
 Příloha č. 3 

Provozní řád pro používání výpočetní 

techniky a informačních systémů 

 

 

  

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

Pro účely výkonu mandátu zastupitele využívají oprávněné osoby zapůjčenou, případně 

vlastní výpočetní techniku – notebook. Pro práci s výpočetní technikou platí následující 

pravidla: 

1) Oprávněná osoba je oprávněna využívat k práci pouze techniku, která mu byla přidělena, 

případně soukromé zařízení, jehož parametry umožňují dodržet níže uvedená 

bezpečnostní pravidla. 

2) Oprávněná osoba převzetí stvrzuje podpisem na předávacím protokolu a odpovídá za 

použití přidělené výpočetní techniky, přitom dbá na správné a šetrné zacházení, aby 

nedošlo k jejímu poškození nebo znehodnocení. Poškození zapůjčené techniky je 

oprávněná osoba povinna neprodleně hlásit oddělení ICT. 

3) Po ukončení volebního období, případně vzdání se či ztrátě mandátu zastupitele je 

oprávněná osoba povinna zapůjčenou výpočetní techniku vrátit zpět na oddělení ICT. Při 

vrácení výpočetní techniky potvrdí pověřený zaměstnanec oprávněné osobě převzetí 

výpočetní techniky do protokolu o předání výpočetní techniky. 

4) Oprávněná osoba je povinna používat svěřenou výpočetní techniku výhradně k výkonu 

mandátu zastupitele a při dodržení základních zásad bezpečnosti.  

5) Oprávněná osoba nesmí svévolně instalovat žádné aplikace. Po vypršení mandátu je 

oprávněná osoba, která používá vlastní techniku povinna dostavit se na oddělení ICT a 

nechat si odinstalovat SW zapůjčený SMP. 

6) Oprávněná osoba nesmí měnit bezpečnostní nastavení přidělené techniky, ani nikomu 

dalšímu umožnit toto nastavení měnit, nebo zjišťovat. 

7) Oprávněná osoba nesmí poskytovat jiným oprávněným osobám či třetím osobám 

jakékoliv získané hardwarové a softwarové klíče, dekodéry či jiné technické prostředky, 

sloužící k zajištění informační bezpečnosti a ochraně výpočetní techniky. 

8) Oprávněná osoba nesmí odstranit z výpočetní techniky informace, označení či zařízení 

identifikující nositele či vykonavatele autorských práv k počítačovým programům, autora 

či jinou oprávněnou osobu. Oprávněná osoba nesmí odstranit z výpočetní techniky 

informace směřující k evidenci hardware, nesmí činit kroky vedoucí k znesnadnění nebo 

znemožnění kontroly evidence (poškození, změna, záměna, přemístění identifikačních 

štítků, apod.).  

9) V případě důvodného podezření, že kromě legálních počítačových programů se v přístroji 

nachází nelegální počítačový program, je oprávněná osoba povinna bezodkladně tuto 

skutečnost oznámit oddělení ICT.  



10) Oprávněná osoba je povinna při práci s přenosnými médii (CD, DVD, BR, paměťová 

karta, USB flash disk, …) vždy před jejich použitím provést antivirovou kontrolu.  

11) V případě bezpečnostního incidentu, či nestandardního chování techniky/aplikace 

instalované oddělením ICT je oprávněná osoba povinna provést operace směřující 

k minimalizaci škod (okamžité vypnutí počítače, nezapínání počítače, případně zapnutí 

počítače až v určené době, apod.) a incident neprodleně hlásit odboru vnitřní správy, 

oddělení ICT. 

12) Ztrátu techniky (i vlastního zařízení) je oprávněná osoba povinna hlásit neprodleně 

odboru vnitřní správy, oddělení ICT a pověřenci pro ochranu osobních údajů. 

13)  U oprávněné osoby se předpokládá uživatelská znalost používání výpočetní techniky, 

systému Windows a ovládání programů pod systémem Windows (např. MS Office).  

14)  Oprávněná osoba je povinna dodržovat následující pravidla při práci s hesly (vztahuje se i 

na vlastní zařízení): 

- přístup do přístroje musí být pod heslem, 

- heslo nikam nezapisovat, 

- nikomu heslo nesdělovat,  

- heslo měnit vždy, když je systémem požadováno, nebo po uplynutí stanoveného období 

(12 měsíců),  

- pokud vznikne podezření, že heslo bylo prozrazeno, oprávněná osoba je povinna heslo 

bezodkladně změnit, 

- nepoužívat funkci operačního systému „Zapamatovat heslo pro další použití“. 

15) Oprávněná osoba je povinna dodržovat následující pravidla při tvorbě hesla: 

- heslo se skládá minimálně z 12 znaků,  

- heslo nesmí obsahovat celý název uživatelského účtu nebo jeho část. 

- heslo má obsahovat znaky alespoň ze tří následujících čtyř kategorií: velká písmena 

anglické abecedy (A až Z), malá písmena anglické abecedy (a až z), deset základních 

číslovek (0 až 9), nealfanumerické znaky (např. !, %, $, # ).   

       -  heslo nesmí mít jazykový význam (nemělo by existovat ve slovníku, kalendáři 

apod.) 

       -  heslo nesmí být svázáno s oprávněnou osobou (nedávat si jako heslo adresu, své 

křestní jméno, příjmení nebo jejich části, jména příbuzných, domácích mazlíčků apod.) 

       - nepoužívat stejné heslo pro více služeb (např. pro mail nebo při registraci na  

e-shopech). 

16) Při krátkodobém odchodu od počítače, je oprávněná osoba povinna zamknout stanici 

(Start – Uzamknout, popř. kombinace klávesové zkratky znak Windows + L). Odemknutí 

přístroje probíhá zadáním uživatelského jména a hesla jako při přihlášení.  

17) Při delším opuštění je oprávněná osoba povinna přístroj standardně vypnout a 

nenechávat připojené žádné externí nástroje (token, čipová karta, paměťové zařízení apod.) 

Před vypnutím počítače je povinna ukončit regulérně všechny spuštěné programy.  



18) V případě upozornění antivirového programu o přítomnosti viru v zapůjčeném NTB je 

oprávněná osoba povinna zapsat přesné hlášení o viru, následně okamžitě počítač korektně 

vypnout a vyrozumět odbor vnitřní správy, oddělení ICT.  

19) Oprávněná osoba nesmí otevírat a spouštět podezřelé soubory, které přišly e-mailovou 

poštou nebo byly staženy z internetu. Oprávněná osoba dále nesmí tyto podezřelé soubory 

přeposílat e-mailovou poštou dále, a to ani za účelem jejich identifikace. Podezřelé jsou 

spustitelné soubory (zejména s příponou EXE, COM, SCR, PIF, LNK, BAT, VBS, JS, VBE, 

JSE) i zaheslované komprimované soubory (např. ZIP, ARJ, RAR, 7z). Podezřelé jsou dále 

všechny soubory s více příponami (více než jedna tečka v názvu souboru) a všechny přílohy 

zpráv od neznámého odesílatele. 

20) Komprimované (zazipované) soubory a dokumenty aplikací Office (DOC, DOCX, XLS, 

XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX) obsahující makro došlé e-mailovou poštou smí oprávněná 

osoba otevřít pouze po hodnověrném ujištění odesílatele, že komprimovaný soubor s tímto 

názvem, velikostí a datem, případně dokument aplikace Office obsahující makro, skutečně 

odeslal. 

21) Zapůjčená výpočetní technika je oprávněné osobě předána se zašifrovaným pevným 

diskem. U soukromých zařízení, pokud to zařízení umožňuje, se doporučuje obsah pevného 

disku taktéž šifrovat. 

 

POŠTOVNÍ SLUŽBY 

Odbor vnitřní správy, oddělení ICT zřídilo pro zastupitele města Přerova e-mailové 

schránky/e-mailové adresy na poštovním serveru MMPr. Poštovní server je přístupný 

z internetu (mail.prerov.eu). 

Emailová adresa zastupitele je  jmeno.prijmeni@prerov.eu 

Velikost emailové schránky je  10GB 

Pravidla pro vytváření bezpečných hesel: 

1. Heslo musí mít min. 12 znaků. Heslo měnit nejpozději po 12 měsících. 

2. Heslo má obsahovat znaky alespoň ze tří následujících čtyř kategorií: velká písmena 

anglické abecedy (A až Z), malá písmena anglické abecedy (a až z), deset základních 

číslovek (0 až 9), nealfanumerické znaky (např. !, %, $, # ).  

3. Heslo nesmí mít jazykový význam (nemělo by existovat ve slovníku, kalendáři apod.). 

4. Heslo nesmí být svázáno s oprávněnou osobou (nedávat si jako heslo adresu, své 

křestní jméno, příjmení nebo jejich části, jména příbuzných, domácích mazlíčků 

apod.). 

5. Nepoužívejte stejné heslo pro více služeb (např. při registraci na e-shopech), zvětšuje 

se pravděpodobnost vyzrazení a může být zneužita Vaše poštovní schránka nebo 

kompromitován poštovní server Magistrátu. 

6. Heslo nikomu nesdělujte. 

mailto:jmeno.prijmeni@prerov.eu


7. Nepřeposílejte si poštu z emailové adresy zastupitele na poštovní servery třetích stran, 

resp. soukromých poskytovatelů mailových služeb (př. gmail, seznam apod.) 

Pomůcky pro vytváření hesel. Např. počáteční nebo jinak zvolená písmena písničky, básničky 

(kldpopo - kočka leze dírou pes oknem), nebo místo českých znaků vkládat čísla kláves, na 

kterých leží (místo ě=2, š=3, č=4 atd.) -ze slova "řečiště" vznikne 5e4i3t2.  

V případě potřeby cokoliv konzultovat, kontakty na zaměstnance odd. ICT naleznete na webu 

města Přerova v sekci O Magistrátu – Telefonní seznam – ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - 

Oddělení informačních a komunikačních služeb, zde 

http://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=444&slozka=1916&subject=1&sh

ort=structure&  

Funkce emailové schránky 

Emailová schránka umožňuje používat tyto funkce: 

 Email – slouží pro práci s emaily 

 Chat – slouží pro on-line komunikaci.  Seznam uživatelů je v levém panelu. 

 Kalendář – slouží pro plánování času (jednání, schůzky). Umožňuje zaslání pozvánky 

k jednání dalším účastníkům. Dále umožňuje rezervaci zasedacích místností nebo 

služebních automobilů. 

 Adresář – slouží pro práci s kontakty a jejich údaji (adresy, telefony a další údaje o 

kontaktu) 

 Úkoly – slouží k evidenci úkolů 

 Poznámky – slouží k ukládání různých poznámek 

Možnosti práce s emailovou schránkou 

Pro práci s emailovou schránkou jsou tyto možnosti: 

Webový klient – umožňuje používat všechny výše uvedené funkce emailové schránky.  

Vyžaduje internetový prohlížeč. Dále v dokumentu jsou informace o používání webového 

klienta. 

MS Outlook – umožňuje používat všechny výše uvedené funkce emailové schránky. 

Vyžaduje MS Outlook a dále instalaci a konfiguraci Kerio Outlook Connectoru. Oddělení ICT 

poskytne informace a součinnost v případě používání MS Outlooku. 

Mobilní zařízení (mobil, tablet) – jak široce je možné používat výše uvedené funkce 

emailové schránky je závislé na možnostech použitého mobilního zařízení. Mobilní telefony 

s podporou serveru Exchange (protokolu ActiveSync) umožňují komfortní práci s emaily, 

adresářem kontaktů, kalendářem. Oddělení ICT poskytne informace a součinnost v případě 

používání mobilního zařízení. 

Ostatní emailoví klienti – umožňují minimálně práci s emaily. 

http://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=444&slozka=1916&subject=1&short=structure&
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Webový klient 

Přihlášení do e-mailové schránky 

Spusťte na počítači internetový prohlížeč, který používáte (např. Internet Explorer, Firefox, 

Chrome). 

Do adresního řádku zadejte a potvrďte adresu  mail.prerov.eu 

Zobrazí se vám přihlašovací okno. Po zadání přihlašovacích údajů budete moci používat 

emailovou schránku. 

 

Uživatelské rozhraní by mělo být intuitivní – jednoduše použitelné. Základy práce jsou 

uvedeny dále v textu. Text obsahuje odkazy na dokumentaci na internetu – obsah se vám 

zobrazí po kliknutí na odkaz. 

Změna přihlašovacího hesla 

1. Po přihlášení do své emailové schránky klikněte na své jméno v pravém horním 

rohu (bod 1 na obrázku): 

 
2. V zobrazené nabídce klikněte na položku „Nastavení“ (bod 2 na obrázku výše). 

http://mail.prerov.eu/


3. V nabídce „NASTAVENÍ“ vlevo klikněte na položku „Změna hesla“ (bod 1 na 

obrázku): 

 

 

4. Zadejte požadované údaje (bod 2 na obrázku výše) a poté klikněte na tlačítko „Změnit 

heslo“ (bod 3 na obrázku výše). 

5. Poté kliknutím na ikonu s obálkou (bod 4 na obrázku výše) opustíte okno „Nastavení“ 

a vrátíte se zpět do emailové schránky. 

Ukončení práce – odhlášení 

Po skončení práce se nejdříve odhlaste a poté můžete okno prohlížeče zavřít: 

1. Pro odhlášení klikněte na své jméno v pravém horním rohu (bod 1 na obrázku): 

 



2. Následně klikněte na položku „Odhlásit“ v zobrazené nabídce (bod 3 na obrázku 

výše). 

Přístup k hlavním funkcím emailové schránky 

Jak bylo uvedeno výše, emailová schránky umožňuje práci s Emaily, Kalendářem, Adresářem 

kontaktů, Úkoly a Poznámkami. 

Pro přepnutí mezi výše uvedenými oblastmi slouží nabídka v horní části okna: 

 

Odkaz na dokumentaci výrobce 

Popis webového klienta je zde http://kb.kerio.com/product/kerio-connect/email-clients/kerio-

connect-client/kerio-connect-client-1193.html 

 

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ/TELEFONY 

 

Oprávněné osoby užívající služební telefon, případně oprávněné osoby, které na svá 

soukromá zařízení stahují poštu z poštovního serveru Statutárního města Přerova, tedy 

přistupují ke svému účtu prostřednictvím schránky KERIO, jsou povinny dodržovat 

následující základní bezpečnostní a provozní pravidla:  

a) Mobilní zařízení se musí automaticky uzamknout nejpozději do 2 minut po nečinnosti 

oprávněné osoby, tj. pokud oprávněná osoba zařízení nepoužívá. 

b) Pro odemknutí mobilního zařízení musí oprávněná osoba zadat PIN kód nebo heslo. Pokud 

to mobilní zařízení umožňuje, může případně nakreslit znak pro odemknutí displeje. 

c) Heslo a PIN kód nesmí tvořit řada stejných čísel, posloupná řada čísel ani rok narození 

oprávněné osoby nebo její rodné číslo, heslo nesmí tvořit jméno nebo příjmení oprávněné 

osoby.  

 

APLIKACE „PŘEDLOHY“  

http://kb.kerio.com/product/kerio-connect/email-clients/kerio-connect-client/kerio-connect-client-1193.html
http://kb.kerio.com/product/kerio-connect/email-clients/kerio-connect-client/kerio-connect-client-1193.html


Prostřednictvím aplikace „Předlohy“ jsou oprávněným osobám distribuovány jednací 

materiály. Možnost „stáhnout si“ materiály, pokud jsou k dispozici, se nabízí oprávněné osobě 

automaticky. Pro stažení podkladů je nezbytné aktivní internetové připojení. S ohledem na 

skutečnost, že jednací podklady obsahují osobní údaje, oprávněná osoba musí dodržovat níže 

uvedená základní pravidla: 

1) Oprávněné osoby jsou oprávněny ke zpracování osobních údajů pouze v rozsahu 

nezbytném pro řádný výkon svého mandátu. Zároveň jsou povinny dodržovat povinnosti a 

postupy stanovené právními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

2) Oprávněné osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních 

údajích, nestanoví-li zákon jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu mandátu. 

3) Oprávněné osoby jsou povinny dodržovat bezpečnostní opatření tak, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, případně k jinému zneužití 

osobních údajů.  

4) Oprávněné osoby jsou povinny v rámci bezpečnostních opatření a záruk k ochraně 

osobních údajů dodržovat zejména následující povinnosti: 

a) Technika, jejímž prostřednictvím zpracovávají osobní údaje, musí být 

zabezpečena před volným přístupem neoprávněných osob (přihlášení do 

počítače po jeho zapnutí zadáním uživatelského jména a hesla). Oprávněné 

osobě se zakazuje sdělit nebo jinak zpřístupnit vlastní autentizační údaje.  

b) Ukládat počítač, případně datové nosiče obsahující osobní údaje na náležitě 

zajištěná místa (tzv. „pod zámek“) a při práci s nimi postupovat tak, aby je 

neoprávněná osoba nemohla použít jako zdroj informace.  

c) Nikdy nestahovat podklady do přístroje prostřednictvím veřejně přístupné a 

nezabezpečené sítě (Př. restaurace, kavárna, letiště, nádraží, vlak apod.) 

 

 

Schválil: Mgr. Petr Karola, vedoucí odboru vnitřní správy 


