
Provozní	řád	služeb	poskytovaných	Technologickým	Centrem	ORP	
Přerov	pro	externí	subjekty.

Tento provozní řád upravuje podmínky připojení ke službám poskytovaným Technologickým Centrem 
(dále jen TC ORP). Základním předpokladem čerpání služeb na TC ORP je dodržování principů 
bezpečnosti v informačních a komunikačních technologiích (ICT).

Část	I	– Služby	TC	ORP	Přerov
1. TC ORP Přerov poskytuje tyto služby externím subjektům ve správním obvodu ORP Přerov:

a) Hostovanou elektronickou spisovou službu (dále jen SSL) – jedná se o informační systém pro 
správu a evidenci dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění 
pozdějších novelizací a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. V případě 
využívání hostované SSL jsou data SSL uloženy v TC ORP Přerov včetně zabezpečení vysoké 
dostupnosti a zálohování.

b) Negarantované úložiště neuzavřených spisů – jedná se o datové úložiště určené pro ukládání 
nevyřízených a neuzavřených spisů elektronickou spisovou službou (SSL) externích subjektů. 
V případě využívání služby negarantovaného úložiště SSL externích subjektů navíc ukládá 
nevyřízené a neuzavřené spisy do negarantovaného úložiště v TC ORP Přerov, které poskytuje 
zabezpečení vysoké dostupnosti a zálohování.

c) HelpDesk – jedná se o systém pro poskytování technické podpory uživatelům služeb TC ORP 
Přerov k využívaným službám. HelpDesk je poskytován také externím subjektům, které využívají
některou z výše uvedených služeb.

2. TC ORP Přerov poskytuje výše uvedené služby obcím na základě uzavřené partnerské smlouvy.
Příspěvkové organizace založené městem mohou mít využívání služeb nařízeno na základě rozhodnutí Rady 
města Přerova.

Část	II – Technické	požadavky	pro	využívání	služeb	TC	ORP	Přerov
1. Pro využívání služeb TC ORP Přerov musí být externí subjekt vybaven osobním počítačem PC s operačním 

systémem MS Windows, pro který poskytuje společnost Microsoft technickou podporu aktualizací 
zabezpečení systému (Windows XP a vyšší). Technické parametry počítače (procesor, paměť, pevný disk) 
musí splňovat požadavky pro provoz použitého operačního systému. Počítač musí mít síťovou kartu a musí 
mít připojení k internetu, protože služby poskytované TC ORP Přerov jsou dostupné přes internet. Na 
počítači musí být nainstalován MS .NET Framework 2.0 nebo vyšší

2. Externí subjekt musí provozovat osobní počítač, na kterém využívá služby TC ORP, v souladu se 
základními bezpečnostními požadavky:

a) Nainstalované všechny aktualizace zabezpečení systému vydané výrobcem operačního systému
b) Nainstalovaný a aktualizovaný antivirový systém
c) Aktivní firewall síťového provozu s minimalizací povolené příchozí komunikace na nezbytně 

nutné minimum
3. Přístup ke službám TC ORP Přerov je zabezpečen VPN spojením. Pro přístup ke službám je nutné 

přihlášení. Externímu subjektu využívající služby TC ORP bude předáno médium CD, které obsahuje:

a) instalační soubor VPN klienta
b) konfigurační soubor pro VPN klienta
c) návod k instalaci a nastavení VPN klienta, návod ke spuštění a ukončení služby VPN
d) instalační soubor klienta hostované SSL
e) návod pro instalaci klienta hostované SSL, uživatelskou příručku k hostované SSL
f) návod ke spuštění aplikace HelpDesk, uživatelskou příručku k systému HelpDesk
g) dokumentaci k negarantovanému úložišti – externí subjekty, které mají vlastní SSL na svém 

počítači, předají tuto dokumentaci dodavateli své SSL. Dokumentace umožní dodavateli SSL 
nastavit připojení SSL na negarantované úložiště TC ORP tak, aby SSL externí subjekty
ukládaly nevyřízené a neuzavřené spisy do negarantovaného úložiště a v případě potřeby mohly
uložené spisy z negarantovaného úložiště načíst zpět do SSL externí subjekty.



4. Zařízení (přenosný počítač, počítač), dále jen počítač, využívající služby TC ORP musí mít operační systém 
(OS) aktuálně podporován výrobcem, všechny vydané bezpečnostní aktualizace, opravy a záplaty musí být 
na tomto počítači nainstalovány. Počítač dále musí mít aktivní antivirový program s aktuální databází 
virových vzorků.

Minimální technické požadavky na systém:
- Procesor: Intel® Pentium® 4 nebo AMD Athlon™, paměť: min. 512 MB RAM, místo na disku: 100 MB
- Operační systém: Microsoft Windows XP
- .NET Framework 2.0 a vyšší
- Microsoft Silveright
- připojení k síti Internet – minimálně 512kbps, doporučeno 2Mbps

5. Při výměně počítače určeného k připojení do TC ORP musí být z původního počítače odstraněna veškerá 
konfigurace související se službami TC ORP – především certifikáty, konfigurační soubor VPN (virtual 
private network) a další citlivé soubory.

Část	III	– Práce	s TC	ORP
1. Služby TC ORP jsou externím subjektům přístupny prostřednictvím linky VPN. Aktivní spojení se službami 

TC ORP prostřednictvím linky VPN je externí subjekt oprávněn udržovat pouze po nezbytně nutnou dobu 
faktického čerpání služby. 

2. Jednou ze služeb TC ORP je Negarantované úložiště (dále jen NU). Služby NU jsou poskytovány 
prostřednictvím protokolu FTP (File Transfer Protocol - protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí 
počítačové sítě. Jeho podpora je součástí webových prohlížečů). 

NU je určeno pro ukládání neuzavřených spisů ze spisových služeb a je přísně zakázáno do něj ukládat 
jakékoliv jiné soubory, které nesouvisí se spisovou službou. Je doporučeno informace do NU TC ukládat v 
šifrované podobě. Provozovatel NU garantuje uchování souboru v NU jen ve stavu, v jakém byl soubor do
NU uložen. Nenese odpovědnost za obsah ani za poškozené soubory, jestliže toto poškození vzniklo před 
uložením souboru do NU (chybný formát souborů, poškození souborů viry apod.)

3. Je výslovně zakázáno:

a) sdělovat jiným osobám informace ohledně provozu TC ORP, přístupové informace (uživatelské 
jméno, heslo), certifikáty, kopírovat soubory nutné pro práci technologií TC ORP, připojovat se 
ke službám TC ORP mimo oprávněné počítače externího subjektu, zkoumat technologie a služby 
TC ORP;

b) používat služby TC ORP v rozporu s jejich účelem, provozním řádem a doporučenými postupy;
c) prohlížet a kopírovat soubory jiných uživatelů, testovat zabezpečení, analyzovat a testovat hesla 

atd.

4. V případě neobvyklé funkce služeb TC ORP, nezvyklého chování počítače a programů, podezření na 
kompromitaci počítače a služeb TC ORP, je obsluha bez zbytečného prodlení povinna kontaktovat 
pracovníky ICT oddělení Magistrátu města Přerova a společně s nimi stanovit další postup, tento postup a 
jejich rozhodnutí respektovat.

5. Plánované i neplánované odstávky bude provozovatel TC oznamovat na svých stránkách www.prerov.eu
v sekci Technologické centrum -> Provoz TC ORP. V případě plánované odstávky 48h předem, v případě 
výpadku neprodleně po jeho zjištění.

6. Hlášení servisních požadavků je preferováno přes Helpdesk (HD), každý uživatel má své přihlašovací 
jméno a heslo.
Postup pro přihlášení do HD:
a) navázat VPN spojení 
b) spustit dodaný odkaz HelpDesk.url nebo http://172.30.30.30/?winAuth=false
c) vyplnit přihlašovací údaje (shodné s VPN spojením)
d) Pokud není možné použít přihlášení do systému Helpdesk, hlásí uživatel požadavek na e-mailovou 

adresu helpdesk.tcorp@prerov.eu

7. Kontaktní údaje na správce TC ORP jsou uvedeny na webu statutárního města Přerova v sekci Magistrát -
Technologické centrum ORP Přerov.
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