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1 Úvod 

Informační systémy veřejné správy ČR se neustále vyvíjejí a zlepšují. K velkému 

pokroku došlo zejména v oblasti e-Governmentu, který umožňuje komunikaci s úřady přes 

internet. Jeho úkolem je usnadnit občanům a firmám orientaci a komunikaci s úřady veřejné 

správy. V současnosti je kladen velký důraz na mobilitu. Tím myslíme přístup k informacím 

kdekoliv a kdykoliv. Pro lidi je důležité mít důležitá data stále u sebe a dostupné s využitím 

on-line i off-line přístupů.  

Veřejná správa je součástí výkonné moci a je rozdělena na státní správu a samosprávu. 

Cílem veřejné správy je poskytovat kvalitní a efektivní služby občanům. Informační systémy 

veřejné správy jsou nástrojem napomáhajícím dosahovaní těchto cílů. Kvalita informačních 

systémů veřejné správy pak určuje, jak bude veřejná správa efektivní. 

Městský úřad Vítkov má několik informačních systémů, pomocí kterých spravuje své 

záležitosti. Úřad je rozdělen do několika odborů, přičemž každý odbor vykonává svou 

specifickou činnost. Při své práci používají zaměstnanci informační systémy veřejné správy, 

které jsou pro jejich práci nezbytné.  

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit současný stav IS městského úřadu ve Vítkově, 

na základě zjištěných skutečností navrhnout racionalizaci informačního systému, kterou by 

bylo možné použít v praxi. Hlavním cílem je zmapovat pracovní náplň jednotlivých 

pracovníků a jejich informačních systémů, které ke své práci potřebují. Na základě této 

analýzy je možno stanovit racionalizaci z hlediska snížení nákladů na ISVS. Dalšími cíli jsou 

doporučení na budování informační strategie a také návrh na zlepšení bezpečnosti v oblasti 

ISVS. Tyto kroky by mohli do budoucna přispět k celkové racionalizaci informačního 

systému veřejné správy na úřadě.   
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2 Popis systému 

Kapitola popis systému je chápana z teoretického hlediska. Abychom vůbec mohli 

navrhnout změny spojené s racionalizaci IS, musíme mít vypracovanou informační strategii.  

V této kapitole je vymezen pojem informační systém v širším kontextu.  Existuje několik 

typů informačních systémů. Mezi ně patří také informační systémy veřejné správy, kterými se 

tato práce zabývá.  

2.1 Tvorba informační strategie při zavádění a inovaci IS 

 Informační strategie by měla obsahovat vizi, cíle a hlavní charakteristiky budoucího 

stavu IS/IT firmy a mimo jiné vytvářet rovněž omezení pro operativní řízení jejich vývoje a 

provozu. Měla by optimálně podporovat cíle firmy a požadovaný systém řízení. (Tvrdíková, 

2008) 

Globální strategie by měla být strategií změn a strategií příležitostí. Její kvalita je 

závislá na podpoře stávajícího IS. Místní strategie by měla obsahovat vizi, cíle a 

charakteristiky budoucího vývoje. Vazba mezí místní a globální strategií by měla být jasně 

určena.  

2.1.1 Informační manager 

Prvním krokem by mělo být určení funkce informačního managera.  Informační manager 

je pracovník, který zabezpečuje projektování, organizaci a provoz informačních systémů jako 

podkladu pro efektivní rozhodovací a řídící procesy. Je zodpovědný za:  

 Praktickou realizaci zvolené informační strategie, 

 výchovu managerů a ostatních zaměstnanců v užívání IS/IT, 

 tvorbu finančních rezerv na inovaci IS/IT, 

 ochranu informačního systému vůči narušení dat a úniku informací, 

 výběr systémového integrátora nebo poskytovatele outsourcingových 

                služeb (dodavatele IS/IT). (Tvrdíková, 2008) 

2.1.2 Informační strategie 

Druhý doporučovaný krok je krokem postupu vypracování záměru vývoje 

informačního systému a informačních technologií ve firmě či instituci formou informační 

strategie. 
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Při vyvíjení strategie informační ve vztahu ke globální strategii je důležité 

uvědomovat si neustálé změny v reálném okolí firmy (nařízení, předpisy, změny konkurence, 

globalizace, nové příležitosti, technologické změny, zvyšování rozmanitosti výrobků) a 

změny zaměření firmy. (Tvrdíková, 2008) 

Příprava a rozvoj informační strategie jsou důležité nejen z pohledu účinného 

fungování informačního systému, ale také z pohledu správného, systematického a cíleného 

vkládání investic do informačních technologií a programových prostředků.  

 Další výhodou vypracování informační strategie je získání poměrně jasné představy  

o nárocích na možného dodavatele informačního systému a informačních technologií. 

Obsahem informační strategie by mělo být: 

 Specifikace klíčových informací pro podporu rozhodování řídících pracovníků, 

 standardy, které chce firma či instituce uplatňovat při budování IS/IT, 

 plán zácviku a proškolování zaměstnanců firmy v práci s IS/IT, 

 objem finančních prostředků a jiných zdrojů vyčleněných na IS/IT, 

 plán rozvoje IS/IT v dlouhodobém i střednědobém horizontu, 

 zásady hodnocení účinnosti IS/IT. (Tvrdíková, 2008)  

2.1.3 Hodnocení přínosů IS/IT 

Smyslem hodnocení možných přínosů IS/IT je dospět k rozhodnutí do jaké míry a jak 

rozvíjet IS/IT ve firmě, při jakých nákladech a v jakém časovém horizontu. To ovlivňuje 

výběr tvorby informačního systému, výběr dodavatele i průběh projektu a proto by tato 

činnost měla být  předřazena zahájení projektu. (Tvrdíková, 2008)  

2.1.4  Výběr způsobu výstavby IS/IT 

 Nabídka IS/IT na dnešním trhu přestavuje široký a poměrně nepřehledný výběr 

produktů, dodavatelských firem a jejich služeb, ve všech oblastech aplikace počítačů. Firmy a 

instituce budující své informační systémy mají tak obtížný úkol, vybrat nejvhodnější 

technologie, jejich dodavatele a subdodavatele a vybudovat s nimi efektivní kooperaci.  

Především je třeba určit, jakým způsobem bude nový informační systém pořízen. 

Rozhodování o způsobu výstavby či inovace IS/IT je v okamžiku, kdy vrcholové vedení 

rozhoduje o změnách v informačním zabezpečení své firmy či instituce, jedním 

z nejobtížnějších úkolů.   (Tvrdíková, 2008) 
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2.1.5 Výběr dodavatele  

Další částí postupu je důkladná příprava managementu firem a institucí na výběr 

dodavatele IS/IT. Nestačí pouze výběr dodavatele organizačně připravit a zajistit, ale je také 

potřebné poznat principy moderních informačních systémů a informačních technologií 

z pohledu efektů, které přináší firmě, která je využívá. Znalost těchto principů může usnadnit 

řídícím pracovníkům hodnocení nabídek dodavatelských firem (úvodních studií) a tím i 

samotný výběr dodavatele. Kvalita výběru má značný dopad na kvalitu informačního systému 

firmy i na celkovou účinnost procesu jeho zavádění. (Tvrdíková, 2008) 

Výběr by měl zahrnovat návrh dvou až tří dodavatelských firem, kterým bude zadáno 

vypracování úvodní studie. Firem, které mohou splnit požadavky odběratelské firmy či 

instituce, jsou schopny vybudovat informační systém na současné úrovni poznatků v této 

oblasti, mají dobré zázemí a jsou ekonomicky, organizačně i personálně stabilní a spolehlivé. . 

(Tvrdíková, 2008)  

Při výběru dodavatele bychom měli posoudit celkovou koncepci řešení  IS/IT. Pro 

řešení informačního sytému je třeba získat takové složení programových a technických 

prostředků, které nejlépe odpovídá potřebám firmy či instituce. Vhodným výběrem bychom 

měli dosáhnout optimálního poměru ceně k výkonu. (Tvrdíková, 2008)   

2.2 Informační systém 

Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků 

zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování 

informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení.  

 Informace - zpráva, která nám upřesňuje určitá fakta o jevech nebo objektech 

reálného světa 

 Systém – určitým způsobem (účelově) uspořádána množina komponent a relací 

mezi nimi. (Ministr, 2011) 

2.2.1 Komponenty informačního systému 

Informační systém se skládá z následujících komponent:  

Technické prostředky (hardware) – počítačové systémy různého druhu a velikosti, 

doplněné o potřebné periferní jednotky, které jsou v případě potřeby propojeny 

prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na paměťový subsystém pro práci s velkými 

objemy dat.  
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Programové prostředky (software) – tvořené systémovými programy, řídícími chod 

počítače, efektivní práci s daty a komunikaci počítačového systému s reálným světem, a 

programy aplikačními, řešící určité třídy úloh. 

Organizační prostředky (orgware) – tvořené souborem nařízení a pravidel, definujících 

provozování a využívání IS a informačních technologií. 

Lidská složka ( peopleware)  - řeší otázky adaptace a účinného fungování člověka 

v počítačovém prostředí, do kterého je vřazen. 

Reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy), tím je myšlen kontext 

informačního systému.  

 

Obrázek 1 - Komponenty IS (Tvrdíková, 2008) 

2.2.2 Typy informačních systému 

Informační systémy můžeme dělit do kategorií podle různých hledisek, jako je účel, 

obsah, velikost, strukturální složitost, počet a typy uživatelů, územní rozsah. Pro volbu metod 

a přístupů k řízení IS je ale rozhodující především vztah IS k systému řízení, který odráží i 

řadu výše zmíněných aspektů. Z hlediska postavení IS v systému řízení rozlišujeme 

především to, v jakém stupni informační pyramidy se nachází. S rostoucí hierarchií řízení 
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přibývá neurčitost v požadavcích na IS a současně ubývá objem interních informací. Také 

přibývá potřeba externích informací z podstatného okolí systému.  

• Transakční systémy (Transaction Processing Systems - TPS) jsou následovníky 

klasických dávkových systémů, slouží pro operativní úroveň řízení.   

• Informační systémy pro řízení (Management Information Systems - MIS) vycházejí 

z účetních a ekonomických systémů, používají se zejména pro taktickou úroveň řízení. 

• Systémy pro podporu rozhodování (Decision Support Systems - DSS) mají 

schopnost provádět rozmanité analýzy dat bez potřeby složitého ovládání. 

• Systémy pro podporu vrcholového řízení (Executive Information Systems - EIS), 

které zabezpečují vrchol řídící pyramidy. 

 

Obrázek 2 - Typy informačních  systémů (Tvrdíková, 2008) 

Informační systémy veřejné správy mají svá specifika, jsou odlišné od IS ve firmách. 

Mezi hlavní cíle firem patří maximalizace zisku, kdežto úřady vykonávají služby související 

s veřejnou správou.   

2.3 Informační systémy veřejné správy 

Informační systémy veřejné správy jsou souborem informačních systémů, které slouží 

pro výkon veřejné správy. Jsou jimi i informační systémy zajišťující činnosti podle zvláštních 

zákonů.  
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Informační systémy se vyskytují v české legislativě už dávno, ale bývají označovány 

různými názvy např. evidence, rejstřík, seznam, registr. Některé z nich mají jedinečné 

označení, jako Katastr nemovitostí nebo matrika, jiné naopak odpovídají technologii 

zpracování např. databáze, archiv, soubor, tabulky.  

Veřejná správa je poskytování správních činností souvisejících s poskytováním 

veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním 

záležitostí ve veřejném zájmu. Bývá členěna na dvě skupiny, na státní správu a samosprávu. 

Státní správa je veřejná správa vykonávaná státem a jeho orgány, vykonává ji stát. Naproti 

tomu územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, který má právo sám 

rozhodovat o svých záležitostech. Územní samosprávy v České republice jsou obce jako 

základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky. 

Samospráva vykonává svoji působnost prostřednictvím svých orgánů. Obec je samostatně 

spravována zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou rada obce a starosta.  (Smejkal, 

2003)    

2.3.1 Právní předpisy ve veřejné správě 

 Zákon č. č. 100/2010 Sb., o základních registrech  

 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů  

 Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

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

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

 Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 

 Vyhláška č. 496/2004 Sb. k elektronickým podatelnám 

 Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 

 Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů 

certifikačních služeb (Štědroň, 2011) 
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2.3.2 Gordic Ginis 

Informační systém Gordic Ginis je nejvíce používaným systémem na Městském úřadě 

ve Vítkově, proto je v této kapitole podrobně popsán. Zahrnuje ekonomické agendy, řízení 

oběhu dokumentů prostřednictvím spisové služby, řadu registrů a správních agend včetně 

softwarového řešení vedení správního řízení. Systém zohledňuje legislativní prostředí a 

bezpečnost. Jeho součástí jsou také aplikace pro podporu e-Governmentu. Aplikace 

informačního systému Ginis jsou vyvíjeny v  technologii .NET, C, C++, SQL. 

Základní komponenty informačního systému jsou: 

 Jádro systému GINIS, 

 subsystém Ekonomika, 

 subsystém Spisová služba, 

 subsystém Personalistika,  

 subsystém Registry, 

 subsystém Správní agendy. 

 

Obrázek 3 - Workflow systému Gordic 

 

 Jádro systému se skládá z těchto komponent:  

Základní administrace je společná pro celý IS. Je určena k nastavení a průběžné 

aktualizaci celého systému i jednotlivých subsystémů dle požadavků uživatele. V rámci 
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administrace systému se provádí evidence několika základních oblastí dat, která jsou ukládána 

do systému v rámci jednotlivých administračních úkonů. 

Administrace kartotéky externích subjektů umožňuje využívat a nově vytvářet adresář 

externích subjektů. Efektivní využívání kartotéky externích subjektů jednotlivými moduly je 

do značné míry ovlivněno kvalitou pořízených dat. 

Administrace účtových rozvrhů a číselníků definuje členění účtového rozvrhu pro 

účetnictví a rozpočet daného uživatele. V závislosti na struktuře účetní věty uživatele se 

provádí naplnění a správa všech číselníků rozvrhu jako jsou syntetický účet, analytický účet, 

oddíl paragraf, položka atd. 

Administrace sestav slouží k provádění a zadávání nových, případně editace již 

existujících formátů sestav a vytváření nových či úpravy existujících uživatelských stromů 

sestav pro jednotlivá tisková témata.  

Interface slouží pro datovou komunikaci systému GINIS. Rozhraní je definováno 

nezávisle na operačním či databázovém systému formou dávek, které mohou být ve dvou 

formátech. Prvním je vlastní formát ASCII, druhým je standardizovaný formát XML.  

 Subsystém Ekonomika 

Tento subsystém se nazývá Ginis EKO. Je to nejpoužívanější modul na městském 

úřadě. Ekonomické procesy dané organizace jsou v systému evidovány ve specializovaných 

modulech, které umožňují vedení podvojného účetnictví a rozpočtování včetně vedení 

souvisejících operativních evidencí. Veškeré operace s dokumenty ekonomického charakteru 

se v systému provádějí nad agendovými knihami a zachycují se v účetních denících a v 

denících zápisů rozpočtu.  Agenda subsystému ekonomika zahrnuje: 

 Rozpočet, 

 akviziční činnost, 

 finanční závazky a pohledávky, 

 bezhotovostní operace, 

 hotovostní operace, 

 zpracování majetku, 

 účetnictví, 

 účetní a rozpočtové výstupy. 
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 Subsystém Spisová služba 

Spisová služba eviduje údaje o dokumentech a sleduje pohyb dokumentů v organizaci. 

Je určena pro kompletní správu dokumentů v organizaci. Spisová služba pracuje                      

s analogovými i elektronickými dokumenty. Je možné tedy evidovat jak papírový, tak 

elektronický dokument i např. obrazový nebo zvukový záznam. Údaje o jednotlivých 

dokumentech se do systému pořizují ručním zadáváním, elektronickým vstupem nebo lze 

načíst data z jiných programů. Systém umožňuje splnit zákonné požadavky na řádný příjem, 

evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a 

vyřazování ve skartačním řízení. Mezi komponenty spisové služby patří podatelna a programy 

na digitalizaci dat. 

 Subsystém Personalistika 

Subsystém řeší evidenci základních i libovolných doplňkových údajů zaměstnanců i 

jiných osob, zpracování záloh i vyúčtování mzdových i nemzdových prostředků, výpočtu a 

odvodu daně, sociálního a zdravotního pojištění, čtvrtletní výpočty průměrů, ročního zdanění. 

Součástí řešení jsou veškeré závazné výstupy např. pro ISP nebo ISSP.  

 Subsystém Registry 

K výrazné změně v registrech veřejné správy došlo k 1.7.2012, kdy byly zavedeny 

nové registry. Existují celkem 4 typy: [5] 

 Registr obyvatel – (RO) obsahuje základní údaje o občanech a cizincích s 

povolením k pobytu. Mezi tyto údaje patří jméno a příjmení, datum a místo narození a 

úmrtí a státní občanství. 

 Registr práv a povinností (RPP)  obsahuje referenční údaje o působnosti 

orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu do k jednotlivým údajům, informace o 

změnách provedených v těchto údajích. 

 Registr osob (ROB)  obsahuje údaje právnických osobách, podnikajících 

fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou 

občanská sdružení a církve. 

 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – (RUIAN) spravuje údaje 

o základních územních a správních prvcích.  
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 Subsystém Správní agendy  

Řeší výkon agend státní správy a samosprávy. Jedná se zejména o agendy řízené 

zvláštními zákony jako např. Zákon o obcích, Zákon o matrikách, Stavební zákon, Zákon o 

přestupcích. Skládá se z těchto modulů: 

 SPR - Evidence správních řízení; 

 MTK - Matrika; 

 PRR - Přestupky; 

 FIK - Finanční kontroly; 

 SKO - Evidence škod; 

 PCN - Plánování služebních cest a návštěv. 

2.3.3 T-wist 

Tento informační systém je druhým nejpoužívanějším na Městském úřadě ve Vítkově. 

Je to mapový ISVS, který úředníci potřebují zejména na Odboru životního prostředí, Odboru 

výstavy a územního plánování a částečně na Odboru služeb.  

Umožňuje komunikaci mezi mapami a externími aplikacemi. Pracovat s ním lze v 

prostředí operačního systému Windows i v prostředí UNIX (Solaris, Linux). 

Základem uživatelského prostředí je standardní internetový prohlížeč. Funkčnost a 

vzhled aplikace vychází ze zvyklostí zavedených v konkrétním systému a z její definice pro 

jednotlivé skupiny uživatelů. Základní funkce a vlastnosti jsou: 

 Nástroje pro pohyb v mapě, 

 ovládání výřezu a obsahu mapy, 

 informace o vybraných objektech, 

 kombinace vektorových i rastrových dat, 

 plovoucí popisky, 

 transparentní zobrazení rastrových dat, 

 možnost oboustranné komunikace s dalšími aplikacemi, 

 stromové uspořádání témat, 

 grafy, 

 editace bodových témat, 

 automatická optimalizace přenosu dat na klienta, 

 dynamické rozdělení zátěže mezi více serverů, 
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 variabilita uživatelského prostředí, jeho obsahu a funkčnosti. 

2.3.4 Vita 

Tento informační systém je třetí nejpoužívanější na Městském úřadě ve Vítkově. Používá 

se na Odboru výstavby a územního plánování, Odboru životního prostředí a na Odboru vnitřní 

správy.  

 ISVS Vita v agendě přestupky obsahuje tyto funkce: 

 Nabídku přestupků a jiných správních deliktů podle legislativního stavu k 

určitému datu (obvykle datu spáchání), 

 postoupení, odložení věci, zastavení řízení, 

 vedení přestupkového, příkazního či blokového řízení, 

 vedení řízení o správním deliktu, 

 odvolací řízení, obnova řízení, přezkumné řízení, elektronická komunikace 

mezi prvoinstančním a odvolacím orgánem 

 sledování termínů pomocí kalendáře úkolů 

 evidenci spisů v elektronické podobě 

 přestupky proti majetku, veřejnému soužití, dopravní přestupky, přestupky 

proti stavebnímu řádu atd. 

 automatizované generování dokumentů ze zadaných údajů do textového 

editoru s možností následné editace.  

 Dalším modulem je agenda stavebního úřadu.   

Ta provádí činností, které se řídí stavebním zákonem a předpisy souvisejícími. Umožňuje 

vést všechny typy správních řízení a dalších postupů. Základní vlastnosti jsou: 

 Podpora a evidence správních řízení, ohlášení a dalších činností, 

 odvolací řízení, obnova řízení, přezkumné řízení, elektronická komunikace 

mezi prvoinstančním a odvolacím orgánem, 

 sledování termínů pomocí kalendáře úkolů, 

 aktuální informace o účastnících, dotčených orgánech a ostatních. 

 Agenda pro podporu činností vodoprávního úřadu umožňuje:  

 Evidenci správních řízení a dalších úkonů dle vodního zákona, 

 vedení vodoprávní evidence včetně předávání dat na MZE, 
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 automatizované generování dokumentů ze zadaných údajů do textového 

editoru s možností následné editace 

 využití údajů z registru obyvatel, osob, adres, Katastru nemovitostí 

 spolupráce s grafickým prohlížečem 

 možnost propojení se spisovou službou, ekonomickým systémem. 

 

2.3.5 Bezpečnostní hrozby při práci s IS 

     Základní požadavky na bezpečnost jsou:  

1. důvěrnost – ochrana před prozrazením informace  

2. integrita – ochrana před neoprávněnou modifikací  

3. dostupnost – ochrana před neoprávněným odmítnutím služby nebo nemožností 

poskytnout informaci.  

Hrozby můžeme rozdělit na vnější hrozby a vnitřní hrozby. Vnější hrozby jsou ty, které 

nám hrozí zvenčí, naproti tomu vnitřní hrozby se skrývají uvnitř organizace.  Mezi vnější 

hrozby patří:   

 Neautorizované použití hesel a klíčů 

Heslo je posloupnost písmen, čísel nebo znaků k ověření, že uživatel je opravdu ta osoba, 

autorizovaná k použití konkrétního účtu pro přístup do systému sítě. Klíč je číslo používané 

systémem k ověření integrity komunikace. Hesla a klíče jsou bezpečnostní prvky, určené k 

zabránění přístupu neautorizovaných osob. (Ministr, 2010) 

 Útok DoS 

Je zaměřen na přerušení normálního běhu cíleného počítače. Někdy se mu také říká 

bombový útok. DoS útoky nezpůsobují havárii počítače, jsou naprogramovány na přerušení 

nebo zabránění přístupu k síti. Fungují tak, že zahltí síť zbytečnými pakety nebo emulují 

síťový problém, který způsobí nedostupnost služby a odpojení počítače od sítě. Mezi běžné 

formy DoS útoku patří záplava protokolem ICPM, surf útok, ping smrti, Syn útoky. (Ministr, 

2010) 

 Odposlech IP adres 

Týká se pozměnění IP hlaviček odeslaných paketu. Pakety pak vypadají, jako by byly 

vyslány z jiné IP adresy, než ze které byly skutečně odeslány. Jedná se o metodu k získání 
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neautorizovaného přístupu k počítači nebo síti a následnému spuštění útoku za účelem znicení 

nebo odcizení dat. (Ministr, 2010) 

 Počítačové viry a červi 

Počítačový virus je program, který se rozmnoží a rozšíří z jednoho počítače na jiný 

zkopírováním svého kódu do dalších souboru napadeného počítače bez souhlasu nebo 

uvědomění uživatele. Červ je forma zákeřného viru, který se sám rozmnožuje a na 

infikovaném počítači poškozuje soubory. Červi se často rozšiřují v příloze el. pošty jako 

spustitelné soubory, dokumenty obsahující makra nebo jako HTML stránky obsahující 

skripty. (Ministr, 2010)  

 Trojský kůň 

Je program, který se za účelem získání informací tváří jako jiný program. Například 

úvodní obrazovky do bankovních systémů (jméno a heslo).  

Vnitřní hrozby hrozí většinou ze strany zaměstnanců a většina firem má s nimi 

negativní zkušenost. Mezi vnitřní hroby patří krádež, zneužití a zničení dat. Důvody vedoucí 

zaměstnance k porušování bezpečnostních pravidel jsou průmyslová špionáž, vnitřní politika, 

vzpurní zaměstnanci ale také neúmyslné přestupky.(Ministr, 2010)  

2.3.5.1 Požadavky na bezpečný provoz ISVS: 

 Zajištění antivirové ochrany programového vybavení, 

 musí být prováděno zálohování programového vybavení,  

 záloha programového vybavení a utajovaných informací musí být uložena tak, 

aby nemohlo dojít k jejímu poškození nebo zničení , 

 servisní činnost musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 

přístupu k utajovaným informacím nebo nerušení integrity hardwarového nebo 

softwarového vybavení, 

 v termínech stanovených v bezpečnostní dokumentaci informačního systému a 

při vzniku krizové situace musí být neprodleně prováděno vyhodnocení auditních 

záznamů, které musí být archivovány po stanovenou dobu.  
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3 Zhodnocení současného stavu  

Tato kapitola popisuje současnou organizační strukturu městského úřadu. Jsou zde 

popsány jednotlivé odbory a ke každému pracovníku jsou přiřazeny informační systémy, které 

ke své práci potřebuje. Při konstatování, zda uživatelé informační systém potřebují, byla nutná 

konzultace s vedoucími odboru případně konkrétními zaměstnanci a také důkladné 

prostudování organizačního řádu. Na základě tohoto průzkumu jsou červeně označeny 

informační systémy, které uživatelé nepotřebují. Zeleně jsou označeny IS, které by mohly být 

dány do zástupu. Zástup je situace, kdy přístupová práva jsou dvě, licence jedna a v dané 

chvíli může s programem pracovat pouze jedna osoba. Zástupy jsou zdarma.   

Každý uživatel má informační systém Codexis obsahující zákony, Spisovou službu a 

aplikační programy MS Office. Proto nejsou do tabulky uváděny.  

Dále jsou v této kapitole vyčísleny finanční náklady na ISVS, zhodnocení současného 

stavu vnitřního řízení informačních potřeb uživatelů a bezpečnostní opatření na Městském 

úřadě. 

3.1 Odbory městského úřadu a používané ISVS 

Městský úřad Vítkov má svou stanovenou strukturu. Skládá se z osmi odborů, přičemž 

Odbor služeb se dělí na dvě oddělení. V této podkapitole jsou uvedena funkční místa 

pracovníku a k nim jsou přiřazeny informační systémy, které mají nainstalovány na svých PC. 

V příloze je dále uvedena přesná náplň pracovníků, která v této práci slouží jako podklad pro 

rozhodování.  
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Obrázek 4 - Organizační struktura 

 

Odbor vnitřní správy 

Je odborem městského úřadu pro zabezpečení činnosti sekretariátu starosty a 

místostarosty, sekretariátu tajemníka, pro organizační zajištění činnosti zastupitelstva města, 

rady města a městského úřadu. Zajišťuje činnosti úseku informací pro občany, vedení 

personální a platové agendy zaměstnanců města. Zajišťuje všestrannou péči o archiválie a 

jejich zpracování, zabezpečuje metodickou a kontrolní činnost v oblasti spisové služby pro 

městský úřad. Zajišťuje plnění úkolů v oblasti požární ochrany na úrovni města a BOZP pro 

zaměstnance MěÚ. Další náplní práce odboru je zajišťování výkonu státní správy při 

stanovení povinností územních samosprávných celků, fyzických a právnických osob k 

zajišťování obrany České republiky a zajištění odpovědnosti za porušení těchto povinností. 

Na tomto odboru pracuje 9 lidí, nejpoužívanějším programem je Ginis EKO. [5] 

Tabulka 1   -  ISVS na Odboru vnitřní správy. Upraveno na základě[3] 

Funkce pracovníka Informační systém veřejné správy                 

Vedoucí Ginis EKO, Powerkey, Ginis - Personalistika 

Referent podatelny Ginis EKO, CZECH Point 
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Informatici – 2 pracovníci  

Referent na mzdy a vzdělávání Ginis EKO, Ginis - personalistika 

Sekretářka starosty  MS Office 

Referent krizového řízení T-wist 

Metodik spisové služby Ginis EKO, Ginis – spisová služba 

Sekretářka tajemnice  Ginis EKO 

.  

Odbor správních činností 

Zajišťuje projednávání určených přestupků a jiných správních deliktů podle zákona č. 

200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a projednávání žádostí ve věci zřejmého zásahu do 

pokojného stavu v souladu s § 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Zajišťuje vyřizování matriční agendy, státního občanství, přihlašování 

pobytu občanů, vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů. Vydává výpisy z 

rejstříku trestů v rámci agendy Czech POINT. Vede evidenci stížností pro celý městský úřad a 

provádí úkony s tímto související. Na tomto odboru je používáno více ISVS, kromě Ginis 

EKO je to také Vita nebo správní agendy. Na tomto odboru pracuje šest pracovníků. [9] 

Tabulka 2 - ISVS na Odboru správních činností. Upraveno na základě[3] 

Funkce pracovníka Informační systém 

Vedoucí VITA, Powerkey 

Referent na cestovní doklady,       

občanské průkazy – 2 pracovníci 

Správní agendy, Czech point 

Referent přestupků  - 2 pracovníci Ginis EKO, Vita - přestupky 

Matrikář Ginis EKO, Ginis – registr obyvatel, Czech Point 

 

Obecní živnostenský úřad  

Je postaven na úroveň odboru městského úřadu, který zabezpečuje výkon státní správy 

na úseku živnostenského podnikání. Vykonává činnosti podle zákona o živnostenských 

úřadech, týkající se živností ohlašovacích volných, řemeslných a vázaných, živností 
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koncesovaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem. Na tomto úseku pracují 

dva lidé a nejčastěji používají registr živnostenského podnikání. [5] 

Tabulka 3- ISVS na živnostenském úřadě. Upraveno na základě[3] 

Funkce pracovníka Informační systém 

Vedoucí RŽP, Power Key, Czech Point 

Referentka RŽP, Czech Point  

 

Odbor sociálních věcí 

Vykonává činnost v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně právní ochrany dětí a 

zdravotnictví. Dělí se na úsek péče o občany, sociální služby, prevence a zdravotnictví úsek 

sociálně-právní ochrany dětí. Na tomto odboru pracuje celkem 9 lidí, šest sociálních 

pracovníků, referent sociálně právní ochrany dětí a kurátor.  

Co se týká informačního systému na Odboru sociálních věcí, je naprosto odlišný od 

ostatních odborů. Program PowerKey na docházku a Ginis EKO má pouze vedoucí.  

Odbor služeb 

Je odborem městského úřadu pro zabezpečení samostatné působnosti v oblasti školství 

a výkonu státní správy. Zabezpečuje správu v oblasti podpory regionálního rozvoje. Odbor 

usměrňuje a řídí výstavbu na území města, financované z rozpočtu města, z dotací a úvěrů 

poskytnutých městu. Na těchto stavbách zajišťovaných městem plní funkci investora. 

Zajišťuje technickou správu nemovitého majetku, dodávky energií, revize vymezených 

technických zařízení. Řeší bytové problémy občanů v souladu s vnitřní směrnici města, 

týkající se bytů. Je rovněž odborem pro zabezpečení pronájmu nebytových prostor ve 

vlastnictví města. [5] 

Organizuje a realizuje zadávání veřejných zakázek. Zabezpečuje úkoly v oblasti 

nakládání s komunálními odpady v součinnosti s TS Vítkov, činnosti na úseku veřejné 

dopravy, zajišťuje dle plánu zimní údržby správu a údržbu místních komunikací, chodníků, 

veřejných prostranství, městské zeleně dle plánu údržby zeleně, veřejného osvětlení ve městě 

a pohřebišť. Na tomto odboru pracuje 16 lidí, někteří pracují s Ginis EKO, ale většina 

pracovníků má svůj specifický informační systém, který je v rámci úřadu jedinečný.  
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Tabulka 4 - ISVS na Odboru služeb. Upraveno na základě[3] 

Funkce pracovníka Informační systém 

Vedoucí  Powerkey, T-wist, Ginis EKO 

Kulturní referentka Ginis EKO 

Webmaster  

Pracovnice informačního centra Ginis EKO, Czech point 

Vedoucí oddělení dopravy Dopravní agendy, Powerkey, Ginis EKO 

Referent na technické průkazy Poltel, Davoz, ZTP 

Referent dopravních přestupků Ginis EKO 

Referent – řidičské průkazy Dopravní agendy, Eliška – řidičské průkazy 

Komisař  Dopravní agendy, Tranis – technické průkazy 

Referent – řidičské průkazy GINIS Eko, TRANIS  

Vedoucí  T-wist, Powerkey, Ginis Eko 

Referent silničního hospodářství T-wist 

Referent místních komunikací  Ginis EKO, T-wist, VITA, Gisel, Pasport 

komunikací 

Referentka školství Ginis EKO, statistické výkazy 

Regionální rozvoj – 2 pracovníci Ginis EKO, T-wist 

 

Ginis EKO je ve zjednodušeném pojetí IS zachycující finanční transakce. Referent 

místní komunikace má v pracovní náplni zpracování smluv a zajišťuje odborný dohled nad 

kvalitou a rozsahem jejich plnění při zabezpečování veřejné osobní dopravy. Dále předkládá 

návrhy právních předpisů města v oblasti dopravy. Proto ke své práci příliš Ginis EKO 

nepotřebuje. Referentka školství projednává s řediteli škol koncepci rozvoje, zpracovává 

podklady pro rozpočty školám a nejvíce při své práci používá statistické výkazy, MS Word a 

MS Excel. Na regionálním rozvoji jsou dva pracovníci. Ginis Eko příliš nepoužívají, podílí se 

v rámci své činnosti na zajišťování dotací pro město, vedou o přijatých dotacích evidenci a 

kontrolují jejich průběh. Proto by mohli být v zástupu. [5]  
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Odbor výstavby a územního plánování 

Vykonává státní správu na úseku územního řízení a stavebního řádu, včetně státního 

stavebního dohledu a na úseku pořizovatele územně plánovací dokumentace. Zabývá se 

postupnou realizací územního plánu města a jeho změn. Zajišťuje výkon státní správy na 

úseku památkové péče, v samostatné působnosti vykonává správu městské zeleně. Na Odboru 

výstavby a u územního plánování pracuje šest úředníků. [5] 

Tabulka 5- ISVS na Odboru výstavby a územního plánování. Upraveno na základě[3] 

Funkce pracovníka Informační systém 

Vedoucí Ginis EKO, T-wist, Vita, Gisel 

Referent – městská zeleň, památky Gisel, Pasport památek, Twist, Vita - 

památky 

Referent - územně analytické podklady ARCGIS, Vita, T-wist, Ginis EKO 

Referent územního a stavebního řízení Ginis EKO, T-wist, Vita, Gisel 

Referenti územního plánování - 2 Ginis EKO, T-wist, Vita, Gisel  

 

Referent územně analytických podkladů vydává rozhodnutí o změně využití území, 

změně stavby a vydává stavební povolení. Referent na stavebním řízení vede stavební řízení, 

ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby, přijímá ohlašování jednoduchých staveb, 

terénních úprav, zařízení a udržovacích prací. Referenti územního plánování vedou evidenci 

územně plánovací činnosti, rozhodují o změnách v území, pořizují a průběžně aktualizují 

územně analytické podklady. Tito referenti při své práci příliš nepoužívají Ginis Eko. Proto 

navrhuji, aby byli dáni do zástupu.  Nejčastěji pracují s informačními systémy T-wist a Vita. 

 

Odbor životního prostředí 

Základní úlohou je výkon státní správy ve všech složkách životního prostředí v 

rozsahu daném jednotlivými speciálními zákony na území spravovaném městem Vítkov jako 

obce s rozšířenou působností. To znamená výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a 

krajiny, lesního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany 

zemědělského půdního fondu, myslivosti, rybářství a ochrany vod. Pracují zde čtyři referenti. 
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Na Odboru životního prostředí mají své specifické informační systémy, které ke své práci 

potřebují a jsou jedinečné v rámci celého úřadu. [5] 

Tabulka 6 - ISVS na Odboru životního prostředí. Upraveno na základě[3] 

Funkce pracovníka Vstup 

Vedoucí  EVi, Espi, T-wist, Power Key, Ginis EKO 

Referent - státní správa lesů a 

myslivosti 

Ginis EKO, Yamaco, Topol, T-wist, Topol 

Referent vodoprávního úřadu Evidence vodovodů a kanalizací, T-wist, Vita, Gisel. 

Ginis EKO 

Ochranář přírody Ginis – registr obyvatel, T-wist, pasport zeleně, Gisel 

Ginis EKO 

 

Referent správy lesů vede evidenci mysliveckých hospodářů, loveckých lístků, 

rozhoduje o souhlasech týkajících se lesních pozemků. Referent vodoprávního úřadu vydává 

povolení k nakládání s vodami, vydává souhlasy a vyjádření.  Mají své specifické programy, a 

proto informační systém Ginis EKO příliš nepotřebují.  Proto jsou navrženi do zástupu. 

 

Finanční odbor 

Je odborem městského úřadu, který zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu 

a jeho úprav, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním 

města, příspěvkových organizací a městské policie. Vede účetnictví o stavu a pohybu 

majetku.  Je správcem místních poplatků, vykonává řízení u pohledávek.  Na tomto odboru 

pracuje 9 lidí. Mezi nejčastěji používaný informační systém patří Ginis Eko. [5] 

Tabulka 7- ISVS na finančním Odboru. Upraveno na základě[3] 

Funkce pracovníka Informační systém 

Vedoucí Ginis EKO, T-wist, Fond rozvoje bydlení, 

PowerKey 

Účetní – příjmy T-wist, Ginis EKO 
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Referent pokladny Ginis EKO, Ginis  - registr obyvatel 

Vymahač pohledávek Ginis EKO, T-wist, Právní kalkulačka, Gisel 

Referent - místní poplatky a fakturace Ginis EKO 

Referent - místní poplatky Ginis EKO  

Účetní - výdaje Ginis EKO 

Referent - pronájmy, DPH Ginis EKO, GISel, T-wist 

Referent - prodeje nemovitostí Ginis EKO, T-wist 

 

Na Odboru finančním všichni zaměstnanci ke své práci potřebují Ginis EKO, proto 

tento program nelze u nikoho vypustit. Referent účtující příjmy města, má  IS T-wist. T-wist 

je mapový IS a účetní ho ke své práci nepotřebuje. Referentka pokladny ke své práci 

nepotřebuje IS Ginis – registr obyvatel, téměř vůbec do něj nenahlíží.    

3.2  IS z pohledu uživatele 

Na úřadě se vyskytuje více  ISVS. Náplně práce jednotlivých pracovníků jsou 

různorodé, řídí se organizačním řádem a jsou dány zákonem. V rámci této práce není možné 

všechny popsat.  Nejčastěji se na úřadě používá IS Ginis EKO, proto je zde pro představu 

popsán modul referenta místních poplatků.  
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Obrázek 5 - Modul informačního systému 

Každý uživatel se musí při vstupu do IS přihlásit svým heslem a uživatelským 

jménem. 

 Zkoumaný modul daně a poplatky obsahuje spoustu funkcí, jako je zavedení nového 

poplatníka podle způsobu úhrady, ukončení poplatníka při odstěhování nebo úmrtí, 

odparování poplatníka. V informačním systému se zobrazují veškeré platby, které občan 

uhradil, stavy k aktuálnímu dni, vrácení přeplatků, penalizace za pozdní platbu, poznámky 

vztahující se k předpisům a platbě, poplatníci, dotčené subjekty, historie zaúčtování plateb a 

předpisů, rozhodní vydané úředníkem a účetní úkony. Vytisknout lze upomínku, výzvu, 

rozhodnutí, platební výměr a poukázku, které jsou již předdefinovány v tiskových sestavách. 

K dispozici jsou také sestavy denních plateb, nedoplatků, přeplatků. Účetní sestavy dokážou 

spočítat přesný stav plateb a nedoplatků.  

Poštovní poukázky nelze tisknout přímo z IS Gordic. Je nutné vytvořit nový soubor, 

který se jako příloha přepošle  spisovou službou české poště. V IS systému jsou nadefinovány 

specifické funkce. Např. při zmáčknutí tlačítka F4 je možno předat dlužnou částku k exekuci.   
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 ISVS musí zohledňovat legislativu. Data v systému jsou tajná, musí se řídit zákonem o 

ochraně osobních údajů. Nesmí být poskytnuta nikomu. Pokud občan vyžaduje nějakou 

informaci o platbě, odpověď je nutné zaslat do 30 dnů. Veškeré tyto dotazy a odpovědi jsou 

evidovány pod spisovým znakem a číslem jednacím ve spisové službě. 

 Při zavádění novinek v systému na základě změny zákona probíhají školení, zkušební 

testy nového programu v praxi. 

Celý informační systém se skládá z několika modulů. Každý uživatel má na svém PC 

nahraný svůj modul, který ke své práci potřebuje. Zatím spolu všechny moduly ještě 

nekomunikují. Moduly nejsou propojeny se spisovou službou, která obsahuje údaje z matrik. 

Pokud se občan odstěhuje, zemře, přistěhuje, změní jméno je třeba to případ od případů 

zkontrolovat v uživatelské aplikaci. Aktualizované údaje se do ostatních modulů nepřevádějí, 

je třeba podívat se do evidence obyvatel, rozkliknout modul a nové údaje uložit do své vlastní 

databáze. Správná data z centrální databáze se do jednotlivých modulů neaktualizují. 

V oblasti veřejné správy dochází často ke změnám v obecně závažných vyhláškách a 

zákonech, a proto musí docházet k upgrade. Jednotlivé verze se zkušebně testují, aby byl 

přechod na novou verzi snazší.   

 Data jsou uložena na centrálním serveru. Jako databáze se používají Oracle, MS SQL. 

Data se zálohují automaticky každý den večer na jiný server. Každý pracovní den ráno se data 

ukládají na disk.   

 

3.3 Náklady  

V této kapitole jsou náklady rozděleny na celkové a zvlášť jsou rozebrány náklady na 

ISVS. Každý rok se vypracovává rozpočet na základě návrhu informatiků ve spolupráci 

s vedoucí vnitřní správy. Stanovenou výši nákladů musí schválit rada a zastupitelé.  

3.3.1 Celkové náklady 

Náklady na ISVS, hardwarové a softwarové vybavení se celkem za rok 2011 vyšplhaly 

na 2 102 057 Kč. Do této položky jsou zahrnuty jak investiční, tak jednorázové náklady.  
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Tato částka zahrnuje: 

 Náklady na nákup a instalaci technických prostředků – počítače, sítě, tiskárny, 

jakož i ostatní investice vyvolané instalací technických prostředků, jako stavební úpravy, 

rozvody kabelů, 

 náklady na řešení projektu – na předprojektovou přípravu, na realizaci 

výběrového řízení, náklady na projekt, náklady na pořízení software,   

 náklady na provoz a údržbu – náklady na provoz techniky (energie, spotřební 

materiál, údržba), náklady na provedení úprav a doplňků systému.  

3.3.2 Náklady na ISVS 

V tabulce jsou uvedeny náklady na ISVS. Co se týká licencí na Ginis, jsou do této 

částky zahrnuty i upgrady jednotlivých modulů.  

Tabulka 8 – Náklady na ISVS.  

Název IS Cena licencí za rok 

2011 

Počet licencí Cena na uživatele 

Ginis Eko + Ginis 

– Registr obyvatel 

360 944 Kč 36 + 5    8 803 Kč 

TWIST 247 288 Kč  23  10 751Kč 

Gisel 23 152 Kč 9   2 572 Kč 

PowerKey 7 200 Kč 11  654,54 Kč 

Vita 47 409 Kč 9 5267 Kč 

Topol  4 800 Kč 1 4 800 Kč 

Evi, Espi 21 431 Kč 1 21 431 Kč 

Atlas 48 000 Kč 57 842,11 Kč 

Celkem 760 244 Kč   

 

IS Atlas byl v roce 2012 nahrazen novým IS Codexis. Ostatní ISVS zůstávají ve 

stejných počtech jako v roce 2011, proto lze předpokládat, že náklady na licence v roce 2012 

budou přibližně stejné.  
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Dále jsou zde popsány programy, které byly zakoupeny a žádné licence se za ně 

neplatí, takže jsou brány jako jednorázová investice.   

Tabulka 9 – Jednorázové náklady na ISVS.  

Program Cena 

Pasport komunikací 46 410 Kč 

Czech POINT 17 850 Kč 

Správa zeleně  54 621 Kč 

Právní kalkulačka 7 248 Kč 

Personalistika 7 875 Kč 

 

Každý tento program má jeden uživatel, ale Czech POIN má 5 uživatelů. I když jsou 

to drahé programy, jsou pro práci úředníků nezbytné.   

 

3.4 Informační strategie na městském úřadě 

Při zhodnocení současného stavu je jediným velkým a zásadním nedostatkem, že není 

jasně formulována informační strategie. Právě zde by měla být navržena koncepce, jak by se 

mělo v takových případech postupovat. V současnosti se programy nakupují podle toho, jak 

jsou prezentovány od firem.  

3.5 Funkce pracovníků 

Nejdůležitější úlohu při správě hardwaru a softwaru mají informatici městského úřadu. 

Jejich úkolem je:  

 Provádět servis a opravy výpočetní techniky včetně příslušenství,  

 spravovat uživatelské účty, 

 provádět konfiguraci PC pro připojení do sítě Internet,  

 zajišťovat podmínky pro ochranu proti počítačovým virům, proti průniku do 

sítě zvenčí,  

 zálohovat data, 

 instalovat moduly ISVS. 

Pokud se problém týká výše zmíněných bodů, informatik je schopen nedostatek odstranit.  
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Jestliže informační potřeba vyžaduje zásah do zdrojového kódu programu ISVS 

(nefunkčnost tlačítek, sestav, nesprávné údaje v  tabulkách, vlastní požadavky na změnu v 

ISVS), informatici do zdrojových kódu nezasahují. V tomto případě se na odstranění 

nedostatku podílejí: 

1. Uživatel – definuje svou potřebu, obrátí se na informatika nebo na zprostředkovatele IS. 

2. Informatik   -  předá zprostředkovateli požadavek uživatele. 

3. Zprostředkovatel dodavatelské firmy – předává definované potřeby programátorům.  

4. Programátor  - odstraní požadavek uživatele. 

V současnosti se uživatelé se svou informační potřebou obracejí na informatika, ale 

také na zprostředkovatele IS. Pokud se obrátí na zprostředkovatele, dochází bohužel k tomu, 

že uživatel definuje svůj požadavek nejasně, nepřesně z programátorského hlediska. Také se 

stává, že zahlcují zprostředkovatelé zbytečnými informacemi a problémy, které může 

odstranit informatik městského úřadu. Poté dochází k tomu, že zprostředkovatel je informačně 

přehlcen nebo má neúplné informace. Tato situace vede k výraznému zpomalení řešení těchto 

uživatelských požadavků. Proto je v další kapitole navržena optimalizace.  

InformatikUživatel

Zprostředkovatel 

dodavatele ISVS

Programátor

Definování požadavků

Odstranění nedostatků

 

Obrázek 6 - Definování požadavků, Zdroj:vlastní 
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3.6 Zabezpečení ISVS na úřadě 

Koncepce bezpečnosti ISVS na městském úřadě zahrnuje čtyři směrnice.  

 Bezpečnostní politika  

 Analýza rizik 

 Zásady informační bezpečnosti 

 Havarijní plán obnovy 

3.6.1 Bezpečnostní politika 

Hlavním cílem je zajištění trvalé a kvalitní podpory činností organizace s využitím 

informačního systému a zachování bezpečného přístupu k informacím organizace. Informace 

musí být k dispozici vždy, kdy je oprávněně vyžadována. Proto je důležité vytvořit podmínky 

k zajištění toho, že: 

 Informace je autentická, 

 informace je chráněna před neautorizovaným přístupem, 

 je zajištěna dostupnost služeb a dat, 

 rizika jsou identifikována, 

 opatření k omezení rizik jsou implementována s vynaložením optimálních 

nákladů, 

 jsou dodržovány všechny zákonné normy a standardy, 

 jsou písemně vymezeny zodpovědnosti za informační bezpečnost v rámci 

organizace. 

Tyto opatření mají platnost v celé organizační struktuře. Při stanovení zásad bezpečnostní 

politiky jsou za ni zodpovědní informatici. [4] 

3.6.2 Analýza rizik 

Provádí se analýza rizik, během ní se posuzuje aktivita informačního systému, působící 

hrozby, zranitelná místa informačního systému, pravděpodobnosti realizace hrozeb a odhad 

jejich následků. Poté je stanoven návrh protiopatření, které se snaží možné hrozby eliminovat. 

Na základě této analýzy je vypracován projekt informační bezpečnosti, obsahující 

bezpečnostní opatření.  
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3.6.3 Zásady informační bezpečnosti  

Aby nedošlo k neoprávněnému přístupu, jsou stanovená přístupová práva oprávnění 

úředníku. Každý uživatel musí mít jedinečné jméno a heslo. To má zabránit neoprávněné 

osobě provádět jakékoli manipulace a úkony s osobním počítačem pod jiným než jí 

přiděleným účtem. Jsou nastaveny dvě úrovně autentizace. První je nastavena tak, že vyžaduje 

autentizaci před přihlášením uživatelů do sítě. U ISVS a speciálních aplikací je zavedena 

druhá úroveň přístupových hesel. Hesla první úrovně se musí měnit v půlročních intervalech, 

u hesel druhé úrovně není stanovena doba obměny. [4] 

 Přidělování uživatelských rolí a přístupových práv stanovuje správce informačního 

systému a také musí být schváleno tajemníkem. Za přidělení přístupových práv uživatelů 

zodpovídá vedoucí odboru a za jejich správné nastavení správce systému. Přístupová práva 

jsou kombinovány tak, aby nemohly být zneužity. Například při přidělení roli uživatele, nesmí 

být osoba zároveň v roli správce. [4] 

Provádí se audit aktivit uživatelů pomocí protokolu pořízeném automaticky operačním 

systémem, databázovým systémem nebo aplikačním programem. Zaznamenávají se všechny 

události důležité pro ochranu dostupnosti, integrity a důvěrnosti dat. Tyto výstupu jsou 

archivovány. Auditní protokoly jsou každý půlrok vyhodnocovány správcem systému. 

Záloha dat je způsob ochrany software a dat před poškozením nebo ztrátou. Ze 

záložních kopií lze provézt zpětnou vazbu obnovy dat. Záloha se provádí automaticky každý 

pracovní den. Kopie zálohovaných dat jsou dvě, každá z nich je umístěna na jiném místě.  

Používané antivirové programy jsou AVG Internet Security 2012 a AVG Anti-Virus 

Business Edition 2012. Antivirový program chrání uživatele před viry, červy, trojskými koni a 

před jejich nechtěným šířením.  

 Bezpečnostní opatření na městském úřadě z  hlediska technického zabezpečení a ze 

strany informatiků jsou správná a důsledná. Budují bezpečnostní politiku a také provádějí 

analýzu rizik a hrozeb, kterou pravidelně vyhodnocují.  

V případě uživatelů je situace horší. Při konzultaci s nimi jsem zjišťovala, jaké mají 

znalosti týkající se bezpečnosti v IT.  Někteří z nich neví, jak tvořit bezpečná hesla, s jakými 

bezpečnostními hrozbami se mohou setkat. Proto jsou v následující kapitole navrženy 

doporučení, se kterými by měl být seznámen každý uživatel.  
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4 Návrh řešení a jeho realizace 

Kapitola návrh řešení a jeho realizace si klade za cíl na základě zjištěných skutečností 

navrhnout takové řešení, které by vedlo ke snížení nákladů. Po důkladné konzultaci 

s vedoucími jednotlivých odborů a některými pracovníky by bylo možné nalézt následující 

řešení. Programy a informační systémy, které uživatelé nepoužívají, by mohly být zcela 

odstraněny. Naopak programy, které jsou využívány méně by mohly být dány do zástupu.  

Na základě zhodnocení současného stavu je dále navrženo zefektivnění informačních 

potřeb uživatelů, doporučení k informační strategii a také je stanoveno, jakými 

bezpečnostními pravidly by se měli uživatelé řídit.   

4.1 Zrušení licencí na ISVS 

Ke zrušení licencí na informační systém může dojít pouze za situace, pokud uživatel 

s daným IS téměř vůbec nepracuje. Tyto ISVS jsou ve třetí kapitole v tabulkách označeny 

červenou barvou.  Pokud by však došlo k situaci, kdy budou uživatelé tento systém 

potřebovat, mohou nahlédnout ke svým kolegům. Vedení úřadu a informatici se starají o to, 

aby počet nepotřebných IS nainstalovaných na PC byl minimální. Proto zde není výrazný 

prostor na úspory.  

Je zbytečné, aby úředník na Odboru finančním na pozici účetní měl IS Twist – mapový 

server. Náplní pracovníka je účtování, fakturace a mapový server ke své práci nepotřebuje.  

Program Ginis – registr obyvatel je možno odebrat v pokladně. Referentka s tímto 

modulem téměř vůbec nepracuje. Při přijímání plateb není nutné do registru obyvatel nahlížet, 

doklad o zaplacení je vystaven  na základě údajů poskytnutých od občanů. 

Tabulka 10  - Zrušení licenci. Zdroj: vlastní 

Informační systém Cena  Počet kusů Celkem úspora 

Twist 10 751 Kč 1 10 751 Kč 

Ginis – registr obyvatel 8 803 Kč 1 8 803 Kč 

Celkem   19 554 Kč 

 

Odstraněním těchto ISVS by došlo k úsporám 19 554 Kč.  
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4.2 Zástup 

Zástup je nejlepší variantou pro programy, které se využívají jen částečně. Přístupová 

práva jsou dvě, licence jedna a v dané chvíli může s programem pracovat pouze jedna osoba. 

Zástupy jsou zdarma.  Tyto programy jsou v kapitole 3.1 v tabulkách označeny zeleně.  

Nejčastěji do zástupu lze navrhnout Ginis EKO. Odbor výstavby, životního prostředí a  

služeb příliš s tímto systémem nepracují, jelikož Ginis Eko se specializuje především na 

účetní operace.  

Vedoucí Odboru životního prostředí by mohl mít v zástupu referenta vodoprávního 

řádu, který využívá Ginis Eko pouze při správních poplatcích a pokutách. Referent ochrany 

přírody částečně potřebuje pro příkaz faktur k úhradám. Jeho zástupem by se mohl stát 

referent myslivosti, který tento IS moc nevyužívá.   

Na Odboru služeb lze zástupy Ginisu Eko také navrhnout. Referenta pozemních 

komunikací, který jej potřebuje k úhradě faktur za komunikace, by mohl zastoupit referent 

školství. Referent školství při své práci používá zejména statistické výkazy. Na tomto odboru 

jsou dva referenti regionálního rozvojem. Jejich náplň práce je především získávání dotací, 

proto Ginis Eko příliš nepotřebují, proto je navrhuji do zástupu.  

Odbor výstavby patří mezi poslední odbory, na kterém je možné počet licencí na Ginis 

Eko omezit. Vedoucí by mohl mít v zástupu referenta územně analytický podkladů, který ke 

své práci potřebuje zejména  IS ARCIS. Referent územní plánování by mohl mít v zástupu 

referenta územního a stavebního řízení.   

Tabulka 11 - Zástup ISVS. Zdroj: vlastní. 

Informační systém Cena Počet kusů Celkem 

Gordic Ginis 8 803 Kč 6 52 518 Kč 

Twist 10 751 Kč 1 10  751Kč 

Celkem   63 269 Kč 

 

 Informační systém Twist byl omezen jen minimálně, téměř vůbec. Uživatelé tvrdili, že 

jej potřebují, nikdo jej nechtěl zrušit ani dát do zástupu.  Proto také úspory u tohoto IS jsou 

minimální. Souhlas se zástupem Twistu projevil pouze účetní na Odboru finančním, který má 

pod sebou výdaje.  
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4.3 Monitorování využití software 

V předchozích dvou kapitolách byly prezentovány návrhy úspor, které jsem sama 

navrhla na základě diskuze s jednotlivými uživateli informačních systémů. Ovšem pokud 

bychom chtěli mít jasně stanoveno jak často, jak dlouho každý uživatel s jednotlivými IS 

pracuje, museli bychom zakoupit program na monitorování software.  

Pro jednotlivou osobu jen za základě komunikace a zkoumání nelze s určitostí říct, které 

programy ponechat nebo vyloučit. Stanovit to lze pomocí programu na monitorování 

software. Například zakoupení monitorovacího software Cyclope v počtu 60 licencí, by se 

vyšplhalo na 48 000 Kč za rok.  

4.4 Informační strategie při kupování  ISVS 

Úřad zatím nemá pevně stanovenou informační strategii. Informační strategie by měla 

mít jasně stanovené cíle a vize. Plánování této strategie by mělo probíhat ve 2-3letých 

intervalech. Informační technologie a legislativa se neustále vyvíjejí, proto nedoporučuji 

plánovat v dlouhodobém intervalu.  

Na městském úřadě jsou zaměstnaní dva informatici, kteří by měli hrát při tvorbě 

informační strategie klíčovou roli. Při budování strategie je nutná spolupráce s vedením úřadu 

a uživateli. Vedení úřadu musí navrženou koncepci podporovat. Úloha uživatelů nesmí být 

podceňována, protože budou s ISVS pracovat. Jejich požadavky na nový informační systém 

by měli být do strategie začleněny.  

Při zakoupení informačního systému nebo programu, by měl tento proces probíhat 

takto:  
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Obrázek 7 - Postup při pořízení nového IS, Zdroj: vlastní 
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Rozhodnutí o koupi nového ISVS – tomuto kroku by měl předcházet závažný 

nedostatek v informačním systému nebo programu. Tyto nedostatky zjistí uživatelé nebo 

vedoucí odboru informatiky.  

Vytvoření řešitelského týmu – hlavním úlohu v tomto týmu budou mít informatici.  

Jejich úkolem je zpracovávání návrhů na pořízení programového vybavení. Při tomto návrhu 

musí sledovat vývoj moderních technologií. Také jednotlivé  procesy na úřadě by měli být 

zmapovány, aby požadavky na nový informační systém byly správně formulovány. 

Definování požadavků se musí řídi zákonem a vnitřní směrnici úřadu. Dále je nutné si jasně 

stanovit, jaká budou kritéria pro hodnocení nabídek. Tyto kritéria by měla zahrnovat 

funkčnost, cenu, technickou a systémovou podporu a také požadavky na bezpečnost.  

Zjištění, jaké ISVS provozují na jiných úřadech – pro správný výběr nového ISVS 

se můžeme informovat na jiných úřadech.  

Zjištění, které firmy nabízejí ISVS – na trhu se mohou objevit firmy nabízející 

kvalitní služby, které nejsou příliš známé.  

Zjištění funkčností jednotlivých ISVS – všechny informační systémy hodnotíme 

podle kritérií, které jsme si stanovily na začátku.  

Pozvání firem na prezentaci – na prezentaci budou pozvány dvě až tři firmy, které 

nejlépe vyhovují našim kritériím. S nimi se projedná funkčnost a cena.  

Výběr  -   při výběru dodavatelských firem bychom neměli brát v úvahu jen cenu, ale 

také kvalitu IS. Při větší zakázce je možné oslovit externí firmu, která by s návrhem na 

pořízení ISVS pomohla.  

Pokud bude vybrán konkrétní informační systém, je důležité jeho testování. Proto 

upřednostnit ty programy, které nabízejí zkušební verzi zdarma. Poté na základě zkušenosti 

uživatelů a informatiků se rozhodnout pro koupi. Po zakoupení nového ISVS by mělo 

proběhnout školení zaměstnanců, aby se naučili s novým systémem pracovat. 

 

4.5 Posílení funkce IT pracovníků 

Aby došlo k celkovému zefektivnění řešení požadavků uživatelů, je nutné stanovit 

určitá pravidla. Jelikož uživatelé se při svých problémech obracejí často na zprostředkovatele 

dodavatelské firmy ISVS, vede to ke zpomalení řešeného problému.  
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Proto navrhuji, aby byla výrazně posílena funkce informatiků městského úřadu a 

veškeré požadavky spojené s ISVS se s nimi konzultovali. A v žádném případě uživatelé 

nezatěžovali zprostředkovatele, jak je tomu doposud.  

Jelikož uživatelé své požadavky občas specifikují nepřesně, úkolem odborníka je 

informační potřebu přesně definovat. Tyto správně formulované požadavky by informatik 

předával zprostředkovateli.  

 

Informatik

Uživatel

Zprostředkovatel 

dodavatele ISVS

Programátor

Definování požadavků

Odstranění nedostatků

 

Obrázek 8 - optimalizovaný proces, Zdroj: Vlastní 

 

Programátor odstraní nedostatek ve zdrojovém kódu programu a tuto verzi předá 

zprostředkovateli. Ten poté předá soubor informatikovi městského úřadu, který upravenou 

verzi nahraje uživateli.  
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4.6 Bezpečnostní doporučení pro zaměstnance 

Informatici se dobře orientují v oblasti bezpečnosti v IT.  Jejich opatření jsou na 

standardní úrovni. Budují bezpečnostní politiku a v pravidelných intervalech provádějí 

analýzu hrozeb. Jiná situace je u zaměstnanců, kteří mají jen základní znalosti týkající 

se bezpečnosti v IT. Proto doporučuji zdůrazňovat zaměstnancům nutnost plnění těchto zásad: 

 U hesel:   

 Nikdy nesdělujte své heslo jiné osobě, ani nadřízenému, auditorovi IS – (heslo 

do přihlášení počítačové sítě), 

 heslo nemějte napsané na papírku a uložené v blízkosti počítače – kalendář, 

poznámková kartička, 

 měňte heslo minimálně jednou za půlroku,   

 heslo by mělo mít délku minimálně 6 znaků - kombinace číslic a písmen 

(malých a velkých), 

 heslo nesmí být odvoditelné – jméno, rodné číslo. 

 

 Při zálohování vlastních dokumentů: 

 Své vlastní dokumenty každý týden zálohujte,  

 data ukládejte na lokální disk ke svému uživatelskému profilu, 

 pokud data vyžadují vyšší úroveň zabezpečení, použijte šifrování souborů. 

 

Jelikož referenti při své práci často používají e-mail a počet přijatých mailu je denně 

relativně vysoký, je třeba dbát zvýšené opatrnosti a držet se těmito pravidly:   

 Neotvírat žádné spustitelné soubory, 

 neotvírat přílohy zpráv z neznámých adres internetu, 

 pokud dojde k napadení počítače virem, při jeho odstranění spolupracovat 

raději s informatikem, 

 důležité maily a přílohy mít nakopírované do osobních složek, 

 Seznámit s pojmy týkající se bezpečnosti v IT: 

 Vnější hroby – trojský kůň, počítačový virus, červ atd.   
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5 Zhodnocení navrhovaného řešení 

V této kapitole je shrnutí doporučených kroků a je popsáno, jak se jejich realizace 

promítne v praxi.   

5.1 Celkové úspory 

Pokud by došlo k odstranění IS uvedených v tabulce, došlo by k úspoře 19 554 Kč. 

Informační systém Cena  Počet kusů Celkem úspora 

Twist 10 751 Kč 1 10 751 Kč 

Ginis – registr obyvatel 8 803 Kč 1 8 803 Kč 

Celkem   19 554 Kč 

 

 Jestliže dáme do zástupu těchto 7 programů, bude úspora 66 869 Kč. 

Informační systém cena Počet kusů Celkem 

Gordic Ginis 8803 Kč 6 52 518 Kč 

Twist 10751Kč 1 10 751 Kč 

   66 269 Kč 

 

Při vyčíslení úspor jsem dospěla k částce 19 554 + 66 269 = 85 823 Kč.  Byla zjištěna 

na základě mého vlastního výzkumu. Největší úspory byly nalezeny u nejpoužívanějšího 

ISVS Ginis EKO. Druhý nejpoužívanější program Twist byl odstraněn pouze u jednoho 

pracovníka.  

Celková částka za rok na ISVS je 760 244 Kč a výsledkem této práce je úspora v 

hodnotě 85 823 Kč. Pokud by tyto programy byly příští rok odstraněny a dány do zástupu, 

výsledná úspora by dosáhla 11,29 %.  
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5.2 Zhodnocení informační strategie  

Jelikož doposud nebyla přesně stanovena informační strategie, občas to vedlo k chybným 

rozhodnutím: 

 Zakoupení MS Office 2007, 

 nasazování IS, se kterým uživatelé nebyli spokojeni. 

 

Zakoupení starších verzí MS Office 2007 bylo důsledkem nesprávného vyhodnocování 

poznatků o moderních technologiích. V předminulém roce došlo také k zakoupení modulu 

informačního systému, se kterým nebyli uživatelé spokojeni. Kdyby se před koupi definovaly 

požadavky uživatelů na nový informační systém, zjišťovaly se informace ohledně funkčnosti, 

informovalo se na jiných úřadech, nemuselo by k této situaci dojít. Držet se určitými pravidly 

informační strategie při kupování nových ISVS je velmi důležité.   

5.3 Zhodnocení dílčích cílů  

Prvním z dílčích cílů bylo zefektivnit postup při řešení nedostatků v ISVS zjištěném 

uživatelem. Ne všichni uživatelé se příliš orientují v oblasti IT, proto docházelo ke špatnému 

definování požadavků.  Klíčová role informatika, který bude požadavky uživatelů přesně 

definovat, povede k tomu, že budou rychleji vyřešeny. 

Dalším dílčím cílem byla také bezpečnost ISVS. V této oblasti bylo navrženo, aby 

všichni uživatelé byli znovu seznámení s principy bezpečnostního chování. Informatici 

uživatelům jisté zásady sdělují, ale někteří přesně nevěděli, jak tvořit bezpečné heslo, s jakým 

nebezpečím se přesně mohou setkat. Proto byly dány doporučení, které by zamezily 

případným hrozbám.   
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6 Závěr 

Problematika ISVS je natolik obsáhlá, že důkladná racionalizace informačních systémů 

veřejné správy nemohla být provedena.  Každý uživatel má jinou náplň práce, ke své práci 

potřebuje specifický modul informačního systému a také organizační struktura je pěvně daná, 

řídí se organizačním řádem a zákonem. 

Při navrhování toho, na jaký ISVS by měl úřad přejít, jsem narazila na mnoho 

problémů. Ceny se odvíjejí od toho, kolik licencí je zakoupeno. Jasné konstatování, že jeden 

systém je levnější než druhý, je problematické.  Také náklady, které byly do současného 

nejpoužívanějšího systému na úřadě vloženy, se blížily k 900 000 Kč. Zda ho vyměnit za 

nový, když teď lze přikoupit jen nějakou aktualizaci, není lehké stanovit.   

Pokud by se však vedení rozhodlo nechat si vypracovat důkladnou procesní analýzu 

externí firmou, bylo by možné k těmto cílům dospět.  Tato analýza by byla provedena týmem 

odborníků, kteří by dokázali stanovit, jak lze jednotlivé procesy vylepšit a kde ušetřit. I když 

jsou tyto procesní analýzy drahou záležitosti, doporučuji je nechat zpracovat.   

 Proto jsou v této práci popsány takové návrhy, které byly zpracovány jednou osobou na 

základě diskuzí se zaměstnanci a poskytnutých podkladů z účetnictví.  Hlavního cíle snížení 

nákladů na ISVS byla dosaženo tím, že byly jasně definovány systémy, s kterými uživatelé 

příliš nepracují. V oblasti informační strategie bylo navrženo, jak by se mělo postupovat 

v případě zakoupení nového IS. Bylo jasně stanoveno, že klíčová role informatika je důležitá 

při samotné informační strategii a také při řešení hardwarových a softwarových problémů. 

V oblasti bezpečnosti v IT byly dány doporučení, se kterými by měli být zaměstnanci 

seznámeni. Z tohoto pohledu se cílů podařilo dosáhnout.   
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Seznam zkratek 

CZECH POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

ČR – Česká republika 

IS – Informační systém  

ISP - Informační systém o platech 

ISVS – Informační systém veřejné správy 

ISSP – informační systém o službě a personálu  

IT – informační technologie 

MěÚ- Městský úřad 

OS – Operační systém 

PC – Personal computer 

RPP – registr práv a povinností 

RUIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

SZR – Správa základních registrů 

ZR – Základní registry 
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Jednotlivé přílohy 

Příloha č. 1 - Informační systém a pracovní náplň pracovníků MěÚ Vítkov 

Finanční odbor: 

Funkce 

pracovníka 

Informační 

systém 

Pracovní náplň  

Vedoucí Ginis EKO 

T-wist 

Fond 

rozvoje 

bydlení 

PowerKey 

Vede zaměstnance. 

Sestavuje rozpočet na budoucí rok. 

Kontroluje čerpání rozpočtu. 

Vede centrální evidenci dokumentů poskytnutých půjček z fondů 

města z fondu rozvoje bydlení. 

Zajišťuje a předkládá návrhy na pojištění majetku města. 

Účetní - 

příjmy 

T-wist 

Ginis EKO 

 

Provádí finanční vypořádání. 

Hospodaří s peněžními fondy. 

Realizuje schválená rozpočtová rozhodnutí. 

Vede účetnictví o hospodaření města – příjmová stránka. 

Vyhotovuje statistické výkazy. 

Zřizuje a ruší účty v peněžních ústavech. 

Vede centrální evidenci směnek, šeků a cenných papírů. 

Pokladní Ginis EKO 

Ginis  

registr 

obyvatel 

 

Provádí veškeré finanční pokladní operace. 

Eviduje a účtuje pokuty. 

Připravuje a navrhuje postup inventarizačních prací radě města. 

Koordinuje přípravu a průběh inventarizace majetku a závazků 

města a spolupracuje v této věci s ostatními odbory. 

Vymahač 

pohledávek 

Ginis EKO 

Ginis - RO 

T-wist  

Vymáhá pohledávky dle zákona o správě daní a poplatků, 

správního řádu, včetně ukládání pořádkových pokut, provádění 

výkonů rozhodnutí cestou exekucí. 



 

 

 

Právní 

kalkulačka 

Gisel 

Zajišťuje exekuce. 

Referent 

místních 

poplatků 

Ginis EKO 

Profibanka 

Eviduje poplatky z výherních hracích přístrojů. 

Spravuje místní poplatky za psy a poplatky za zábor veřejného 

prostranství. 

Eviduje došlé a vystavěné faktury. 

Referent 

místních 

poplatků 

Ginis EKO 

Profibanka 

Ginis - RO 

Vybírá místní poplatky za komunální odpad. 

Vyúčtovává neinvestičních náklady za dojíždějící žáky.  

Účetní - 

výdaje 

Ginis EKO 

T-wist 

 

Zpracovává podklady pro přijetí úvěru a zajišťuje jejich splátky. 

Vede účetnictví o hospodaření města – výdajová stránka. 

Eviduje movitý majetek. 

Referent na 

pronájmy  

Ginis EKO 

GISel 

T-wist 

 

Spolupracuje s ostatními odbory při přípravě osvobozených a 

zdanitelných plnění týkajících se dodávek zboží, prací a služeb   

s  dodavateli a odběrateli. 

Zpracovává daňová přiznání za zdaňovací období. 

Účtuje pronájmy z pozemků a budov. 

Referent 

prodejů 

nemovitostí 

Ginis EKO 

T-wist 

 

Zajišťuje převod nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. 

Podává návrhy na zápisy do Katastru nemovitostí. 

Zpracovává podklady pro přiznání daně z nemovitostí a z 

převodu nemovitostí. 

 

Odbor vnitřní správy: 

Funkce 

pracovníka 

Informační 

systém 

Pracovní náplň 

Referent Ginis EKO Plní funkci poštovní výpravny. 



 

 

 

podatelny CZECH 

Point 

 

Podává potřebné informace týkající se úřadu. 

Vede evidenci příjmových pokladních dokladů a stvrzenek. 

Vede evidenci tiskopisů. 

Přijímá a odesílá elektronicky datové zprávy. 

Plní funkci elektronické podatelny. 

Vedoucí 

odboru 

vnitřní 

správy 

Ginis EKO 

Powerkey 

Personalistik

a 

Zodpovídá za veškeré platební operace. 

Odvádí zdravotní a sociální pojištění. 

Podílí se na sestavování rozpočtů.  

Informatici     
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 Zabezpečují v rámci stanovených finančních prostředků 

obnovu a technický rozvoj administrativních prací včetně 

výpočetní techniky a zlepšování úrovně pracovního prostředí. 

Zpracovávají návrhy na pořízení jednotného a navzájem 

kompatibilního programového vybavení. 

Zajišťují smluvní vztahy s dodavateli programového 

vybavení. 

Provádějí instalaci nové výpočetní techniky a příslušenství. 

Provádějí servis a opravy výpočetní techniky včetně 

příslušenství pro městský úřad. 

Spravují uživatelské účty, konfiguraci PC pro připojení do sítě 

Internet, elektronickou poštu a datovou schránku města. 

Vedou evidence databází hardwaru a softwaru. 

Zabezpečují organizačně technické práce související s 

konáním schůzí RM, zasedání ZM (ozvučení, promítání, 

nahrávání). 

Zajišťují zaměstnancům úřadu podmínky pro ochranu proti 

počítačovým virům, proti průniku do sítě zvenčí a podmínky 

pro zálohování dat. 



 

 

 

Referentka 

na mzdy, 

vzdělávání 

Ginis EKO 

PowerKey 

Organizuje a zabezpečuje zúčtování všech složek platů a 

odměn. 

Zabezpečuje a zpracovává výplatu dávek nemocenského 

pojištění. 

Zabezpečuje realizaci jednotlivých srážek z platu v souladu s 

platnou právní úpravou a jejich převod na účty příslušných 

peněžních ústavů. 

Vede evidenci vzdělávání úředníků, zpracovává plány 

vzdělávání úředníků dle zákona o úřednících, navrhuje 

programy vzdělávacích akcí pro zaměstnance městského 

úřadu. 

Sekretářka 

starosty 

MS Office 

 

Plní všechny úkoly sekretariátu starosty a místostarosty 

související s výkonem funkce starosty a místostarosty, vede 

přehled došlé a odeslané pošty starosty a místostarosty. 

Organizuje přijetí u starosty a místostarosty, zajišťuje přijetí 

všech návštěv starosty a místostarosty. 

Organizuje a zajišťuje pracovní a společenské akce na 

městském úřadě případně i mimo úřad. 

Zabezpečuje zasedání zastupitelstva města a rady města po 

organizačně technické stránce, pořizuje zápis z jednání 

zastupitelstva města a rady města, zajišťuje vyhotovení 

usnesení a jeho rozeslání v souladu s jednacími řády. 

Referent 

krizového 

řízení 

T-wist Zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, 

tvorbu všech příslušných vnitřních předpisů, včetně kontrol a 

dodržování. 

Vede evidenci pracovních úrazů. 

Vede evidenci osobních ochranných pracovních prostředků 

zaměstnanců MěÚ. 

Řídí činnost technika požární ochrany. 



 

 

 

Vede evidenci klíčů MěÚ. 

Zajišťuje vytvoření informačního systému krizového řízení a 

plánování, vytváří jeho dokumentaci. 

Metodik 

spisové 

služby 

Ginis EKO 

Ginis 

spisovna 

Zpracovává a aktualizuje spisový řád. 

Ukládá dokumenty do spisovny a prování jejich vyhledávání.  

Zodpovídá za dokumenty uložené ve spisovně. 

Zajišťuje vyřazení dokumentů (skartace nebo uložení do 

státního zemského archivu). 

Zabezpečuje všestrannou péči o archiválie. 

Zabezpečuje metodickou a kontrolní činnost v oblasti spisové 

služby pro městský úřad.  

Sekretářka 

tajemnice  

Ginis EKO 

MS Excel 

 

Vede evidenci právních předpisů města a vnitřních předpisů, 

zpracovává jejich přehledy. 

Plní úkoly sekretariátu tajemnice městského úřadu, organizuje 

pracovní program, tj. přijímání návštěv, přípravu pracovních 

porad a setkání. 

Podle pokynů tajemnice zajišťuje kontrolní činnost v oblasti 

pokynů, příkazů a směrnic k zabezpečení chodu městského 

úřadu, vede evidenci, rozpis a kontrolu ukládaných úkolů. 

Kontroluje pojištění movitého majetku města ve spolupráci s 

finančním odborem. 

 

Obecní živnostenský úřad:  

Funkce 

pracovníka 

Informační 

systém 

Pracovní náplň 

Vedoucí 

 

RŽP 

Power Key 

Czech Point 

Zabezpečuje činnosti živnostenského úřadu na úseku 

živnostenského podnikání týkající se živnosti ohlašovacích 

volných, řemeslných a vázaných, živností koncesovaných. 

Je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním 



 

 

 

řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností 

ohlašovacích vázaných, řemeslných a volných. 

Referentka RŽP 

Czech Point  

Spolu s vedoucím zabezpečuje také činnosti živnostenského 

úřadu na úseku živnostenského podnikání týkající se živnosti 

ohlašovacích volných, řemeslných a vázaných, živností 

koncesovaných. 

Provádí kontrolu dodržování podmínek živnostenského 

podnikání podle živnostenského zákona. 

Je jedním z orgánů vykonávajících dozor nad dodržováním 

zákona o ochraně spotřebitele. 

 

Odbor životního prostředí: 

Funkce 

pracovníka 

Informační 

systém 

Pracovní náplň 

Vedoucí 

odboru 

EVi, Espi 

Ginis EKO 

T-wist 

Power Key 

Uděluje souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady. 

Uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo oddělenému 

shromažďování odpadu. 

Zabývá se ochranou ovzduší. 

Vede a kontroluje zaměstnance.  

Referent státní 

správy lesů  

a myslivosti 

Ginis EKO 

Yamaco 

Topol 

T-wist 

Vede evidenci mysliveckých hospodářů, loveckých 

lístků, loveckých psů a výskytu druhu zvěře a odlovu 

zvěře. 

Vydává lovecké lístky, ukládá opatření a pokuty. 

Rozhoduje o souhlasech týkajících se lesních pozemků. 

Referent 

vodoprávního  

úřadu 

Evidence 

vodovodů a 

kanalizací 

Ginis EKO 

Vydává povolení k nakládání s vodami. 

Stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů. 

Plní povinnosti vodoprávního úřadu při haváriích a 

povodních. 



 

 

 

T-wist 

Vita  

Gisel 

Vykonává vodoprávní dozor, uplatňuje sankce. 

Schvaluje kanalizační řády, manipulační řády a provozní 

řády. 

Referent 

ochrany 

přírody 

Ginis – registr 

obyvatel 

Ginis EKO 

T-wist 

pasport zeleně 

Gisel 

Povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu dřevin. 

Vede přehled o veřejně přístupných komunikacích, 

stezkách a pěšinách. 

Vydává závazná stanoviska, sjednává a ruší smlouvy dle 

zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 

Odbor výstavby a územního plánování:  

Funkce 

pracovníka 

Informační 

systém 

Pracovní náplň 

Vedoucí Ginis EKO 

T-wist 

Vita 

Gisel 

Zodpovídá za veškeré projekty. 

Podepisuje důležité smlouvy. 

Rozhoduje o poplatcích za střední zdroje. 

Vede a kontroluje zaměstnance odboru.  

Referent na 

městskou 

zeleň, 

památky 

Gisel 

Pasport 

památek 

T-wist 

Vita- 

památky 

Zajišťuje a koordinuje správu stromové a keřové zeleně na 

pozemcích ve vlastnictví města. 

Shromažďuje a vyhodnocuje podněty ke kácení zeleně na 

pozemcích města. 

Zajišťuje zpracování inventarizace stromů v digitální podobě. 

Zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní 

památky. 

Referent 

územně 

analytických 

ARCGIS 

Ginis EKO 

T-wist 

Vydává rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, 

o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o 

dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu. 



 

 

 

podkladů Vita 

 

Vede stavební řízení, vydává stavební povolení, povolení 

změny stavby před dokončením.  

Vydává kolaudační souhlas. 

Referent 

územního a 

stavebního 

řízení 

Ginis EKO 

T-wist 

Vita 

Gisel 

Poskytuje územně plánovací informace. 

Přijímá ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, 

zařízení a udržovacích prací. 

Vede stavební řízení, vydává stavební povolení, povolení 

změny stavby před dokončením. 

Povoluje předčasné užívání stavby a zkušební provoz. 

Ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Povoluje změnu užívání stavby. 

Povoluje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení. 

Referent 

územního 

plánování 

Ginis EKO 

Twist 

Vita 

Gisel 

Vede evidenci územně plánovací činnosti.  

Zajišťuje archivaci územně plánovací dokumentace. 

Pořizuje a průběžně aktualizuje územně analytické podklady 

pro svůj správní obvod. 

 

Odbor služeb:  

Funkce 

pracovníka 

Informační 

systém  

Pracovní náplň  

Vedoucí 

oddělení 

kultury 

Powerkey 

Ginis EKO 

T-wist 

Podílí se na pořádání všech kulturních akcí ve městě. 

Vede oddělení kultury. 

Kulturní 

referentka 

Ginis EKO 

 

Pořádá kulturní, společenské a sportovní akce, výstavy, 

besedy a kurzy. 

Spolupracuje se spolky a zájmovými sdruženími, školami i 

jednotlivci při přípravě kulturních, společenských a 



 

 

 

sportovních akcí a volnočasových aktivit. 

Vyhlašuje informace městským rozhlasem. 

Webmaster Photoshop Vydává městský zpravodaj. 

Spravuje webové stránky města a informační kiosky. 

Vyvěšuje materiály na úřední desku a na informativní tabule.  

Referentka 

informačního 

centra 

Ginis EKO 

Czech point 

Zabezpečuje provoz informačního centra pro občany a 

turisty. 

Poskytuje materiály sloužící k propagaci regionu. 

Vedoucí 

oddělení 

dopravy 

Dopravní 

agendy 

Ginis EKO 

Powerkey 

Projednává dopravní přestupky ve správním řízení. 

Vede a kontroluje zaměstnance.  

 

Referent 

technických 

průkazů 

Poltel 

Davoz 

ZTP 

Rozhoduje o vyřazení silničního a zvláštního vozidla 

z provozu. 

Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného 

nebo přestavěného silničního a zvláštního vozidla nebo 

jednotlivě dovezeného vozidla. 

Přiděluje silničním a zvláštním motorovým vozidlům 

registrační značku a vydává tabulku s registrační značkou. 

Provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního 

vozidla. 

Provádí výpisy z evidence silničních nebo zvláštních 

vozidel. 

Provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru vozidel. 

Referent na 

dopravní 

přestupky 

Ginis EKO Projednává dopravní přestupky ve správním řízení. 

Provádí na úseku přestupků konzultace se soudy, státními 

zastupitelstvími, soudními znalci a Policií ČR. 

Referent na Dopravní Zabezpečuje výkon státní správy ve věcech evidence 



 

 

 

řidičské 

průkazy 

agendy 

Eliška – 

řidičské 

průkazy 

vydávání řidičských průkazů, vydávání řidičských oprávnění 

včetně způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Komisař  Dopravní 

agendy 

TRANIS   

Zabezpečuje výkon státní správy ve věcech získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel. Vydává osvědčení o registraci provozování autoškol 

včetně jeho změny nebo odnětí. 

Vydává potvrzení o schválení výcvikového vozidla pro jeho 

použití k výcviku v autoškole včetně změn v jeho užívání. 

Referent 

silničního 

hospodářství 

T-wist 

 

Sleduje a zabezpečuje realizaci opatření ke zvyšování 

bezpečnosti silničního provozu ve městě. 

Zajišťuje opravy a zimní údržbu vozovek místních 

komunikací, zajišťuje údržbu veřejného osvětlení. 

Předkládá a zpracovává návrhy plánu zimní údržby, údržby 

zeleně i čistoty ve městě. 

Zajišťuje dopravní značení na místních komunikacích a jeho 

pasportizaci. 

Zabezpečuje činnost na úseku veřejné osobní dopravy, 

zejména zabezpečuje úkoly související se zajištěním 

dopravní obslužnosti územního obvodu města Vítkov v 

oblasti veřejné dopravy, projednává změny a předkládá 

orgánům města návrhy ohledně hromadné dopravy osob.  

Referent 

místních 

komunikací 

Ginis EKO 

T-wist 

VITA  

Gisel 

Pasport 

komunikací 

Zpracovává návrhy smluv a zajišťuje odborný dohled nad 

kvalitou a rozsahem jejich plnění při zabezpečování veřejné 

osobní dopravy. 

Projednává záležitosti, týkající se zastávek a vedení tras 

linkové osobní dopravy a vyjadřuje se k předloženým 

návrhům organizace veřejné dopravy.  



 

 

 

Referentka 

školství 

Ginis EKO 

Statistické 

výkaznictví 

Projednává s řediteli škol koncepci rozvoje škol a další 

podmínky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  

Spolupracuje se školskými zařízeními při zajišťování úkolů, 

souvisejících s dodržováním právních předpisů v oblastí 

školství a zajišťuje následnou kontrolu. 

Rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledků České 

školní inspekce v předškolních zařízeních, školách a 

školských zařízeních, které zřizuje město.  

Připravuje výběrová řízení na místa ředitelů škol a 

předškolních zařízení.  

Vede osobní spisy ředitelů škol a předškolních zařízení.  

Referentka 

investic 

T-wist 

Ginis Eko 

Věcně a časově koordinuje investiční výstavbu města a s ní 

související činnosti ovlivňující rozvoj města. 

Zabezpečuje přípravu, realizaci investičních akcí včetně 

dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace 

dodavatelů. 

Koordinuje veškeré činnosti týkající se investic s úsekem 

regionálního rozvoje ve vztahu na finanční podporu státu. 

Referenti 

regionálního 

rozvoje - 2 

 

Ginis EKO 

Twist 

Sledují a vyhledávají vhodné dotační tituly vyhlašované 

ministerstvy, státními fondy a krajem.  

Vedou o přijatých dotacích evidenci a kontrolují jejich 

průběh.  

Zpracovávají či zajišťují zpracování žádostí o dotace 

vyhlašované ministerstvy, státními fondy, krajem, EU a pod 

pro město Vítkov. 

Koordinují veškeré činnosti týkají se investičních akcí s 

úsekem investiční výstavby ve vztahu k finanční podpoře 

státu, kraje.  

 



 

 

 

Odbor správních činností:  

Funkce pracovníka Informační 

systém 

Pracovní náplň  

Vedoucí VITA 

Powerkey 

Vede zaměstnance odboru. 

Řešení přestupků.  

Referenti na cestovní doklady 

a občanské průkazy - 2 

Správní agendy 

Czech Point 

Přijímají žádosti občanů, kontrolují je, 

zpracovávají a odesílají na Ministerstvo 

vnitra ČR.  

Vydávají vyhotovené doklady občanům 

a provádí úkony s tím související.  

Vyhotovují doklady ve zkráceném 

termínu. 

Zajišťují skartaci a likvidaci dokladů 

včetně úkonů s tím souvisejících.  

Referenti přestupků – 2  Ginis EKO 

Vita - přestupky 

Řeší přestupky, správní delikty a pokuty 

podle zákona č. 200/1990 Sb.  

 

 

  


