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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá popisem hlavního informačního systému městského úřadu 

Litoměřice a intranetového portálu sloužícího zaměstnancům úřadu ke komunikaci a 

k  získání informací, které neobsahují agendy informačního systému. Popisuje 

technologické prostředky, které je možno využít při tvorbě dynamických a statických 

webových stránek. V závěrečné části je popsáno několik vylepšení a nových funkcí, které 

by  v budoucnu mohly zpříjemnit uživatelům práci a zjednodušit orientaci v intranetovém 

portálu. 

Klíčová slova: Litoměřice, portál, intranet, webový server, php, JavaScript, perl, python, 

groupware, městský úřad 

SUMMARY 

This B.A. thesis describes the central information system of the Litoměřice town council, 

and the intranet portal that serves the council employees as a tool for communication and 

for obtaining information that are not part of the information system. The thesis also 

describes technological instruments that can be used to create dynamic and static web sites. 

The final part outlines several possible improvements and new features that could make 

navigation on the intranet portal more user-friendly. 

Keywords: Litoměřice, portal, intranet, web server, php, javascript, perl, python, 

groupware, town council 
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České zkratky 

GIS          Geografický informační systém 
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Cizojazyčné zkratky 

API            Application programming interface 

ASP            Active server pages 

CMS           Content management system 

DBF           Database file 

FTP            File transfer protocol 

GIF            Graphics interchange format 

HTML         HyperText Markup Language 

IDE            Integrated Development Environment 

JPEG           Joint photographic experts group 

LAMP          Linux Apache MySQL PHP 

LDAP          Lightweight directory access protocol 

PDF            Portable document format 

PHP            Hypertext preprocessor, původně Personal home page 

PNG           Portable network graphics 

RSS            Really Simple Syndication 

RTF            Rich text format 

SQL           Structured Query Language 

TCP/IP         Transmission control protocol/Internet protocol 

UNM          University of Minnesota 

VPN           Virtual private network 

WMS          Web map service 

WYSIWYG     What you see is what you get 

WWW         World Wide Web 

XML           Extensible markup language 
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1. Úvod 

Využívání informačních technologií je v dnešní době nedílnou součástí práce 

každého zaměstnance veřejné správy, nejinak tomu je i na městském úřadě v Litoměřicích. 

Jako naprostá většina městských úřadů i ten náš využívá informační systém k zefektivnění 

své práce. Oproti jiným úřadům této velikosti máme však jedno plus a tím je intranetový 

portál poskytující formou dynamické webové prezentace informace zaměstnancům. 

Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat informační systém (intranet) městského 

úřadu Litoměřice a zhodnotit možná vylepšení. Na začátku práce je vysvětlen rozdíl mezi 

statickou a dynamickou webovou prezentací. Čtenář se zde dozví, čím se od sebe liší a jaké 

přinášejí výhody a nevýhody Pro přiblížení dané problematiky i pro laika je dále popsáno, 

jakými nástroji lze statickou či dynamickou webovou prezentaci vytvořit. Popsané 

nástroje, jako je například webový server Apache, skriptovací jazyk PHP, databáze MySQL 

a editor PSPad byly použity i pro vytvoření popisovaného intranetového portálu.  

Další kapitola se zabývá informačním systémem městského úřadu Litoměřice a je 

rozdělena na čtyři části popisující hlavní IS Munis, Intranetový portál, redakční systémy 

sloužící ke správě zveřejňovaných dokumentů a Geografický informační systém (GIS) 

poskytující základnu pro zobrazení geograficky umístitelných dat, jak na intranetovém 

portálu, tak na stránkách města. 

V závěrečných kapitolách jsou nastíněny některé návrhy na možná vylepšení 

intranetového portálu. Vylepšení by mělo spočívat zejména v integraci vyhledávání a ve 

změně vzhledu portálu tak, aby se v něm uživatel snadněji orientoval. Větší integrací se 

stávajícími prvky informačního systému a s daty z internetu či veřejnými zdroji dat pro 

veřejnou správu by bylo možné přehledněji a rychleji přinášet nový pohled na informace, 

které uživatel ke své práci potřebuje. Z internetových zdrojů se jedná například o integraci 

RSS zdrojů informací, jako jsou nové zákony, informace z tisku, data z katastru 

nemovitostí a WMS mapové služby. Zdroje dat na interní síti pak mohou intranetovému 

portálu nabídnout výstupy z různých evidencí například data z evidence smluv, finanční 

statistiky pro vedení města a mnoho dalšího. 
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2. Informační technologie pro tvorbu www interaktivní 
prezentace 

Webové stránky lze rozdělit z hlediska použitých technologií a požadovaných funkcí.  

Podle těchto dvou hledisek lze www stránky rozdělit na statické a dynamické. 

2.1 Statické webové stránky 

Statické webové prezentace mohou sloužit jako jednoduchá a nenáročná prezentace 

úřadu či firmy na internetu. Takovou prezentaci lze poměrně snadno zpracovat ve 

WYSIWYG (zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze 

zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu.) editorech, jako 

je například Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver a v extrémních případech za 

použití kancelářského software jako je Microsoft Office nebo OpenOffice.org. 

Statickou webovou prezentaci tedy použijeme v případě, že potřebujeme jednoduchý 

web čítající pouze malé množství stránek a aktualizace tohoto webu bude probíhat spíše 

sporadicky. 

Statické stránky jsou na serveru uloženy ve formě html dokumentů a jakákoliv 

změna informací na těchto stránkách znamená ruční zásah do html kódu. 

Na základě těchto faktů lze tedy konstatovat, že způsob vytváření statické webové 

prezentace respektující standardy konsorcia W3C je časově náročný a vyžaduje odborné 

znalosti, které běžný uživatel většinou nemá. Pro méně zkušené uživatele je určena 

kategorie online WYSIWYG editorů celých webových prezentací, u nás je to například 

oblíbená služba Webnode (http://www.webnode.cz) 

2.2 Dynamické webové stránky 

Oproti statickým stránkám jsou dynamické stránky založeny na využití prostředků, 

umožňující automatickou úpravu informací na webových stránkách. Mezi hlavní nástroje 

pro tvorbu dynamických webových stránek patří skriptovací jazyky a SQL databáze. 

S těmito nástroji lze jednoduše a efektivně vytvářet webové prezentace disponující 

množstvím automatických funkcí (např.: formuláře, ankety, kalendáře, atd…). 

  

http://www.webnode.cz/
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Typickým příkladem dynamických stránek jsou dnes zejména redakční systémy, 

které lze rozdělit na různé typy podle jejich využití. Nejznámější kategorií jsou CMS jako 

je například populární Drupal či Joomla, sloužící ke snadné aktualizaci webového obsahu a 

nebo osCommerce, který je zaměřen na vytváření aplikací elektronického obchodování, 

včetně správy katalogů, e-shopů, a další. 

2.3 Nástroje pro tvorbu 

V této kapitole se budu podrobněji věnovat nástrojů pro tvorbu webových prezentací. 

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, můžeme webové prezentace rozdělit na statické 

a dynamické. Nástroje pro tvorbu webové prezentace lze rozdělit do následujících 

kategorií: 

Webový server – Velmi zjednodušeně se dá říci, že je to software nebo počítač nabízející 

HTML stránky uživateli. Například: Apache, IIS, Lighttpd. 

Textové editory – Ulehčují psaní kódu webových stránek a skriptů. Například: 

Poznámkový blok, PSPad, Notepad++, Vim. 

WYSIWYG editory – Pomocí nich může webové stránky psát i laik. What you see is 

what you get - "co vidíš, to dostaneš". Například: VU, MS Frontpage, MS Expression , 

Adobe Dreamweaver. 

Grafické editory – Slouží k tvorbě grafických prvků webových stránek. Například: Gimp, 

Adobe Photoshop. 

SQL Databáze – V SQL databázích jsou uložena data zobrazovaná webovým serverem 

uživateli. Například: Firebird, PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL server, Oracle. 

Skriptovací jazyky – Jsou základním stavebním kamenem dynamických webových 

prezentací. Například: PHP, ASP, JavaScript. 
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2.3.1 Webový server 

Webový server má za úkol zpracovávat HTTP požadavky od klientů. V tomto 

případě je zde klientem myšlen webový prohlížeč. Požadavkem se rozumí webová stránka 

(obvykle jako HTML dokument). Server může mít jak podobu počítače, tak formu 

počítačového programu. 

V případě formy počítačového programu se mohou jednotlivé webové servery v 

některých vlastnostech lišit, přesto však vycházejí ze stejného základu. Hlavním 

předpokladem je, že webový server přijímá požadavky ve tvaru HTTP. Nadále pak 

poskytuje odpověď ve formě HTML dokumentu, či prostého textu nebo obrázku. Webový 

server protokoluje přijímané požadavky na obsah, tudíž umožňuje jeho administrátorovi 

vytvářet statistiky, na jejichž základě může provádět následnou optimalizaci serveru. 

Webový server získává informace požadované klientem ve dvou různých formách. 

Jsou to buď předem připravené HTML stránky, které webový server bez změny poskytne 

klientovi (tzv. statické webové stránky). Tato forma je podstatně rychlejší. 

Při získávání informací druhým způsobem jsou data teprve na základě požadavku 

klienta shromážděna (přečtena ze souboru, databáze, nebo nějakého koncového zařízení), 

zformátována a připravena k prezentaci ve formátu HTML a poskytnuta webovému 

prohlížeči (tzv. dynamické webové stránky). 

Nejpoužívanější webové servery 

  Obr. 1 Podíl Apache a IIS v roce 2010  

[zdroj http://royal.pingdom.com/2011/01/12/internet-2010-in-numbers] 

http://royal.pingdom.com/2011/01/12/internet-2010-in-numbers/
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Apache HTTP Server 

Apache HTTP Server je softwarový webový server s otevřeným kódem pro Linux, 

BSD, Microsoft Windows a další platformy. V současné době dodává prohlížečům na 

celém světě většinu internetových stránek. Název vznikl z anglického slovního spojení „A 

patchy server“ (záplatovaný server). Apache spolupracuje s téměř libovolným skriptovacím 

jazykem jako je například Python, Perl, PHP a další. Koncepce serveru je modulární. 

Pomocí modulů lze snadno přidávat nové funkce. 

Microsoft IIS 

Microsoft Internet Information Server je druhým nejpoužívanějším webovým 

serverem ve světě. V posledních letech dotahuje náskok Apache HTTP Serveru, dle 

některých zdrojů je již dokonce výkonnější než Apache. Běžně je IIS součástí produktové 

řady Microsoft Windows Server. 

Mezi další webové servery, které jsou ovšem už díky dvěma zmíněným výše 

poněkud v pozadí, patří Lighttpd, Nginx nebo Google. 

2.3.2 Textové editory 

Webová stránka je obyčejný textový soubor, nejčastěji s příponou html nebo html. 

Tento textový soubor neobsahuje pouze text, ale je rozšířen tak zvané tagy, což jsou 

značky, pomocí kterých potom prohlížeč ví, co má zobrazit a jak. Protože se skutečně 

jedná o textový soubor, k jeho editaci není třeba žádných speciálních programů, ale postačí 

úplně obyčejný textový editor jako například Notepad, Vim či Nano. 

Pro pohodlnější psaní webových stránek slouží tak zvaný strukturní editor. V 

podstatě se jedná o jednoduchý textový editor typu Notepad, rozdíl je ale v přidaných 

funkcích, mezi které patří zejména barevné zvýraznění a kontrola syntaxe párování tagů, 

automatické dokončování, ftp klient, databáze skriptů atd. (Obr. 2) 
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<obrazek>strukturní editor PSPAD</obrazek> 

Ačkoli se v minulých letech zdálo, že lidé z pohodlnosti přejdou od strukturních 

editorů k WYSIWYG editorům, nestalo se tak. Strukturní editory používají zejména 

profesionální tvůrci dynamických a jinak specifických stránek, kde je třeba mít naprostou 

kontrolu nad vytvářeným kódem. 

2.3.3 WYSIWYG editory 

WYSIWYG je anglická zkratka která znamená "What you see is what you get", tedy 

"co vidíš, to dostaneš". Práce s takovým editorem je velmi pohodlná a podobá se psaní 

textu například v kancelářském textovém editoru například v OpenOffice.org. Výsledný 

html kód je generován na pozadí automaticky editorem. Nevýhodou je, že neukazují úplně 

přesně to, jak bude stránka v prohlížeči zobrazena a že vygenerovaný kód nemusí být 

přesně takový, jaký autor zamýšlel. Naprostá většina těchto editorů umožňuje přepnout 

pohled na zdrojový html kód a tím dávají autorovi větší kontrolu nad výsledným vzhledem 

stránky. Typickými zástupci WYSIWYG editorů jsou všechny verze Microsoft FrontPage, 

Dreamweaver, Adobe GoLive nebo NVU (Obr. 3). 

Obr. 2 Screenshot aplikace PSPad [vlastní zpracování] 
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<obrazek>WYSIWYG editor NVU</obrazek> 

Z mého pohledu je tato skupina editorů určena spíše začátečníkům a autorům 

jednoduchých statických webových prezentací. Profesionál potřebuje mít plnou kontrolu 

nad kódem a to tyto editory umožňují pouze v omezené míře. 

  

Obr. 3 Screenshot editoru NVU [vlastní zpracování] 
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2.3.4 Grafické editory 

Nedílnou součástí webových prezentací je grafika. Používá se snad na všech 

internetových stránkách, ať již jako logo, doprovodné obrázky či celé fotogalerie. Mezi 

nejčastěji používané grafické formáty dnes patří zejména JPEG, PNG a GIF. Grafiku pro 

webové prezentace připravujeme v bitmapových grafických editorech jako je například 

Gimp, Adobe Photoshop, Paint Shop Pro a další. 

2.3.5 SQL Databáze 

Databázová platforma není jen databázový server. Ve skutečnosti se skládá z celé 

řady komponent. Každá databázová platforma je rozdělena na klienta a server. Není tím 

myšlena architektura typu Client/Server jako taková, ale pouze to, že součástí databázové 

platformy jsou serverové komponenty a základní přístupové a administrátorské nástroje. 

Mezi serverové komponenty patří především tzv. databázový stroj, který má na starosti 

vlastní správu dat. Jedná se o vlastní jádro dané platformy. Součástí databázového stroje 

jsou také některé základní procesy řešící například správu vyrovnávací paměti, archivaci 

transakčních žurnálů apod. Nad databázovým strojem jsou nadstavby jádra zajišťující 

komunikaci s okolím, tedy především podpora síťových protokolů a služeb. Výše uvedené 

komponenty jsou tím, co je označováno jako databázový server. 1 

Mezi nejznámější databázové stroje v současné době patří PostgreSQL , Microsoft 

SQL server, MySQL, Oracle, Firebird, apod. Tyto databázové stroje tudíž i samotný 

databázový server může mít pouze vyhrazený prostor na jedné z pracovních stanic, jedná 

se tedy o nededikovanou formu databázového serveru, nebo je umístěn na samostatně 

stojícím stroji. Z hlediska náročnosti na zpracovávání databází, jejich zabezpečení a také 

na velikost jejich obsahu doporučuji umístit databázový server na samostatný hardware. 
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<obrazek>Architektura MySQL</obrazek> 

Účelem databázového serveru je tedy zpracovávat data uložená v databázích 

prostřednictvím již výše zmíněných klientů, kteří mají k tomuto serveru přístup. 

Zpracováním je myšlena samotná tvorba databází, jejich transformace, vkládání dat, jejich 

modifikace, případně výmaz, apod. 

Databázový server by měl být proti vnějším rizikům dobře zabezpečen. K tomuto 

počítači by nemělo být nastaveno žádné sdílení diskového prostoru ani tiskáren, pro ostatní 

počítače by měl být dostupný pouze prostřednictvím TCP/IP protokolu pro spojení s 

databází. 

2.3.6 Skriptovací jazyky 

Skript je v informatice zdrojový kód programu, který je tzv. interpretován, tj. čten a 

vykonáván za běhu speciálním procesem, tzv. interpretem. 

Stejně jako programový kód, je i skript vytvořen v programovacím jazyku (hovoříme 

o tzv. skriptovacím jazyku), který má přesně stanovenou formální gramatiku (tj. pravidla, 

syntaktické elementy, jazykové konstrukty atd). 

  

Obr. 4 Architektura MySQL [zdroj http://mixellaneous.tistory.com/tag/InnoDB] 

http://mixellaneous.tistory.com/tag/InnoDB
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Skript má tu výhodu, že se nemusí překládat, a často tvoří rozšiřitelnou část nějakého 

softwarového projektu, která se může měnit, aniž by bylo potřeba pokaždé rekompilovat 

hlavní spustitelný soubor. Skripty dnes slouží zejména jako hlavní část dynamických 

internetových stránek a aplikací. 

Programování ve skriptovacích jazycích je velice snadné. V některých není třeba se 

starat například o deklarace proměnných. Většinou zde totiž neexistuje typová kontrola a 

tak proměnné, která obsahuje řetězec, mohu bez problémů přiřadit číselnou hodnotu. Můžu 

velice snadno převádět řetězce na čísla a naopak, lze bez obav použít neinicializovanou 

proměnnou a spolehnout se na to, že bude mít přednastavenu nulovou hodnotu. Což 

v dnešní době přináší nezanedbatelné bezpečnostní riziko. Všechny tyto věci sice nemají 

nic společného s dobrými programátorskými zvyky, ale neuvěřitelným způsobem 

usnadňují psaní programů. 

Další specialitou jsou vyšší datové typy. Patří sem třeba různé výčtové typy anebo 

tzv. asociativní pole. Ty umožňují vytvořit pole, kde se místo číselného indexu využívá 

textový řetězec. 

Velice silnou zbraní těchto jazyků bývá zpracování textu (a to je pro změnu velice 

častý úkol v mnoha programech). Zpravidla se k tomu využívají tzv. regulární výrazy. 

Skriptovací jazyky umožňují snadno spouštět externí programy a zpracovávat jejich výstup 

a vyznačují se také velkou přenositelností. 

Pojďme se nyní na některé z nich podívat trochu podrobněji. 

PHP 

Tento jazyk se stal populární zejména díky možnosti integrovat ho přímo do HTML 

stránky. Lze tak snadno vytvářet webové aplikace, v jednom zdrojovém souboru se 

kombinuje statická část stránky spolu s výkonným kódem. Paradoxně právě tato schopnost 

začala mnoha lidem vadit a jsou vyvíjeny různé šablony apod., snažící se co nejvíce tyto 

dvě části oddělit. Přijde mi to, vezmete-li PHP tuto výhodu, není nic, čím by předčil Perl 

nebo Python 2 

Regulární výrazy jsou zde používané ve srovnání s Perlem poněkud těžkopádně, zato 

je možno využít naprostou většinu výhod objektově orientovaného programování. 

Nešikovně je zde vyřešeno rozhraní k databázím: pro každou databázi existuje jiná sada 
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funkcí, což při změně databáze znamená přepsat celý kód. 

PHP velice dobře podporuje HTML formuláře a jeho interpret bývá přilinkován 

přímo do populárního webového serveru Apache, čímž se zajišťuje vysoká rychlost 

zpracování skriptů. 2 

JavaScript 

JavaScript je skriptovací jazyk, který je součástí zdrojového kódu HTML stránky a je 

převážně interpretován na straně klienta. Zdrojové kódy skriptů se před vlastní interpretací 

stahují na klientský počítač, kde je prohlížeč interpretuje zároveň s HTML značkami 

stránky. Skript se nepřekládá, jeho kód je volně přístupný v čitelné podobě a kdokoliv si jej 

může prohlédnout. Na jednu stranu je to velmi výhodné, je možno se poučit ze skriptů 

ostatních vývojářů, neboť všechny jsou dostupné. Ale i nevýhodné, nemohu utajit vlastní 

algoritmy, nemohu pomocí JavaScriptu zabezpečit své stránky, autorizovat návštěvníky a 

podobně. 

Jelikož je interpretován na straně klienta, může se stát, že prohlížeč s ním bude mít 

problémy a autor je nebudete moci ovlivnit. Ne každý prohlížeč JavaScriptu rozumí a umí 

jej správně interpretovat. Z bezpečnostních důvodů JavaScript nemůže využívat síťové 

připojení (může pouze přesměrovat prohlížeč na jinou stránku), nemůže spouštět aplikace, 

zavirovat počítač, nemůže ukládat a číst data z disku. Výjimkou jsou malá data nazývaná 

cookies (koláčky neboli sušenky), které mají značně omezenou velikost a jsou ukládány na 

jedno specifické místo na klientském počítači (v závislosti na prohlížeči). Druhá výjimka 

by vznikla v případě, že má uživatel nainstalován Active-X prvek, který zápis a čtení dat 

na disk umožňuje. Proto není možno pomocí JavaScriptu naprogramovat počítadlo 

přístupů, knihu návštěv, diskusní fórum. Na to je nutno využít skriptování na straně 

serveru, které zajišťuje například PHP či Python. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že JavaScriptem lze manipulovat pouze s 

obsahem stránky a prohlížečem. Snadno tak lze naprogramovat různé roll-over efekty 

(změna elementu, obrázku po najetí myší), vytvářet nová okna prohlížeče, dynamicky 

generovat či měnit obsah stránky, využívat časovače pro spouštění akcí, vytvářet 

dynamické stránky, které reagují na činnost uživatele, kontrolovat vyplňování formulářů 

(to je jedno z nejrozumnějších použití JavaScriptu) a podobně. 
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JavaScript je objektově orientovaný jazyk, vychází ze syntaxe jazyků C/C++ a často 

se plete s Javou, se kterou má mnoho společných rysů. Díky své jednoduchosti se 

JavaScript používá nejen na webových stránkách ale i pro skriptování v aplikacích, kde lze 

s jeho pomocí snadno vytvářet makra a jiné (polo)automatické akce (uvedu například 

výborný vývojářský balík Macromedia Studio MX populární NetBeans IDE nebo 

programátorský editor rkEdit). 

Perl 

Je jedním z nejznámějších skriptovacích jazyků. Umožňuje psát jednoduché aplikace 

obsluhované z příkazové řádky, aplikace pro X Window a nebo třeba CGI skripty. 

Vyznačuje se obrovskými vyjadřovacími schopnostmi - často na úkor čitelnosti a 

přehlednosti.  

O jeho popularitě svědčí i obrovské množství rozšiřujících modulů. Jen stěží se 

povede najít něco, pro co ještě není do Perlu vytvořen modul. K dispozici jsou 

implementace všech možných síťových protokolů, jak klientská, tak i serverová část. 

Můžete přistupovat do databází, zpracovávat různé formáty souborů (RTF, XLS, HTML, 

PDF) a další a další. 

Objevují se i rozšíření snažící se napodobit PHP, tj. umístit do jednoho souboru kód i 

statickou část www stránky (HTML). 

Python 

Má zhruba stejné možnosti jako Perl. Jeho kód je ale mnohem čitelnější a čistější. 

Dnes začíná být populárnější než Perl. I pro Python existuje velké množství modulů, 

podporuje objektově orientované programování, asociativní pole a další... 

Tabulka 1 1Srovnání skriptovacích schopností popsaných jazyků 

Jazyk 
skriptování 

Na severu V prohlížeči 

PHP ano ne 

JavaScript ano ano 

Perl ano ne 

Python ano ne 
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3. Provozované IS na městském úřadě 

3.1 Hlavní IS MUNIS 

Hlavním informačním systémem na městském úřadě Litoměřice je MUNIS. Systém 

MUNIS je navržen jako modulární a otevřený, skládající se z navzájem spolupracujících a 

propojených agend. Základním kamenem IS je datové jádro obsahující hlavní registry 

(adresy, obyvatele, nemovitosti). Nad datovým jádrem jsou vybudovány jednotlivé 

aplikace, které využívají hlavní registry. 

Přehled modulů Informační systém Munis 

Evidenční a správní agendy 

 Elektronická podatelna a elektronický podpis, 

 Evidence obyvatel, 

 Evidence oznámení (zákon o střetu zájmů), 

 Spisová služba, 

 Katastr nemovitostí, 

 Legalizace a vidimace, 

 Matrika, 

 Ohlašovna, 

 Pohledávky, 

 Přestupky, 

 Silniční úřad, 

 Sociální dávky, 

 Správa adres, 

 Volební seznamy. 

  



Jan Černý: Intranet městského úřadu v Litoměřicích 

2011  14 

 

Ekonomické agendy 

 Bankovní služby, 

 Elektronické výkaznictví Informační systém, 

 Fakturace, 

 Komunální odpad, 

 Majetek, 

 Pokladna, 

 Poplatky -- operativní evidence příjmů, 

 Tvorba rozpočtu, 

 Účetnictví a rozpočet, 

 Výherní hrací automaty, 

 Výkazy DPH. 

Ostatní 

 Generátor tiskových sestav, 

 Vazba na CzechPOINT@Office, 

 Manažerská nadstavba, 

 Organizační útvary, 

 PDF tisk, 

 PVS komunikátor. 

Modularita systému umožňuje rychlé a postupné nasazování do ostrého provozu a do 

budoucna přináší možnosti dalšího růstu. Díky tomu nedochází k přetížení pracovníků 

zaváděním rozsáhlého systému. 
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Otevřenost systému je nutná vzhledem k velkému rozsahu agend, které jsou na úřadě 

zpracovávány. Jelikož není možné jejich 100% pokrytí jedním dodavatelem tak jsou 

některé agendy (stavební úřad, bytové hospodářství, geografický systém, přestupková 

agenda, mzdy…) řešeny programy jiných dodavatelů což ovšem nevadí, protože díky 

architektuře informačního systému MUNIS je lze snadno začlenit do celkové 

infrastruktury. 

 

Obr. 5 Munis, schéma spisové služby [zdroj http://www.munis.cz/art.asp?id=kan] 

  

http://www.munis.cz/art.asp?id=kan
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Systém je neustále rozvíjen, jsou vytvářeny nové moduly, stávající se vylepšují podle 

požadavků uživatelů, měnící se legislativy a v současné době dochází k postupnému 

přechodu ze souborové databáze na řešení postavené plně na SQL standardech (jako 

databázi používáme produkt firmy ORACLE). Informační systém MUNIS dodržuje 

standardy ISVS. 

Ovládání programů informačního systému MUNIS odpovídá standardům ovládání 

programů v prostředí Windows. Díky tomu nečiní ovládání programů zásadnější problémy 

ani začátečníkům. Celý systém je koncipován tak, aby se zamezilo opakovanému zadávání 

stejných informací. Řadu údajů lze zadávat jednoduchým a rychlým výběrem z číselníků, 

čímž se minimalizuje možnost špatného zadání. 

Tvorba vlastních dokumentů v modulech informačního systému MUNIS je založena 

na textovém editoru Microsoft Word, popřípadě Openoffice.org. Vlastní dokumenty jsou 

uloženy přímo v relační databázi. Odpadá tedy uložení v souborech na disku a tím i 

všechny problémy s organizací, hledáním a bezpečností. 

Systém přímo spolupracuje s elektronickou poštou (modul Elektronická podatelna - 

přijímání a odesílání elektronicky podepsaných či nepodepsaných e-mailových zásilek, 

modul Účetnictví a tvorba rozpočtu, odesílání účetních výkazů na krajský úřad, atd.) a se 

systémem datových schránek. (Obr. 5) 

Většinu dat je možné exportovat ve tvaru DBF, XLS, TXT, HTML nebo XML pro 

zpracování v dalších programech. 

Každý tiskový výstup je možné uložit jako skupinu HTML souborů, ke kterým lze 

přiřadit další informace pomocí XML pro automatizované zpracování redakčním 

systémem. Veškeré tiskové výstupy lze navíc jednoduše převádět do formátů RTF, TXT a 

PDF, které jsou dále nezávislé na vlastním systému MUNIS. Je tedy možné zasílat takto 

připravené výstupy např. zastupitelům prostřednictvím elektronické pošty nebo vybrané 

výstupy zveřejňovat na www stránkách úřadu.  
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3.2 Intranetový portál 

Nedílnou součástí informačního systému je intranetová webová prezentace a webové 

aplikace sloužící jak uživatelům, tak administrátorům. Při vytváření Intranetového portálu 

byl z důvodu nedostatku financí použit pouze opensource software. Celý server je postaven 

na tak zvané LAMP platformě. Zkratka LAMP znamená použití čtyř vzájemně 

propojených komponent a to Linux (jako operační systém), Apache (jako webový server), 

MySQL (jako SQL databáze) a PHP (jako skriptovací jazyk), které dohromady tvoří základ 

pro vytvoření dynamické webové prezentace. Tato kombinace vede nejenom k úspoře 

finančních prostředků, ale i k jisté nezávislosti na externích firmách. Použitá databáze a 

skriptovací jazyk umožňují rychlý vývoj potřebných webových aplikací svépomocí nebo 

ve velmi výjimečných případech externí firmou. Na druhou stranu je třeba uvést, že 

použité technologie zatím neumožňují integraci intranetového portálu s hlavním 

informačním systémem MUNIS, který neobsahuje potřebná rozhraní pro přímý přístup. 

Celý portál je postaven na jazyku HTML verze 3.2 s podporou kaskádových stylů. 

Uživatelský interface byl zvolen čistě textový s minimem použité grafiky. Tento design 

zbytečně neodvádí uživatelovu pozornost od obsahu a umožňuje rychlé změny ve struktuře 

prezentace. 3 

Intranetový portál se skládá z několika částí: Intranet, Telefony, Dokumenty, 

docházkový systém, Rada Zastupitelstvo, Administrace 
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<obrazek>screenshot homepage</obrazek> 

V základní části nazvané Intranet se nacházejí nejčastěji používané odkazy na jiné 

části webu a na webové aplikace. Zaměstnanec na první pohled vidí, jaké nové dokumenty 

byly zveřejněny, jaké nové příspěvky vznikly v městském diskuzním fóru a na „nástěnce“ 

si může přečíst vzkazy a upozornění od svých kolegů. (Obr. 6) 

  

Obr. 6 Screenshot úvodní stránky intranetového portálu [zdroj vlastní zpracování] 
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Mezi oblíbené funkce patří předpověď počasí a jídelní lístek školní jídelny. 

Prostřednictvím Intranetového portálu lze také nahlásit závadu na výpočetní technice, 

závady určené pro správce budov a poznámky k úklidu. Vedoucí jednotlivých odborů a 

oddělení pak pomocí jednoduché webové aplikace hlásí personální změny na svém úseku. 

Z dalších funkcí bych chtěl vyjmenovat například evidenci uzavřených smluv, rezervační 

systém zasedacích místností a služebních automobilů, přehled nově schválených zákonů a 

internetový rozcestník kam mohou zaměstnanci přidávat zajímavé webové odkazy pro sebe 

a své kolegy. 

Část Telefony, jak je patrno z názvu obsahuje centrální seznam telefonních čísel a 

kontaktů městského úřadu, jeho příspěvkových organizací a obcí ve správním obvodu 

města Litoměřice. (Obr. 7) 

<obrazek>screenshot části Telefony</obrazek> 

  

Obr. 7 Screenshot telefonního seznamu [zdroj vlastní zpracování] 
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Část „Dokumenty“ obsahuje rozcestník pro veřejné i interní dokumenty městského 

úřadu. Uživatel zde nalezne interní příkazy tajemníka a starosty města, zápisy z porad 

vedení, vyhlášky města a nařízení rady, uživatelské manuály k používaným aplikacím, 

úřední desku a mnoho dalších užitečných informací. 

Docházkový systém je jednoduchá webová aplikace sloužící jako přehled 

nepřítomných pracovníků. Tento přehled slouží zejména k tomu, aby pracovnice na recepci 

městského úřadu neposílaly občany do prázdných kanceláří. Zadávání dat do tohoto 

systému obstarávají dva jednoduché webové formuláře, do prvního pracovníci zadávají 

údaje pro krátkodobou nepřítomnost jako je šetření v terénu, odchod k lékaři a podobně, do 

druhého se zapisuje dlouhodobá nepřítomnost jako dovolená, služební cesta, školení, 

nemoc a jiné. Ke každému záznamu si uživatel zvolí heslo sloužící k vymazání záznamu.  

<obrazek>screenshot části docházkový systém</obrazek> 

  

Obr. 8 Screenshot docházkového systému [zdroj vlastní zpracování] 
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V částech „Rada“ a „Zastupitelstvo“ jsou k dispozici zápisy a usnesení rady města a 

zastupitelstva města. Uživatelé zde také mají možnost seznámit se s termíny zasedání, 

seznamy radních, zastupitelů, komisí a výborů. Jsou zde ke stažení jednací řády a 

formuláře pro odeslání návrhu do rady či zastupitelstva. 

Část „Administrace“ slouží jako rozcestník pro editační části webových aplikací pro 

uživatele a informatikům zobrazuje stav serverů, síťových prvků a dostupnost sítí. (Obr. 9) 

 

 

Obr. 9 Screenshot části administrace [zdroj vlastní zpracování] 
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3.3 Redakční systémy 

Nedílnou součástí informačního systému jsou redakční systémy sloužící ke správě 

obsahu jak intranetového portálu, tak internetové prezentace města. Na městském úřadu v 

Litoměřicích používáme dva redakční systémy a to Vismo e106+ pro vkládání dokumentů 

na intranetový portál a stránky města a Joomlu která je nasazena jako správce obsahu pro 

webovou prezentaci „Zdravého města“. 

3.3.1 Vismo e106+ 

Redakční systém vismo e106+ je určen ke zveřejňování dokumentů a informací 

organizací a firem na internetu, intranetu a v informačních kioscích: 

Systém je z hlediska funkcí rozdělen na několik částí 

Dokumenty – například: tiskové zprávy, platné vyhlášky, usnesení zastupitelstva, 

programy jednání, nabídky na úřední desce, ceníky, kulturní kalendář apod. Dokumenty 

jsou ukládány do kategorií, opatřovány atributy a lze je zabezpečit heslem. Kategorie jsou 

členěny do stromové struktury. (Obr. 10) 
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<obrazek>Strom dokumentů</obrazek> 

Adresáře – struktura organizace a dalších subjektů se jmenným adresářem, adresáře firem 

a institucí. 

Formuláře – uživatelem definované formuláře, např. ankety, podání, odpovědní lístky, 

průzkumy, dotazníky apod. Formuláře je možné zařadit do elektronické podatelny a opatřit 

zaručeným elektronickým podpisem. 

Osnovy – slouží pro sestavování přehledu odkazů ve sloupečku nebo ve stromové 

struktuře. Zvláštní osnova je určena pro 17 bodovou osnovu podle Standardu ISVS. 

Galerie obrázků – sady fotografií a jiných obrazových materiálů s náhledem a plným 

provedením. 

Vsuvky – části HTML kódu, které se vsouvají do stránek na dohodnuté místo, např. 

aktuality na titulní stránku, bannerová reklama, ručně spravované odkazy apod. Pomocí 

vsuvek lze vytvářet šablony pro stránky. 

Obr. 10 Strom dokumentů v systému Vismo e106+ [zdroj vlastní zpracování] 
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Vismo e106+ řeší následující oblasti: 

Povinnost zveřejňovat informace způsobem umožňujícím dálkový přístup uloženou 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a upravenou Standardem 

ISVS (17 bodová osnova povinně zveřejňovaných informací). 

Umožňuje tvorbu interaktivních formulářů pro elektronickou podatelnu. Na 

internetových stránkách je možné podání učiněné formulářem opatřit zaručeným 

elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.  

Umožňuje zveřejňování dokumentů a informací do centrální databáze. V případě 

měst a obcí podporuje Archiv dokumentů a informací z úřadů územní samosprávy České 

republiky v portálu Města a obce online (http://mesta.obce.cz). 

Další vlastnosti redakčního systému vismo e106+: 

Rozšiřuje internetové stránky města o databázi dokumentů a informací s možností 

okamžité a snadné aktualizace přímo z pracoviště. 

Systém přináší významnou úsporu času a práce osoby odpovědné za obsah stránek, 

umožňuje přípravu a práci s archivem dokumentů a informací off-line a následný přenos na 

internet během krátkodobého připojení k internetu. K tomu slouží instalovaná klientská 

aplikace vismo. 

Při práci v síti umožňuje kontrolované zveřejnění dokumentů a informací pořízených 

v různých útvarech s nastavením přístupových práv na úrovni uživatelů. 

Dokumenty, jejich kategorie, adresáře, formuláře, osnovy a galerie jsou uloženy v 

databázi, což umožňuje mnohostrannou práci s informacemi na straně intranetového a 

internetového serveru a efektivní přístup k informacím uživatelem. Informace je možné 

řadit a třídit podle různých polí databáze, např. data vzniku, uživatelských výběrů, 

abecedně apod. Je možné je třídit dle uživatelských položek, spojovat související kategorie 

a útvary z různých organizací apod. Program jako alternativu nabízí možnost vygenerovat 

statické HTML stránky s dokumenty v kategoriích. 

Systém vismo umožňuje vytvářet rubriky pomocí tzv. výběrů. Například lze provést 

výběr odkazů na dokumenty pro úřední desku nebo na titulní stránku. Výběry využívají 

uživatelsky definované číselníky. (Obr. 11) 

http://mesta.obce.cz/
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<obrazek>volba výběru</obrazek> 

Spolupráce s MS Word 97 / 2000 / 2003 a OpenOffice.org s důrazem na 

jednoduchost ovládání. Dokumenty zveřejní i málo znalý uživatel počítače snadno, rychle 

a bezprostředně ze svého počítače. 

Modul vismo e106+ umožňuje vkládání dokumentů pořízených v informačních 

systémech jiných dodavatelů. Uživatel vismo e106+ může díky tomu takové dokumenty 

snadno zveřejňovat na internetu, aniž by je musel ručně přepisovat.  

Import se uskutečňuje prostřednictvím souboru ve speciálním formátu (HTML s 

vismo metadaty v hlavičce), do nějž se dokumenty při exportu z těchto systémů 

automaticky ukládají. 

  

Obr. 11 Přiřazení výběru k dokumentu [zdroj vlastní zpracování] 
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Z bohatého výběru funkcí, které redakční systém Vismo e106+ nabízí je pro potřeby 

městského úřadu Litoměřice použit pouze modul Dokumenty. Důvodem je to, že ostatní 

moduly jsou nahrazeny vlastními webovými aplikacemi, které umožňují lepší integraci do 

intranetového portálu a webových stránek města. Zveřejňováním dokumentů je na každém 

odboru pověřen minimálně jeden pracovník, který má na starosti zpracování a následné 

vyvěšení dokumentu na internetové stránky města nebo na intranetový portál. Na 

zveřejněné dokumenty a chod redakčního systému dohlíží pracovník oddělení IT. 

Jak jsem již napsal práce s tímto redakčním systémem je velmi snadná, a dá se 

rozložit do několika kroků. 

Uživatel v textovém editoru vytvoří nebo dostane od kolegy dokument, který je třeba 

zveřejnit. Formátování takového dokumentu se řídí závaznými pravidly, aby všechny 

zveřejněné dokumenty měly stejný vzhled. 

Připravený dokument převede pomocí makra do formátu html, pro usnadnění práce 

je v textovém editoru zobrazena nástrojová lišta Vismo. (Obr. 12) 

<obrazek>převod dokumentu pomocí makra</obrazek> 

  

Obr. 12 Převod dokumentu pomocí makra [zdroj vlastní zpracování] 



Jan Černý: Intranet městského úřadu v Litoměřicích 

2011  27 

 

Posledním krokem je spuštění klientského programu na počítači uživatele, a 

přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla. V programu pak uživatel myší přetáhne 

vytvořený dokument do kategorie, kam patří.  

Pak již následuje pouze zadání metadat k dokumentu jako je název, přílohy a data od 

kdy do kdy má být dokument zveřejněn. (Obr. 13) Dokument je možno pomocí tak 

zvaných výběrů zařadit do speciální „virtuální“ kategorie, k dispozici má dvě a to „úřední 

deska“ a „vybrané dokumenty“. Jak již název napovídá tak výběry slouží k vytvoření 

specializovaných skupin dokumentů nad všemi kategoriemi. 

<obrazek>zadávání metadat k dokumentu</obrazek> 

 

  

Obr. 13 Zadávání metadat k dokumentu [zdroj vlastní zpracování] 
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3.3.2 Joomla! 

Redakční systém Joomla! používáme pouze ke správě obsahu webové prezentace 

„Zdravého města Litoměřice“ a do Intranetu zas až tak nepatří, proto se o něm zmíním 

pouze stručně.  

<obrazek>Joomla</obrazek> 

Joomla! je  open source CMS pro účely publikování informací na internetu a 

intranetu. Je napsána v jazyce PHP a využívá databázi MySQL. Joomla! podporuje 

kešování, indexaci stránek, RSS, tisknutelné verze stránek, zobrazování novinek, blogy, 

diskusní fóra, hlasování, kalendář akcí, vyhledávání v rámci vlastního obsahu, lokalizace a 

vícejazyčné verze. 

Název Joomla je anglický fonetický přepis svahilského slova „jumla“, které znamená 

„všichni dohromady“ nebo „v celku“. Tento název byl vybrán jako závazek vývojářského 

týmu a komunity k tomuto projektu. 

Obr. 14 Stránky zdravého města Litoměřice [zdroj vlastní zpracování] 
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První verze projektu Joomla! (Joomla! 1.0.0) byla vydána 16. září, 2005. Tato verze 

byla identická s produktem Mambo 4.5.2.3, byly pouze opraveny některé bezpečnostní 

chyby. V současné době je k dispozici verze 1.6 a vývoj dále pokračuje. 

3.4 GIS 

GIS na městském úřadě v Litoměřicích je zajištěn pomocí desktopového řešení firmy 

Topos – programem Gramis. Program, v síťové verzi, umožňuje práci s digitálními 

mapami a připojenými databázemi, pracuje pod systémem MS Windows. Umožňuje 

analýzu mapy a následné promítnutí do všech připojených databází a obráceně. Podporuje 

velké množství datových formátů jak vektorových tak rastrových a umí pracovat s daty 

Katastru nemovitostí (KN), jak v grafické tak textové podobě, umožňuje jejich následné 

použití v libovolných textových či tabulkových editorech. Systém je modulární, otevřený a 

lze jej rozšiřovat podle potřeb. 

<obrazek>screenshot Gramis</obrazek> 

  

Obr. 15 Aplikace Gramis [zdroj vlastní zpracování] 
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Gramis byl na úřadě nasazen již historicky a používán pouze úzkou skupinou lidí, 

údajně pro nedůvěru ke stáří dat. Pravidelnou aktualizací, přidáním nových mapových dat, 

vyhověním některým oprávněným požadavkům a po seznámení uživatelů s dalšími 

nevyužívanými funkcemi došlo k výrazně vyššímu zájmu a využívání. Z tohoto důvodu 

došlo k rozšíření licence pro větší počet uživatelů. 

Data jsou uložena centrálně na serveru. Údržba dat a systému probíhá vlastními 

silami. V tomto programu jsou nyní přístupny například mapy Katastru nemovitostí, 

ortofotomapy různého stáří, rozlišení, rozsahu (s různými licenčními podmínkami pro 

použití), Základní báze geografických dat (ZABAGED), technická mapa města, 

povodňové území (hranice 5-ti leté, 20-ti leté a 100-leté vody a reálné zaplavené území v 

roce 2002), pasport zeleně, pasport dopravního značení, pasport komunikací. Dále jsou 

pomocí webových mapových služeb (WMS) připojeny vybrané mapové podklady z portálu 

CENIA nebo informace o „vodě“ např. ochranná pásma vodních zdrojů z 

Hydroekologického informačního systému Výzkumného ústavu vodohospodářského 

(HEIS VÚV). 

Další možností využití GIS a zpřístupnění dat v možném rozsahu (což vyplývá jak z 

licenčních smluv na data, tak z citlivosti některých dat – např. rodná čísla) nejen 

úředníkům, ale i veřejnosti je webový mapový server. V současnosti se jedná o komerční 

řešení firmy T – mapy postavené na open-source řešení  UNM – map server, vyvíjený 

univerzitou v Minnesotě. Přístup k mapovému serveru je možný prostřednictvím 

webových stránek města případně intranetu. Jednak zabezpečený (přes https) s heslem a 

další možností diference přístupu uživatele (pomocí administračního rozhraní), tak 

„nezabezpečený“ pouze v určitém rozsahu. 
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<obrazek>architektura T-Map serveru</obrazek> 

Tato technologie je určena ke zpřístupnění nejen geografických informací co 

nejširšímu okruhu uživatelů. Základem uživatelského prostředí je standardní www 

prohlížeč. 

Systém umožňuje pomocí administračního rozhraní a aplikací Správu skupin a 

Správu uživatelů-evidenci uživatelů, nastavení přístupových práv, uživatelských jmen, 

hesel a editaci uživatelů. Na rozdíl od Gramisu, chybí možnost zjištění statistik o celkovém 

využití, případně o počtu či času přístupů jednotlivých uživatelů. 

  

Obr. 16 Architektura T-Map serveru [zdroj T-MAPY spol. s r.o. ] 
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4. Poţadované funkce webu 

Do budoucna by mělo dojít ke kompletní změně stávajícího intranetového portálu. 

Stávající řešení vyvinuté v roce 2001 už přestává stačit současným potřebám, z několika 

nedostatků bych rád uvedl například složité a špatně strukturované menu, které na první 

pohled neposkytne uživateli požadované funkce, dále pak chybí vazba na centrální LDAP 

server což má za důsledek obtížný vývoj podpůrných aplikací (neexistuje centrální úložiště 

přístupových práv, každá aplikace má vlastní) a nemožnost personalizace dat 

poskytovaných portálem. Hlavní informační systém MUNIS nedokáže používat jiné zdroje 

pro databázi uživatelů než své vlastní. Další nedostatek vidím v neexistenci fulltextového 

vyhledávání na intranetovém portálu, což neumožňuje méně znalým uživatelům rychle 

vyhledat požadovanou informaci. 

Stávající systém rezervací služebních aut a zasedacích místností bude lépe a 

uživatelsky příjemněji prezentován ve formě kalendáře, toho lze dosáhnout nasazením 

groupwarového systému propojeného s intranetovým portálem. Takových systémů existuje 

celá řada, rád bych zde uvedl alespoň PHPGroupware (http://www.phpgroupware.org) a 

SOGo (http://www.sogo.nu). 

Integraci fulltextového vyhledávání lze poměrně snadno realizovat pomocí 

opensource řešení jako je například vyhledávací systém MnoGoSearch 

(http://en.wikipedia.org/wiki/MnoGoSearch). Ověřování uživatelů oproti LDAP serveru 

umožňuje nasazený webový server Apache, takže stačí pouze této funkcionality využít.  

Některé úpravy jako například jednodušší menu bude nutno konzultovat přímo s uživateli a 

zjistit co jim chybí, kde vidí slabiny stávajícího řešení a naopak, které části zachovat, 

optimálním řešením by byl dotazník v elektronické podobě. 

  

http://www.phpgroupware.org/
http://www.sogo.nu/
http://en.wikipedia.org/wiki/MnoGoSearch
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5. Rozšíření a verifikace základních funkcí 

Vylepšený intranetový portál by měl svým uživatelům přinést lepší uživatelský 

komfort, větší integraci se stávajícím informačním systémem, a přinést možnost ho 

jednoduše rozšiřovat o další funkce. 

Napojením na centrální LDAP server přinese možnost mít požadované informace 

dostupné pod jedním uživatelským jménem a heslem, což je oproti stávajícímu stavu, kdy 

je správa uživatelů roztříštěná do několika samostatných systémů velký krok kupředu. 

Nasazení fulltextového vyhledávání zrychlí a zpřesní přístup k informacím. 

„Znáte to z vlastní zkušenosti webového uživatele. Pokud přijdete na nějaké stránky 

a nemůžete najít to, co hledáte, případně určit, jakým způsobem jsou stránky 

zorganizovány, pravděpodobně zde moc dlouho nezůstanete. 3“ Navigace a struktura 

intranetového portálu bude muset projít radikální obměnou, tak aby uživatel nemusel 

složitě hledat požadovanou informaci a důležité údaje byly k dispozici na první pohled bez 

posouvání stránky. Stávající navigační systém je možné nahradit například hierarchickým 

dynamickým menu s použitím kaskádových stylů a JavaScriptu. 

Další možností pro nové funkce je větší využití mapového serveru, což umožní 

umísťovat některé informace do mapy a tím je zpřehlednit a přiblížit uživateli. Dle mého 

názoru umožňují geograficky umístěná data úplně jiný pohled na řešený problém a 

přinášejí nové možnosti jak pro uživatele intranetu, tak i pro občany. Jako příklad bych rád 

uvedl mapu umístění velkokapacitních kontejnerů, která je v současné době řešena s 

využitím API Google map, ale v budoucnu bychom mohli používat vlastní řešení napojené 

na interní databázi a služby ArcGis serveru. To umožní lepší jednodušší a operativnější 

správu dat o velkokapacitních kontejnerech. Na podobném principu by bylo možné 

vytvořit i mapu s termíny čistění ulic. 

Některá data spravovaná uživateli ve vnitřní síti jsou dostupná i pro aplikace 

používané na webovém portálu města, jedná se zejména o zápisy z jednání rady města a 

zastupitelstva města, organizační struktura, seznamy zaměstnanců, příspěvkových 

organizací, okolních obcí. To odstraňuje duplicitní pořizování dat pro internetovou 

prezentaci města a jednotnou datovou základnou je současně dosaženo vyšší aktuálnosti 

dat. 
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Integrace hlavního informačního systému MUNIS do intranetového portálu vidím 

jako problematickou, dodavatel v současné době neposkytuje rozhraní pro přístup k datům 

prostřednictvím webových technologií. Dodavatel firma Triada s.r.o. má sice pro příští 

roky v plánu vybudovat rozhraní pro přístup do systému prostřednictvím webových služeb 

což by integraci s intranetovým portálem umožnilo, ale to je prozatím hudba budoucnosti. 

Nasazení groupware systému přinese nejen možnost objednávat si služební auta a 

zasedací místnosti komfortněji, ale znamená to i možnost sdílet e-maily, kontakty, 

kalendářová data a dokumenty. Vedoucím pracovníkům umožní efektivní zadávání úkolů a 

zejména provádět jejich účinnou kontrolu. 

Pracovníkům v terénu a pro vedení města by bylo vhodné zřídit přístup do vnitřní 

sítě prostřednictvím VPN serveru, umožnilo by jim to pracovat a získávat informace i v 

terénu, doma a na služebních cestách. VPN server je možné zřídit snadno, nejlepším a 

ekonomicky nejvýhodnějším se mi jeví OpenVPN Server (http://www.openvpn.net). Jedná 

se opět o opensourcové řešení, které pro potřeby menšího úřadu jakým městský úřad v 

Litoměřicích je plně postačuje. 

  

http://www.openvpn.net/
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6. Závěr 

Cílem mé práce bylo přiblížit čtenáři informační systém a intranetový portál 

městského úřadu v Litoměřicích. Popsáním rozdílů mezi dynamickým a statickým webem 

a nástroji k jejich tvorbě jsem se snažil čtenáři přiblížit tuto problematiku. 

Informační systém městského úřadu v Litoměřicích však není tvořen pouze 

intranetovým portálem, ale i dalšími prvky jako je informační systém MUNIS, redakční 

systém VISMO a GIS. Všechny tyto části v současné době existují víceméně samostatně a 

nejsou vzájemně propojeny. V kapitolách 4. a 5. jsem naznačil několik nápadů a možností 

jak prezentovat data ze stávajících částí informačního systému na intranetovém portálu tak 

aby uživatel dostával lehce dostupné a přesné informace pro svou práci. 

Nástroje použitelné pro rozšíření funkcí intranetového portálu jsem se vzhledem k 

tomu, že oblast informačních technologií je na městském úřadě v Litoměřicích již delší 

dobu finančně podceňována snažil vybírat především v opensource sféře. Ve využití 

opensource však nespatřuji nějakou nevýhodu či řešení z nouze. Opensource komunita v 

dnešní době přináší produkty nejen konkurenceschopné komerčním, ale v mnoha ohledech 

je dokonce předčí, příkladem je webový server Apache dlouhodobě dominující statistikám 

provozovaných webových serverů. (Obr. 1) 

Navrhovaná vylepšení by v blízké budoucnosti měla pracovníkům městského úřadu 

Litoměřice přinést více funkcí, lepší uživatelský komfort a doufám, že i snížení spotřeby 

papíru. Důležitým prvkem v zavádění nových funkcí bude podpora nejen ze strany vedení 

města, ale i úzká spolupráce oddělení IT se zaměstnanci úřadu. V současné době se tato 

spolupráce sestává spíše z pasivního využívání služeb intranetu, tento stav bude nutno 

změnit větším zapojováním uživatelů do provádění změn a pravidelně zjišťovat jejich 

požadavky. Zejména je třeba úzce spolupracovat s vedením města na zavádění nových 

funkcích a vysvětlovat možné přínosy pro úřad. Tím bude zajištěno, že nebudou vytvářeny 

nepotřebné aplikace a veškeré síly bude možno vrhnout na funkce, které uživatelé ocení. 

Vylepšení popsaná v této bakalářské práci se budu snažit uvést do života za použití 

znalostí získaných během studia, ale jelikož budoucnost je věc nejistá, jsem sám zvědav na 

výsledek.  
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