strategie rozvoje IS, protoţe ta jediná popisuje základní 

principy rozvoje IS MDČR. Mezi základní kapitoly patří: Vyuţití integrovatelných 

technologií; Systém k sjednocení SW prostředků; Principy rozvoje IS minimálně na 3 roky; 

Základní principy financování (státní rozpočet, OPLZZ. IOP); Principy bezpečnosti; Principy 
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zavádění nových aplikací a technologií; Vyuţití systému projektového řízení; Principy 

dokumentace změn, atd. 

IS MDČR hodnotím, jako lepší průměr, ale po zapracování změn, sníţení počtu 

dodavatelů, zavedením jednotného komunikačního prostředí, centrálního informačního 

systému a provedení rekonstrukcí několika klíčových aplikací (např.“ CRV) IS na tomto 

resortu dostane na špičku, podobně jako je tomu na MZe.  

Ze zkušeností s integracemi i v jiných státních organizacích, se lze domnívat, ţe cena 

pro tento projekt bude podobná. Z pohledu předpokládané výše nákladů a zároveň nutnosti 

sniţovat schodek státního rozpočtu se zdá být integrace ohroţena. Doufejme, ţe se najde 

konsenzus a IS MDČR projde významnou modernizací. 
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PŘÍLOHA 1 – VÝKLAD POJMŮ 

Hardware - znamená veškeré fyzické existující technické vybavení počítače. Jsou to 

elektronické součástky počítače, bez nichţ by nebyl schopen pracovat a jsou na základové 

desce. 

Software - v informatice znamená sadu všech programů pouţívaných v počítači, které 

provádějí nějakou činnost. Můţeme ho rozdělit na systémový a aplikační software. Pro rozsah 

této bakalářské práce budeme rozumět pouze aplikační, se kterým pracuje uţivatel počítače. 

Orgware - jde o celkovou organizační koncepci, pravidla, metody, prostředky a opatření pro 

provoz a vyuţití IS.  

Peopleware - můţe znamenat cokoliv, co souvisí s rolí člověka ve vývoji, pouţívání 

počítačových software a hardware systémů, produktivitou vývojářů, týmovou prací, 

skupinovou dynamikou, psychologií programování, projektového managementu 

a s organizačními faktory. 

Reálný svět - je tvořen legislativou, normami a informačními zdroji. Vytváří nám celkový 

kontext IS v čase, ve kterém je realizován. 

Strategická orientace - důleţitá vlastnost, z které vyplývá, ţe IS musí být schopen 

podporovat dosaţení všech strategických cílů organizace a souhlasí se záměrem organizace. 

Adekvátní funkční spektrum - je další významná vlastnost.  Všechny uţivatelské poţadavky 

na funkce IS, které jsou ve shodě se strategickými cíli podniku, musí být IS pokryty.  

Integrovanost - IS musí být integrován z hlediska funkčního, datového, softwarového, 

hardwarového a z hlediska uţivatelského rozhraní. Funkce IS se nesmějí překrývat a nesmí 

být ve vzájemném rozporu. Jednou uloţená data musí být dostupná všem aplikacím, které je 

vyţadují pomocí komunikační technologie, která zajisti aditovatelnost pohybu dat v IS. 

Jednotlivé softwarové komponenty musí být navzájem provázány, musí respektovat tytéţ 

technologické standardy a musí být dostupné všem oprávněným uţivatelům s vyuţitím 

moderního komunikačního prostředí. Hardwarové komponenty musí být navzájem 

propojitelné v rámci integrované počítačové sítě podniku. Uţivatelský interface aplikací musí 

být vytvořen základě definovaných shodných standardů IS a organizace. 
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Otevřenost - je jedna z podstatných vlastností IS. Znamená schopnost přijímat nové 

technické a softwarové komponenty bez narušení provozuschopnosti IS s vyuţitím moderního 

komunikačního prostředí. 

Jednoduchost - IS musí být poměrně snadno pochopitelný a jasný pro uţivatelskou sféru. 

Flexibilita - parametrizovatelnost. - Nové poţadavky od uţivatelů by měly v provozu 

pruţně řešeny bez nutnosti zásahu do programového řešení aplikace. 

Udrţovatelnost - IS by měl být dopředu velice dobře promyšlen z důvodu moţného dalšího 

zásahu. Návrh nám slouţí k tomu, aby úpravy byly snadné a ne moc nákladné a musí 

navazovat na implementované vlastnosti IS. 

Efektivní provozuschopnost - IS musí zajistit přijatelnou dobu odezvy, funkční spolehlivost, 

bezpečnost dat před výpadky IS - ochranu dat před neautorizovaným uţitím a musí být 

zálohovatelný s moţností rychlé rekonstrukce v případě poruchy. 

TPS (Transaction Processing System) - je operativní částí IS, operace jsou závislé 

na charakteru podniku a představuje nám nejspecifičtější blok IS. Jeho úkolem je pořizovat 

a aktualizovat data, udrţovat evidence a poskytovat základní přehledy o činnosti podniku. 

Tvoří se zde data pro ostatní vrstvy podnikového IS. Je důkladně vypracován na základě 

standardizovaných postupů. Je robustní, spolehlivý a má rychlou odezvu. Datové modely jsou 

jednoduché. Provádí rutinní funkce.  

MIS (Management Information System) - je zaměření na řízení podniku na taktické úrovni, 

která zachycuje ekonomická, organizační a obchodní hlediska. Koncepce MIS zaloţena 

na integraci procesů v liniích obchodně-logistické (nákup, prodej, materiálně technické 

zásobování, sklady, doprava), finančně účetní (hlavní kniha, závazky, pohledávky, 

controlling, majetek, pokladna, práce, mzdy, finanční řízení) a průřezové (organizace, 

personalistika, marketing, legislativa, jakost).  

EIS (Executive Information System) - je určen pro strategické řízení podniku. Získává data 

z ostatních úrovní IS a z externích zdrojů, data agreguje a vytváří časové řady a vzájemné 

vazby, trendy, prognózy. Je zaměřen na delší časový úsek do minulosti i budoucnosti. 

Vyznačuje se specifickými nároky na prezentaci informací, na vyuţití multimédií, na sloţité 

algoritmy pro nejrůznější analýzy. Umoţňuje permanentní aktualizaci svých modelů 

z dostupných interních i externích zdrojů v zadaných časových intervalech.  
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OIS (Office Information System) - je blok orientovaný na podporu kancelářských prací a na 

podporu týmové práce. Zahrnujeme: tabulkový procesor, textový editor, prezentační program, 

snímání a archivace papírových dokumentů (DMS Document Management Systém), Dále 

workflow (řídí tok dokumentů podnikem), který má průřezový charakter a Groupware (řízení 

spolupráce). Hlavním úkolem je vytvářet, modifikovat a přenášet data administrativního 

charakteru v písemné a grafické podobě. Zvyšuje produktivitu a výkonnost administrativních 

pracovníků.  

EDI (Electronic Data Interchange) - je způsob výměny strukturovaných dat na základě 

dohodnutých standardů mezi IS jednotlivých obchodních partnerů pomocí elektronických 

prostředků. Je to jeden z nástrojů provádění elektronického obchodu. Zajištění komunikace 

podniku s významným okolím.  

WCAG 2.0 - Metodika byla pouţita na základě deklarace, která byla podepsána na konferenci 

v Rize ministry členských zemí EU dne 11. června 2006, a která stanoví, ţe členské státy 

budou vytvářet veřejné webové stránky v souladu s dokumentem WCAG vypracovaným 

W3C – WAI. Návrh WCAG 2.0 byl částečně upraven a dne 18. 12. 2008 byla vydána 

konečná verze WCAG 2.0. Orgánům veřejné správy není bráněno postupovat při 

zveřejňování informací na webových stránkách i podle dalších všeobecně uznávaných 

pravidel nebo technických norem, které jsou v souladu s pravidly uvedenými v příloze 

vyhlášky o přístupnosti. Pokud se orgány veřejné správy rozhodnou postupovat podle 

mezinárodních pravidel přístupnosti WCAG 2.0, je nutno tuto informaci uvést na svých 

webových stránkách v prohlášení o přístupnosti. 
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