
Zápis č. 38 z jednání Komise pro otevřenou radnici  

Rady města Přerova ze dne 14. května 2018 

 

Přítomni:                                           Omluveni: Martin Palkovský (dovolená)  

Martin Švadlenka – předseda                              Zdeněk Smítko (prac. důvody) 
Jitka Polášková                                                    Jiří Běhal (prac. důvody) 
Jan Jüttner  
Milan Passinger  
 
 
Hosté:  
 
Program: 

1. Web města 

2. Konektivita škol  

3. cityvizor.cz 

4. Termín konání příští schůze 

 
Zápis: 

1. Komise prověřila funkcionalitu webu města, konstatovala, že stále přetrvávají 

problémy s vyhledávacím modulem webu města. Po dohodě s vedoucím 

vnitřní správy bude jako testovací skupina připomínky řešit přímo 

s webmasterem. 

 

2. Proběhla diskuse o běžících výběrových řízeních na konektivitu škol. 

Prostřednictvím předsedy se členové seznámili s podmínkami výběrových 

řízení a  podrobněji se věnovali situaci školy U Tenisu, která je specifická tím, 

že většina školních PC běží na operačním systému, jehož jádrem je Linux. 

Ohledně výběrového řízení na konektivitu této školy pak členové přijali 

následující usnesení:  

Komise upozorňuje Radu, že nasazení operačního systému Windows na 

serveru školy U Tenisu by bylo v rozporu nejen s podmínkami zadávací 

dokumentace výběrového řízení, které v Příloze č.2 

(konektivita_slepy.xls) specifikuje: "Operační systém: Kompatibilní s 

licencemi používanými ve škole,...", ale také v rozporu s platným ICT 

plánem školy “Nová instalace linuxového OS na HW z ITI projektu” 

 

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželo se 0 

 

Důvodová zpráva:  

Ve škole U Tenisu na koncových PC drtivě převažují licence GPL, tedy licence 

svobodného SW (cca 100 linuxových pracovních stanic). Nasazení Windows 

serveru nad linuxovými stanicemi/klienty je samo o sobě nesplněním požadavku 

kompatibility. Přímými důsledky této nekompatibility by bylo mimo jiné: 



- nefunkční centrální databáze uživatelů Windows serveru 

- žáci i učitelé přijdou o přístup k veškerým svým datům a účtům z linuxových 

serverů  

- žáci a učitelé ztratí přístup ke všem profesionálním výukovým aplikacím 

Nasazení Windows serveru by nade vší pochybnost vedlo k nutnosti reinstalace 

koncových PC stanic také na Windows, což by sebou neslo další nemalé náklady. 

Např. dle propočtů Zlínského kraje nákup příslušných produktů v licenčním 

programu OLP, nebo SELECT Plus ve složení upgrade OS, kancelářská sada 

Office a CAL licence k serverům Windows a Exchange + antivirové řešení 

vycházel na částku cca 4530,- Kč za jedno koncové zařízení (https://www.kr-

zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/8613/zverejneno-2014-in06.pdf). V odhadu 

ceny nejsou zahrnuty instalační práce, další dodatečný SW ani náklady na cca 90 

nových PC, (cca 11000,- Kč/ks) neboť ze 112 je na škole U Tenisu pouze 21 PC 

mladších 5 let. Celkové náklady migrace by se tak vyšplhaly minimálně na 

1.397.700,-Kč. Naproti tomu linuxový OS s veškerým potřebným SW je zdarma, 

běží svižně i na slabším/starším HW, je bezpečnější (od r. 2003 nebylo potřeba na 

linuxové PC ve škole U Tenisu instalovat antivirový program) a stabilnější (nikdy 

nebyla linuxová stanice přeinstalována z důvodu poruch software). 

Nasazení Windows serveru je nevýhodné finančně, technicky i politicky: licence 

jsou proprietární a zpoplatněné, služby Windows serveru pro linuxové klienty 

budou kvalitativně na nižší úrovni (tzn. snížení standardu poskytovaných ICT 

služeb). Před třemi lety vydala Evropská komise oficiální zprávu, v níž jasně 

deklarovala, že státní správy členských zemí jsou “rukojmími Microsoftu” 

(https://www.investigace.cz/je-ceska-statni-sprava-rukojmim-microsoftu/).  

Přechod z Linux serveru na Windows server je velice nestandardní a málo 

vyzkoušené řešení (na rozdíl od přechodu z Windows serveru na Linux), často 

spojené s dalšími zbytečně vynaloženými prostředky z veřejných peněz nebo se 

jedná o řešení neúspěšné (Londýnská burza dala přednost Windows před 

Linuxem, později přešla - z důvodu nespolehlivosti Windows řešení na Linux) 

(konec důvodové zprávy) 

 

Ohledně výběrových řízení na konektivitu v dalších školách (Želatovská, Velká 

Dlážka a Boženy Němcové), do nichž má být též v rámci výběrových řízení 

dodán server s operačním systémem;  

komise upozorňuje radu na plně kompatibilní, přitom násobně levnější 

řešení oproti serverové edici Windows: operační systém Linux. 

 

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželo se 0 

 

Důvodová zpráva: 

Linux je stabilní, bezpečná a rychlá platforma. Je to svobodný SW (nulové 

náklady na licence), který obslouží Windows stanice i linuxové stanice. Z 

hlediska ITI projektu není nutné pořizovat drahý SW Network manager pro 

splnění Standardu konektivity škol (cca 400 000 Kč), neboť každá linuxová 

distribuce již obsahuje instalační balíčky kvalitativně i funkčně rovnocenného 



svobodného řešení (a to za 0,- Kč), např. Nagios, který je podmínkách 

výběrového řízení přímo zmíněn v příloze č.7 - Standard konektivity). Dále 

odpadají náklady na tzv. cal licence pro přístup k serveru. 

Kvality tohoto systému dokládají masivní migrace z Windows serverů na servery 

Linux, např. v oblasti školství již v r. 2008 Francouzské ministerstvo školství 

dokončilo přechod na Linux, který se dotkl 2500 serverů. Od použití Red Hat 

Enterprise Linuxu si slibují omezení nárůstu výdajů, který byl zapříčiněn orientací 

na jediného výrobce softwaru. 

Školy v estonském Tallinu postupně zavádějí svobodný software. V září 2015 se 

již používal systém Ubuntu na 4000 z celkových 6000 počítačů na 50 školách v 

hlavním městě (zde se jednalo i o přechod desktopů). 

(konec důvodové zprávy) 

 

 

3. Předseda komise informoval členy o existenci webu cityvizor.cz. Bude 

zjištěno, zda přerovská data ohledně rozpočtu generuje město v takové formě, 

aby bylo možné na webu cityvizor.cz figurovat. 

 

4. Příští jednání komise se uskuteční dne: 18. 6. 2018 v 17:30.  

 

V Přerově dne 14. 5. 2018 

 

 

…………………………………….. ………………………………………… 

 Zapsal:  Kamil Václavík     Martin Švadlenka 

  předseda komise 

 


