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Bezpečnost dat

• Fyzická
– Fyzické zabezpečení dat. 

• Speciální serverové místnosti.

• Autorizovaný přístup do server prostor, trvalý 
monitoring

• Automatické bezpečnostní a hasicí systém

• Provozní
– Zajištění vysoké dostupnosti všech systémů

• zajištěním napájecích okruhů počínaje a větráky 
a napájecími zdroji jednotlivých serverů konče.

• UPS, záložní generátor.

• Část aplikace u specializovaných hostingových firem

• Fyzická

• Provozní

• Síťová

• Ochrana dat

fyzická – provozní – síťová – ochrana dat



Bezpečnost dat

• Síťová
– Zajištění dostupnosti dat

• Hlavní připojení k internetu – optika – při výpadku záložní 
telefonní linka

• zabezpečení síťové infrastruktury před „softwarovými“ riziky 
– tj. před útoky hackerů.

• bezpečnostních prvků - firewally, IDS/IPS, antimalwarová
řešení, nástroje pro ochranu proti DDoS útokům apod.,

• Ochrana dat
– Provozně systémové zabezpečení dat

• zálohování a šifrování, zálohovací stroje v různých budovách

• autentizační autorita

• Fyzická

• Provozní

• Síťová

• Ochrana 
dat

fyzická – provozní – síťová – ochrana dat



Veřejná nebo neveřejná data

• Veřejná data na internetu nelze technicky 
zabezpečit proti stahování

– Hromadné stahování lze znesnadnit (captcha)

• Technické řešení ochrany dat: jejich použití až 
po autorizaci uživatele

• Veřejná vs. neveřejná data?



Autentizační autorita

• Připravován je přechod na jednotnou AA

• Všechny aplikace budou převedeny  za AA

• Management „subuživatelů“ v rukou chovatele

• AA vychází ze způsob ověřování uživatele 
„prokazatelným způsobem“ – ne telefon ale např. 
osobní návštěva/ datová schránka, elektronický 
podpis

• Časově plánováno na začátek 2021



MilkProfitData + deník 
léčení

Uživatel (chovatel)  + aliasy

eSkot: možnost nastavení 
sdílení dat + DTB

Databáze plemenic 
(prohlížeč)

Bez možnosti 
managementu sdílení

iGenetika

Obousměrná 
komunikace 

některých SW 
třetích stran

Autentizační 
autorita



MilkProfitData + deník léčení

eSkot

Prohlížeč plemenic

iGenetika

Autentizační autorita

SW třetích stran

Plánovaný stav



Portál farmáře
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/elektronicka-
vymena-dat/prehled-vystavenych-sluzeb/#IZR



Videonávody

www.plemdat.cz



Děkuji za pozornost


