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Na základě Plánu činnosti KV na rok 2015 byly provedeny v měsíci říjnu níže uvedené dvě kontroly.  
 

A. Kontrola ochrany (bezpečnosti) dat a účetních záznamů 
Účelem kontroly bylo zmapovat způsob ochrany před neoprávněným přístupem a rizikem ztrátou dat, a 
navrhnout případná zlepšení. Plánovaný rozsah a průběh kontroly a požadované informace: 
1. Papírové dokumenty - způsob ukládání a archivace za jednotlivé úseky 
2. Elektronická data – popis ochrany před: 

a. neoprávněným přístupem do počítače a aplikace 
b. ztrátou dat centrálního syst0mu GINIS (Gordic) a dalších aplikací (např. Inkasník) z důvodu 

selhání IT techniky - způsob zálohování, archivace dat a jejich obnova 
3. poskytnout dokument (Technická zpráva) popisující strukturu IT systému na úřadě, způsob ochrany, 

zálohování dat, zodpovědnost dodavatele v případě ztráty, jakým způsobem (organizace) by 
proběhla obnova systému, dat do plného provozu, apod. 

4. Zastupitelnost pracovníků v době nepřítomnosti (přístupy do aplikací) 
 
5. Zjištěné skutečnosti: 

a. Papírové (listinné) dokumenty 
i. Při schůzkách se všemi pracovníky OÚ bylo zjišťováno množství a způsob ukládání a 

archivace papírových dokumentů. Každý referent má své složky (šanony) u sebe v kanceláři, 
někdo včetně celé historie, někdo jen aktuální. Složky se starými a historickými dokumenty 
jsou uloženy v archivu (Spisovna) ve sklepě budovy OÚ 

ii. Nebyl vznesen požadavek na zvýšení kapacity místa pro uložení papírových dokladů. 
iii. Celkové množství složek za všechny úseky (bez archivu Spisovna) je přibližně 320 + mnoho 

dalších dokumentů, které jsou uloženy samostatně. 
iv. Archiv se nalézá ve sklepení budovy OÚ. V době kontroly byla v prostoru archivu teplota 

udržována ústředním topením bez možnosti jednoduché či automatické regulace teploty. 
v. Pocitově byla cítit zvýšená vlhkost, ale v místnosti není umístěn vlhkoměr. Podle vyjádření 

pracovníků OÚ byl v minulosti problém s vlhkostí v místnosti (nutnost větrat okny). 
vi. V archivu jsou 3 odvlhčovací přístroje, v době kontroly nebyly zapnuty. 

vii. Odhadovaný roční nárůst počtu šanonů celkem je cca 30 kusů. 
viii. V současné době se připravuje, s externí firmou, skartace starších dokumentů.   

b. Elektronická data 
i. Neoprávněný přístup – většina aplikací vyžaduje přihlášení a heslo, jedinečné pro 

konktrétního pracovníka (např. moduly systému GINIS/Gordic).  S některými aplikacemi 
pracuje jen jeden pracovník a proto není zástup v době nepřítomnosti.  

ii. Archivace a zálohování důležitých dat - přehled počítačů (parametry a používané hlavní 
aplikace) jednotlivých zaměstnanců OÚ jsou uvedeny v tabulce v Příloze A. Tabulka byla 
vytvořena na základě podkladů od firmy J.M.POST, která poskytuje technickou a aplikační 
podporu jednotlivých PC. Tabulka též ukazuje, pro konkrétního pracovníka, přehled aplikací  
a rozsah a frekvenci zálohování, včetně objemu dat.  
Životně důležité informace jednotlivých PC jsou zálohovány na zařizení NAS (externí disk), 
které je připojeno k PC tajemníka obce. Zálohování Pošty (emailový systém) je řešeno jiným 
způsobem – systém Pošta je nainstalován na samostatném Linux serveru (umístěn 
v zasedácí místností úřadu), na kterém je též ukládána záloha dat Pošty (emaily všech 
pracovníků úřadu). 

iii. V současné době má obec několik dodavatelů a poskytovatelů hardware a software a 
souvisejících služeb: 

 J.M.POST – podpora  PC a počítačové sítě,  
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 Waibar – Linux server + podpora, aplikace Pošta (emailový systém), výhrady k podpoře 
při řešení  problémů 

 Waibar  - Info systém (posílání emailů) 

 Jirra – Inkasník (úsek evidence bytů), Vodník (úsek vodáhospodářský) 

 Gordic – GINIS (ekonomický systém, účetnictví, majetek, smlouvy, objednávky, mzdy, 
pokladna, matrika a evidence obyvatel, evidence poplatků, Spisová služba) 

 Geodésie Topoz - GRAMIS (mapový systém, používaný stavebním úřadem, úsekem vodní 
hospodářství  a správou komunikací), existuje omezená verze pro veřejnost na 
internetových stránkách obce. 

 OK Systém - Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, vzdálený přístup (aplikace 
přístupná přes internet) 

 Víta software – aplikace Vodoprávní úřad, Stavební úřad, Silniční správní úřad   

 Codexis  - právní informace 
 

iv. Zabezpečení sítě proti virům je řešeno nastavením firewallu na routeru  a PC Norton 
Symantec antivirovým programem na jednotlivých počítačích. 

v. Poštovní služba (emaily) je instalována na Linux serveru (dodavatel fy. Waibar). Pracovníci 
používají MS Outlook a Mozilla Thunderbird poštovní klienty. 

vi.  Změna parametrů antivirové ochrany na serveru je zdlouhavá – problém s včasnou 
podporou ze strany firmy. 

vii. Ze strany pracovníků OÚ jsou současné době výhrady ke kvalitě poskytované podpory od 
některých dodavatelů, s ohledem na dosažitelnost a rychlost pomoci v případě problémů). 
To má za následek ochromení práce úřadu.   

viii. Kritické aplikace (data) a vybrané soubory (určené jednotlivými pracovníky) jsou zálohovány 
centrálně. 

ix. Úroveň zabezpečení dat proti ztrátě je relativně nízká a hrozí riziko, že v případě poruchy 
zařízení (NAS) nebo selhání disku v Linux serveru  bude obnova dat obtížná a pracná. 
V závislosti na typu poruchy riziko úplné ztráty zálohovaných dat je vysoké. 

x. Veškerá data vč. záloh jsou umístěna na zařízeních, umístěných v budově OÚ.  V případě 
živelné pohromy (např. požáru budovy) neexistuje náhradní řešení pro obnovu dat. 

xi. Zodpovědnost dodavatele v případě ztráty – nebyla dotazována, ale je předpoklad, že toto 
není smluvně ošetřeno.  

xii. Podle posledních informací se blíží ke svému limitu kapacita siťových disků NAS.   
 
6. Závěry a doporučení kontroly: 

a. Zakoupit vlhkoměr do archivu (Spisovny) z důvodu sledování vlhkosti. 
b. U některých aplikací přidat dalšího uživatele a zajistit zastupitelnost i v omezené míře. 
c. Sjednotit podporu infrastruktury (hardware + software), počítačové síťě a mít jednoho 

generálního dodavatele. To platí i pro  ostatní uživatelské aplikace (elektronická pošta, 
internet, MS Office aplikace, ap.). 

d. Sjednotit, používat jen jeden typ poštovního klienta (např. MS Outlook) 
e. Sjednotit, používat jeden typ internetového prohlížeče -  Google Chrom. 
f. S dodavatelem IT služeb uzavřít smlouvu o podpoře, ve které budou specifikovány podmínky 

poskytování služby a podpory, např. doba opravy, rozsah zodpovědnostI dodavatele apod.), 
popř. rozšířit již existující smlouvu. 

g. Specifické aplikace některých úseků (stavební úřad, bytové a vodní hospodářství) ponechat 
beze změny. 
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h. Začít pracovat na digitalizaci Územního plánu obce. Dle poskytnutých informací je třeba 
připravit nový územní plán a pak teprve může být digitalizován. 

i. Navrhnout lepší řešení zabezpečení proti napadení počítačovým virem včetně ceny a to 
předložit k posouzení či schválení. Aktualizovat a nainstalovat centrální antivirový systém, 
kde budou zajištěny pravidelné aktualizace a správa dodavatelem, včetně ochrany 
elektronické pošty (nejvhodnější řešení by měl předložit dodavatel). Obdobně pro jednotlivá 
PC. 

j. Upravit, nastavit antivirovou ochranu tak, aby nedocházelo k odmítnutí standardních 
dokumentů ve formátu MS Office. 

k. Ve spolupráci s dodavatelem navrhnout lepší a spolehlivější řešení systému zálohování dat 
včetně ceny a to předložit  k schválení. 

l. Zvýšit úroveň počítačové gramotnosti pracovníků úřadu (individuálně dle potřeb), hlavně 
pro práci aplikacemi MS Offfice (World, Excel, PowerPoint). Pracovníci by měli být schopni 
vytvořit a prezentovat požadované dokumenty zastupitelstvu obce v případě požadavku. 
Omezit koloběh papírových dokumentů.  

m. Prověřit, zda stávající aplikace jsou plnohodnotně využívany. Maximálně využít možnosti, 
funkcionality, které nabízí jednotlivé konkrétní aplikace. 

n. Definovat požadavky (mimo jiné i jaké manažerské sestavy, přehledy jsou požadovány) a 
prověřit plnohodnotné  využívání aplikací Inkasník a Vodník (všech funkcí a možností) tak, 
aby poskytovaly věrohodné informace (tzn. i zpětně doplnit chybějící historická data).   

o. Ve spolupráci s dodavateli určit soubory, které je nutno držet v eln archivu (NAS) a vše 
ostatní smazat. Za svoje data je zodpovědný každý pracovník úřadu a ten musí určit, co se 
archivuje a co smaže. Toto čištění dat musí probíhat pravidelně, např. každý měsíc. 

p. Prověřit, zda nejsou archivovány soukromé soubory, např. fotografie, filmy, ap. 
q. Seznámit pracovníky úřadu se způsobem, co se zálohuje centrálně - viz tabulka v příloze. 

Upozornit na fakt, že všechny soubory v adresáři Dokumenty jsou zálohovány a proto by 
tento adresář neměl obsahovat osobní soubory, platné jen pro jednoho konkrétního 
pracovníka. 
 
 

B. Kontrola rozsahu aktuálnosti a kvality veřejných informací 
Plánovaný rozsah a průběh kontroly a požadované informace: 

1. Veřejné informace (vše co není tajné či zakázané ze zákona) jako jsou majetek, pozemky, 
smlouvy, objednávky, faktury, rozpočet obce, plán rozvoje a  investic, veřejné zakázky, apod. – v 
jakém rozsahu se zveřejňují.  

2. Jakým způsobem jsou občané informováni o dění v obci 
3. Jakým způsobem jsou občané informováni o stavu výše uvedených oblastí 

 
4. Zjištěné skutečnosti: 

a. V současnosti není k dispozi online přístup ke všem výše uvedeným druhům dokumentů, 
informacím. Pokud někdo projeví zájem, musí použít oficiální postup a dát si žádost o 
poskytnutí konkrétní informace –viz bod i/. 

b. Pro informování občanů obce se v současnosti  používají následující komunikační kanály: 
i. Dotaz, žádost o informace na úřadu (písemná, ústní) 

ii. Úřední deska před budovou úřadu 
iii. Úřední deska v internetovém portálu obce 
iv. Emailový InfoSystém – odesílání emailů těm, kdo se registroval na internetovém portálu 
v. Služby České pošty 
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vi. Obecní Zpravodaj – papírové noviny 
vii. Odběr novinek - v nově připravovaném internetovém portálu (funkce dosud není k 

dispozici, resp. vyžaduje ruční práci). 
viii. Odesílání SMS – dodavatel fy. Waigar. V současnosti nevyužívano. Další podrobnosti 

nejsou známy.  
ix. Připravuje se spuštění nové verze obecních internetových stránek ke konci ledna 2016. 

 
 

5. Závěry a doporučení kontroly: 
r. Sjednotit a využívat tyto komunikační kanály: 

i. SMS – v případě ohrožení zdraví či majetku a jiných urgentních situacích  
ii. Zjistit aktuální stav SMS systému, možnosti jeho okamžitého spuštění a případného 

začlenění do komplexního řešení i s ohledem na nové obecní internetové stránky 
iii. Emailový internetový Info systém –využít pro následující: 

1. odběr novinek (aktualit) registrovaným uživatelem internetových stránek.  
2. Informovat též o aktualizaci Úřední desky.  
3. Upozornit na termín dodání příspěvků do OZ 

iv. Využít možnosti Anket, Diskuzí v nově připravovaných internetových stránkách 
v. Využít možnosti Starostovo okénko  v nově připravovaných internetových stránkách 

pro zvýšení informovanosti o aktuálním dění v obci a na obecním úřadě 
 
 

Zpracoval: 
Jiří Pavliš 
Předseda KV 
 
Příloha A – Tabulka s přehledem počítačů pracovníků obecního úřadu 
Příloha B – Schematické znázornění počítačové sítě OÚ 
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Příloha A - Tabulka s přehledem počítačů pracovníků obecního úřadu 

 

číslo uživatel
OS, 

model
CPU

RAM 

[GB]

Disk 

[GB

]

Tiskárna Zálohování dat
Frekvence 

zálohování
zálohování - kde

1 Tomanová
OS Win 7 

Pro 32bit

Pentium 

Dualcore 

2,7 GHz

2 300

HP 

LaserJet 

1200

Velikost zálohy 8GB. 

Zálohuje se Plocha, 

Dokumenty, Oblíbené, KB 

certifikát, Crypta, Duck, 

Pošta

Plná záloha 

každá 10.

Zálohuje se 

denně v 0:52

Zálohy : po síti 

na 

192.168.1.50\za

lohy\bytak

2 Šesták

OS Win 7 

Home 

32bit

Pentium 

Dual-

Core 

3GHz

2 500

HP 

LaserJet 

CP1025n

w

Velikost zálohy 5,38 GB

Plocha, Dokumenty, 

Pošta, Gramis, Jirra, 

Oblíbené

Plná záloha 

každá 10.

Zálohuje se 

denně v 1:45

Zálohy : po síti 

na 

192.168.1.50\za

lohy\Sestak

3 Linková
OSWin 

XP pro

Intel 

Core 

2,13GHz

2 250

Xerox 

Workcent

re 3025

Velikost zálohy 10,78 GB

Zálohuje se Plocha, 

Dokumenty, Pošta, 

Oblíbené

Plná záloha 

každá 10.

Zálohuje se po 

startu pc.

Zálohy : po síti 

na 

192.168.1.50\za

lohy\socialni

4 Fridrichová

OS Win 8 

pro. 

64bit

Intel 

Pentium 

3GHz

4 500

HP 

LaserJet 

1022n

Velikost zálohy 6,05 GB

Zálohuje se Plocha, 

Dokumenty, Gordic, 

Gorpok, Profit, Jirra, 

Gorkof

Plná 1. záloha

Zálohuje se po 

startu pc.

Zálohy : po síti 

192.168.1.50\za

lohy\vodaF

5 Lípová
OSWin 

XP pro

Intel 

Core-

Duo 

2,53GHz

2 150

HP 

LaserJet 

1020

Velikost zálohy 17,54 GB

Zálohuje se Plocha, 

Dokumenty, Jirra, Isvak, 

Pošta

Plná záloha 

každá 10.

Zálohuje se 

denně v 7:00

Zálohy : po síti 

192.168.1.50\za

lohy\VodaL

6 Fuchsová

OS Win 7 

pro. 

32bit

Intel 

Pentium 

3GHz

4 500

HP 

LaserJet 

3055

Velikost zálohy 3,36 GB.

Zálohuje se Plocha, 

Dokumenty, Oblíbené, 

Davka, Gorucr, Gorkdf, 

Pošta

Plná záloha 

každá 10.

Zálohuje se po 

startu pc.

Zálohy : po síti 

192.168.1.50\za

lohy\ucetni

7 Klementová

OS Win 7 

pro. 

32bit

Intel 

Pentium 

3GHz

4 500

HP 

LaserJet 

3055

Velikost zálohy 3,36 GB

Zálohuje se Plocha, 

Dokumenty, Oblíbené, 

Davka, Gorucr, Gorkdf, 

Pošta

Plná záloha 

každá 10.

Zálohuje se po 

startu pc.

Zálohy : po síti 

192.168.1.50\za

lohy\ucetni

8 Mottlová

OSWin 8 

pro. 

64bit

Intel 

Pentium 

3GHz

4 500

HP 

LaserJet 

P1505

Velikost zálohy 4,16 GB

Zálohuje se Plocha, 

Dokumenty, Oblíbené, 

Pošta, Gorrob, Gor3Win

Plná záloha 

každá 10.

Zálohuje se 

denně v 1:05

Zálohy : po síti 

192.168.1.50\za

lohy\matrika

9 Jelínková

OS Win 7 

pro. 

32bit

Pentium 

Dual-

Core 

3GHz

4 250

HP 

LaserJet 

M1212nf

Velikost zálohy 27 GB

Zálohuje se Plocha, 

Dokumenty, Oblíbené, 

Pošta, Gorddp, Gorpok

Plná záloha 

každá 10.

Zálohuje se po 

startu pc.

Zálohy po síti 

192.168.1.50\za

lohy\odpady

10 Radlová
OS Win 

XP pro

Intel 

Pentium 

Dual 

1,80GHz

3 250

HP 

LaserJet 

M1212nf

Velikost zálohy 27 GB

Zálohuje se Plocha, 

Dokumenty, Oblíbené, 

Pošta, Gorddp, Gorpok

Plná záloha 

každá 10.

Zálohuje se po 

startu pc

Zálohy po síti 

192.168.1.50\za

lohy\odpady

11 Kulhánek

OS Win 7 

pro. 

64bit

Intel 

Core i5 

3,20GHz

4 500

HP 

LaserJet 

CM2320f

xi

Velikost zálohy 12,31 GB

Zálohuje se Plocha, Pošta, 

Oblíbené

Plná záloha 

každá 10.

Zálohuje se 

denně v 19:10

Zálohy po síti 

192.168.1.50\za

lohy\starosta

12 Boháč

OS Win 7 

pro. 

64bit

Intel 

Core i5 

3,20GHz

4 500

HP 

LaserJet 

CM2320f

xi

Velikost zálohy 36,46 GB

Zálohuje se Plocha, 

Dokumenty, Pošta, 

Oblíbené, G3win

Plná záloha 

každá 10.

Zálohuje se po 

startu pc.

Zálohy po síti 

192.168.1.50\za

lohy\tajemnik

13 Křížová

OS Win 

8.1 pro 

64bit

Intel 

Pentium 

3GHz

4 500

HP 

LaserJet 

P1505

Velikost zálohy 9,47 GB

Zálohuje se Plocha, 

Dokumenty, Vita, Gordic

Plná 1 záloha.

Zálohuje se po 

startu pc.

Zálohy po síti 

192.168.1.50\za

lohy\krizova

14 Stará

noteboo

k MSI GX 

720

OS Win 7 

pro. 

64bit

Tiskárna 

HP 

LaserJet 

MF1212

Velikost zálohy 2GB

Zálohuje se Plocha, 

Dokumenty

Plná 1 záloha.

Zálohuje se po 

startu pc

Zálohy po síti 

192.168.1.50\za

lohy\stara
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Příloha B – Schematické znázornění počítačové sítě OÚ 
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