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›

na strojích datového centra biatlo-
nového a lyžařského centra Moravy
totiž běží nejen agenda městského

úřadu, ale též systémy okolních obcí spa-
dajících do jeho správního obvodu. Celé ře-
šení muselo odpovídat vysokým nárokům
na jejich dostupnost. Nové Město na Mora-
vě vsadilo při modernizaci své informační
infrastruktury na virtualizaci na bázi tech-
nologií IBM.

Pohromadě a bezPečně
Město získalo na projekt dotaci ze struktu-
rálních fondů EU (z IOP). Celé hardwarové
řešení dodala firma AutoCont CZ a systémy
pro podporu spolupráce realizovala spo-
lečnost Notes CS. Centrum stojí na plat-
formě postavené na dvou serverech IBM
X3850 X5. Ty umožňují konfiguraci takříka-
jíc na klíč.

»Aplikace a servery virtualizujeme už více
než šest let na platformě Xen, ale vždy nás
limitoval výkon jednotlivých hardwaro-
vých serverů, které nám neumožňovaly mít

všechny virtuální servery pohromadě,« říká
Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informati-
ky novoměstské radnice. »Díky až čtyřem
procesorům Xeon nebo 3 TB RAM MAX5
v jednom serveru už nyní výkon hardwaru
nebude problémem.«

Infrastruktura datového centra je navr-
žena tak, aby všechny části byly minimálně
zdvojeny a nemohlo dojít k nedostupnosti
služeb při výpadku jedné z nich. To se týká
i serverů, kdy v případě výpadku jednoho
z nich převezme celou zátěž druhý.

Sebelepší jištění však není nic platné bez
zajištění elektřiny. »Právě proto jsme v rám-
ci realizace projektu pořídili i dostatečně
výkonný záložní zdroj a benzinový agregát
s automatickým startem. Žádný z uživatelů,
ani z okolních obcí, by neměl zaznamenat
výpadek aplikací běžících v technologic-
kém centru,« doplňuje starosta Michal
Šmarda.

Nutno zmínit i to, že celý projekt byl vý-
borně promyšlen a rozpracován do detailu
již ve fázi poptávky. Nezapomnělo se ani

na redundantní a vysokou dostupnost řeše-
ní síťových prvků. »Tento cit a odpovědnost
zákazníka kvituji, neboť v dnešní digitální
době se neobejdeme bez důkladného za-
jištění. V centru je proto implementován
firewall v clusterovém režimu,« komentuje
ředitel regionálního centra AutoCont CZ
a.s. Jaroslav Dvořák.

ProPoJené insTiTuce
Radnice zvažovala pořízení systému pro
spolupráci (groupware) nejen kvůli sjed-
nocení samostatných aplikací pokrývají-
cích agendy úřadu, ale zejména pro sdíle-
ní informací všech organizací zřizovaných
městem. Systém Lotus Notes/Domino
svými vlastnostmi a funkčností plně od-
povídá požadovaným kritériím. Vedle inte-
grovaného poštovního systému, podpory
služeb instantních zpráv nebo systému
pro správu dokumentů hovoří v jeho pro-
spěch zejména široká nabídka možností
využití aplikací.

Technologické centrum implementova-
lo řešení s cílem zabezpečit jeho vysokou
dostupnost. Data jsou navíc zálohovaná
na dvou různých místech. »Snažili jsme se,
aby groupware řešení co nejlépe zapadlo
do stávající koncepce informačního systé-
mu úřadu založeného z velké míry na open
source a mohli jsme co nejvíce využít exis-
tujících prostředků, což nám umožnilo sní-
žit celkovou finanční náročnost realizace,«
vysvětluje Pavel Matvijčuk z Notes CS. Sa-
motná realizace projektu netrvala déle než
měsíc.

nové město na moravě využívá
chytřejší informační technologie
S překotným rozvojem informačních
technologií, které pronikají i do oblastí,
kde dříve neměly uplatnění, roste také
význam IT infrastruktury pro místní
samosprávy. Nové Město na Moravě vy-
žadovalo při její modernizaci především
maximální výkon.

na referenční data s tím, že pro další úkony
budou uloženy lokálně v mezipaměti, a tu-
díž budou odezvy podstatně rychlejší.

V první variantě se bude muset vše řešit
samostatně nejen při zavedení, ale upravo-
vat podle měnící se legislativy tak, aby vý-
sledek odpovídal jednotné správě. Výhody
»centrální« mezipaměti pak nelze využít.

komunikační komPonenTa
základních regisTrů
Právě z důvodů monitorování přístupů se
očekává nasazení systému IDM, který však
menší města a obce nemají a z finančních
důvodů si jej ani nepořídí. Naše kompo-
nenta má potřebné prostředky, aby moh-
la tuto funkci naplnit. Pokud však orgán
veřejné moci (OVM) disponuje stávajícím
IDM, je možné napojení na něj.

Řešením pro komunikaci s ISZR je Ko-
munikační komponenta základních regis-
trů (KKZR), která umožňuje komunikaci
všech uživatelů systému s ISZR a dokáže
poskytovat tyto služby i produktům tře-
tích stran. KKZR lze nasadit jako jediné in-
tegrující řešení pro kompletní komunikaci
s ISZR pro všechny informační systémy.
Komponenta poskytuje informačnímu sys-
tému konkrétní obce a systémům třetích
stran webové rozhraní poskytující Web Ser-
vices. Podporuje rovněž práci na databá-
zích MS SQL, Oracle a MySQL, čímž pokrý-
vá většinu požadovaných řešení.

V současné době probíhají jednání s ostat-
ními dodavateli IS pro veřejnou správu o vy-
užívání této komponenty. Spoluprací se sní-
ží cena celkového řešení a hlavně potřebná

doba zprovoznění, která je nutná, aby se
několik tisíc OVM stihlo včas připojit. n

milan vybíral
asseco solutions, a. s.

Zákon č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech,
v § 57 říká:

(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro
výkon agendy, vede záznamy o přístupu k údajům
obsaženým v základních registrech, nejde-li o pří-
stup k údajům veřejně přístupným, a uchovává je
po dobu 1 roku; záznam obsahuje
a) uživatelské jméno oprávněné úřední osoby podle
§ 56 odst. 3 písm. a), která přístup učinila,
b) roli podle § 51 odst. 1 písm. h), ve které úřední
osoba přístup učinila,
c) výčet údajů, ke kterým úřední osoba získala
přístup,
d) datum a čas přístupu,
e) důvod a konkrétní účel přístupu.

Řešení pro komunikaci s ISZR

komunikační komponenta základních registrů
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› Uživatelé k systému přistupují prostřed-
nictvím tzv. tlustého klienta Lotus Notes,
nebo prostřednictvím tzv. tenkého klienta,
například přes webový prohlížeč či mobilní
telefon. Někteří členové projektových tymů
či komisí mohou přistupovat do systému
výhradně přes webový prohlížeč, jiní, ku-
příkladu pracovníci úřadů, pomocí klienta
Lotus Notes.

»Celá infrastruktura centra je základem
pro funkčnost privátního cloudu, který
chceme obcím v našem správním obvodu
v nejbližší době nabídnout, a tak posunout
dostupnost aplikací na další pomyslnou
příčku. Spojení s technologiemi IBM se již
na začátku provozu osvědčilo,« konstatuje
Zbyněk Grepl.

Přínos Pro občany
Ale technologické centrum přináší výhody
i občanům, kteří řeší své životní situace. Je
v něm totiž hostováno formulářové řešení
společnosti Software602 pro elektroniza-
ci interních procesů i vnější komunikace
úřadu. Většina výhod elektronické komu-
nikace bude dostupná i těm, kdo nemají
elektronický podpis a datovou schránku.
Na webu města jim budou zpřístupňovány
formuláře, které půjde stáhnout do počíta-
če a postupně je vyplňovat s pomocí systé-
mu kontrol, nápověd a automatizovaného
doplňování.

Pro úředníky nasazení inteligentních
formulářů znamená, že budou dostávat
podání bez chyb a nebudou ztrácet čas pře-
pisováním (vyplněním formuláře vznikají
data připravená pro strojové zpracování).
Ke zvýšení efektivity práce úřadu dané ře-
šení přispěje i elektronizací a automatizací
oběhu dokumentů při některých schvalo-
vacích procesech (např. příprava materi-
álů do rady, investiční záměr, schvalování
smluv uzavíraných městem).

sofTware Pro řízení
organizační sTrukTury
V části projektu zaměřené na dodávku
a implementaci softwarové podpory říze-
ní organizační struktury městského úřadu
byly pořízeny licence řešení EFESSO spo-
lečnosti CORTIS Consulting s. r. o. Aplikaci
uživatel ovládá prostřednictvím prohlí-
žeče webových stránek, lze k ní přistupo-
vat také z mobilních zařízení či tabletů.
Jedním z přínosů je pohled na jednotlivé
evidence městského úřadu ve vzájemných
souvislostech. Tím se eliminuje řada du-
plicitně vedených a roztříštěných eviden-
cí a jednoduše zjišťuje dopad případných
změn (nejen organizačních) na chod úřa-
du jako celku.

»Základním stavebním kamenem našich
evidencí v EFESSO je organizační struk-
tura a zaměstnanci. Údaje této evidence
jsou přebírány a pravidelně aktualizová-
ny z našeho personálního systému. Na ně
jsou navazovány položky z dalších eviden-
cí (například uskutečněné projekty). Tím
postupně budujeme kompetenční model
úřadu, který popíše, kdo co vykonává, zač
odpovídá nebo s čím pracuje,« uzavírá
Zbyněk Grepl.

/st/

v ČR netvoří instalované kamerové
systémy navzájem propojený celek,
zřizují se účelově. Tisíce kamer i ka-

merových systémů monitorují různé objek-
ty, obchody, areály, dopravní centra či ben-
zínové pumpy a patří různým subjektům.

Pokud se jedná o městské kamerové do-
hlížecí systémy, sledování a vyhodnocová-
ní kamer většinou zabezpečuje obecní či
městská policie. Policie ČR se podílí zhru-
ba 10 %. Na podporu preventivních progra-
mů měst stát každoročně vyčleňuje finanč-
ní prostředky, které spravuje Ministerstvo
vnitra. Kamerové systémy, zejména s digi-
tální technologií, dokáží mnoho věcí, např.
identifikovat osoby, odcizené automobily,
odložené předměty či signalizovat rychlost
vozidel.

ochrana Práv a svobod
Společnost vyžaduje dodržování lidských
práv a základních svobod v každodenním
životě a jejich důslednou aplikaci soudy,
správními úřady a jinými vykonavateli ve-
řejné moci. Používání kamerových systémů
se přímo dotýká lidských práv. Listina zá-
kladních práv a svobod (dále Listina) v čl. 7
odst. 1 zaručuje dvě práva, která se z pohle-
du kamerových systémů jeví protichůdně:
právo na nedotknutelnost osoby a právo
na nedotknutelnost jejího soukromí.

Pokud bychom definovali ústavněpráv-
ní terminologií ta práva, k jejichž ochraně
by měly kamerové systémy sloužit nejvíce,
bylo by to právo na život, na nedotknutel-
nost osoby (tj. právo na fyzickou i psychic-
kou integritu) a právo vlastnit majetek. Mezi
práva, jimž mohou být kamery na újmu, pa-
tří právo na soukromí (identické s právem
na soukromý život), právo na rodinný život
a právo na ochranu před neoprávněným
shromažďováním, zveřejňováním nebo ji-
ným zneužíváním osobních údajů.

Existují však i situace, kdy ochrana sou-
kromého života a ochrana osobních úda-
jů musí být alespoň z části suspendována
ve prospěch ochrany života, zdraví a ma-
jetku. V právním státě však nelze libovolně
omezit práva (viz čl. 2 a 4 Listiny).

Právo na soukromý a rodinný život je ne-
zadatelné, nezcizitelné, univerzální a stejné
pro všechny. Jeho omezení je možné pouze
a jenom na základě zákona. Naproti tomu
ochrana proti zneužití osobních údajů
musí být nějak legálně vymezena. Pokud by
takové údaje nebylo nutné vůbec shromaž-
ďovat a zpracovávat, nemusela by existovat
ani jejich ochrana. Nejsou tedy každé lidské

bytosti vlastní a nejde o základní lidské prá-
vo v jeho klasickém pojetí.

kamerové sysTémy a zákony
Nejdůležitější zákony z hlediska problema-
tiky městských kamerových systémů jsou:
n zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR;
n zákon č. 553/1991 Sb., o Obecní policii;
n zákon č. 101/2000 Sb., o Ochraně osob-
ních údajů a změně některých zákonů.

Stanovují legální důvody, pro něž lze
právo na ochranu soukromí suspendovat
(monitorování veřejných prostranství nebo
veřejně přístupných míst, kde výkon práva
na soukromý život není prakticky možný).

Složitější je to s ochranou osobních úda-
jů. Záznamy z kamerových systémů jsou
osobními údaji ve smyslu § 4 písmena a)
zákona č. 101/2000 Sb. Právní režim ochra-
ny osobních údajů a nakládání s nimi je sta-
noven obecně v zákoně o ochraně osobních
údajů, zvláštní ustanovení obsahuje zákon
o policii a zákon o obecní policii.

Pokud se nejedná o citlivý osobní údaj
(údaj o původu, vyznání, přesvědčení nebo
jiných zvláště intimních sférách osobního
života vyjmenovaných v § 4 písmena b) zá-
kona č. 101/2000), nemá policie povinnosti
správce osobních údajů podle ustanovení
§ 5 odst. 1, § 11 a § 12 zákona.

Další podmínkou však je, že jde o čin-
nosti stanovené taxativně tímto zákonem

kamerové systémy
vobcích a městech /1
Moderní informační technologie (IT) pomáhají také ke zvý-
šení bezpečnosti a pořádku. V poslední době se integrují do
celků, jež nazýváme Integrace informačních systémů ochrany
bezpečnosti občanů ve městě, kam patří i kamerové systémy.

Pojem »soukromý život«

Pojem soukromý život, analogický s pojmem právo
na soukromí, specifikoval Evropský soud pro lidská
práva ve štrasburku. ve svých judikátech dospěl
k závěru, že »soukromý život« nelze vyčerpávají-
cím způsobem definovat. určení pohlaví, jméno,
sexuální orientace a sexuální život jsou důležitými
součástmi osobní sféry člověka, kterou chrání
článek 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod. Bylo by restriktivní omezit
intimní sféru, kde každý může vést svůj osobní život
podle svých představ a vyloučit z něj vnější svět.
respektování soukromí zahrnuje i právo člověka
navazovat a rozvíjet vztahy se svými bližními.
Důležitý je i judikát Evropského soudu pro lidská
práva leander versus švédsko z roku 1987, v němž
soud podřadil pod pojem soukromého života
též přístup ke spisům obsahujícím osobní
informace. Přístup může být povolen tomu, kdo
prokáže, že jedná ve »vyšším« zájmu, jenž je
určitým způsobem a zřejmě i zákonně aprobován.
Podobným způsobem zakotvuje ochranu osobního
života i čl. 17 mezinárodního paktu o občanských
a politických právech.
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