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Summary 

This thesis processes the suggestion and also the realization of technological 

centre for communities from region which is financed from EU funds. The first part 

describes the operational programs suitable for financing of ICT projects from structural 

funds. The following section deals with methodologies for ICT management and 

detailed description of applied MMDIS methodology. The second part introduces the 

solution of technological centre's project which use MMDIS principles and 

subsequently describes also practical realization of this project. 

Keywords: MMDIS, EU, GNU\Linux, technological centre, eGorvernment, public 

administration. 

 

 

 

Anotace 

 V práci je zpracován návrh a následně i realizace technologického centra pro 

obce regionu financovaného z fondů Evropské unie. První část práce popisuje operační 

programy vhodné pro financování ICT projektů ze strukturálních fondů EU, navazuje 

část věnovaná metodikám pro řízení ICT a detailní popis použité metodiky MMDIS. 

V druhé části je proveden návrh řešení projektu technologického centra vyžívající 

principy z MMDIS a následně popsána praktická realizace tohoto projektu.  

Klíčová slova: MMDIS, EU, GNU\Linux, technologické centrum, eGorvernment 

veřejná správa. 
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1. Úvod 

Hlavní prioritou úřadů při výkonu samosprávy a státní správy v přenesené působnosti 

ve správním obvodu je kromě poskytování kvalitních služeb občanům také efektivní 

komunikace mezi úřadem a dalšími subjekty státní správy, v neposlední řadě zvýšení 

produktivity úřadů samotných. V současné době je uváděno do provozu mnoho systémů, 

využívajících nové technologie pro zajištění rychlé komunikace mezi úřady a občany a 

mezi úřady mezi sebou. Je tedy důležité vytvářet dostatečné ICT zázemí pro provoz agend 

nutných pro výkon těchto cílů. V rámci své diplomové práce jsem s pomocí metodiky 

MMDIS navrhl a realizoval jeden z technologických projektů týkající se této problematiky. 

V úvodní části této práce jsem si vzal za cíl zmapovat současné možnosti získání 

prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie pro financování projektů v oblasti ICT. 

Popisuje se zde struktura fondů, způsob podávání žádostí o dotace a samotný průběh 

realizace projektu. Dále jsou rozebrány povolené a nepovolené aktivity pro tři hlavní 

operační programy zaměřující se na ICT v podnikatelském i ve veřejnoprávním sektoru, na 

které je možné přidělené finanční prostředky využít. 

Na oblast financování projektů z dotací navazuje popis několika používaných 

metodik pro návrh a řízení podnikové informatiky. Metodiky jsou nezbytné pro efektivní 

zvládnutí většiny ICT projektů a u projektů financovaných z dotací zvlášt, protože 

v případě nedodržení stanovených podmínek dochází k odebrání dotace. Konkrétně jde o 

metodiky ITIL, CobiT a ISO/IEC 2000. Mým cílem je charakterizovat základní vlastnosti 

těchto metodik tak, aby bylo patrné, pro jaké nasazení se v praxi hodí ukázat rozdílnost 

přistupu k řešení této problematiky v závislosti na historii vzniku metodiky a sektoru, pro 

který byla tvůrci primárně navržena. 

Obsahem další kapitoly je detailní popis metodiky MMDIS, kterou jsem zvolil jako 

metodický základ pro návrh řešení projektu v mé diplomové práci. Je zde rozebrán 

základní multidimenzionální pohled na řešený integrovaný informační systém, životní 

cyklus projektů, obsahové dimenze a definována pravidla pro tvorbu jednotlivých principů, 

na kterých dále stojí modely řízení podnikové informatiky v rámci této metodiky. 
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Informace použité v této kapitole vycházejí z prací autorů této metodiky z katedry 

informatiky VŠE, kde je vyvíjena a udržována od devadesátých let minulého století.  

Druhá část mé diplomové práce se věnuje řešení konkrétního projektu za pomocí 

metodiky MMDIS. Zpracovávám zde návrh a na jeho základě implementaci projektu 

realizace technologického centra pro obce regionu. Cílem je navrhnout novou 

infrastrukturu v prostředí městského úřadu tak, aby splňovala požadavky zadání a bylo ji 

možné hradit realizaci financemi z fondu EU. 

V poslední kapitole praktické časti shrnuji  celkový přínos technologického centra 

jak pro úřad a obce regionu, pro které jsem celý projekt navrhoval a realizoval, tak pro celý 

systém veřejné správy.    
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2. Popis současného stavu a možnosti dotací v oblasti 

budování ICT pro poskytování IT služeb. 

 

V rámci České republiky jako centrální koordinátor využívání fondů EU vystupuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro tento úkol byl zřízen Národní orgán pro koordinaci, 

který je pověřen správou čerpání dotací ze strukturálních fondů evropské unie pro podporu 

mimo jiné i rozvoje ICT. 

V ideálním případě se EU snaží soustředit na udržitelný růst, inovaci a konkurence- 

schopnost jednotlivých členských států tak, aby bylo docíleno snižování ekonomických 

a sociálních rozdílů. Tato snaha jako celek je často označována jako evropská politika 

hospodářské a sociální soudržnosti. 

O finance z EU mohou žádat obce, kraje, podnikatelé, ministerstva, školy, vlastníci 

dopravní infrastruktury, neziskové organizace, výzkumná centra a další. 

Další možností, jak získat finance pro budování ICT, je čerpání financí ze státního 

rozpočtu ČR. 

2.1 Fondy dostupné v rámci Evropské unie. 

V rámci EU v současné době existují tři hlavní fondy: 

• Strukturální fondy: 

o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

o Evropský sociální fond (EFS) 

• Fond soudržnosti (FS) 
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V současném programovém období 2007 – 2013 má Česká republika k dispozici 

26,69 miliard eur. Pro úspěšné čerpání v plném rozsahu je nutné, aby ČR přidala navíc 

přibližně čtyři miliardy, protože EU financuje maximálně 85% výdajů v rámci regionální 

politiky. 

Pro zprostředkování přístupu ke zdrojům ze všech tří hlavních fondů EU 

konkrétním příjemcům finanční podpory v členských státech a regionech je třeba vyjednat 

s Evropskou komisí tzv. operační programy. Jsou to strategické dokumenty definující 

průnik priorit politiky EU a zájmu členských států požadujících finanční podporu z fondů. 

Česká republika má pro aktuální období vyjednáno celkově 26 programů. Osm je 

zaměřeno na přesně definované tématické oblasti (doprava, věda, zaměstnanost atp.) 

a sedm na konkrétní region. Ostatní operační programy jsou určeny pro zajištění 

technického, administrativního nebo vědeckého zázemí pro realizaci politiky soudržnosti. 

Operační programy se dále konkrétně vymezují pomocí tzv. prioritních os, aby bylo 

zřejmé, jak a na co mohou být finance přidělené do operačního programu přesně použity. 

Aktuální stav čerpání fondů je dostupný v „Měsíční monitorovací zprávě“ 

zveřejňované Národním orgánem pro koordinaci v pravidelných intervalech.  

 

2.2 Získání finanční podpory z fondů EU. 

Pro úspěšné získání finanční podpory z fondů EU je nezbytné předložit řídícímu 

orgánu projekt. Řídícími orgány operačních programů s tematickým zaměřením jsou 

resortní ministerstva a pro územně vymezené jde o rady regionu soudržnosti. Za region 

soudržnosti se považuje jeden nebo více českých krajů spojených do jednoho celku za 

účelem příjmu dotací z evropských fondů. 

Řídící orgány operačních programů pravidelně vyhlašují časově omezené výzvy 

k předložení projektu v souladu s jednotlivými prioritními osami a oblastmi podpory. 

Výzvy bývají dostupné na webových stránkách jednotlivých operačních programů. Dále 
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pak také na hlavním portálu strukturálních fondů, který provozuje Ministerstvo pro místní 

rozvoj. 

Předkládaný projekt musí být v souladu se záměrem operačního programu, aby měl 

šanci na úspěšné schválení. Po zveřejnění výzvy je třeba včas předložit projektovou žádost. 

Výzva většinou trvá od několika týdnů do několika měsíců. U některých operačních 

programů pro velký zájem však může být výzva ukončena po překročení určitého limitu 

žádostí a trvat pouze několik hodin. Je proto vhodné mít připravenou projektovou žádost 

s dostatečným předstihem. 

Žádosti je třeba vyplňovat v elektronické podobě v rámci internetové aplikace 

využívané daným operačním programem. Pro přesné informace o formě a náležitostech 

žádosti informuje příručka pro žadatele nebo je možnost konzultace s pracovníky řídicího 

orgánu. K dispozici jsou i společnosti zabývající se přímo dotačním managementem, které 

za provizi ze získané dotace zpracují a vedou celý projekt po celou dobu jeho trvání.  

K projektové žádosti mohou být vyžadované další přílohy: 

• Logický rámec – dokument ve zkratce popisující záměr projektu 

v souvislosti činnostmi a výstupy, 

• Studie proveditelnosti – dokument sloužící k posouzení uskutečnitelnosti 

a životaschopnosti projektu. Popisuje finanční stránku projektu a jeho 

efektivitu. Jde o závazný dokument v rozsahu 20 – 50 stran a cíle v něm 

uvedené je nutné splnit, jinak hrozí odebrání dotace, 

• Analýza nákladů a přínosů (CBA) – metodika pro vyhodnocení přínosů 

projektu, současně také toho, co si projekt bere z pohledu finančního 

a společenského, 

• Rozpočet projektu – je významný hlavně pro závěrečné vyúčtování. 

Během realizace projektu je nutné vytvářet monitorovací zprávy. Ze zpráv je patrný 

průběh projektu, co je již provedeno a jak jsou plněny indikátory nastavené v projektové 

žádosti. Finanční prostředky se během projektu vyplácejí na základě žádostí o platbu po 



Eduard Černý: Návrh a realizace technologického centra pro obce regionu. 

2012  6 

jednotlivých etapách, případně jsou vyplacené najednou po skončení projektu. Jsou 

vyplácené zpětně, proto je třeba během projektu počítat s financováním buď z vlastních 

zdrojů nebo bankovním úvěrem. V požadavcích bývá ve většině případů uvedena doba 

udržitelnosti výsledku projektu, nejčastěji po dobu pěti let. 

2.3 Operační programy vhodné pro financování ICT. 

Oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu zastřešuje agentura pro 

podporu podnikání a investic CzechInvest, spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Pomáhá zajišťovat čerpání jak z fondů EU v rámci operačního programu podnikání a 

inovace – prioritní osa 2 „Rozvoj firem“, tak ze státního rozpočtu. 

Výzvy v oblasti eGorvernmentu vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky 

v rámci Integrovaného operačního programu – prioritní osa 2 „Zavádění ICT v územní 

veřejné správě“. 

 

2.3.1 Program podpory ICT a strategické služby. 

Cílem tohoto programu je podpora konkurenceschopnosti a růstu ICT sektoru 

v České republice, podpoření nabídky nových informačních systému, softwarových 

produktů, služeb a ICT řešení celkově. Zaměřuje se též na rozvoj informační a znalostní 

společnosti. Mezi cíle programu patří také podpora vybraných strategických služeb s úzkou 

návazností na ICT technologie, rozvoj mobility lidských zdrojů a tvorba kvalifikovaných 

pracovních míst v sektoru služeb. 

a) Podporované aktivity: 

• tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací, 

• centra pro návrh a implementaci IS/ICT, 

• centra sdílených služeb, 

• centra zákaznické podpory, 
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• centra oprav high-end výrobků a technologií. [5] 

b) Nepodporované aktivity 

Dle tohoto programu nelze podpořit v rámci podpory strategických služeb zejména 

služby cestovního ruchu, služby rekreační, kulturní a sportovní, dále služby zdravotní a 

ostatní sociální služby, služby dopravní a přepravní, distribuční a logistické, poštovní, 

kurýrní, konzultační a poradenské služby, bankovní, realitní a leasingové služby, 

telekomunikační služby (přenos hlasu, dat, obrazu), služby kolokačních center, služby 

audiovizuální, direct marketing a služby spojené s ochranou životního prostředí. Dále z 

tohoto programu nelze podpořit vývoj a inovace výrobků a technologií, které jsou pak 

následně realizovány ve výrobě, včetně vývoje specifického software a aplikací, které jsou 

součástí těchto výrobků a technologií. [5] 

 

2.3.2 Program podpory ICT v podnicích. 

V tomto programu je realizována prioritní osa 2 „Rozvoj firem“ Operačního 

programu Podnikání a inovace 2007 – 2013. Jeho cílem je podpora konkurenceschopnosti 

malých a středních podniků a finance z tohoto programu mají zajistit hlavně využití jejich 

potenciálu v oblastech využití moderních ICT technologií. Současně se tím podporuje i  

navýšení  poptávky po ICT technologiích určených pro tento sektor. 

a) Podporované aktivity 

• Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS převyšování vnitřní 

efektivity podniků: 

o  implementace ERP/ECM, včetně konfigurace a přizpůsobení optimalizovaným 

procesů a organizační struktuře, 

o implementace manažerských a znalostních IS (např. Bussines Inteligence, 

Knowledge Management), 
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o  implementace IS řešení pro podporu podnikové administrativa a řízení jakosti 

(např. zavedení paperless office, dokument management, data and information 

archiving, podpora ISO procesů), 

o  implementace řešení pro virtuální pracovní místa (např. home office, 

teleworking), 

o implementace služeb datového centra poskytujícího služby IS více 

podnikatelským subjektům. [6] 

• Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřovaní využití IS při vývoji nových nebo 

inovaci stávajících výrobků [6] 

• Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování 

efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů: 

o implementace IS řešení pro řízení obchodních a marketingových vztahů se 

zákazníky a podporujících tvorbu a rozšiřovaní obchodních kanalů, 

zákaznického portfolia a obchodních teritorií (CRM, HelpDesk, Call Centre, 

elektronický prodej), 

o implementace IS řešení podporujících automatizaci a řízení vztahů s dodavateli 

(elektronický nákup, elektronické aukce, řízení zásob). [6] 

• Projekty zaměřené na rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a 

základního programového vybavení, a to zejména v oblastech: 

o napojení do externích a subdodavatelských sítí a klasterů, 

o kvalitativní zvýšení zabezpečení IS, 

o kvalitativní zvyšovaní dostupnosti a spolehlivosti technické infrastruktury, 

o podpora elektronického podnikání a elektronického styku se státní správou. [6] 

• Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování outsourcingu IS nebo jeho častí 

v podnicích [6] 
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• Projekty podpory základního ICT vybavení a služeb u malých a středních 

podniků: 

o pořizování a rozšiřování využití moderních a komunikačních technologií, 

o připojení k vysokorychlostnímu internetu, včetně pořízení příslušných ICT a 

jejich zabezpečení, 

o vytvoření webových stránek podporujících marketingovou prezentaci podniku 

nebo prodej výrobků a služeb, 

o zřízení základní nebo rozšíření stávající vnitropodnikové počítačové sítě, včetně 

vybavení koncových pracovišť a její zabezpečení. [6] 

b) Nepodporované aktivity 

Prostá obnova stávající technické infrastruktury, základního a aplikačního 

programového vybavení, pokud se nejedná o kvalitativní zvyšování funkčnosti daného 

systému, která vede ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Samostatné pořizování 

nebo rozšiřování stávajícího programového vybavení pro zpracování běžných 

kancelářských agend – standardní grafické a kancelářské softwarové balíky (např. 

Microsoft Office, 602PC Suite, WordPerfect Office, překladové slovníky, souborové 

manažery, CorelDraw, Adobe Acrobat, PhotoStudio). [6] 

 

2.3.3  Program na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. 

Tento program je určen k čerpání finančních podpory ze strukturálních fondů EU 

v programovém období 2007-2013 v oblasti veřejné správy, veřejných služeb a územního 

rozvoje. Hlavním cílem je rychlejší a spolehlivější poskytování služeb veřejnosti. Program 

poskytuje zdroje pro modernizaci ICT veřejné správy tak, aby se vylepšily možnosti 

komunikace občanů a podnikatelského sektoru s úřady územní samosprávy.  
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Podporované aktivity: 

• Integrace s centrálními projekty, sdílení dat s centrálními registry ve veřejné 

správě, zřízení technologického centra kraje, včetně zajištění povinných služeb, 

realizace „rolloutu“ typového projektu TCK a vytváření dalších relevantních 

registrů pro potřeby územní veřejné správy: 

o zapojování orgánů územní správy k systémům sdílení dat (zejména pořízení 

technického a technologického vybavení umožňující připojení k základním 

registrům veřejné správy, včetně zajištění jejich kompatibility s regionálními 

registry a systémy), 

o vytváření dalších registrů veřejné správy pro potřeby územní správy dle 

společenské potřeby v návaznosti na funkcionality základních registrů veřejné 

správy, 

o projekty podporující komunikaci dalších registrů veřejné správy pro potřeby 

územní veřejné správy s relevantními informačními systémy veřejné správy .[7] 

• Budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy: 

o výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy a veřejných služeb, 

o projekty řešící vybudování komplexních standardizovaných informačních a 

komunikačních systémů, sítí a infrastruktur ve veřejné správě s důrazem na plnou 

interoperatibilitu a vzájemné propojení s již existujícími systémy orgánů veřejné 

správy, 

o projekty na zajištění vysoké míry zabezpečení ICT (pořízení a podpora 

implementace bezpečnostních prvků /HW i SW/ do informačních systémů územní 

veřejné správy). [7] 

• Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné 

správy: 
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o zajištění oboustranného propojení centrálního místa pro zpřístupnění všech 

zveřejňovaných a veřejně přístupných informací ve veřejné správě prostřednictvím 

Portálu veřejné správy s portály subjektů územní veřejné správy, 

o zabezpečování komunikačního rozhranní pro práci s elektronickými systémy 

veřejné správy. [7] 

• Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace 

procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné 

správy: 

o elektronizace výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě, realizace transakcí 

(např. formulářů, výkonů …) elektronickou cestou a pořízení navazujících 

technologických řešení umožňujících zvýšení využívaní eGovermentu 

v podmínkách územní veřejné správy, 

o zavádění elektronické a spisové služby (dokument management), 

o služby elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím 

moderních informačních a komunikačních (ICT) na úrovni územní veřejné správy 

s provázaností na úroveň národní a mezinárodní, 

o digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování (vč. ochrany a 

zpřístupnění publikovaných digitálních dokumentů), dlouhodobého ukládání,  

včetně podpory vybavení digitalizačních pracovišť, 

o aktivity související s podporou informačního managementu, znalostních systémů 

veřejné správy a budování kompetenčních a znalostních center, 

o nástroje na zpřístupňování archiválií v rámci projektu „Otevřená minulost“ spojené 

s vytvořením pravidel, upravující technickou stránku poskytování těchto archiválií 

veřejnosti pomocí prostředků ICT, 

o propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy. [7] 
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3. Metodiky pro řízení ICT 

S rozvojem informačních systémů a jejich stále větší integraci s podnikovými 

procesy se stává jejich plánování, řízení, údržba náročnější a komplexnější. Pro efektivní 

řešení tohoto problému vznikají stále nové přístupy k řízení informatiky. 

3.1 ITIL 

Standard ITIL (IT Infrastrukture Library) začal vznikat v osmdesátých letech 20. 

století. Britská vláda oslovila úřad CCTA (Centrál Computer and Telecommunication 

Agency), předchůdce OGC (Office of Government Commerce), s požadavkem na 

vypracování rámce pro řízení IT v britském veřejném sektoru.  

V devadesátých letech, po vydání publikací pod názvem ITIL se stal populární i 

v komerční sféře. Postupem času byla v roce 2000 vydána ITIL verze 2, následována 

v roce 2007 aktuální verzí 3. 

ITIL je metodika založená na procesním přístupu k problematice řízení podnikové 

informatiky a tvoří ji 7 základních publikací: 

Základní publikace ITIL 

• Service Strategy • Continual Service Improvement 

• Service Design • Glossary 

• Service Transition • Acronyms 

• Service Operation  

    

Tab. 1 – Základní publikace ITIL. 
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Service Strategy – je zaměřena na strategické řízení služeb, obsahuje návody pro 

transformaci zdrojů na poskytované služby, přinášející hodnotu pro předmět podnikání 

organizace, které je možné řídit a zlepšovat pomocí uvedených procesů řízení. 

Service Design – zaměřuje se na principy převedení strategických cílů do služeb a aktiv. 

Zachycuje procesy zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb, bezpečnost a odpovědnost. 

Popisuje postup zavádění procesů, způsob měření zralosti procesů a IT v organizaci jako 

takové. 

Service Transition – tato kniha je věnována zavádění nových, případně změněných služeb 

do provozu tak, aby se omezilo riziko chyb nebo přerušení dodávky služeb. Procesy 

popsané v knize se soustředí na oblasti plánování kapacit a zdrojů, testování a uvedení 

nových služeb do provozu, dále pak práci se změnami v aplikacích (dokumentace, 

kontrola) a udržování informací o konfiguraci jednotlivých služeb.  

Service Operation – zachycuje operativní procesy při provozu služeb. Jde například o 

procesy sledující všechny události, které vznikají v IT infrastruktuře, jejich detekci a 

eskalaci. Dále se zabývá vhodným způsobem obnovení služeb po výpadku a vyřizováním 

požadavků uživatelů na systém. 

Continual Service Improvement – zabývá se nástroji pro udržování souladu mezi ICT 

službami a potřebami podnikání dané organizace, s důrazem na neustálé zlepšování služeb 

během celého jejich životního cyklu. 

Samotný rámec a doporučení uvedená v ITIL nejsou závazná a lze je použít podle 

potřeby implementátora s tím, že dávají dost prostoru pro různou interpretaci a další 

rozšíření.  
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Obr. 1 - základní schéma ITIL v.3 [4]  

3.2 CobiT 

CobiT ( Control Objectives for Information and related Technology ) byl poprvé 

uveden v roce 1996 organizací ISACA, navazující na první kontrolní kriteria vytvořená už 

v roce 1977, která se tak stala jeho základem. V souhrnu se jedná o sadu přijatých pravidel 

řízení informatiky, určených pro IT manažery, auditory a uživatele informačních 

technologií. Je složen ze čtyř domén řízení informatiky a třiceti čtyř procesů. 

Plánování a organizace - taktická a strategická úroveň. Je zaměřena na nejlepší způsoby 

využití informací a technologické základny, vedoucí organizaci k dosažení jejich cílů. 

Definuje deset procesů, které se týkají řízení kvality, lidských zdrojů, risk managementu, 

investic do IT a řízení projektů.      

Pořízení a implementace – soustředí se na nalezení vhodné strategie na realizaci IT řešení 

a implementaci do stávající infrastruktury. Zabezpečuje management změn, sběr IT 

požadavků, dále pak plánování vývoje a údržby systému. 
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Dodávka služeb a podpora  - úkolem této domény je podpora řízení IT služeb, 

poskytování, zajištění bezpečnosti a dostupnosti služeb, správu dat a infrastrukturu 

potřebnou pro jejich provoz.  Obsahuje i podpůrné procesy jako je školení vedoucích  

k efektivnímu využívaní informačních technologií.  

Monitorování a hodnocení – pro kvalitní provoz IT procesů je třeba provádět pravidelný 

monitoring a vyhodnocování kontrolních kriterií. Tato doména nabízí několik procesů pro 

řešení této problematiky. 

Metodika CobiT je shrnuta do mnoha publikací. Informace v nich obsažené jsou 

určeny pro jasně definované cílové skupiny, jako jsou například IT manageři, IT odborníci 

či specialisté v bezpečnosti a auditovaní IT systémů. 

3.3 ISO/IEC 2000 

Norma je definována jako standard pro řízení ICT služeb. Základem jí je britská 

norma BS 150 000, inspirací jí byla i metodika zmíněná metodika ITIL. Jejím českým 

překladem je norma ČSN ISO/IEC 20 000. Je vhodná pro nasazení poskytovateli ICT 

služeb v různých odvětvích a velikostech podniků, mimo nejmenších podniků. 

Norma se skládá ze dvou souvisejících částí: 

ISO/IEC 20000-1:2005 Information technology – Service management – Part 1: 

Specification – souhrn požadavků na organizaci, které je nutné splňovat pro mezinárodní 

certifikaci kvality poskytování a řízení ICT služeb.   

ISO/IEC 20000-2:2005 Information technology – Service management – Part 2: Code 

of practice – doporučení pro úspěšné naplnění požadavků uvedených v první časti normy. 

 Norma přejímá procesy z knih ITIL, ale na rozdíl od této metodiky, kde je možné 

implementovat pouze některé části či se jen nechat inspirovat, u ISO/IEC2000 je nutné 

splnit všechny závazné podmínky uvedené v  první části normy, jinak není možné získat 

certifikaci pro organizaci. 
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3.4 Další metodiky používané v oblasti ICT 

V oblasti řízení ICT se lze setkat i s dalšími metodikami, jako je například 

s BASEL II,  primárně zaměřenou na bankovní sektor. Hlavním tématem této metodiky je 

řízení rizik v bankovnictví. Další metodikou, kterou lze v praxi potkat, je IT Balanced 

Scoreboard zaměřený na řízení podnikové informatiky, ve vztahu s celopodnikovým 

řízením. V neposlední řadě je využíváno metodiky MMDIS, touto metodikou se budu se 

detailně zabývat v následující kapitole této práce.  
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4. Popis konkrétní použité metodiky 

Pro řešení návrhu technologického centra, který patří k cílům této práce, jsem zvolil 

metodiku MMDIS (Multidimensional Management and Development of Information 

Systém), vyvíjenou na počátku devadesátých let dvacátého století na katedře informačních 

technologií VŠE. S touto metodikou jsem se poprvé seznámil v rámci studia. Metodika 

jako taková striktně nevyžaduje, na rozdíl od mnoha jiných metodik, naplnění všech 

zmíněných postupů, ale dává spíše návod, jakým způsobem při návrhu systému uvažovat 

tak, aby výsledný IS byl funkční a plnil očekávané cíle. 

4.1 Metodika MMDIS 

“Cílem MMDIS je vývoj, údržba a provoz komplexního a integrovaného 

informačního systému podniku, který optimálně využívá potenciálu dostupných 

informačních technologií a informačních služeb k maximální podpoře podnikových 

cílů.“ [8] 

Metodika je složena v současné době z  jedenácti principů řízení, doplněných o pět 

konceptuálních modelů. V MMDIS je princip definován jako myšlenkový přístup k řešení 

daného problému spojený s vhodnými pravidly tak, aby na základě nejlepších praktik vedl 

k úspěšnému řešení problému. Principy tvoří základ pro modely řízení podnikové 

informatiky.  

Principy MMDIS: 

• multidimenzionality, • kooperace, 

• integrace, • procesního přístup,  

• vrstevnosti, • učení se a růstu, 
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• flexibility, • lokalizace zdrojů a rozhodnutí,  

• otevřenosti, • měřitelnosti. [8] 

• standardizace.  

Konceptuální modely MMDIS: 

• model řízení podniku založený na procesním řízení, 

• model SPSPR ( model řízení vztahu mezi byznysem a podnikovou informatikou ), 

• model tvorby a dalšího rozvoje IS/ICT podniku, 

• model integrace IS/ICT podniku, 

• model ITGPM (referenční model řízení podnikové informatiky). [8] 

 

4.2 Principy v metodice MMDIS 

4.2.1 Princip multidimenzionality 

Multidimenzionalita umožňuje pohled na komplikovaný problém z různých pohledů, 

které lze označovat též jako dimenze. Umožňuje vnést do výsledného řešení pohled všech 

zúčastněných stran. Díky různosti pohledů a cílů jednotlivých řešitelů lze lépe identifikovat 

vazby a vlastnosti v navrhovaném informačním systému. 

Pravidla pro řešení problému na základě principu multidimenzionality: 

1. Identifikuj všechny pohledy/dimenze významně ovlivňující řešení problému. 

2. Vyřeš problém nejdříve z pohledu každé definované dimenze. 

3. Integruj separátní řešení do výsledného řešení. [8] 



Eduard Černý: Návrh a realizace technologického centra pro obce regionu. 

2012  19 

 

Na navrhovaný informační systém lze v rámci MMDIS nahlížet za třech základních 

skupin pohledů: 

a) Uživatelský a řešitelský  - umožňuje uvažovat informační systém z pohledu uživatele a 

současně také z pohledu vývojáře, 

b) Z úrovně abstrakce a časové dimenze – tato dimenze zachycuje fáze vývoje a provozu 

informačního systému. Dále pak životní cyklus projektu. 

- úvodní fáze 

o Globální podniková strategie (GST) – určuje hlavní směry a priority rozvoje 

podniku. [9] 

o Informační strategie (IST) – cílem této fáze je navrhnout celkovou koncepci 

IS/IT.  

Výsledkem těchto dvou fází je definování projektů, které jsou následně 

řešeny jednotlivě v rámci životního cyklu projektů. 

- životní cyklus projektu 

o úvodní studie (US) – studie proveditelnosti je zaměřena na detailní posouzení 

realizovatelnosti požadavků na projekt a na variantní návrh koncepce řešení 

projektu. [9] Schvaluje, případně zamítá varianty jednotlivých řešení nebo celý 

projekt. V případě komplikovaných problémů rozděluje projekt na dílčí 

subprojekty.  

o globální analýza a návrh (GAN) – je založena na koncepci v US. Vymezuje 

hlavní funkce a data projektované aplikace na konceptuální úrovni. [9] Je 

nezávislá na konkrétním technologickém prostředí finální aplikace. Hlavním 

výstupem této fáze jsou návrh funkcí aplikace, návrh logické struktury datové 

základny aplikace a návrh alternativ jejího implementačního a provozního 

prostředí. [9] 
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o detailní analýza a návrh (DAN) – transformuje konceptuální úroveň návrhu do 

technologické, která je závislá na zvoleném implementačním a provozním 

prostředí aplikace. Hlavním výstupem této fáze je návrh programových modulů 

budoucí aplikace, návrh datové základny aplikace a návrh uživatelského 

rozhraní aplikace. [9] 

o implementace (IM) – transformace technologické úrovně návrhu IS do 

implementační úrovně. [9] Programování, testování a dokumentování celého 

informačního systému. 

o zavádění (ZA) – IS je zaváděn do provozu, proškolují se uživatelé a probíhá 

zkušební provoz. 

o provoz a údržba (PU) – závěrečná část fází vývoje projektu. IS je nasazen a 

rutinně provozován. Probíhá na něm pouze parametrizace, případně opravy 

chyb. Čím déle vydrží projekt v této fázi, aniž by bylo třeba výrazně inovovat, 

tím větší efekty přinesou finanční prostředky a další zdroje věnované na vývoj 

projektu. [9]  

o vyřazení (VY) – pokud IS přestane splňovat požadavky na něj kladené, 

pokračovaní v dalším vývoji a údržbě se ukáže jako příliš finančně náročné, je 

IS vyřazen a nahrazen od základu novým systémem.  

c) obsahové dimenze IS/ICT 

o informační/datová (inf) -  dimenze řeší typy informací, jejich obsah a fyzické 

uložení. Informace se podle typu dělí na signální, strukturální a genetické. 

Výsledkem řešení této dimenze v jednotlivých fázích vývoje je datová 

architektura IS/IT. 

o procesní/funkční (pro) – funkční a procesní dimenze je zaměřena na procesy 

probíhající v podniku a možnosti jejich podpory funkcemi IS. Řešením této 

dimenze v jednotlivých fázích vývoje IS je navrhována funkční a procesní 

architektura IS/IT. [9] Tato dimenze popisuje dynamiku podniku, tj. reakci na 

událost vhodným nadefinovaným procesem. 
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o ekonomická/funkční (eko) – věnuje se nákladům na realizaci IS a zdrojům, 

odkud se finance v průběhu životnosti IS budou čerpat. Soustředí se hlavně na 

maximální efekt investic v závislosti na celkové strategii podniku. 

o organizační/legislativní (org) – pro správný provoz podnikových aplikací je 

nezbytné respektování legislativy v zemi, kde se provozují a současně je nutné, 

aby respektovaly směrnice a normy v daném podniku. V případě potřeby je 

nutné i dodržování oborových standardů a norem. Při návrhu nového IS dochází 

v mnoha případech i k modifikaci stávající organizační struktury či dokonce k  

jejím zásadním změnám. Dimenze je velmi důležitá pro aplikace ve veřejné 

správě. 

o pracovní/sociální/etická (pra) – dimenze se zabývá zaměstnanci – uživateli IS, 

zjišťuje potřebné počty a kvalifikaci pro provoz. Věnuje se také analýze 

sociálních a etických dopadů systému (propouštění zaměstnanců, potřeba 

školení atp.).  

o softwarová (sw) – zahrnuje určení architektury programového systému, tj. 

určení typů, parametrů a vzájemných vazeb jednotlivých komponent 

základního, aplikačního programového vybavení a jednotlivých programových 

modulů. [9]. Definuje, zda bude software nakoupeno od externího dodavatele 

nebo vlastním vývojem, případně jakou vývojovou platformou. 

o Hardwarová (hw) – specifikuje hardwarovou architekturu IS/IT (infrastruktura, 

servery, počítače). 

o metodická (met) – věnuje se metodám a metodické podpoře v rámci 

jednotlivých fází vývoje IS. 

o dokumentační (dok) – zajišťuje dokumentaci vnikající při návrhu, její obsah a 

vazby. 

o manažerská (mng) – určuje pravidla, organizaci, postup a odpovědnost při 

zpracování projektu IS. Cílem je optimalizace nákladů a splnění časového 

plánu. 
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Uvedené dimenze jsou mezi sebou vzájemně provázány, a proto je nelze řešit pouze 

samostatně, ale  je nutné sledovat jejich vzájemné vztahy. 

 

 

Obr. 2 - MMDIS - fáze rozvoje IS 

 

4.2.2 Princip integrace 

Další z principů, na kterých je založena metodika MMDIS, vychází z potřeby řízení 

vazeb mezi jednotlivými částmi složitých komplexních IS. 

Pravidla pro řešení problémů na základě principu integrace: 

1. Identifikuj všechny vazby mezi komponentami, které jsou významné pro řešení 

problému. 

2. Urči optimální charakteristiky každé vazby. 
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3. Uveď vazbu do optimálního stavu a udržuj ji v tomto stavu. 

4. Při změně komponent jdi na bod 1.[8] 

Podobně jako u principu multidimenzionality je u tohoto principu zřetelná nutnost 

řešit všechny dimenze jako jeden celek, s ohledem na všechny vazby a úhly pohledu. 

 

Obr. 3 - Vazby mezi obsahovými dimenzemi IS [8] 

4.2.3 Princip vrstevnosti 

K řešení problému je zde použito dekompozice na různé úrovni abstrakce. Problém 

je rozložen na několik vrstev s tím, že čím níže se vrstva nachází, tím má větší detail 

zpracování a pracuje s jinými daty a funkcemi - její řešení je svěřeno jiným specialistům. 

Výstup potom zpracovávají uživatelé, náležící ke stejné vrstvě. Jednotlivé vrstvy je možné 

dělit na další vrstvy, které tvoří buď výstupní rozhraní, agregační vrstvy a nejníže filtrující 

vrstvy, odstraňující z návrhu nežádoucí faktory. 
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Pravidla k řešení problému na základě principu vrstevnosti 

1. Vytvoř cílovou vrstvu, tj. vrstvu rozhraní, která umožní uživateli vrstvy řešit 

jeho úkoly efektivně. 

2. V každém dalším kroku sestroj vrstvu nižší úrovně zjemnění funkcí 

předcházející vrstvy. (tj. postupně navrhuj agregátové vrstvy). 

3. Postup návrhu agregátových vrstev končí, jakmile se funkce poslední vrstvy 

podaří vyjádřit pomocí některé, resp. některých existujících níže položených 

vrstev. 

4. Nad existujícími vrstvami, o které se opírá řešení celé uživatelské vrstvy, 

vybuduj filtry, které odstíní nežádoucí, resp. nerelevantní charakteristiky níže 

položených uživatelských vrstev.  

4.2.4 Princip flexibility 

Při návrhu a později i při rozvoji IS je třeba stále reflektovat na vývoj okolí systému 

a na změny požadavků na systém, které se mění na základě tohoto vývoje. Už při návrhu je 

třeba se rozhodnout, zda systém bude zohledňovat pouze aktuální požadavky nebo bude 

připraven na případné přizpůsobení novým požadavkům (parametrizací, jednoduchou 

změnou algoritmů výpočtů atp.) v budoucnu. Od toho se odvíjí i náklady, které jsou sice 

v prvním případě nižší, ale pokud dojde na nutnost úpravy, narůstají během provozu. 

Pravidla k řešení problému na základě principu flexibility: 

1. Identifikuj oblasti očekávaných změn. 

2. Komponenty a vazby systému dotčené očekávanými změnami navrhni jako 

parametrické. 

3. Sleduj vývoj změn a dle nich upravuj hodnoty parametrů. 

4. V případě velkého výskytu neočekávaných změn jdi na bod 1. 
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4.2.5 Další principy používané v MMDIS 

V MMDIS je k dispozici ještě několik principů, soustředících se na další problémové 

oblasti při návrhu IS. Jde například o princip otevřenosti, řešící možnosti snadné výměny 

komponentů IS při jejich zastarání, princip procesního přístupu definující reakce IS na 

významné události, dále pak princip učení a růstu umožňující firmě spravovat získané 

znalosti a nejlepší praktiky. Princip lokalizace zdrojů a rozhodnutí týkající se hierarchie 

odpovědnosti a rozmístění zdrojů v podniku nebo princip měření dávající možnost 

zavedení metrik, bez kterých je řízení špatně kontrolovatelné. Všechny zmíněné principy 

mají  jasně nadefinovaná pravidla tak, jak je to patrné u detailně popsaných principů 

v předešlých odstavcích. 

4.3 Modely MMDIS pro řízení podnikové informatiky 

Na základě popsaných principů řízení vytváří MMDIS několik konceptuálních 

modelů pro efektivní řízení podnikové informatiky.  Tvoří se na základě rozdílných 

dimenzí a umožňují nahlížet na systém z různých úhlů pohledu, k tomu využívají 

metodikou poskytnuté nástroje a metody řízení tak, aby bylo optimalizováno jeho chování. 

Konceptuální modely MMDIS nemají za cíl detailně specifikovat všechny kroky 

návrhu, ale nabízejí návod systém pochopit, řídit a nedělat známé chyby v jeho návrhu a 

tím zbytečně nezvyšovat náklady. Vhodné řešení jednotlivých kroků je dále na uživateli 

metodiky s tím, že je nutné respektovat specifika provozního prostředí, pro které je IS 

navrhován nebo rozvíjen. 

V dalších odstavcích se budu blíže věnovat dvěma modelům řízení podniku, a to 

modelu řízení založeném na procesním řízení a modelu SPSPR. 

4.3.1 Model řízení podniku založený na procesním řízení 

Konceptuální model řízení podniku založený na procesním řízení slouží k popsání 

struktury tímto způsobem řízeného podniku a definování úrovní, oblastí řízení a vztahů, 

který mezi těmito úrovněmi vznikají. Pokud je model dobře nadefinovaný, jsou zřejmé 

odpovědnosti za chod podniku a reakce úrovní řízení na změny v okolí IS. Model je 

vytvářen hlavně za účelem ICT podpory hlavních podnikových procesů, strategických cílů 
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podniku a z důvodu přesahu přes celý podnik využívá většinu zmíněných principů řízení, 

které MMDIS nabízí.  

 

 

Obr. 4 - Konceptuální model MMDIS - založený na procesním řízení. [8] 

 

Oblasti řízení lze rozdělit do šesti úrovní: 

1. Strategické řízení – stanovuje strategické cíle podniku. Při jejich vytváření 

zohledňuje zájmy vlastníků a významné okolí systému. (legislativa, politika, 

ekonomika, konkurence). Tuto úroveň podporují v rámci ICT aplikace „business 

inteligence“. 

2. Definice procesů – v této úrovni je snaha o definici procesů tak, aby jejich 

výstupem byl produkt a služba potřebná pro úroveň strategického řízení. Vytváří 
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procesy na obecné úrovni. Změna těchto procesů není tak častá. Pro návrh lze 

použít specializovaných software a simulačních nástrojů. 

3. Operativní řízení procesů a kapacit – průběžně detailně upravuje procesy 

nadefinované na předchozí úrovni, určuje dobu trvání a plánuje zdroje pro jejich 

realizaci. 

4. Monitoring procesů – na základě definovaných metrik se zde měří a vyhodnocuje 

efektivita procesů. Z oblasti ICT lze použít systémy pro automatizované sběry dat a 

jejich vyhodnocování. 

5. Realizace procesů – v této úrovni se procesy realizují a jejich výstupem je produkt 

nebo služba, kterou podnik nabízí svým zákazníkům. K podpoře těchto procesů 

bývá často nasazeno ERP, případně některá s CRM aplikací. 

6. Správa zdrojů – zaměřuje se na správu zdrojů nutných pro realizaci podnikových 

procesů, jde např. o lidské zdroje, technologické zdroje, materiál a v neposlední 

řadě finanční zdroje. Podporu pro tuto vrstvu tvoří aplikace zaměřené na personální 

činnost, plánování či skladové hospodářství, často jako součást ERP systémů. 

Pro vhodnou detailnost navrhovaných procesů je možno využít jednu z dalších 

metod, kterou pro tento účel MMDIS poskytuje, a to KBPR. 

4.3.2 Model SPSPR 

Hlavní rolí tohoto modelu v metodice MMDIS je řešení problematiky zodpovědnosti 

mezi manažery procesů podnikové informatiky a manažery zabývajícími se řízením 

podnikových procesů v rámci vztahů obou oblastí řízení podniku jako celku. 

Základem modelu je řízení firmy na pěti vzájemně provázaných vrstvách:  

• S – Strategy – plně v kompetenci managementu, řídí se strategickými cíly 

podnikání podniku, rozhoduje se zde například o vhodnosti řešení některé funkce 

IS podniku outsourcingem. 
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• P – Business Processes – procesy na této úrovni se snaží realizovat cíle stanovené 

na předchozí úrovni. Tato vrstva v souhrnu obsahuje pět vrstev týkajících se řízení 

podniku založeném na procesním řízení, zmíněných v modelu, který jsem 

popisoval v předchozí kapitole. 

• S – ICT Services – v této jsou nabízeny služby v rámci ICT manažerovi hlavních 

podnikových procesů. Služby je možné realizovat v rámci interního poskytovatele 

nebo outsourcingem zajištěným vhodnou SLA smlouvou tak, aby bylo možné 

kvalitu dodávaných služeb dobře kontrolovat – měřit. Kvalitu interně dodávaných 

služeb je třeba zajistit podnikovými standardy. Za kvalitu dodávaných služeb 

odpovídá ICT manažer. 

• P – ICT Processes – v této vrstvě jsou obsaženy všechny procesy týkající se ICT 

a jsou plně v kompetenci ICT manažerů. 

• R – ICT Resources – do této vrstvy spadají prostředky pro zajištění infrastruktury 

a provozu ICT v podniku. Jedná se hlavně o hardwarové a softwarové prostředky, 

data a odborníky potřebné pro danou oblast informatiky, které jsou v podniku 

využívány (správce sítě, techniky, správce databází, aplikační správce). 

Model využívá k tomuto úkolu několik principů řízení – princip multidimenzionality, 

vrstevnosti, standardizace, kooperace, procesního řízení a měřitelnosti.  

Pro dobré fungování podnikové informatiky je nutná spolupráce mezi manažery 

obou zmíněných oblastí při formulování podnikové strategie, dodržování smluvených 

parametrů dodávaných služeb a vhodná kontrola. 
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Obr. 5 - Model SPSPR [8] 

 

4.3.3 Další konceptuální modely dostupné v MMDIS 

MMDIS nabízí ještě několik dalších konceptuálních modelů, které bych rád zmínil. 

Jedná se o model tvorby a dalšího rozvoje IS/ICT podniku, který se soustředí na 

zachycení fází rozvoje dimenzí v podniku a jejich priority ve vývoji IS podniku. Dále pak 

model integrace IS/ICT podniku, jehož posláním je integrace mezi komponenty byznysu 

s IS podniku s důrazem na zvýšení výkonnosti, model ITGP, který se v sobě snaží sloučit 

modely řízení vycházejících ITIL a CobiT, zkušeností z VŠE a konzultační firmy ITG. 

A nakonec model tvorby informační strategie. Všechny jsou zahrnuty do dokumentace 

metodiky a vhodně doplňují popsané modely tak, aby se MMDIS dal efektivně nasadit 

v tak komplikované oblasti jako je návrh a řízení podnikové informatiky. 
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5. Návrh technologického centra 

Tato kapitola mé diplomové práce je věnována samotnému návrhu technologického 

centra. Návrh je rozdělen do jednotlivých fází životního cyklu projektu tak, jak 

doporučuje metodika a využívá řadu zmíněných principu řízení. 

Metodika MMDIS u menších projektů doporučuje splynutí fáze globálního návrhu 

s fází detailního návrhu. Postupoval jsem takto i v tomto případě. 

5.1 Popis projektu 

Projekt technologických center patří skupiny projektů regionálních center, tzv.  

eGON center.  Je součástí státního konceptu eGovernment. Mezi další projekty eGONu 

patří například CzechPoint (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) nebo 

„Základní registry veřejné zprávy“. Všechny aktivity v rámci těchto projektů se snaží 

zjednodušit a zpřehlednit komunikaci občana s úřadem a naplňovat vládní strategie pro 

rozvoj informační společnosti. Hlavní snahou je prosazení elektronické komunikace, 

vytvoření bezpečné a spolehlivé infrastruktury, která zajistí přístup k datovým zdrojům 

a bude mít do budoucna potenciál dalšího rozvoje. V hierarchii veřejné správy jsou eGON 

centra dělena na centra na úrovni obecních úřadů s rozšířenou působností a na centra na 

krajských úřadech. [10] 

V rámci hlavního projektu technologických center bylo třeba řešit dvě hlavní části – 

vytvoření územní technologické infrastruktury a integrační časti zabývající se vnitřní 

integrací úřadu jako takového. Vzhledem k velkému rozsahu a komplexnosti projektu se 

části týkající se vnitřní integrace ujal dodavatel software pro řešení elektronické spisové 

služby, které je v rámci úřadu již řadu let provozováno. Dotační management zajistila 

firma zabývající se touto problematikou a je oprávněná ke komunikaci s příslušným 

úřadem. Technologická část byla na základě výběrového řízení svěřena mně, ve spolupráci 

s interním oddělením IT úřadu. 



Eduard Černý: Návrh a realizace technologického centra pro obce regionu. 

2012  31 

Zadání specifikuje požadavky tak, aby nově vytvořená infrastruktura byla 

kompatibilní po aplikační stránce (platforma, serverový software) s již provozovanými 

aplikacemi. Navržená infrastruktura musí být vysoce dostupná a zajišťovat možnost 

provozování vizualizovaných hostů. Bude kompletně dohledována vhodným softwarem 

a připravena na nepřetržitý provoz. Dále je pak třeba realizovat dostatečně velké 

zálohované úložiště elektronických obrazů dokumentů a negarantované úložiště dat pro 

obce. S ohledem na současné trendy v ICT, finanční rozpočet a předešlé realizované 

projekty byl kladen důraz na otevřené řešení na bázi operačního systému GNU\Linux.   

Dále je vyžadováno kompletní zálohování všech systémů, vytvoření úřednického 

portálu a řešení pro podporu uživatelů – HelpDesk.  

5.2 Globální strategie úřadu (GST) 

Globální strategie je v případě úřadu založena na cílech, které jsou formulovány 

zastupitelstvem města na dobu několika let, případně volebních období. V případě úřadu, 

kde je tento projekt zpracováván, se jedná hlavně o plnění obecných cílů v oblasti podpory 

samosprávy představující správu a rozvoj města a dále o výkon státní správy v přenesené 

působnosti ve správním obvodu. Mezi konkrétní cíle patří zlepšení produktivity úřadu, 

zkvalitnění služeb občanům, zefektivnění vzájemné komunikace mezi úřadem a dalšími 

subjekty státní správy. 

5.3 Informační strategie úřadu (IST) 

Informační strategie je v tomto případě už detailně zpracována akreditovanou externí 

firmou. Vybírá z globální strategie cíle, které lze podpořit pomocí ICT a snaží se vytvářet 

vhodné prostředí pro jejich realizaci. Hlavní cíle z pohledu ICT vycházející z této etapy: 

- komplexní IS pokrývající celou organizaci, pracující se společnými daty pomocí 

vzájemně komunikujících aplikací,  

- systém musí umožňovat snadnou správu a bránit nekonzistenci dat, 

- zajištění ochrany informací, 
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- informační systém by měl být nezávislý na použité platformě. 

5.4 Úvodní studie (US) 

5.4.1 Popis současného stavu 

Prostředí, do kterého má být nová infrastruktura integrována, je složeno z více 

samostatných serverů, zajištujících jednotlivé funkce nezbytné pro chod úřadu. Jedná se 

hlavně o databázový server obsahující data potřebná pro běh hlavních agend. Dále pak 

úložiště pro elektronické obrazy dokumentů a úložiště uživatelských dat, většinou 

realizovaných na vnitřních diskových prostorech jednotlivých serverů. Virtualizace je sice 

nasazena, ale bez možnosti využití diskového pole, takže některé pokročilé funkce, jako je 

možnost migrace virtuálních serverů za běhu systému, jsou nedostupné. Komunikace mezi 

komponenty systému je zajištěna pomocí strukturovaných rozvodů počítačové sítě 

s aktivními prvky. Komunikace s dalšími systémy státní správy a okolním světem řeší 

zálohovaný bezdrátový spoj do sítě internetového poskytovatele. Hranice sítě, a tím i 

interního IS, po technologické stránce zajišťuje samostatné bezpečnostní řešení 

s integrovaným firewallem a aktivní detekcí průniku.  Tiskové výstupy zajišťují tiskárny 

připojené přes centrální tiskový server. V síti je dostupný server elektronické pošty. 

Servery jsou zálohovány samostatnými UPS.  

5.4.2 Návrh nové infrastruktury 

Z pohledu požadavků projektu technologického centra je popsaná infrastruktura 

nedostačující v několika ohledech. Neexistuje možnost provozování vysoce dostupných 

aplikací, není realizován dohled zařízení s možností zasílání upozornění přes sítě 

mobilních operátorů. Není také dostatek diskového prostoru, který by splňoval potřebné 

parametry, jak  po stránce výkonnostní, tak po stránce bezpečnosti dat. Stávající vybavení 

serveroven úřadu je v mnoha případech zastaralé a nezvládlo by požadavky, které na něj 

mají být v průběhu realizace eGON center kladeny. Celé řešení musí být udržitelné po 

dobu minimálně 5 let. 

 Pro vytvoření technologického centra bude třeba rozšířit stávající infrastrukturu o 

minimálně dvě disková pole s kompletně redundantním osazením, které budou sloužit jako 
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diskový prostor pro jednotlivé virtuální servery navrhovaného řešení, dále pak 

negarantované úložiště pro obce. Pro běh aplikací navrhuji přidat dvě dvojice identických 

výkonných serverů, tvořících clustery pro vysokou dostupnost, kompatibilní s GNU/Linux 

a podporující plnou virtualizaci. Jednotlivé servery budou k diskovému prostoru připojeny 

vice fyzickými cestami, za použití dostatečně robustní technologie zvládající rychlé 

přenosy dat nutné pro běh vizualizovaných serverových OS.  Dále pak jeden samostatný 

server pro účely zálohování a páskovou zálohovací jednotku s automatickou výměnou 

pásek. Je třeba také zajistit celé řešení dostatečně kapacitně dimenzovanými UPS 

s možností dohledu a pro případ dlouhodobějšího výpadku napájení také dieselový agregát, 

umístěný v podzemních prostorech budovy.  

  Na navrhované hardwarové řešení je třeba instalovat software pro vizualizační 

vrstvu – hypervizor. V tomto případě lze volit buď z komerčních virtualizačních řešení 

s uzavřeným kódem, zatížených licencemi a i finančně náročnějšími nebo z  řešení 

založených na otevřeném kódu a GNU licenci, které však jsou náročnější na implementaci. 

V tomto konkrétním případě jsem, po zvážení všech variant, zvolil řešení založené na 

otevřeném kódu, jak z důvodu jeho nasazení v předešlých projektech realizovaných 

v rámci úřadu, a tím zachovaní integrity ICT prostředí, tak především z finančních důvodů. 

 Do takto připraveného prostředí bude možné instalovat virtualizované servery pro 

zajištění požadovaných funkcí technologického centra s vysokou dostupností 

a dostatečným výkonem, jak po výpočetní stránce, tak pro stránce síťové komunikace 

a diskových operací. V další vrstvě pak budou nainstalované databázové servery, aplikační 

servery, souborové servery a další služby nutné pro provoz technologické centra, 

v závislosti na aktuálních požadavcích a rozvoji instalovaných agend. Vzhledem 

k nasazení vizualizace bude možné přesné nastavení výkonnostních parametrů 

jednotlivých virtuálních serverů, což umožní využít použitý hardware v plném rozsahu. 

 Pro zajištění spolehlivosti provozu je třeba v rámci celého technologického centra 

zavést dohledový systém s agenty, které je možné instalovat na všechny použité platformy 

a v případě potřeby realizovat i potřebný zásah na daném systému pro obnovení jeho 

funkčnosti. Dohledový systém, který navrhují, zajistí odeslání upozornění na výpadek 

služby pomocí sítě mobilního operátora a umožní definovat uživatele odpovídající za 

danou službu a případnou eskalaci upozornění v případě nedodržení doby reakce. Systém 
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bude udržovat v databázi i historii naměřených dat, které potom budou základem pro 

měření dostupnosti, případně sledování zatížení jednotlivých systémů, umožňující detekci 

problémů a případné plánování zvýšení výkonu.  

 Bezpečná administrace hardware zařízení bude v mém návrhu řešena zřízením 

vyhrazené lokální počítačové sítě, do které budou připojeny administrační porty všech 

zařízení, které toto umožňují. Bude tedy zajištěn přístup k infrastruktuře technologického 

centra i v případě výpadku sítě úřadu. 

 Fyzická bezpečnost instalované infrastruktury je zajištěna zabezpečením 

technologických místností (serveroven). Zde jsou instalována čidla protipožárního systému 

a je zaveden dohled nad teplotou a vlhkosti prostředí. Stabilní teplotu zajišťují klimatizační 

jednotky. 

 Pro zajištění dat na aplikační vrstvě navrhuji nasadit centrálně řízenou antivirovou 

ochranu, se zajištěnou aktualizací virových vzorků a s integrovanou možností filtrace 

síťového provozu na jednotlivé virtualizované servery. Bezpečnost uložených dat 

v navrhovaném řešení zabezpečí disková pole s instalovanými disky ve vhodném RAID 

spojení.   

 Projekt je financován z dotací EU, jeho realizace tudíž nezatěžuje rozpočet města 

dalšími výdaji, ty je možno použít na další projekty pro naplnění cílů úřadu v jiných 

směrech. Mezi požadavky na projekt však patří i podmínka udržitelnosti systému 

minimálně 5 let. Licenční poplatky a poplatky za servisní služby v rámci požadované doby 

udržitelnosti spadají do rozpočtu města. Proto je vhodné volit řešení založené na 

GNU\Linux, které tyto náklady minimalizuje a současně dodrží požadavky na projekt. 

 Na klientských systémech v rámci úřadu není nutné při realizaci návrhu nic měnit, 

jejich softwarové vybavení odpovídá požadavkům pro připojení ke službám 

technologického centra. Pouze kritické pracovní stanice by bylo vhodné vybavit UPS. 

 Klientské stanice z obcí je třeba dostatečně zabezpečit vhodným antivirovým 

software pro splnění požadavků bezpečnostní politiky v rámci úřadů a technologického 

centra. 
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 Vzhledem k plánovanému množství uživatelů a snadnější správě navrhuji zřídit 

server LDAP jako centrální autoritu pro ověřování uživatelů v systémech technologického 

centra, který bude schopen obsluhovat více virtuálních domén pro budoucí potřebu 

připojení obci k emailovým službám a negarantovanému úložišti. Pro zajištění dostupnosti 

navrhuji v síti umístit synchronizovanou záložní instanci LDAP, tím nedojde k ovlivnění 

systému v důsledku výpadku ověření uživatelů. 

 Po personální stránce nebude třeba dělat žádné změny. Během nasazení 

navrhovaného technologického centra do rutinního provozu a jeho obsluhu po zaškolení 

kapacitně zvládne současný tým oddělení informatiky. 

 Pro celý projekt je nutné vytvořit základní dokumentaci. Za hlavní dokumenty 

považuji zálohovací plán a provozní řad technologického centra, který bude obsahovat 

metriky pro dohled nad provozem centra, odpovědnosti za provoz a rychlosti odezvy na 

výpadky jednotlivých komponent centra. 

 Jako metodika pro řešení a rozvoj projektu systému byla zvolena MMDIS. 

5.5  Detailní analýza a návrh (DAN)  

Na základě návrhů a požadavků specifikovaných v předchozí úvodní studii je nutné 

v dalším kroku provést detailní návrh jednotlivých komponent řešení nové infrastruktury 

a provést specifikaci použitých technologií a jejich integraci do stávajícího ICT prostředí. 

Výstupem této fáze budou podklady pro konečnou implementaci řešení. 

5.5.1 Návrh hardwarové vrstvy 

Jako základ celého technologického centra po hardwarové vrstvě navrhuji použít dvě 

disková pole od firmy IBM. Primární pole na úrovni midrange - IBM Storwize V7000 

a jako sekundární - IBM System Storage DS3512. Primární pole bude určené pro potřeby 

serverů zajištujících hostování virtuálních serverů a bude osazeno deseti 600 GB pevnými 

disky s rychlostí 10 tisíc otáček. Sekundární pole bude určeno pro uložení uživatelských 

dat a provoz negarantovaného úložiště bude osazeno pomalejšími SAS disky 7,2 otáček. 

Při výběru primárního pole byl kladen důraz na rychlost a u sekundárního pole 

z ekonomických důvodů na možnost rozšíření na větší kapacitu s rozumnými náklady. 
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K oběma diskovým polím je třeba zajistit přístup ze serverů v rámci SAN s výkonem 

vhodným pro plánované nasazení. V případě primárního pole je nutné použít technologie 

Fibre Channel (FC), založené na přenosu dat pomocí optických vláken. Pro připojení 

k sekundárnímu poli bude dostačovat iSCSI používající jako přenosové medium standardní 

Ethernet. Za pomocí obou zmíněných technologií navrhuji zřídit infrastrukturu pro úložiště 

(SAN), v FC s rychlostí přístupu minimálně 8Gb/s a u iSCSI na rychlosti minimálně 

1 Gb/s. 

Zajištění vysoké dostupnosti je nutné zabezpečit duplikováním všech aktivních 

prvků v SAN. Ve FC části to znamená zřízení dvou FC přepínačů řady IBM Express 

System Storage SAN24B-4 a pro iSCSI je nutné instalovat dva dvacetičtyř-portové LAN 

přepínače řady Cisco WS-C2960S-24TS-L. V případě sdílení přepínačů s dalšími 

provozovanými síťovými službami je nezbytné nakonfigurovat vlastní VLAN ve vhodném 

interním TCP/IP rozsahu, jen pro účely SAN.  

O hostované virtualizované servery se budou podle mého návrhu starat dva identické 

stroje IBM řady Systém X, konkrétně x3690 X5, osazené procesory Intel Xeon 6C Model 

E6540 na frekvenci 2.0 GHz na jádro, operační pamětí 64 GB a dvěma disky o kapacitě 73 

GB pro instalaci operačního systému. Pro připojení serverů k navrhované SAN je nutné 

každý z nich vybavit adaptery HBA, v případě Fibre Channel připojení bude použit HBA 

od společnosti Qlogic, doporučovaný výrobcem serverů, v případě iSCSI bude použit HBA 

stejné společnosti. Pro zajištění vysoké dostupnosti je třeba do každého serveru instalovat 

dva HBA pro Fibre Channel a propojit je optickým kabelem s FC přepínači tak, aby bylo 

možné zajistit přístup k diskovým polím několika fyzicky oddělenými cestami. 

Zálohování dat v rámci technologického centra bude řešit vyhrazený server připojený 

pomocí Fibre Channel k páskové jednotce s automatickou výměnou pásky. Vzhledem 

k menším nárokům na výkon bude nasazen stroj též od firmy IBM typ Systém X, ale nižší 

řady. Konkrétně x3550 M3, osazený procesorem Intel Xeon 4C E5620 na frekvenci 2,40 

Ghz na jádro, dvěma disky 73 GB pro operační systém a HBA adaptery pro přístup jak 

k FC, tak iSCSI infrastruktuře.  
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Vzhledem k předpokládaným velkým datovým objemům v rámci aplikací 

technologického centra je pro ukládání dat navržena pásková knihovna IBM TS3100 Tape 

Library Express standardu LTO-5 s kapacitou 1,5 TB na pásku, též připojená do FC SAN. 

Výpadek napájení v důsledku poškození zdroje je v případě serverů a diskových polí 

ošetřen duplicitou zdrojů. Pokud dojde k výpadku napájení z elektrické sítě, bude třeba 

zajistit centrální UPS s kapacitou minimálně 5 KW, která slouží k napájení elektrickým 

proudem do doby náběhu elektrocentrály.  

Všechny komponenty mají možnost rozšíření servisních smluv na dobu minimálně 

pěti let dle podmínek pro realizace technologický center a jsou v provedení k umístění do 

rackové skříně, která je již instalována v prostorách úřadu. 

Navržené komponenty budou poptávány v rámci výběrového řízení a podle daných 

pravidel bude vybrán nejvhodnější dodavatel. Při návrhu jsem konzultoval i s dodavateli 

jiných výrobců hardware na trhu a na základě kritérií korespondujících s požadavky 

technologického centra jsem vybral nejvhodnější řešení pro integraci do současné 

infrastruktury úřadu.  

5.5.2 Návrh základní softwarové vrstvy 

Z důvodů, které blíže upřesňuje úvodní studie projektu, navrhuji jako operační 

systém pro servery technologického centra použít GNU\Linux. Konkrétně distribuci 

Centos. Jedná se o vyspělou distribuci, binárně kompatibilní s distribucí Red Hat, 

zaměřující se hlavně na enterprice segment. V rámci distribuce jsou dostupné všechny 

důležité technologie pro budování náročnějších podnikových technologických systému. 

V tomto případě ve výběru hrála důležitou roli skutečnost, že jádro operačního systému 

obsahuje všechny potřebné ovladače pro navrhované hardwarové komponenty firmy IBM. 

Virtualizační vrstvu zajistí hypervizor Xen od firmy XenSource. Jeho nasazení 

umožní provozování jak paravirtualizovaných systémů, u kterých je možnost modifikovat 

jádro pro potřeby vizualizace, tak pro plně virtualizované systémy bez možnosti 

modifikace jádra. Bude možné virtualizovat jak systémy rodiny Microsoft Windows, nutné 

pro provoz databázového serveru pro spisovou službu a další agendy, které nemají 

možnost migrace do prostředí GNU\Linux, tak systémy linuxového typu, které budou 
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zajišťovat další služby technologického centra, jako např. FTP, LDAP, WWW a další. Xen 

disponuje technologií přenosu systému běžícího systému na jiný fyzický stroj, bez výpadku 

běhu. Toho lze v technologickém centru využít pro výměnu vadného hardware, údržbě 

serverů nebo při nutnosti dočasného zvýšení přiděleného výkonu jedné domény na úkor 

druhé. Při návrhu parametrů hostovaných serverů je nutné počítat s dostatečnou rezervou 

operační paměti, v případě nutnosti provozu všech serverů na jednom fyzickém stroji. 

Jednotlivé servery budou přistupovat k diskovým polím pomocí technologie 

MultiPath, která při běhu systému zjišťuje dostupnost jednotlivých nezávislých cest k SAN 

úložištím a v případě výpadku jedné cesty okamžitě zajistí využití cesty druhé a tím bude 

mít vizualizační vrstva stálý přístup k datovým úložištím virtualizovaných serverů. 

Technologie bude dostupná jak pro FC tak iSCSI SAN.  

O správu a přiřazení diskového prostoru, organizovaného do menších oddílů se bude 

starat diskový manager LVM jak na lokálně instalovaných systémech, tak na diskových 

polích v rámci SAN. Pro přehlednost označení jednotlivých oddílů navrhuji zavést vhodné 

prefixy ve jménech, ze kterých bude patrné, kterému stroji či aplikaci oddíl patří. Usnadní 

a zefektivní to správu diskového prostoru v rámci celého technologického centra. 

Nad dostupností a funkčností všech komponent technologického centra bude 

dohledovat systém Zabbix. Na dohledovaných serverech bude nainstalován agent sbírající 

údaje o sledovaném systému, které jsou přenášeny do centrálního serveru 

a vyhodnocovány na základě definovaných pravidel. V případě překročení některého 

z nastavených kritérií nebo výpadku služby bude okamžitě zasláno upozornění operátorovi. 

Snadnou administraci a operativní dohled na vizualizovanou infrastrukturu zajistí 

aplikace Virtual Machine Manager. Aplikace jsem zvolil i proto, že je dostupná jako 

komponenta navrhované distribuce Centos. Disponuje uživatelsky příjemným interface 

s možností spuštění zastavení, restartování běžících virtuálních strojů. V případě potřeby je 

možné i založit nový virtuální stroj, například pro potřeby testů či zkušebních obnov záloh.  

Zálohování jednotlivých serverů bude zajišťovat centralizovaný zálohovací systém 

Bacula. Jednotlivé zálohovací úlohy budou nastaveny podle dokumentu „Zálohovací plán“. 
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5.5.3 Návrh aplikační vrstvy 

Jádrem technologického centra se stanou čtyři virtuální servery založené na 

operačním systému Windows Server 2008 R2. Disková úložiště, potřebná pro provoz 

serverů, budou z důvodu rychlosti uložena na primárním diskovém poli a exportována 

pomocí vizualizační vrstvy do jednotlivých virtuálních strojů v nich umístěných. Úlohou 

těchto serverů bude zajišťovat databázový stroj a aplikační server pro webové služby pro 

zajištění provozu elektronické spisové služby. Vzhledem k požadavku na vysokou 

dostupnost bude třeba na serverech nainstalovat a zprovoznit službu Windows Failover 

Cluster o dvou nodech pro každou z dvojic serverů.  Pro jejich provoz je nutné v SAN 

založit prostor pro samotný operační systém o velikosti minimálně 50 GB, prostor pro 

provozní zálohy 150 GB a sdílený disk, formátovaný na souborovém systému CVS pro 

provoz kvora clusteru o velikosti 5 GB, disk pro transakční managment 5 GB. V případě 

databázového serveru je třeba přidat další oddíly pro soubory databázového stroje.   

Všechny komponenty plánované pro použití v failover clusteru musí mít splňovat 

požadavky systému pro provoz v clusteru, jinak nebude možné službu spustit. 

Komponenty navržené pro hardware vrstvu tyto požadavky splňují. 

Databázové servery je též třeba navrhnout pro provoz ve vysoce dostupném 

prostředí.  Dodavatel elektronické spisové služby vyžaduje k jejímu provozu produkt 

Microsoft SQL Server 2008 je tedy nutné do databázového clusteru tento software 

nainstalovat v failover režimu. V této konfiguraci bude databázový server schopen vydržet 

výpadek jednoho z nodů clusteru, ať už se jedná o výpadek pouze virtuálního serveru, nebo 

přímo jednoho z fyzických serverů. 

Druhý ze dvou použitých vysoce dostupných clusterů je určen pro provoz webových 

služeb nezbytných pro provoz elektronické služby. Jeho základem bude opět služba 

Windows Failover Cluster a komponenta Windows Server 2008 R2 -  IIS8 

s nainstalovanou podporou pro frameworku .NET. IIS nativně nepodporuje nasazení 

v clusteru, ale podle doporučených postupů výrobce software je nejvhodnějším řešením 

pro failover řešení tzv. „sdílená konfigurace“, umístěná na jednom z clusterových disků. 

Tento postup mám v praxi ověřený a navrhuji jeho použití i v tomto případě. Sledování 

dostupnosti jednotlivých služeb lze testovat připravenými skripty a v případě výpadku 
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zajistí systém spuštění webových služeb na druhé instanci IIS na druhém virtuálním 

serveru, umístěném fyzicky na jiném stroji.  

Kromě serverového prostředí pro elektronickou spisovou službu je třeba v rámci 

projektu technologického centra řešit další služby zahrnující negarantované úložiště 

a poštovní služby pro obce. Vzhledem k tomu, že v tomto případě není specifikována 

platforma nutná pro provoz dané služby, navrhuji provést instalaci virtuálních serverů 

s operačním systémem GNU\Linux.  

Negarantované úložiště nemá vysoké nároky na rychlost, naopak lze počítat 

s rostoucími nároky na kapacitu, navrhuji tedy alokaci potřebného diskového místa na 

sekundárním diskovém poli, připojeném pomocí iSCSI. Pro komunikaci s klientskými 

stroji mimo úřad je vhodný protokol FTP v některé jeho zabezpečených variant. Tento 

protokol je standardizován, rozšířen a implementován v mnoha klientských programech, 

proto by neměl být problém s připojením. Distribuce Centos poskytuje zabezpečený FTP 

server VSFTP, který je možnostmi konfigurace pro tento účel vhodný. 

Poštovní služby zajišťované pro obce je možné též realizovat v prostředí operačního 

systému GNU\Linux. Vhodným poštovním serverem z mého pohledu je SMTP server 

Postfix, který umožňuje hostování poštovních služeb i pro virtuální domény. To umožní 

obcím zachovat si své aktuálně vlastněné domény a elektronickou poštu pouze pomocí 

změny v MX záznamu DNS serveru konkrétní domény předat ke zpracování poštovní 

službě technologického centra. Předpokládám velké množství poštovních schránek, proto 

bude vhodné zahrnout do řešení také LDAP server pro zajištění centrální správy 

přihlašovacích údajů ke službám technologického centra. LDAP bude využito i pro 

autorizaci uživatelů negarantovaného úložiště a bude provozováno v režimu dvou 

samostatných synchronizovaných nodů v master/slave režimu, aby nedocházelo 

k výpadkům v provozu celého poštovního serveru. Vzdáleně přistupovat k poštovním 

schránkám bude možné pomocí protokolů LDAP a POP3, lokálně potom přes webové 

rozhranní. 
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6. Realizace technologického centra 

Na návrh technologického centra, zpracovaný v předchozí kapitole, navazují další 

fáze životnícího cyklu projektu, věnující se implementaci a zavádění technologického 

centra do provozu. 

6.1 Implementace (IM) 

V prvním kroku implementace bylo vypsáno výběrové řízení na dodání navržených 

hardwarových komponent technologického centra. V mezičase mezi zveřejněním 

výběrového řízení a následným zvolením dodavatele, splňujícího požadavky specifikovaní 

v návrhu, probíhala úprava technologické místnost. Zvýšila se kapacita klimatizačních 

jednotek pro možnost udržení stálé teploty i po přidání dalších serverů, instalován byl 

dohledový systém teploty a vlhkosti s možností zasílaná upozornění, přidal se nový 

kamerový systém se záznamem a celá místnost je dovybavena alarmem napojeným na pult 

centrální ochrany. 

6.1.1 Implementace hardwarové vrstvy 

Dodávkou a převzetím komponentů pro technologické centrum začala jejich fyzická 

instalace do připravených rackových skříní v serverovně úřadu. Po namontování serverů, 

diskových polí a aktivních prvků, zkontrolování a připojení všech redundantně 

instalovaných zdrojů pomocí napájecích kabelů do UPS přišlo na řadu zkušební spuštění,  

zatím bez připojení k původní infrastruktuře. Vše proběhlo bez problémů i s testem 

odpojení UPS od rozvodné sítě. Na serverech jsem provedl základní nastavení BIOS, 

managment rozhraní, aktualizaci firmware a nakonfiguroval nainstalované disky 

v interních diskových polích.  

Po dokončení přípravných pracích jsem spustil s externího media operační systém 

obsahující utility pro zátěžové testy – StressLinux. Nejdříve byla samostatně otestována 

operační paměť všech serverů a po úspěšném dokončení těchto testů byl čas na zahořovací 

test všech hlavních subsystému serverů. Servery úspěšně zvládaly maximální zátěž v řádu 
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desítek hodin, prověřilo se chlazení, funkcionalita komponent a současně i zvolení 

dostatečné kapacity klimatizačních jednotek v serverovně. Na základě výsledků testů, 

zaznamenaných do testovacích protokolů v dokumentaci projektu, jsem přistoupil 

k dalšímu kroku implementace – konfiguraci SAN. 

Obě dodaná disková pole je nutné před prvním spuštěním inicializovat, aktualizovat 

firmware a u iSCSI nastavit TCP/IP protokol na statické adresy. Na každém je vhodné si 

připravit testovací oddíl pro testovací účel. Postupoval jsem takto i v tomto případě 

a založil několik testovacích oddílů s různým nastavením pro účely testování. 

Podle detailního návrhu infrastruktury je dále nutná konfigurace FC a iSCSI 

technologie pro připojení diskových úložišť k serverům. U Fibre Channel infrastruktury 

pro SAN je nezbytné před uvedením do provozu na aktivních prvcích provést tzv. 

zonování, zajištující spojení pouze určitého portu na FC přepínači s konkrétním HBA 

v serveru a portu na primárním diskovém poli. V případě technologického centra jsou 

požadovány dvě optické cesty mezi každým ze serverů a primárním diskovým polem. 

Zálohovací server a pásková jednotka přistupují k FC jednou cestou. Přístup 

k sekundárnímu poli je zajišťován pomocí iSCSI. Nakonfiguroval jsem tedy dva LAN 

přepínače do VLAN a po připojení ethernet kabelů do síťových rozhraní serverů, vznikla 

iSCSI SAN dostupná minimálně dvěma cestami z každého serveru s možností připojení 

dalších zařízení podporujících iSCSI. Po fyzickém propojení a nazonování všech zařízení 

jsem provedl testy. Odolnost proti výpadku jedné z cest na FC i iSCSI infrastruktuře byla 

ověřena a výkon zařízení odpovídal údajům výrobce. Výsledek testů je zaznamenán 

v testovacích protokolech a je uložen v prováděcí dokumentaci. 

Všechny management porty jednotlivých zařízení v rámci technologického centra 

jsem zapojil do vyhrazeného aktivního prvku a adresoval v interním rozsahu TCP/IP 

protokolu, který není součásti hlavní infrastruktury. Servery jsou pro potřeby komunikace 

jednotlivých nodů i při výpadku LAN propojeny sériovým kabelem RS235. 

Otestováním hardware a spojením serverů se SAN nastal čas pro testovací připojení 

technologického centra LAN úřadu. Každý ze serverů je připraven na připojení dvou 

ethernetových portu umístěných na samostatných kartách, což zaručuje odolnost proti 

výpadku jedné karty. Poté, co jsem provedl fyzické připojení všech portů k aktivním 
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prvkům, nastavení statických IP adres a ostatních parametrů pro komunikaci s LAN se 

servery staly součástí LAN úřadu. K testování byl opět použit StressLinux. Testoval jsem 

jak stabilitu při komunikaci s LAN, tak přenosovou rychlost mezi servery pro potřeby live 

migrace. 

Tím lze považovat hardware připravený k nasazení a přikročit k instalaci 

a konfiguraci operačních systémů a dalším komponentům softwarové vrstvy. 

6.1.2 Implementaci základní softwarové vrstvy 

V detailním návrhu je pro servery zvolena distribuce Centos, tvořící též základ pro 

hypervizor XEN, použitý na vizualizaci v tomto projektu.  U každého serveru jsem provedl 

základní konfigurace interních polí do RAID na úrovni 5 a do vzniklého diskového 

prostoru nainstaloval operační systém Centos v minimální konfiguraci. Jednotlivým 

rozhraním jsem finálně nastavil IP adresy, přidělené správcem LAN a zkonfiguroval další 

parametry jako časový server, name servery a hostname. V této fázi bylo třeba zavést 

jména serverů do interního DNS serveru. S ovladači pro navržené FC HBA nebyl problém, 

distribuce obsahuje vše potřebné a FC infrastruktura byla dostupná hned po instalaci 

základního systému. 

Zprovoznění připojení k SAN vyžadovalo před vytvářením oddílů na diskových 

polích instalaci démona pro udržování více fyzických cest – multipath. V distribuci Centos 

je dostupný a drobnou úpravou v konfiguračním souboru se mutipath stal funkční na všech 

serverech technologického centra, jak pro FC, tak pro iSCSI. Drobnou komplikací se 

v průběhu instalace ukázalo přidávání a odebírání zařízení v FC SAN. Nakonec je ale 

možné vše řešit pomocí zápisu přes sysfs do jádra systému a tím zajistit opětovnou detekci 

na jednotlivých FC HBA i bez podpory nástrojů v uživatelském prostoru. Chybu jsem 

reportoval vývojovému týmu démona. 

Hypervizor XEN v distribuci využívá upravené jádro Linux verze 2. 4. 18 se zpětně 

portovanými ovladači a funkcionalitami z novějších verzí jádra. Bohužel použitá verze 

v distribuci byla staršího data, proto jsem využil novější verzi z ověřeného externího 

repositáře. V době realizace projektu byla k dispozici již i nová řada 4.1, ale vzhledem 

k důležitosti projektu jsem dal přednost prověřené verzi 3.4, která je odladěná a prověřená. 
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Instalací potřebných balíčků hypervizor převzal kompletní kontrolu nad hardware 

a vytvořil tzv. doménu zero, ve které se provozují virtualizované servery. Přístup k LAN je 

řešen dvojicí bridžovaných rozhraní k oběma dostupným fyzickým rozhraním. 

Navržený zálohovací systém Bacula nemá k dispozici balíček pro distribuci Centos, 

připravil jsem tedy vlastní binární balíček ze zdrojových kódů a ten nainstaloval na 

všechny servery technologického centra. Konfigurací jednotlivých agentů, hlavního 

serveru, zálohovacích plánů a páskové jednotky je zálohování připravené k provozu. 

K zálohovaní virtuálních serverů za běhu je využit LVM snapshot. 

V podmínkách pro provoz technologického centra je zajištění dohledu nad během 

všech služeb. Pro tento účel jsem pomocí dostupných nástrojů vytvořil vyhrazený virtuální 

server pro provoz navrženého systému Zabbix. 

6.1.3 Implementace aplikační vrstvy 

Zprovozněním virtualizace lze přikročit k instalaci aplikačních serverů, zajištující 

služby pro uživatele v rozsahu úřadu a obcí. 

V návrhu se počítám se dvěma vysoce dostupnými clustery na operačním systému 

Windows Server 2008 R2. V tomto případě nešlo nasadit operační systém GNU\Linux 

z důvodu nekompatibility s elektronickou spisovou službou. Každý z clusterů je tvořen 

dvěma nody a ke své práci potřebuje minimálně jeden disk tzv. kvorum formátovaný 

clustrovým souborovým systémem, uložený na diskovém poli připojeném FC a dostupný 

z obou nodů více fyzickými cestami. V kvoru jsou uloženy všechny informace nutné pro 

provoz clusteru a při výpadku umožní druhému nodu přebrat všechny služby clusteru. 

Podmínkou pro provoz clusteru na operačním systému Windows Server 2008 R2 je 

certifikace všech komponent v clusteru. Operační systém tuto skutečnost prověřuje řadou 

specializovaných testů a v případě neúspěchu neumožní cluster spustit.  

Pomocí nástrojů distribuce jsem připravil konfigurační soubory popisující přidělené 

prostředky pro jednotlivé nody obou clusterů. Na diskovém poli je nutné následně založit 

potřebné sdílené oddíly pro práci clusteru dle specifikace v detailním návrhu. Instalace do 

takto připravených virtuálních serverů proběhla rychle a po nastavení základních 
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parametrů pro komunikaci se sítí, aktualizaci a zátěžových testech jsou všechny nody 

připravené na vytvoření clusteru. 

Takto připravené nody je možné přidat do clusteru a vytvořit dva samostatné vysoce 

dostupné clustery. První cluster je určen pro běh databázového stroje SQL 2008 

podporujícího nasazení v clusteru. Instalace SQL 2008 poskytuje speciální režim instalace 

hlavního nodu a ostatních nodů. V případě této verze SQL bylo zprovoznění celkem 

problematické. Musel jsem aplikovat několik opravných balíčků a úprav instalačních 

skriptů. Ve výsledku je SQL plně funkční. Druhý z clusterů má na starost běh aplikačního 

serveru s podporou webových služeb a NET.  

 Přístup k technologickému centru je naplánován pro velké množství uživatelů, proto 

je nutné zřídit adresářové služby pro centralizovanou správu identit založené na LDAP. 

Základní schéma však LDAP neobsahuje objekty spravující uživatele FTP a pro SMTP 

démona Postfix. Převedl jsem tedy dostupné schéma do nového formátu a rozšířil základní 

strom o tyto objekty. Vše potřebné pro konverzi i dohraní schéma je dostupné v distribuci 

Centos. Na jiném stroji ve stávající infrastruktuře existuje ještě jedna replikovaná instance 

LDAP serveru, která v případě výpadku hlavní instance umožní ověření uživatelů. 

Úřad při své činnosti produkuje velké množství dokumentů, řádově tisíce měsíčně, 

následně digitalizovaných a ukládaných elektronickou spisovou službou do centrálního 

úložiště.  V projektu je řešeno i toto úložiště a jeho online replikace na druhé diskové pole. 

K řešení ukládání těchto dokumentů jsem vytvořil další instanci vyhrazeného virtuálního 

serveru s nainstalovaným FTP serverem, využívající diskového prostoru, spravovaném 

pomocí LVM na primárním poli. Spisová služba ukládá do tohoto prostoru své dokumenty 

pomocí FTP protokolu.  
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Obr. 6 – Úložiště elektronické spisové služby.[16] 

 

Pro potřeby negarantované úložiště pro obce regionu jsem nainstaloval další virtuální 

server s operačním systémem GNU\Linux. Diskový prostor na sekundárním diskovém poli 

je pro server dostupný přes iSCSI a na serveru je též nainstalován FTP server s možností 

zabezpečeného přístupu a nastavení uživatelských diskových kvót. Ověření uživatelů je 

svěřeno LDAP serveru. 

Server elektronické pošty s podporou virtuálních domén jsem umístil do dalšího 

virtuální server. Uživatelské účty jsou uloženy v LDAP. 

K dokončení implementace aplikační vrstvy zbývalo vyřešit problematiku portálu 

úředníka a helpdesk pro provozované aplikace. Výběrem z několika dostupných 

portálových produktů se ukázal ve výsledku nejlepším projekt Liferay, obsahující potřebné 

workflow a integrovaný DMS pro správu zveřejňovaných dokumentů. Ke svému provozu 

potřebuje Java aplikační server Tomcat a databázový stroj. Z těchto důvodů jsem 

nainstaloval další virtuální server vyhrazený pouze pro provoz portálu. O ověření uživatelů 

a přidělení práv v rámci portálu se opět stará centrální LDAP. 
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Helpdesk byl v minulosti na úřadě provozován. Implementaci jsem před pár lety 

řešil, tudíž stačilo data migrovat do nového prostředí a rozšířit uživatelský interface pro 

správu úkolů. 

6.2 Zavádění (ZA) 

Ukončením implementační fáze a finálním otestováním celé infrastruktury je projekt 

technologického centra připravený na další krok definovaný v metodice MMDIS – 

zavádění. V této fázi probíhá příprava aplikací na provoz.  

V případě technologického centra šlo hlavně o export databází interních agend úřadu 

a následný import do nového databázového clusteru a instalaci nových softwarových 

modulů pro elektronickou spisovou službu. Aktualizaci klientských stanic byl proveden 

automatizovaně v režii specializovaného modulu spisové služby. Uživatelské účty 

a přístupy jsou uložené v databázích, nebylo je tedy třeba komplikovaně migrovat.  

Na aplikačním clusteru proběhla instalace Net modulů pro práci webových služeb 

a jejich integrace s novým databázovým clusterem.  

Vytvořením nových zálohovacích plánů a údržbových skriptů bylo aplikační 

prostředí připraveno na zkušební provoz. Celá infrastruktura technologického centra byla 

znovu kompletně otestována na odolnost proti výpadku proudu a jednotlivým 

komponentům infrastruktury. Aplikační a databázový server prošly testy při simulaci 

výpadku jednoho z  nodů bez problémů a zvládají zajistit nepřerušený běh všech 

provozovaných aplikací počítajících s provozem ve vysoce dostupném prostředí. 

Dohledový systém reagoval podle předpokladů a reportoval všechny výpadky služeb 

během testů a některé se snažil aktivně řešit. 

Sada uživatelských testů provedených na spisové službě potvrdila funkcionalitu 

všech hlavních procesů a její připravenost na ostrý provoz. 

Zkušební provoz negarantovaného úložiště byl spuštěn prezentací možností 

starostům obcí v prostorách úřadu a následnou instalací FTP klientů pro zabezpečené 

připojení v obcích, které se rozhodly negarantované úložiště využít.  



Eduard Černý: Návrh a realizace technologického centra pro obce regionu. 

2012  48 

Před ostrým provozem bylo nezbytné připravit migraci elektronické pošty ze 

stávajícího řešení s uživatelskými účty uloženými v databázi do objektů uložených v 

LDAP. Bohužel i přes snahu se nepodařilo migraci automatizovat, jde o velmi rozdílný 

způsob uložení. Převod jsem musel provést ručním založením nových účtů. 

Zaškolení uživatelů spisové služby nebylo nutné, protože z uživatelského hlediska 

nedošlo k žádným změnám. U interního oddělení IT jsem prováděl zaškolení průběžně 

v rámci jednotlivých kroků implementace.  

Posledním krokem zaváděcí fáze bylo vyhodnocení zkušebního provozu 

a dopracování dokumentace projektu a provozní dokumentace. 

6.3 Provoz a údržba (PU) 

Zkušební provoz proběhl úspěšně a nic nebránilo uvedení technologického centra do 

rutinního provozu. Všechny požadované aplikace jsou nainstalované a v provozu podle 

požadavků projektu. Požadovaná dokumentace předána firmě řešící dotační managment 

k dořešení financování projektu. Infrastruktura je připravena reagovat na budoucí 

požadavky v pokračující integraci veřejné zprávy a na příchod centrálních registrů. Na 

technologickém centru je prováděna běžná provozní údržba a aktualizace. V době psaní 

této práce nedošlo k žádným závažným problémům. 

V této fázi životnosti projektu již není možné čerpat finance z dodací. Následný 

rozvoj a údržba je plně financován úřadem. 
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7. Zhodnocení výsledků 

7.1 Přínos realizace projektu pro úřad a obce regionu 

Hlavním přínosem celého projektu je podpora eGovermentu v regionu, zvýšení 

transparentnosti výkonu veřejné správy, zkvalitnění a zefektivnění činnosti úřadu.   

Realizace technologického centra umožnila úřadu upgradovat kompletně stávající 

infrastrukturu a umožnit tak další rozvoj služeb občanům, který by pouze s rozpočtu města 

nebylo možné financovat a díky nasazení svobodných technologií i výrazné snížení 

finančních nároků na chod úřadu.  

Nasazením nových agend v rámci technologického centra se z pohledu občana zvýší 

dostupnost informací z centrálních registrů, sníží se administrační zátěž a díky integraci 

agend se zrychlí reakce úřadu. Pro občana je zajímavá i možnost návazné podpory 

realizace projektu CzechPoint@Home. Zaměstnanci úřadu využijí vylepšenou 

elektronickou spisovou službu a zvýší se efektivnost jejich práce díky dalším navazujícím 

projektům jako je vnitřní integrace úřadu, propojování agend a dostupnost důležitých 

informací na jednom místě v portálu úředníka. 

V případě obcí je hlavní přínos technologického centra v dostupnosti 

negarantovaného úložiště dokumentů s dostatečnou kapacitou pro ukládání neuzavřených 

a nedokončených spisů, které vznikají v rámci dalších projektů veřejné správy týkajících se 

digitalizace a ukládávaní dat. Úložiště umožňuje též provádět zálohy dat klientů a tím 

minimalizovat ztráty při závadě na pracovních stanicích v obcích. Díky centrální 

bezpečnostní politice při vzdáleném přístupu k technologickému centru z obcí došlo i 

ke sjednocení ICT v lokacích mimo rámec úřadu. V případě zájmu by bylo možné 

v budoucnu nabídnout obcím i hostování elektronické spisové služby. 

Z legislativního hlediska technologické centrum zajistilo podmínky pro plnění 

legislativních povinností v oblasti spisové služby a archivace v rámci zákona o archivnictví 

a spisové službě, datových schránkách a zákona o základních registrech. 
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7.2 Přínos technologického centra pro systém veřejné správy 

Přínos integrace technologického centra do celého systému veřejné správy nejlépe 

ilustruje uvedené schéma na obrázku 7.   

 

Obr. 7 – Architektura technologických center. [16] 
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 Z technologického pohledu je dalším přínosem sjednocení infrastruktury v rámci 

celého systému veřejné zprávy a vytvoření prostředí připraveného na další projekty v rámci 

elektronizace veřejné zprávy v budoucnosti. Vytváří tak, kromě jiného, technologickou 

základnu pro projekty eGON center a je jednou ze tří základních složek. (technologická, 

vzdělávací, administrativní). 
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8. Závěr 

Financování projektů z fondů Evropské unie je v současné době hojně používaný 

způsob realizace ICT projektů umožňující rozvoj v mnoha podnicích a úřadech i přes  

jejich omezené rozpočty. I z těchto důvodů jsem v úvodních kapitolách této práce 

shromáždil informace týkající se struktury, žádostí a organizace dotací z fondů Evropské 

unie a programů vhodných pro financování rozvoje ICT v podnicích a veřejné správě. 

Navazující detailní popis povolených aktivit a nepovolených aktivit v rámci projektu 

financovaných z fondů Evropské unie je základem pro výběr vhodného programu. 

Pro úspěšné dokončení projektů financovaných z dotací EU je velmi důležité splnit 

všechny požadavky stanovené při žádosti o dotaci, doložit splnění všech stanovených cílů 

a průběžně kontrolovat stav projektu během stanovené doby udržitelnosti. Vhodným 

nástrojem pro zvládnutí tohoto úkolu jsou metodiky pro řízení ICT. Do své diplomové 

práce jsem zařadil základní charakteristiku tří metodik CobiT, ITIL a ISO/IEC 2000, které 

patří v praxi k nejvíce nasazovaným v oblasti ICT.   

Pro potřeby návrhu a realizace technologického centra jsem zvolil metodiku 

MMDIS, která je z mého pohledu nejvýhodnější pro návrh projektu tohoto rozsahu. Celý 

návrh jsem rozdělil do předepsaných fází životního cyklu daného metodikou a zpracoval 

na základě multidimenzionálního principu. Výsledkem mého návrhu je nová infrastruktura 

úřadu splňující požadavky vysoké dostupnosti, realizována na otevřených technologiích 

plně integrována a kompatibilní s původní infrastrukturou. Nasazením svobodného 

software jsem zajistil úřadu velkou finanční úsporu a tím i udržitelnost po dobu 

předepsaných pěti let. Hlavním problém v případě nasazení placeného řešení byla nutnost 

platit velké poplatky za udržovaní licencí pro jednotlivé produkty z rozpočtu města, což 

v současné době není finančně reálné.   

 Na základě detailní analýzy jsem provedl instalaci a konfiguraci serverového 

hardware, diskových polí a SAN. Následné otestování prověřilo funkčnost a do takto 

připraveného prostředí jsem provedl instalaci virtualizovaných serverů realizující 

jednotlivé služby technologického centra tak, jak je požadováno v zadání projektu. 
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Během realizace nedošlo k zásadním problémům, přesahující rámec běžných 

komplikací při instalacích podobného rozsahu. Objevilo se několik softwarových chyb, 

hlavně v oblasti vysoce dostupných funkcích, které ale bylo možné řešit dodatečnými 

opravnými balíčky od dodavatele v rozumném čase, bez ohrožení termínu dokončení 

projektu.  

Technologické centrum je v současnosti několik měsíců v rutinním provozu. Během 

této doby nedošlo k závažnějším provozním problémům.  Poskytuje své služby obcím 

regionu a v rámci úřadu je plně funkční elektronická spisová služba a ostatní agendy.   

Návrh podle metodiky MMDIS se osvědčil, projekt jsem úspěšně realizoval 

a dokončil v požadovaném termínu a myslím si, že s drobnou modifikací a aktualizací je 

použitelný i pro další nově budovaná technologická centra v rámci dalších úřadů.  

Do budoucna je naplánováno další rozšíření v rámci nasazení centrálních registrů 

a dalších služeb v oblasti elektronizace veřejné správy. Budou spuštěny další aplikace pro 

služby občanům a zlepšení komunikace mezi subjekty veřejné správy. V návrhu je s tímto 

počítáno a technologické centrum je i na tyto budoucí výzvy dobře připraveno. 
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