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Anotace  

 

V předložené práci je popsán způsob ukládání dat v informačních systémech městských 

úřadů a městské policie, s jejich rozdíly, přednostmi a nedostatky. V praktické části jsou 

zpracovány a vysvětleny změny vedoucí ke zlepšení zabezpečení a rychlosti předávání dat 

v informačním systému městské policie na městské pobočce Žatec.  

 

Klíčová slova: informační systém, městský úřad, městská policie, správa dat, zabezpečení 

dat 
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Summary  
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Seznam použitých zkratek 

EZS  … elektronický zabezpečovací systém 

FDDI  … fiber distributed data interface 

HDD  … hard disk drive 

HW  … hardware 

IS  … informační systém 

IZS  ... integrovaný záchranný systém 

JPEG/JPG … Joint Photographic Experts Group 

LZW  … Lempel-Ziv-Welch 

MěP  … městská policie 

MěÚ  … městský úřad 

MKDS  … městský kamerový dohlížecí systém 

NAS  … Network Attached Storage 

PC  … personal computer 

PCO  … pult centrální ochrany 

PČR  … policie České Republiky 

PS  … počítačová sít, počítačové sítě 

RAID  … redundant array of independent disks 

RZS  … rychlá záchraná služba 

ŘMP  … ředitel městské policie 

SMB  … server message block 

SSD  … solid-state drive 

SW  … software 

TCP/IP … Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TIFF  … Tag Image File Format 

USB  … universal serial bus 

UTP  … unschielded twisted pair 

V/LAN … virtual/local area network 

VM  … virtual machine 

ZŘMP  … zástupce ředitele městské policie 
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Úvod  

 

Bakalářská práce je tvořena teoretickou částí, která popisuje jednotlivé termíny a 

jejich vzájemné vztahy z oblasti počítačových sítí, ukládání a ochrany dat. Další částí práce 

je popsání současného stavu správy dat u MěÚ a MěP. Poslední a velmi podstatnou 

kapitolou je návrh na zlepšení daného systému správy dat v konkrétním případě služebny 

MěP v Žatci. 

Cíl práce je popsat současný systém správy dat MěÚ a MěP a navrhnout zlepšení 

správy dat u MěP na služebně Žatec. 
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1. Centrální ukládání a správa dat 

1.1 Počítačová síť 

Abych mohl popsat jak s daty pracovat a kam je ukládat, musím začít u počítačové sítě 

jako základu. Počítačová síť je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují 

spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle 

určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv. 

Historie sítí sahá až do 60. let 20. století, kdy začaly první pokusy s komunikací počítačů. 

V průběhu vývoje byla vyvinuta celá řada síťových technologií. V poslední době jsou 

všechny sítě postupně spojovány do globální celosvětové sítě internet, která používá sadu 

protokolů TCP/IP[9]. 

Síťová architektura představuje strukturu řízení komunikace v systémech, tzn. souhrn 

řídicích činností umožňujících výměnu dat mezi komunikujícími systémy. Komunikace 

a její řízení je složitý problém, proto se používá rozdělení tohoto problému do několika 

skupin, tzv. vrstev. Členění do vrstev odpovídá hierarchii činností, které se při řízení 

komunikace vykonávají. 

Topologie sítí 

Klíčovou úlohu v počítačových a informačních sítích mají takzvané aktivní síťové prvky. 

Jejich úkolem je sdružovat či rozbočovat komunikační kanály, provádět přeměnu druhu 

rozhraní a zajišťovat různé řídicí a bezpečnostní funkce v síti. Zapojením těchto prvků se 

zabývá topologie sítí. 

Typy topologie sítí 

Topologií sítě se rozumí vzájemný vztah jednotlivých uzlů sítě (počítačů, aktivních prvků 

atd.) z pohledu uspořádání propojovacích cest. V principu rozlišujeme základní topologie 

sítí: 

• Sběrnicová topologie (bus) – kabel prochází okolo všech počítačů, nerozvětvuje se 

(Ethernet s koaxiálním kabelem). Délka sběrnice bývá prakticky omezena asi na 180 až 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D�
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEivatel_%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_v%C4%9Bda%29�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dorozum%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD�
http://cs.wikipedia.org/wiki/1960-1969�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dorozum%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol_%28informatika%29�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunikant&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrstva_%28informatika%29&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivn%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5ov%C3%BD_prvek&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunika%C4%8Dn%C3%AD_kan%C3%A1l&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhran%C3%AD_%28informatika%29�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabel�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethernet�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koaxi%C3%A1ln%C3%AD_kabel�
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300 metrů. Toto uspořádání se používá především v menších sítích. Mezi nevýhody patří 

náchylnost sítě na přerušení sběrnice. Následuje totální výpadek celé sítě (resp. segmentu 

sítě). 

• Hvězdicová topologie (star) – všechny počítače připojeny k aktivnímu prvku 

(Ethernet s kroucenou dvojlinkou). Toto uspořádání již není tak náchylné na poruchy. 

Nevýhodou je velká spotřeba spojovacího materiálu, potažmo nákladů. 

• Kruhová topologie (ring) – spojení je uzavřeno a vznikne propojením obou konců 

sběrnice (FDDI) 

• Stromová topologie (tree) – propojení více hvězdicových sítí (typicky v LAN) 

• Samostatný počítač (virtuální síť) 
 

  

Obr. 1: Topologie počítačových sítí 

 

U Městské policie v Žatci je použita Stromová topologie, kde jsou jednotlivá PC propojeny 

pomocí SWITCHů. Přes SW CISCO 3560 je síť propojen se sítí Městského úřadu. Data se 

ukládají na HDD v PC na služebně. Záloha se provádí na CD a na server MěÚ. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethernet�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kroucen%C3%A1_dvojlinka�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ssb%C4%9Brnice_%28informatika%29&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D�
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1.2 Úložiště dat 
Na jaká media je možno ukládat data popíšu v tabulce 

Medium Popis kapacita 

Disketa používána v devadesátých letech minulého století, v dnešní době 

nevyužívána z důvodu kapacity a snadného poškození 
1,4 MB 

Magnetická 

páska 

dlouhou dobu nejvíce používané medium pro zálohování a archivaci dat, 

nové pásky jsou již dnes rychlejší než pevné disky, nevýhodou je vysoká 

pořizovací cena páskové jednotky, výhodou pak nízká cena médií 

2 TB 

Pevný disk 

HDD 

poměr kapacita/cena disku se čím dál více zlepšuje, to dělá pevný disk 

soupeřem pro magnetické pásky, výhodou disku je nízká přístupová 

doba, kapacita a snadnost použití 

4 TB 

 

NAS pevný disk nebo pole pevných disků, které je připojeno k lokální síti, 

může se jednat o jednoúčelové zařízení nebo server 
X x 4 TB 

CD výhodou u těchto medií je hlavně cena a dostupnost pro všechny počítače 

s optickou mechanikou 
700 MB 

DVD nejrozšířenější a dnes cenově nejvýhodnější medium 9,4 GB 

Bluray, 

HD-DVD 

výhoda velká kapacita, nevýhoda stále větší cena, do budoucna se dá 

očekávat, že nahradí DVD 
50 GB 

Paměťové 

karty 

např. SD, Memory Stick používají se nejvíce ve fotoaparátech, 

telefonech, tabletech, videokamerách 
16 GB 

USB flash 

disky 

používají se pro jednoduché přenášení dat přes USB, velká výhoda je 

malá velikost 
16 GB 

SSD neobsahuje pohyblivé části, výhoda je velká rychlost, nevýhoda zatím 

cena a menší kapacita oproti HDD, omezený počet zapisovacích cyklů a 

tím nižší životnost 

1 TB 

 

• Vzdálená zálohovací služba 

Vysokorychlostní internet se stává již běžnou součástí firem i domácností, proto popularita 

zálohovací služby přes internet (do tzv. cloudu, o kterém více v kapitole 4) roste. Tato 

varianta zálohování zabraňuje možnému zničení záloh v důsledku požáru, povodní či 

jiných nenadálých situací. Nevýhodou naopak může být pomalejší průběh zálohování 

v porovnání s klasickými paměťovými medii a v neposlední řadě také zneužití citlivých dat 

ze záloh třetí osobou (hacker), která se může k těmto datům nelegální cestou dostat. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%BD_disk�
http://cs.wikipedia.org/wiki/USB_flash_disk�
http://cs.wikipedia.org/wiki/USB_flash_disk�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hacker�
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1.3 Formáty pro digitální fotografie 

 

U městské policie se pořizuje různá fotodokumentace, která se musí zpracovat. Jedná se 

většinou o fotografie vozidel nebo fotografie místa činu, které slouží jako důkazní materiál, 

či dokládají skutečný stav věci. Jelikož je několik formátů, tak zde popíši 3 základní.  

 

RAW - z anglického syrový, neupravený 
Tento soubor není přímo fotografickým souborem, obsahuje však data potřebná k jeho 

vytvoření. Je velmi oblíben profesionálními fotografy. Formát RAW je přirovnatelný 

k fotografickému negativu, neboť lze podobně jako u negativu ovlivnit výslednou 

fotografii. Výrobci fotoaparátů vytváří specifické raw soubory a nazývají je pak svými 

vlastními označeními. U Canonu je to například .CRW nebo CR2, u Olympusu .ORF 

Nikon pak tyto soubory nazývá NEFF. 

+ výhodou RAW formátu je množství úprav v grafickém editoru které lze provést 

bezztrátově 

+ software k editaci těchto formátů je dodáván standartně výrobci fotoaparátů v základním 

softwarovém balíčku 

- oproti uložení v JPG je tu několikanásobný nárůst záboru místa na paměťové kartě 

 

TIFF - Tag Image File Format  
Tento formát je mnohem méně využívaný než formát JPEG. Velikost TIFF souboru je 

možné bezztrátově zmenšit LZW kompresní metodou.  

+ při editaci nedochází u TIFFu ke ztrátě kvality 

- snímky jsou datově několikanásobně větší než při použití komprimovaného JPEG 

 

JPG/JPEG - Joint Photographic expert Group 
Formát, který je nejrozšířenější v digitální fotografii. Tento formát však využívá ztrátovou 

kompresi dat.  

+ možnost nastavení velikosti komprese, je proto i využívaný pro použití na webových 

stránkách 
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+ vyšší kompresní poměr je pak využitelný především pro snímky k použití na webových 

stránkách pro jejich rychlejší načítání 

- u vyšší komprese ztráta kvality 

 

Z těchto formátů je nejrozšířenější JPEG a TIFF, rozdíl mezi nimi je, že JPEG používá 

ztrátovou kompresy a TIFF je bezztrátový a tudíž náročnější na data, ale fotografie je 

kvalitnější. Některé dnešní fotoaparáty nabízejí jen ukládat fotografie v JPEG, kde je 

možno volit velikost komprese v několika stupních. 

 

1.4 S jakými daty se pracuje u Městské policie 

Zde bych chtěl popsat, s jakými daty pracuje městská policie. 

V prvé řadě se jedná o data všech událostí, data přestupků a přestupců, data trestných činů 

a pachatelů, evidence asistencí a další činnosti Městské policie. Ke správě těchto dat je již 

několik aplikací, např. program Strážník, ARBI, MEMPHIS. Informační systém pro 

městskou policii usnadňuje vytváření a správu agend, které městská policie vede, a které 

jsou nezbytnou součástí její práce na poli zajišťujícím pořádek a bezpečnost ve městech.  

Na pořizování dat do IS se podílejí přímo nejen lidé, kteří jsou na centrále MěP, ale 

především strážníci, kteří jsou těmi, kdo nejvíce přicházejí do styku s událostmi v terénu. 

Program Strážník blíže popíšu v 3. kapitole této práce.  

Další data, s kterými Městská policie pracuje, je různá fotodokumentace, např. foto 

dopravních přestupků, místa činu, poškozené věci. Většina Městských policií provozuje 

kamerový systém (MKDS), jehož záznam je velice náročný na datovou kapacitu. Spousta 

dat je uchováváno i v nepraktické tiskové podobě, např. předávky služby, předávky aut a 

další. Tyto data by bylo výhodnější předělat do elektronické podoby. 

Mezi další data, která spravuje Městská policie, patří i skladová evidence ve které je 

evidována výstroj, pomůcky a další prostředky strážníků. 
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2. Ochrana dat 

2.1 Obecné pohledy na ochranu dat 

 

Na ochranu dat můžeme pohlížet z několika odlišných pohledů. Tyto pohledy jsou dány 

především důvodem k této ochraně: 

• Ochrana dat před fyzickou ztrátou dat, 

o Degradace dat, 

o Úplná ztráta dat, 

• Ochrana před přístupem neoprávněné osoby k datům, 

o Zpracování dat nepovolanou osobou, 

o Neautorizované pozměnění dat, 

• Zákonné povinnosti při správě dat, 

o Ochrana osobních údajů, 

o Ochrana informací v důvěrném, tajném a přísně tajném režimu. 

 

Ochrana před fyzickou ztrátou dat je taková činnost kdy je třeba zajistit, že po uložení 

budou data stále dostupná v kvalitě, ve které byla pořízena. Degradace dat je takový stav 

dat, kdy se data jeví jako dostupná a použitelná, ale jsou technicky nebo programově 

poškozena tak, že se ztrácí jejich informační kvalita. Degradace je obecně hůře 

detekovatelný stav a úspěšná ochrana je nad rámec tohoto pojednání. Problematikou 

ochrany proti ztrátě dat se zaobírá kapitola 2.2. Ochrana před přístupem neoprávněnou 

osobou tedy ochrana před kompromitací dat. Kapitola 2.3 se plně zaobírá touto 

problematikou v rozsahu této práce. 

Zajištění zákonných povinností při správě dat je nad rámec této práce ale je třeba mít na 

paměti především Zákon o utajování osobních údajů, Zákon o obecních zastupitelstvech a 

zákon o policii. 

2.2 Ukládání dat a jejich fyzická ochrana 

Jak bylo zmíněno v kapitole 1, data ukládáme na centrálních úložištích a v lokálních 

počítačích. Zatímco v lokálních počítačích se data ukládají především dočasně tak 
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v centrálních úložištích jsou uložen dlouhodobě a pro potřeby následných analýz. Proto i 

nároky na ukládání dat jsou u dat uložených lokálně a centrálně odlišná. 

Z hlediska práce s daty můžeme data rozdělit na statická a dynamicky se měnící. Typická 

statická data jsou soubory vzniklé při zpracování. Například dokument typu Excel či Word 

je statický dokument jednou vytvořen a případně následně modifikován v přesně 

stanovených časových úsecích. Je zcela výjimečný případ, kdy by s tímto dokumentem 

pracoval více než jeden člověk. 

Typickým příkladem dynamických dat jsou databáze. Tato data jsou uložena ve velkých 

datových úložištích a pracuje s nimi v jednom okamžiku velké množství uživatelů. 

U statických dat hrozí menší riziko poškození souboru než u dat dynamicky se měnících. 

Z tohoto důvodu je třeba navrhnout správné strategie pro ukládání a distribuci dat včetně 

strategie pro archivaci dat. 

Archivace dat je obecně problém operační dostupnosti dat. Pokud je požadavek na 

dostupnost dat v rámci pracovní doby je možno zajistit nepříliš náročné a nepříliš 

sofistikované řešení na archivaci dat po běžné pracovní době. Naproti tomu u dat, která 

musí být stále dostupná, je třeba vytvořit sofistikovaný systém práce se systémy tak, aby 

bylo možno vytvořit servisní okna, ve kterých jsou data bezpečně zálohována. 

Platí, že data na lokálních nosičích by měla být na nich jen po dobu nezbytně nutnou a pak 

by měla být přenášena na centrální systémy. Pokud toto není možno zajistit, je třeba 

realizovat systém archivace dat na lokálních počítačích. Systémy, které toto zajišťují, jsou 

drahé a jsou náchylné na chyby. 

Zálohování je vytvoření záložní kopie dat, tato kopie je uložena na jiném datovém nosiči či 

místě. Záložní data jsou využívána v případě ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce 

s daty uloženými v minulosti. Zálohování probíhá nepravidelně nebo pravidelně dle plánu. 

Při zálohování většího množství dat se obvykle používá specializovaný program, který celý 

proces zálohování usnadňuje. Pro zálohování většího množství dat je možné použít také 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Datov%C3%BD_nosi%C4%8D�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program�
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specializovaná zařízení (hardware), která pracují poloautomaticky nebo plně 

automatizovaně. 

2.2.1 Ukládání dat 

Data jsou uložena buď na discích anebo v diskových polích. Uložení na discích by se 

nemělo provádět pro data, kde hrozí jakékoliv riziko při ztrátě dat. Datová pole jsou lépe 

uzpůsobena pro bezpečné uložení dat z hlediska fyzické poruchy datového nosiče. 

RAID pochází z anglického Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks 

(vícenásobné diskové pole nezávislých disků) je v informatice metoda zabezpečení dat 

proti selhání pevného disku. Zabezpečení je realizováno specifickým ukládáním dat na 

více nezávislých disků, kdy jsou uložená data zachována i při selhání některého z nich. 

Úroveň zabezpečení se liší podle zvoleného typu RAID, který je označován čísly 

(nejčastěji RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5 či RAID 6).  

Pojem RAID vznikl v roce 1988, kdy byla Univerzitou California – Berkeley vydána 

publikace A Case For Redundant Arrays of Inexpensive Disks (David Patterson, Randy 

Katz a Garth Gibson)[8].  

 

Obr. 2: RAID 5[8] 

RAID je často používán na serverech, avšak je nutné si uvědomit, že RAID nenahrazuje 

zálohování dat. Čím vyšší číslo u RAIDu tím sofistikovanější metoda ochrany dat. Pro 

ilustraci RAID 0 je prosté zrcadlení, kdy každý soubor je ukládán na dva disky a disky jsou 

datově identické. Dlouhodobě nejpoužívanější byl systém RAID 3, který je ale v současné 

době nahrazován RAID 5 a 6. Velmi zjednodušeně se dá říct, že systém RAID 3 je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika_%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_v%C4%9Bda%29�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Data�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%BD_disk�
http://cs.wikipedia.org/wiki/1988�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Server�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1loha_%28informatika%29�
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sestaven z 5 disků. 4 z nich jsou datové a 5. je paritní. Na zmíněných 4 discích jsou 

ukládána data a to vždy tak aby jediný soubor byl rozložen po dvou discích a jejich paritní 

součet (checksumy ukládaných dat) jsou uloženy na disku paritním. Oproti RAID 0 se tak 

ušetří část datové kapacity, Data nejsou uložena 2* ale nejvýše 1,25* (checksum je nejvýše 

25% původní velikosti souboru). 

Odlišné způsoby ukládání dat jsou realizovány buď softwarově, nebo hardwarově. Při 

softwarovém řešení obsluhuje zápis do pole RAID operační systému. Tato varianta je 

levnější, ale má sníženou rychlost. Hardwarové řešení tyto nedostatky odstraňuje pomocí 

speciálního zařízení, které je obvykle připojeno samostatně na počítačovou síť a obstarává 

obsluhu RAID samo a hlavní procesor počítače není zatěžován a komunikuje s daným 

počítačovým polem jen příkazem zápis či čtení. 

Typické diskové pole je připojeno na počítačovou síť (má vlastní síťovou kartu) ale i 

vlastní pevné připojení k serveru. Pole má vlastní procesor, který řídí zpracování dat jejich 

rozdělování na příslušné řadiče disků a provádí komparační výpočty, kterými vytváří 

záložní uložení dat. Zařízení má obvykle zdvojené až ztrojené jednotlivé komponenty. 

Tedy má 2 řadiče pro každý fyzický disk, má dva až 3 elektrické zdroje, má vlastní 

vyrovnávací paměti atd. atd. 

Pokud dojde při provozu RAID pole k výpadku některého disku (resp. členu pole), dostane 

se pole do tak zvaného degradovaného stavu, ve kterém je jeho výkon typicky nižší, avšak 

stále jsou všechna uložená data k dispozici. Po výměně havarované komponenty se 

komponenta (typicky disk) začlení do pole (hot add). Po tomto stavu začne rekonstrukce 

pole, při které jsou dopočítány chybějící údaje a zapsány na disk který se výpadku účastnil. 

Data jsou typicky během rekonstrukce stále přístupná. Po dokončení rekonstrukce je RAID 

pole opět synchronizováno. Někdy je v poli trvale k dispozici rezervní disk (spare), proto 

může být rekonstrukce pole zahájena zcela automaticky a ihned po výpadku komponenty a 

nemusí se čekat na její výměnu. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Software�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procesor�
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2.2.2 Typy záloh 

Pro různé podmínky se používají různé strategie zálohování. Volba správné strategie je 

závislá na tom, jestli je potřeba se zálohami pracovat velmi často nebo je naopak 

požadována maximální délka archivace zálohovaných dat. Existují i další kritéria, která 

odrážejí konkrétní specifické podmínky. [5] 

Nestrukturovaná - nestrukturovaným úložištěm může být větší množství disket, CD, 

DVD medií s minimem informací o záloze. Tento způsob je nejjednodušší. 

Úplná – Inkrementální - tento model má za cíl vytvořit více kopií zálohovaných dat 

vhodnějším způsobem. Nejdříve je provedena úplná záloha všech dat. Posléze je 

prováděna inkrementální záloha (ukládány jsou pouze soubory, které se změnily od 

předešlé úplné nebo inkrementální zálohy). Hlavní nevýhodou je potřeba pracovat s úplnou 

zálohou a následně se všemi inkrementálními zálohami až k požadovanému okamžiku 

zálohy, což může být velmi náročné na pracovní prostor. 

Úplná – Rozdílová - rozdíl oproti předešlé metodě je v tom, že po úplné záloze se každá 

částečná záloha zachytí všechny soubory vytvořené nebo změněné od vytvoření úplné 

zálohy, třebaže některé už jsou obsaženy v předešlé částečné záloze. Výhodou je, že 

obnova zahrnuje obnovení pouze poslední úplné zálohy, a potom její překrytí poslední 

rozdílovou zálohou, takže je proces obnovení více odolný vůči defektu média se zálohou. 

Zrcadlová - Reverzně přírůstková - model obsahuje zrcadlo reflektující stav systému po 

poslední záloze a historii přírůstkových záloh. Výhodou je, že máme neustále k dispozici 

aktuální plnou zálohu a ukládáme pouze historii změn. Každé zálohování se automaticky 

promítá do zrcadla a soubory, které byly změněny, jsou přesunuty do přírůstkové zálohy. 

Tato metoda se nehodí pro přenosná media, protože každá záloha musí být provedena 

pomocí srovnání se zrcadlem. 

Průběžné zálohování dat - metoda využívá místo plánovaných periodických záloh 

okamžitý zápis každé změny do žurnálu změn (logu). Provádí se ukládáním bytů nebo 

celých bloků dat místo ukládání celých změněných souborů. Průběžný záznam změn 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompaktn%C3%AD_disk�
http://cs.wikipedia.org/wiki/DVD�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Log�
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v žurnálu umožňuje získat obraz dat v minulosti. Naproti tomu prosté zrcadlení dat na 

druhý disk (např. RAID 1) stav v minulosti nezachycuje. 

U všech výše popsaných metod ale platí, že objem dat postupně roste nade všechny meze. 

Z tohoto důvodu je třeba zvolit takovou strategii, aby vlastní režie záloh postupně 

neznamenala degradaci systému jako celku a aby režie se zálohami nebyla v řádovém 

rozdílu se zpracováním primárních dat. 

Typickým představitelem jsou databáze. U databází se provádí periodická úplná záloha dat 

a od této zálohy se provádí záloha formou průběžné zálohy logů. Pokud bychom někdy 

v budoucnosti potřebovali restaurovat poškozenou databázi, vyzvedneme z archivního 

úložiště úplnou zálohu dat a následně dohrajeme všechny transakční logy do databáze, 

čímž získáme plnohodnotnou kopii. Zpracování logů je ale časově náročné, a pokud 

bychom měli například požadavek, že data musí být restaurována do 6 hodin od zjištění 

závady, jsme schopni vypočítat po jak dlouhou dobu je možno vytvářet logové zálohy a 

kdy je již třeba provést úplnou zálohu databáze a zahájit nový inkrementální logový 

archivační cyklus. 

2.3 Zabezpečení počítačových sítí 

Zabezpečení počítačových sítí (PS) [5], zvláště vůči nežádoucímu přístupu z Internetu i 

riziku útoku ze vnitř, je problém, jehož dopad si začíná uvědomovat čím dál větší množství 

firem a institucí. Ještě před několika lety se na Internetu provozovaly systémy s naprosto 

minimálním zabezpečením. V poslední době je nutná i různá ochrana před útoky z vnitřní 

sítě. 

Zabezpečení webových serverů, firemních dat i aplikací, zachování soukromí při 

elektronické komunikaci a maximální ochranu obchodních transakcí po Internetu již 

předvídavé organizace neponechávají náhodě standardních nastavení svých systémů. Dbají 

o jejich vhodnou konfiguraci, instalují dodatečné bezpečnostní programy nebo vyvíjejí 

vlastní zabezpečené aplikace. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/RAID�
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Počítačová bezpečnost je obor informatiky, který se zabývá zabezpečením informací 

v počítačích (odhalení a zmenšení rizik spojených s používáním počítače). Počítačová 

bezpečnost zahrnuje tyto úkoly: 

• ochrana před neoprávněným manipulováním se zařízeními počítačového systému, 

• ochranu před neoprávněnou manipulací s daty, 

• ochranu informací před krádeží (nelegální tvorba kopií dat) nebo poškozením, 

• bezpečnou komunikaci a přenos dat (kryptografie), 

• bezpečné uložení dat, 

• celistvost a nepodvrhnutelnost dat. 

2.3.1 Bezpečnostní projekt 
 

Aby byla ochrana počítačového systému efektivní, je potřebné vypracovat bezpečnostní 

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

tohoto narušení musí být nejméně adekvátní, spíše neadekvátní v porovnání s hodnotou, 

která je bezpečnostním systémem chráněna. 

 

Části bezpečnostního projektu: zabezpečení fyzického přístupu, počítačového systému, 

informací, ekonomické a právní zabezpečení. 

 

Zabezpečení fyzického přístupu 

Zabezpečení fyzického přístupu spočívá v zabránění přístupu nepovolaných osob k částem 

počítačového systému. Na toto zabezpečení se používají bezpečnostní prvky jako přidělení 

rozdílných práv zaměstnancům, elektronické zámky, poplašné zařazení, kamerové 

systémy, autorizační systémy chráněné hesly, čipovými kartami, autentizační systémy na 

snímání otisků prstů, dlaně, oční duhovky, rozpoznání hlasu, auditovací systémy na 

sledování a zaznamenávání určitých akcií zaměstnanců (vstup zaměstnanců do místnosti, 

přihlášení se do systému, kopírování údajů atd.). 

 

Zabezpečení počítačového systému 

Zabezpečení počítačového systému spočívá v zabezpečení systému před útokem hackerů, 

škodlivých programů (viry, červy, trojské koně, spyware, adware, ...). Do této části patří i 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika_%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_v%C4%9Bda%29�
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_virus�
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zaškolení zaměstnanců, aby se chovali v souladu s počítačovou bezpečností a dodržovali 

zásady bezpečného chování na síti. 

 

Zabezpečení informací 

Zabezpečení informací spočívá v bezpečném zálohování dat. Záloha dat by měla být 

vytvořena tak, aby ji neohrozil útočník ani přírodní živelní pohroma (požár, záplavy, pád 

letadla, ...). Zálohovaná data je také potřeba chránit proti neoprávněné manipulaci použitím 

vhodného šifrovacího systému. 

 

Ekonomické a právní zabezpečení 

Ekonomické a právní zabezpečení spočívá ve správné motivaci a postihu zaměstnanců. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1loha_%28informatika%29�
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3. Typové řešení ukládání dat pro MěÚ a MěP 

MěP během své každodenní činnosti informace sbírá, zpracovává, doplňuje, přebírá 

z odborů MěÚ a PČR, vytváří zcela nové, archivuje a předává dalším činným orgánům. 

Informacemi či údaji v této bakalářské práci jsou myšleny osobní údaje občanů žijících 

v České republice a cizinců, data o věcech movitých (spolupráce s Katastrálním úřadem) a 

nemovitých (evidence vozidel, psů a zbraní), dále o popisy činností, přestupků. 

Zde budu řešit práci s daty u Městské policie menší až střední velikosti (do 30 strážníků). 

Některé Městské policie používají ještě staré DOSovské databáze, např. AMIS, což je 

samostatná databáze na přestupky, která umí jen ukládat čas, druh přestupku, přestupce, 

vozidlo a řešení, popřípadě pokutové bloky. Toto je v dnešní době absolutně nevyhovující. 

K přestupkům je potřeba doplňovat konkrétní skutek, svědky, bližší místo určení. Dále je 

potřeba zapisovat jiné události, jako např. Asistence PČR, Hasičům, RZS, Služby 

občanům, Výjezdy na poplachy PCO (Pult centrální ochrany, na který jsou napojeny 

objekty jak města, tak i soukromé), Odchyty psů, Kontroly heren a restaurací, Kontroly 

ulic a objektů. Toto staré databáze neumějí, proto se u nich musí psát svodka událostí 

směny zvlášť (např. tabulka ve Wordu). V dnešní době je potřeba použít rozsáhlejší 

aplikaci, která dokáže pracovat se všemi daty. Pro můj návrh jsem vybral IS Strážník. 

3.1 Informační systém Strážník 

Program „Strážník“ vzniknul za spolupráce firem 2-W Radio, Šírer software a Městské 

policie Chomutov. Zde byl informační systém vytvořen a testován na jednotlivých 

pracovištích Městské policie Chomutov[4]. 

3.1.1 Základní informace 

Aplikace „Strážník“ je informační systém, který se zásadním způsobem podílí na chodu 

městské policie a stává se základním nástrojem organizačního řízení. Systém řeší 

komplexním způsobem potřeby a požadavky uživatele na efektivní práci všech složek 

městské policie. 
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Cílem aplikace je integrace všech činností městské policie do jednoho informačního 

systému (IS). Dané činnosti, které IS zahrnuje, jsou následující: 

• síly a prostředky určené k výkonu služby strážníků, 

• evidence výkonů strážníků ve strážní službě v reálním čase, 

• evidence administrativních úkolů, 

• statistické sledování událostí a práce strážníků a 

• údržba systému a ovládání programu. 

Detailnější pokrytí činnosti MěP aplikací je znázorněno na obr. 3. 

Vybraní uživatelé pracují za pomoci jejich přístupových práv, které určují jejich rozsah 

práce v systému, nad jednotlivými okruhy. Činnost ostatních uživatelů tím není omezena, 

neboť uživatelé pracují v prostředí klient – server. To znamená , že požadavky 

jednotlivých uživatelů jsou zpracovány na serveru a výsledky jsou odeslány uživateli. Toto 

řešení s sebou přináší odlehčení pracovních stanic připojených do systému a tím i relativně 

nižší náklady na HW vybavení. 

Obr. 3: Schéma aplikace Strážník 
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3.1.2 Popis programu Strážník 

Na začátku této kapitoly, bych chtěl vysvětlit, s jakými daty IS Strážník pracuje a kdo je 

tam zadává. 

Ředitel MěP zde může vkládat trvalé úkoly, aktuální úkoly a zároveň má přístup k tabulce 

plnění těchto úkolů.  Může zde sledovat všechny svodky událostí. IS Strážník nabízí 

statistické sledování událostí, které slouží ke statistickým rozborům výkonnosti městské 

policie v určeném čase (např. počet přestupků za měsíc, počet blokových pokut, počet 

předání na PČR, atd.).  

Velitel směny zde zakládá svou směnu, určuje činnosti jaké má každý strážník vykonávat 

(kontroly, kontrolní body, pauzy na jídlo). Tyto úkoly je možno pro každého strážníka 

vytisknout. Velitel směny má v aplikaci možnost sledovat aktuální události, plnění trvalých 

úkolů, přehled směn, aktuální směnu a má možnost plánovat na novou směnu, 

s přihlédnutím na trvalé a aktuální úkoly od Ředitele MěP nebo jeho zástupce.  

 

Obr. 4: IS Strážník - plán činností 

Z aktuálních událostí je možno nahlížet do stavu zasahujících hlídek – červeně jsou 

vyznačeny hlídky jedoucí k události přímo s názvem ulice, zelenou barvou jsou vyznačeny 

hlídky přímo zasahující v daném místě.  
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Na základě dat vložených do IS (časový harmonogram činnosti, údaje zúčastněných osob, 

místopis, způsob řešení důsledků z činnosti) je možno vypracovat souhrnný přehled 

událostí. Tyto souhrny jsou porovnatelné pro jednotlivé směny, uživatele IS i pro srovnání 

jednotlivých MěP. Což zvyšuje přehlednost provedených činností, zejména pro statistické 

vyhodnocování v jednotlivých časových úsecích. Dále IS z velké části nahrazuje zakládání 

informací do papírové podoby. Tím snižuje možnost úniku, zneužití uchovávaných dat a 

náklady na jejich papírové archivování. 

Aplikace Strážník vypomáhá i při vyhledávání jednotlivých přestupců a přestupků, stejně 

jako vyhledávání informací z evidence vozidel 

Nesporně důležitou oblastí, kterou IS pokrývá, je správa majetku a místností. 

Další funkcí IS je i vytváření objednávek a k nim souvisejících faktur včetně jejich 

evidence a archivace. Je takto možno dohledat náklady i podklady pro výběrové řízení. 

Podstatnou součástí IS je přehledná databáze zákonů včetně možnosti vyhledávání zákonů. 

Pro jednotlivé informace v IS je možno provést statistický výkaz dle data, osoby 

(přestupce), strážníka, dopravního prostředku, služebních zbraní a úkolů. 

3.1.3 Zavádění informačního systému 

 

Uspokojení požadovaných potřeb jednotlivých uživatelů by mělo být základem 

informačního systému. U městské policie je problematika poněkud složitější, protože 

uživatelé nejsou seznámeni s možným přínosem informačního systému[4]. 

Pro potřeby zavádění informačního systému je nutno stanovit požadavky jednotlivých 

uživatelů počítačové sítě v rámci konzultací nad problematikou zpracování údajů 

v příslušném oddělení. 

Z mé vlastní zkušenosti s prací u Městské policie bych zvolil tento následný postup řešení: 

1. Souhrn potřeb městské policie, včetně popisu současného stavu 

2. Požadavky na zpracování údajů 

3. Požadavky na komunikaci 
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4. Konceptuální návrh informačního systému 

5. Požadavky na personální zabezpečení a školení 

 

Jakákoliv nová komplexní technologie může být účinně a efektivně využívána pouze 

tehdy, pokud je vhodně integrována do celého pracovního procesu. Jelikož budování 

informačních systémů je proces velice náročný na čas, je třeba organizaci zavádění rozdělit 

na dvě úrovně: 

1. Cílový stav – stav, jehož má být v budoucnu dosaženo a který je určujícím faktorem pro 

volbu vhodných technických a programových prostředků, dat atd., tato skutečnost je velmi 

důležitá pro přípravu projektu. Tento stav bude prezentován v 4. kapitole Perspektivy 

rozvoje typového řešení. 

2. Okamžitý stav – budování a začleňování informačního systému do struktur organizace 

musí probíhat po etapách. 

 

Při zavádění IS je potřeba vědět: 

- doba zavádění IS 

- životnost dat, technického a programového vybavení 

- poměr investic do technického a programového vybavení s investicemi do jiného 

řešení (např. archivace dat v papírové podobě) 

 

3.2 Typy dokumentů 

Na obr. 5 je uvedeno zjednodušené schéma vzniku, předávání a způsobu ukládání, 

archivování daných dokumentů vznikajících při vyšetřovací činnosti. Elektronická podoba 

těchto dokumentů je spojena s IS Strážník. 

Mimo to na MěP vznikají dokumenty typu telefonní seznamy pro danou činnost (.xls), 

seznamy strážníků s kontakty (.xls), zprávy (ŘMP či ZŘMP píše oznámení či úkoly, 

velitelé směn zde zapisují předání směn; .doc), dále různé tabulky, jako je evidence 

blokových pokut na místě nezaplacených či evidence psů (.xls). Všechny dokumenty se 

ukládají z “počítače stálé služby” na vyhrazenou část serveru na MěÚ s omezeným 

přístupem (vyhrazeno pouze pro potřeby MěP). 
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Dalším typem dokumentů jsou různé formuláře a předávací protokoly, např. předávka 

směny, předávka vozidla, předání věci, předání nezletilé osoby rodičům atd.. Můj návrh je, 

převádět tyto dokumenty do digitální podoby pře scanner do formátu JPEG. V případě 

těchto dokumentů bych měl požadavek na tvůrce IS, aby jednotlivé dokumenty šli přiřadit 

k jednotlivým událostem, či ke svodkám. Stejně tak u fotografií bych požadoval, aby IS 

Strážník dokázal přiřadit fotografie k jednotlivým událostem a zároveň je převádět na 

formát JPEG s předem určeným rozlišením a kompresí. 

Posledním typem spravovaných dokumentů jsou zákony a údaje z Katastrálního úřadu 

(ulice, čp, č.katastrů atd.). Tyto údaje jsou obsaženy v IS Strážník, ale jsou do IS vkládány 

čtvrtletně správcem sítě. Kvůli ochraně sítě (viz dále) nejsou stahovány přímo z on-line 

databází zákonů a předpisů (např. www.mvcr.cz, www.enviweb.cz). 

 

 

Obr. 5: Cesta vzniku dokumentů a jejich ukládání 

 

3.3 Databáze 
 
Můj požadavek na tvůrce IS Strážník, by byl, zaměřit se na kompatibilitu IS Strážník 

s databázemi, do nichž má Městská policie přístup, tím by bylo ulehčeno administrativě.  

Jedná se o tyto evidence, dále je uvedeno jaká data bych nechal sdílet: 

http://www.enviweb.cz/�
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Evidenci obyvatel - jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, popřípadě přechodné 

bydliště. 

Registr vozidel - Registrační značka, typ vozidla, barva a majitel vozidla. 

Evidence psů – číslo známky, rasa psa, barva srsti, rok narození, jméno psa, jméno 

majitele, adresa majitele a telefon majitele. 

Evidence automatů – číslo automatu, jméno herny, adresa herny, datum do kdy je 

povolení. 

Evidence autovraků – Registrační značka, typ vozidla, barva, ulice kde se vrak nachází, 

fotodokumentace. 

 

Obr. 6: IS Strážník - vkládání osob 
 
Toto vše jsou evidence Městského úřadu, které mohou být napojeny do nových 

celostátních registrů, které začnou fungovat od 1.7.2012. Tyto registry budou obsahovat 

mimo jiné i registr obyvatel. Aplikace úřadu budou do těchto registrů vstupovat napřímo. 

Městská policie by teoreticky mohla vstupovat napřímo nebo ještě lépe přes jakousi 

PROXY MěÚ. 

Další databáze, které městská policie využívá je katastrální mapa, z které by IS Strážník 

mohl čerpat aktuální čísla popisné. 

Databáze, která by se také časem mohla včlenit do IS Strážník, je Evidence odchycených 

psů. V této evidenci bych vedl rasu psa, barvu srsti, přibližný věk, číslo známky (pokud 

má) a kdo známku vydal, majitel (pokud je znán), adresa majitele, telefonní číslo majitele, 

stav – zda je pes v útulku, či byl vrácen majiteli nebo byl vydán novému majiteli. 
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4. Perspektivy rozvoje typového řešení 

 

Jak jsem již psal v 1. kapitole, tak je potřeba tento informační systém vytvářet po etapách, 

vše je potřeba hodně zvážit. Samozřejmě je velmi důležité, jaké finance chceme v průběhu 

času do IS vložit a také jaký bude v budoucnu technologický pokrok. Vyvíjí se jak 

hardware, tak i software. 

4.1 Virtualizace 

Informační systém městské policie by se měl vyvíjet směrem k virtualizaci. Virtualizace je 

jedním z nejvýznamnějších trendů v oblasti informačních technologií. Její princip spočívá 

v tom, že na jednom serveru (HW) může běžet současně více operačních systémů, několik 

navzájem nezávislých aplikací a současně může mít přístup více uživatelů, resp. správců 

jednotlivých aplikací. Virtualizovat se dají servery, ale i desktopy (uživatelská PC). Z takto 

sdíleného serveru definujeme potom přístup na jednotlivá zařízení pomocí virtuálních LAN 

sítí (VLAN) podle předem zadaných kritérií. 

Virtualizované prostředí může být mnohem snáze přizpůsobeno potřebám uživatelů, snáze 

se používat, případně před uživateli zakrývat pro ně nepodstatné detaily (jako např. 

rozmístění hardwarových prostředků). Smyslem virtualizace je lepší využití hardwaru a 

pro více účelů. Jako virtualizace se v prostředí počítačů označují postupy a techniky, které 

umožňují k dostupným zdrojům přistupovat jiným způsobem, než jakým fyzicky existují, 

jsou propojeny atd. Virtualizovat lze na různých úrovních, od celého počítače (tzv. 

virtuální stroj), po jeho jednotlivé hardwarové komponenty (např. virtuální procesory, 

virtuální paměť, virtualizace vzdálených úložných zařízení atd.), případně pouze 

softwarové prostředí (virtualizace operačního systému).[8] Fyzický stroj tzv. HOST má 

virtualizované prostředky jako paměť, HDD. Ty pak přiděluje virtuálním počítačům 

(serverům) obecně tzv. VM (virtual machine). 

Virtualizační vrstva přizpůsobuje architektonickou vrstvu počítače, nad kterou je 

vystavěna, a poskytuje vhodné prostředí pro běh programů, které jsou nad virtualizační 

vrstvou provozovány. Pomocí virtualizační vrstvy, která emuluje hardware počítače nebo 

jeho určitou část (využitím skutečných HW prostředků počítače) je možné provozovat na 
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daném fyzickém systému programy, které jsou jinak s HW prostředky daného počítače 

neslučitelné. Při virtualizaci celé potřebné škály HW prostředků je možné nad stávajícím 

operačním systémem nejenom provozovat některé „nenativní“ programy, ale i celé 

virtuální operační systémy. 

Možnosti virtualizace ve státní sféře jsou značné a s rostoucím výkonem hardwaru lze 

očekávat postupné navyšování míry virtualizace. V případě složité infrastruktury poskytuje 

virtualizace elegantní řešení pro provoz a správu informačních služeb. Představa 

virtuálních serverů je shrnuta na obr. 7. 

 

Obr. 7: Představa virtuálních serverů[10] 
 

4.1.1 Hlavní výhody virtualizace: 

• Dají se provozovat na stávajícím hardwaru a operačním systému „nenativní 

programy“. 

• Provozovat na jednom počítači celé virtuální stroje s vlastními operační systémy a 

jejich aplikacemi. 

• Efektivněji využívat prostředky počítače, sdílet hardwarové a softwarové 

prostředky a řídit přístup k těmto prostředkům. 

• Provozovat nekompatibilní aplikace ze starších systémů emulací staršího systému. 
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• Testovat nové programy a konfigurace či celá provozní prostředí v izolovaném 

virtuálním oddílu. 

• Testovat vyvíjené aplikace na jinak nastaveném operačním systému nebo na jiných 

operačních systémech. 

• Centralizovat správu a usnadnit údržbu softwarového vybavení. Jeden fyzický 

server může obsahovat řadu virtuálních serverů. 

• Snadno zálohovat a přenášet celé virtuální stroje na jiné počítače prostým 

kopírováním. 

• Simulovat celé počítačové sítě – provozovat řadu provázaných virtuálních strojů 

s vlastními operačními systémy. 

• Dosáhnout plné kontroly nad určitou částí počítače a provozovat zde zabezpečovací 

nebo správcovské služby bez nutnosti kontaktu s koncovým uživatelem a zároveň i 

bez rizika, že uživatel činnost důležitých aplikací naruší. 

• Prostřednictvím samostatného oddílu filtrovat síťový provoz ještě než dorazí 

k uživateli. 

• Využívat různorodá lokální nebo vzdálená hardwarová zařízení (například úložiště 

dat) jednotným způsobem. 

• Zjednodušovat nebo omezovat možnosti ovládání počítače. 

• Bezpečně provozovat důležité aplikace nebo aplikace, které jsou častým terčem 

útoků, v izolovaném uživatelském prostředí. Viry se z izolovaného virtuálního 

prostředí nerozšíří do hostitelského operačního systému. Při dalším spuštění 

virtuálního prostředí může dojít k automatické obnově konfigurace, resp. k opravě 

izolované aplikace do výchozího stavu. 

 

Prvním krokem, na který bych se zaměřil v budoucnosti u Městské policie v Žatci, by byla 

virtualizace informačního systému Strážník. 

 

4.2 Cloud 

Dalším krokem od virtualizace je Cloud. Cloud je novým vzorcem či modelem využívání a 

poskytování IT služeb prostřednictvím internetových technologií. 
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Cloud computing je dnes velmi oblíbené marketingové spojení v IT průmyslu. Cloud 

computing je o sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě. Právě tento 

princip dal systému název, v diagramu se podobá mraku (anglicky Cloud). 

Do Cloud computing je začleněno mnoho firem. Mezi nejaktivnější firmy patří Google, 

Microsoft, Dell či Amazon. Každá firma pracuje na jiné podobě a jiném výsledném 

použití. Může jít například o Web 2.0, World Community Grid nebo online operační 

systém.   

 

Obr. 8: Cloud computing[8] 

4.2.1 Výhody Cloud computing 

• Klient nemusí znát princip funkce HW a SW. 

• Snazší vzdálená podpora. 

• Sdílení HW prostředků umožňuje lépe rozdělovat výkon mezi jednotlivé klienty. 

• Rozšíření funkcí / zvýšení výkonu probíhá přímo v datovém centru. Tento systém 

šetří čas, náklady, dopravu i životní prostředí. 
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• Uživatel se může k datovému centru připojit kdekoliv, nezávisle na platformě (PC, 

mobilní telefon, auto...). 

• Datové centrum může nabídnout vyšší výkon pro jednoho klienta než běžný 

počítač. Naopak v případě, že výkon není třeba, dokáže tento systém šetřit 

prostředky. 

• Zvýšená bezpečnost, celé datové centrum je zpravidla zabezpečeno mnohem lépe 

než jeden počítač. 

• Uživatel má menší možnost ovlivnit systém. 

Rozdíl mezi virtualizací a cloudem: 

O cloudu mluvíme tehdy, když virtualizace prostředí dosáhla určité kritické hodnoty (cca 

75% všech serverů), kdy se začínají objevovat benefity jednotnosti správy a přidělování 

zdrojů. Cloud computing není bez virtualizace možný, a to nejen v oblasti serverů, ale také 

v oblasti sítí a úložišť. 

Způsoby přechodu na cloud: 

1) Postupné budování privátního cloudu, interně v prostředí firmy. 

2) Převedení aplikací do prostředí některého z poskytovatelů cloudových služeb (public 

cloud). 

3) Kombinace výše uvedených přístupů – vybudování privátního cloudu s možností 

nárazového využití externích zdrojů (hybrid cloud). 

 

Koncept veřejného cloud computingu – přechod od drahých, interně vlastněných a 

spravovaných IT zdrojů k levnějšímu pronájmu IT kapacit a služeb dle aktuálních potřeb. 

Takto pronajímatelné kapacity a služby jsou postaveny na moderních technologiích a 

konceptech jako je virtualizace, servisně orientovaná architektura a Internet. Tento koncept 

využívá již dnes mnoho firem v rámci svých privátních cloudů. 
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4.2.2 Cloud ve státní správě 

Cloud mění stávající zaběhnuté zvyklosti v IT a komerční sféra se díky němu stává 

pružnější v přijímání nových obchodních modelů. Cloud ovšem představuje výzvu také pro 

státní sféru, zejména v době, kdy se snaží o úspory nákladů a ukázněný rozpočet jak vláda 

ČR, tak i kraje, magistráty a další státní instituce. Ale důležité je uvědomit si, že ne ve 

všech případech dává cloudové prostředí smysl. Vždy je třeba rozumně zvážit IT prostředí 

daného subjektu a jeho vhodnost či nevhodnost pro cloudové řešení. Na začátku je nutné 

jasně určit strategii neboli vhodný implementační model v daném IT prostředí. Srovnáme-

li kupříkladu privátní cloud s veřejným, je nezbytné brát v potaz, že privátní cloudové 

prostředí nedosáhne tak vysoké úrovně pružnosti a elasticity vůči novým požadavkům a 

příchozím změnám. Díky vlastním hardwarovým prostředkům je snížen prostor pro 

cenovou efektivitu. Pro správu vysoce citlivých dat nebo dat s vysokou důvěrností je 

správce povinen tato data chránit a veřejný cloud pro něj není volbou, což je určitě i případ 

městské policie. Implementace cloudu má jasná pravidla. Je možné využít jak standardních 

cest, tak i stavby cloudu na klíč. Cloud je dalším evolučním prvkem, který umožňuje 

provést daný výkon za méně peněz. Obstojí jak ve srovnání s tradičním IT, tak i 

s konsolidovaným prostředím. Oproti cloudu se virtualizace liší v tom, že cíleně 

optimalizuje hardware. Naproti tomu využitím cloudu aplikuji optimalizaci celkového 

provozu datového centra na všech úrovních za přítomnosti virtualizace. Každá strana při 

tom má své jasné úkony a pohledy. Jsem-li uživatel, konzumuji. Jsem-li administrátor, 

starám se o cloudové prostředí. Jsem-li u vnějšího poskytovatele služby, pak bych si měl 

být jist, zda je jeho prostředí skutečně optimalizováno a cena služby je nejlepší, jakou při 

dané kvalitě služby mohu dosáhnout. 

4.2.3 Cloud ve veřejné správě ve světě 

Velká Británie 

G-Cloud – cíl je snížit náklady o 20% bez vlivu na kvalitu služeb poskytovaných 

veřejnosti.  

Program „Digitální Británie“ - klade důraz na zvýšení efektivity, elektronizaci veřejné 

správy a zlepšení dodávaných služeb a přístupu k nim. Cílem je rovněž zefektivnění a 

zlevnění nákupu. Vize je postavena na třech základních pilířích: konsolidaci datových 
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center, vlastního G-Cloudu a nabídkového a nákupního prostoru služeb s názvem 

Government Application Store. 

USA 

Přístup ke cloudu v USA je odlišný na úrovni federace, jednotlivých států a lokálních vlád. 

Na federální úrovni je vypracována strategie Federal Cloud Computing Strategy, US Chief 

Information Officer. Materiál představuje rámec, který má jednotlivým federálním úřadům 

pomoci v rozhodování, jak cloud využít. Dále pak stanovuje vytvoření podpůrné 

konzultační skupiny na úrovni ředitelů IT. Některé úřady již cloud využívají například pro 

tzv. e-mail as a service. Jednotlivé státy a organizace lokálních vlád přistupují ke cloudu 

různě.  

Střední Evropa 

Podíváme-li se na střední Evropu, včetně České republiky, je růst cloudového prostředí 

v počátcích. Je tu však viditelná rozdílnost mezi jednotlivými zeměmi a cloudové prostředí 

má obecně vzestupný charakter. Mezi jednotlivými zeměmi jsou viditelné rozdíly, ale 

cloudové prostředí je na vzestupu. Dá se očekávat, že v blízké budoucnosti se navýší podíl 

především privátního cloudu vůči veřejnému. Tento poměr se následně vyrovná a dále 

bude určovat tempo růstu veřejný cloud. 
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Závěr 
 

Cílem této práce bylo ulehčit administrativě Městské policie, což se sloučením všech 

registrů (vlastních i převzatých z MěÚ) pod jednu aplikaci podařilo. Digitalizací 

papírových dokumentů by vzniknul lepší přehled i větší bezpečnost dokumentů proti 

poškození. Ukládáním fotografií přímo do IS Strážník v jednotném formátu by také 

přispělo k většímu přehledu a zabránilo by to nechtěnému vymazání. V počátku by byla 

potřeba jen investice do upgrade software.  

 

V červenci 2012 také začnou fungovat celostátní registry (registr obyvatel), jejichž 

začlenění do IS by bylo táke vhodné. Dále se začíná připravovat registr přestupců, jehož 

začlenění by bylo povinné.  

 

Jelikož se software i hardware vyvíjí velice rychle a zároveň je cenově dostupnější, tak 

určitě přijde doba, kdy dojde i k virtualizaci. Zde bude muset dojít k obměně SW, ale 

zároveň se bude muset pořídit i nový HW, což v dnešní době ve státní správě je problém, 

ale jednou ten čas přijde. Nelze však využít veřejný Cloud, protože data, která využívá 

MěP podléhají určitému stupni utajení. Informace týkající se fyzických osob podle našich 

zákonů musí být ukládány u nás a ne v zahraničí 

 

Další zlepšení pro práci MěP by určitě bylo pořízení PC do automobilů. Tyto PC by byly 

napojeny na virtualizovaný IS. Zde by ale přílišná virtualizace přinesla velké náklady na 

šifrování dat a tím i na výpočetní výkon konkrétních mobilních zařízeních. 

Virtualizace (privátní Cloud) by mohla být předmětem další práce. V případě realizace 

projektu je možno na bakalářskou práci navázat vyhodnocením provedených změn 

s případným návrhem dalších zlepšení. 
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