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Abstrakt 

Obsahem této práce je podrobná analýza současného procesu ukládání, zálohy, 

archivování a obnovy dat ve společnosti LESAK s.r.o. Na základě analýzy bude 

navržen optimální postup pro uložení dat, efektivní způsob jejich zálohování  

a archivace. Práce bude rovněž obsahovat teoretické poznatky k problematice archivace 

a zálohování dat.   

Abstract 

The content of this thesis is detailed analysis of present process store, backup, archiving 

and recovery data in LESAK s.r.o. company. It will be proposed optimal process for 

store data organization, proposal for an efficient method of data backup and archiving 

based on the analysis. Thesis will also include theoretical knowledge on the issue of 

data archiving and data backup. 
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ÚVOD  

 Zálohování dat je pro společnosti velmi důležitým bezpečnostním prvkem. Jedna 

z nejméně příjemných věcí, která se společnostem může přihodit, je ta, že přijdou o svá 

důležitá data, která byla sbírána po dobu až několika let. Tato situace může ve 

vyhrocených situacích vést až k zániku společností, které neprováděli dostatečně 

kvalitně zálohu svých dat. Samotný postup zálohování dat není až tak jednoduchý  

a jednoznačný, jak by se na první pohled mohlo zdát.  Každá společnost pracuje odlišně 

a vyžaduje individuální přístup k zálohování vlastních dat. Mezi základní otázky 

zálohování patří následující: jaká data se budou zálohovat, na jaké místo se bude 

zálohovat, jaký bude způsob zálohování, kdo bude data zálohovat a jak často se budou 

data zálohovat. Součástí zálohování je též otázka obnovy takto zálohovaných dat. Aby 

proces zálohování a následná obnova dat byly provedeny korektně a bez problémů musí 

zodpovědná osoba, která tyto činnosti navrhuje, dokonale porozumět všem otázkám 

týkající se této problematiky.   

 Se zálohováním dat souvisí i jejich následná archivace. Pod pojmem archivace 

dat si lze představit uložení dat na média takovým způsobem, že uložená data se 

budeme v budoucnu schopni bezproblémově přečíst. Data se musejí archivovat 

například za účelem zpětné kontroly účetnictví státními orgány. I ve společnostech by 

mělo probíhat zálohování dat takovým způsobem, aby se v případě nečekané události, 

kdy by mohla být data ztracena, dala tato data znovu obnovit a společnost tak nepřišla  

o důležité informace. V neposlední řadě musí společnost spravovat data tak, aby mohla 

s těmito daty co možná nejefektivněji pracovat. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je optimalizovat způsob zálohování a zavést systém archivace dat ve 

společnosti LESAK s.r.o. A to tak, aby data společnosti, byla lépe chráněna před 

možnými vnitřními či vnějšími hrozbami. 

 První část práce bude věnována analýze společnosti jako takové. Budou popsány 

její hlavní charakteristiky, mezi které můžeme zařadit základní informace o společnosti, 

předmět podnikání, dosavadní vývoj a historie nebo organizační strukturu. Pozornost 

bude věnována i používanému hardwaru, softwaru a informačnímu systému společnosti. 

Analýza bude rovněž zaměřena na proces zálohování a obnovení firemních dat. 

Poslední část analýzy bude patřit archivaci, zálohovacím médiím a zálohovacím 

zařízením. 

 V teoretické části této práce bude vysvětlen pojem data, zálohování a archivace 

dat. Dále budou nastíněny jednotlivé používané metody zálohování a budou zmíněna 

některá zálohovací média. Zmínka bude i o technologii zabezpečení dat RAID.  Závěr 

kapitoly bude věnován architekturám připojení datových úložišť.  

 Kapitola zabývající se vlastním návrhem řešení bude rozdělena na zálohování  

a archivaci dat. V oblasti zálohování bude navržena nová strategie pro zálohování,  

se kterou souvisí i změna zálohovacího programu a postupu při zálohování dat. Celý 

systém zálohování se rozšíří o další zálohovací zařízení a úložiště. Pro archivaci dat 

bude navrhnuta konkrétní strategie, jejíž součástí bude vytvoření archivačních médií pro 

archivovaná data a způsob jejich umístění. Práce by měla naplnit dané cíle a vyřešit 

všechny problémy s nimi spojené. 
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část práce bude zaměřena na podrobné představení společnosti spolu s jejími 

základními charakteristika. Dále zde budou detailně zmapovány ICT společnosti.  

1.1 Charakteristika společnosti 

V této kapitole je představena společnost, na kterou je tato práce zaměřena. Jsou zde 

zmíněny základní informace a charakteristiky této společnosti, jako je předmět 

podnikání, historie, obchodní a výrobní portfolio a obchodní situace. Dále jsou zmíněny 

silné a slabé stránky společnosti společně s jejími příležitostmi a možnými hrozbami. 

Charakteristika společnosti bude zakončena podrobnou organizační strukturou. 

1.1.1 Základní informace o společnosti 

Název společnosti:  LESAK s.r.o. 

Právní forma:   společnost s ručeným omezeným 

Sídlo:    Božetěchova 36, 612 00 Brno 

Základní kapitál:  200 000 Kč 

Společníci:  Stanislav Lesák 

   Oldřich Maša 

   Radomír Lesák 

1.1.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání je výroba, prodej, servis vah, vážicích zařízení, průmyslových 

terminálů a pokladních systémů. Společnost se také zabývá vývojem a následným 

prodejem softwaru pro vážení a etiketování. 

1.1.3 Historie společnosti 

Společnost LESAK s.r.o. byla založena v roce 2009. Sídlo společnosti se nachází 

v Brně v městské části Královo pole na ulici Božetěchova s číslem popisným 36. 

Společnost měla při založení dva společníky se stejnými podíly. Tito dva společníci 

dříve působili ve firmě zaměřené na stejnou oblast podnikání s názvem  

LESÁK-ZEMAN s.r.o. Dnes má firma společníky tři, s podíly 55, 40 a 5 procent.   
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Od roku 2009 má firma stále lepší výsledky hospodaření, s čímž souvisí i zvyšující se 

tržní podíl v oblasti prodeje vah a vážicích zařízeních na českém trhu. Na počátku měla 

firma 5 zaměstnanců, a nyní má 12 interních a 2 externí zaměstnance. Společnost je 

zaměřena převážně na velkoobchodní prodej. Je dovozcem zboží ze zahraniční  

a distribuuje ho pomocí sítě partnerů a dealerů koncovým zákazníkům po celé České 

republice a také na Slovensko. Společnost zajišťuje na své vlastní i dovezené výrobky 

kompletní servis. 

 

1.1.4 Obchodní a výrobní portfolio 

Na následujících několika řádcích je výčet sortimentu firmy LESAK. Prodávají se váhy 

můstkové, podlahové, visuté, dobytčí, stolní, nájezdové, paletové, počítací, poměrové, 

dávkovací, zdravotnické, limitní, průběžné automatické, závěsné, jeřábové, voděodolné, 

kolejové a váhy do výbušného prostředí. 

Nezbytnou součástí vážního průmyslu jsou vážní indikátory, průmyslové váhové 

terminály, vážící systémy a programy pro váhy. 

Firma nabízí i příslušenství pro váhy, jako jsou tenzometrické snímače, přídavné 

displeje, podlahové rámy, stolky pro můstkové váhy, válečkové dráhy, tiskárny  

a litinové závaží. 

Z pokladních systémů jsou v nabídce dotykové systémy, přídavné displeje, tiskárny, 

pokladní zásuvky, registrační pokladny. 

V nabídce jsou i masozpracujicí stroje jako mlýnky na maso, nářezové stroje manuální  

a nářezové stroje automatické. 

V sortimentu služeb jsou zahrnuty opravy a seřízení vah a vážících zařízení, opravy, 

nastavení a programování registračních pokladen a POS systémů. 

1.1.5 Obchodní situace společnosti 

Hlavními trhy, na kterých společnost působí, jsou Česká a Slovenská republika.  

V České republice je odhad tržního podílu asi 7 % a na Slovensku zhruba 3 %. 

Zákazníci společnosti jsou jak právnické osoby tedy firmy, tak odběratelé z řad 

živnostníků. Firma se zaměřuje hlavně na následující segmenty trhu: potravinářský 

průmysl, strojírenský průmysl, chemický průmysl, hutní průmysl, maso-zpracovatelský 
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průmysl, textilní průmysl, zdravotnický a farmaceutický průmysl, dále také na logistiku 

či sběrné suroviny. 

Největší konkurencí se stejným zaměřením na trhu je společnost Zeman váhy s.r.o. 

sídlící taktéž v Brně. Dalšími konkurenty jsou např. společnosti Netto, Precia Mollen, 

Mettler Toledo, Váhy RADWAG, Novum nebo GAPA. 

1.1.6 Hodnocení podnikání společnosti 

Z hlediska ekologického náhledu na podnikání, společnost ekologicky likviduje veškerý 

odpad ze svého zboží, jak nařizuje zákon. Na ekologickou likvidaci má společnost 

uzavřenou smlouvu s firmou, která likviduje např. akumulátory, plasty, elektro a jiné.  

V otázce etiky se firma snaží jednat zdvořile se všemi zákazníky a obchodními partnery. 

Neprovozuje žádné nekalé praktiky a snaží se zákazníků vyjít vždy vstříc a to i za cenu 

menšího zisku. 

1.1.7 Silné a slabé stránky společnosti 

Silnou stránkou společnosti je dlouholetá zkušenost jednatelů v oboru vah a vážicích 

zařízení a možnost navržení individuálních řešení u technicky složitých zakázek, 

vstřícné jednání a optimální cenová politika společnosti. 

Slabými stránkami společnosti jsou naplněná kapacita jak výrobní, tak i servisní a malé 

prostory pro výrobu. 

1.1.8 Příležitosti a hrozby společnosti 

Příležitostí pro společnost je zvýšení tržního podílu v prodeji vah v České republice a na 

Slovensku a chystané zavedení registračních pokladen pro živnostníky. 

Hrozbou jsou naopak nové předpisy a nařízení pro ověřování vah, které vydává Český 

meteorologický institut a s tím spojené problémy s výrobou a následným ověřováním 

vah.   

1.1.9 Organizační struktura firmy 

Ve společnosti LESAK s.r.o. jsou dva jednatelé, kteří firmu řídí. Stanislav Lesák má na 

starosti sektor výroby, výzkum, vývoj a technické zakázky. Oldřich Maša má ve své 

kompetenci finance a řeší problémy nastalé při prodeji zboží. Dále má na starosti ICT 
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společnosti a komunikuje s firmou MCS plus s.r.o., které se stará o ITC společnosti 

formou outsourcingu. Vedoucí výroby má na starost technické a výrobní oddělení, 

zodpovídá se výrobnímu řediteli a zařizuje zásobování materiálu ve firmě. Jemu se 

zodpovídají technici, kteří mají na starosti technickou podporu, výrobu, servis vah  

a vážicích zařízení. Pracovní náplní pracovníka ES je ověřování vah, výstupní kontrola 

a tvorba předpisů a příruček.  

 

Obrázek č. 1: Organizační diagram 

[autor] 

Posledním pracovníkem technického oddělení je vedoucí skladu, který expeduje zboží  

i hotové výrobky z výroby. 
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Obchodnímu řediteli Oldřichu Mašovi se zodpovídají dva obchodní reprezentanti  

a trojice obchodních asistentek. Obchodní reprezentanti se starají o obchodní partnery, 

řeší technicky nenáročné zakázky a mají na starost nové zakázky a dealery. Obchodní 

asistentky obstarávají komunikaci se zákazníky, problematiku servisu a reklamací. 

Jejich náplní práce je vyřizování objednávek, vystavování faktur a správa firemní 

pokladny. Účetnictví zpracovává externí účetní. 

1.2 Informační a komunikační technologie společnosti 

V části informační a komunikační technologie bude objasněno několik faktorů. Mezi 

faktory můžeme zařadit formy komunikace a to jak interní mezi zaměstnanci, tak  

i externí, mezi zaměstnanci a okolím společnosti. Dále bude objasněna rychlost a druh 

připojení k internetu a s jakými programy pracovníci firmy pracují. Zmíněn bude taktéž 

hardware. Popsána bude rovněž podniková počítačová síť a hardware s ní související. 

Závěr této kapitoly bude věnován informačnímu systému společnosti. 

1.2.1 ICT společnosti 

Společnost využívá různé informační prostředky, jak pro interní komunikaci mezi 

pracovníky, tak pro externí komunikaci s okolím. Ke komunikaci využívá notebooky, 

počítačové stanice, chytré mobilní telefony, fax nebo IP telefony. Pro prezentaci 

výrobků je v showroomu firmy k dispozici 23 palcový dotykový terminál. Za účelem 

školení či prezentace softwaru je v konferenční místnosti nainstalovaný projektor  

a promítací plátno. Pro účely zálohování a ukládání firemních dokumentů je v technické 

místnosti umístěn server pro program Pohoda a NAS datové úložiště. Firemní hardware 

je mezi sebou propojen jak pevnou, tak i bezdrátovou počítačovou sítí. Do počítačové 

sítě jsou rovněž napojeny bezpečnostní IP kamery. Aby mohla společnost komunikovat 

s okolím, má k dispozici rychlé VDSL připojení od společnosti O2. Chytré telefony se 

mohou připojit k internetu pomocí mobilního internetu s technologií 3G a v budoucnu  

i přes LTE.  

Hlavním komunikačním a informačním systémem je program Pohoda. Jedná se  

o síťovou verzi tohoto programu, kde jsou veškerá data uložena na serveru a na 

počítačích jsou nainstalovány klientské verze, které se připojují na tento server. Všichni 



18 

 

pracovníci používají na svých počítačích operační systém Windows a kancelářský 

software Office. 

Pro vnitropodnikovou komunikaci zaměstnanci využívají především IP a mobilní 

telefony, jejichž provoz rovněž zajišťuje společnost O2. Ke komunikaci dále používají 

e-mailovou poštu a Skype. Pro přenos a sdílení souborů využívají sdílené místo na 

serveru.  Ke komunikaci s odběrateli a dodavateli společnost používá jak mobilních a IP 

telefonů, tak i elektronické pošty a Skype. Zákazníci využívají taktéž webových stránek 

společnosti s elektronickým obchodem. Tyto webové stránky mohou editovat vybraní 

pracovníci přes webové rozhraní. Editace je zajištěna externím redakčním systémem. 

V budoucnu budou moci partneři využít webové úložiště pro přístup k servisním 

dokumentům.  

Obchodní oddělení, sklad a výroba využívá při práci tištěné podoby dokumentů, jakou 

jsou přijaté objednávky, výdejky a dodací listy. Pro přístup ke svým počítačům zvenčí, 

využívají pracovníci programu „vzdálená plocha“.   

1.2.2 Hardware a software 

Ve společnosti je šest pracovních stanic Lynx s procesory Core2Duo, na kterých je 

nainstalován operační systém Windows Seven Pro. 

Jsou zde dvě výkonnější pracovní stanice Lynx s procesory i7 pro vedení společnosti  

s operačním systémem Windows Seven Pro. Dále tři notebooky HP s procesorem i5 pro 

techniky na kterých je rovněž nainstalován operační systém Windows Seven Pro. A dva 

notebooky HP s procesorem i3 pro obchodní reprezentanty taktéž s operačním 

systémem Windows Seven Pro. 

Ve společnosti se nachází server od společnosti IBM X3320 XQC s procesorem Intel 

Xeon 2,5 GHz, s operační pamětí 4 GB a systémem Windows Server 2008. Server má 

dva disky o velikosti 500 GB a 10 000 otáček a jsou zapojené do RAID 1. Uvnitř 

serveru se nachází společný datový disk, kam mají všichni zaměstnanci přístup. Na 

stejném serveru je nainstalovaná i síťová verze účetního programu Pohoda E1 Komplet 

2013. Uživatelská data a data ze serveru se ukládají na síťové datové úložiště NAS od 

společnosti Synology typu DS212. Toto datové úložiště, které je umístěno hned vedle 

serveru, obsahuje dva 2 TB disky s označením Green od známého výrobce Western 
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Digital. Disky typu Green jsou navrženo pro úsporný a ekologický provoz. Tyto disky 

se hodí spíše do pracovních stanic, než do zařízení typu NAS a to ze dvou důvodů. 

Zaprvé tento typ disků není vhodný ani stavěný na nepřetržitý provoz 24h denně 7 dní v 

týdnu. Zadruhé daný typ disků není ani příliš vhodný pro zapojení do diskového pole 

označovaného jako RAID. 

Do budoucna se počítá s nasazením druhého NAS datového úložiště. Ten bude sloužit 

pro přístup obchodních partnerů k návodům a jiným dokumentů přes webové rozhraní.  

Ke všem pracovním stanicím a serveru jsou připojeny záložní zdroje UPS. 

1.2.3 Počítačová síť 

Počítačová síť je po rekonstrukci, tudíž její zpracování je na velmi dobré úrovni. 

Aktuální rychlost počítačové sítě je 1 Gb/s. Síť je natažena ve veškerém prostoru firmy. 

Na počítačovou síť, kromě pracovních stanic a notebooku, jsou napojeny IP kamery  

z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku. Počítačová síť je rozšířena o síť bezdrátovou. 

Tato bezdrátová síť je rozdělena na vnitřní a vnější část. Vnitřní část je určena pro 

notebooky a jiný bezdrátový hardware společnosti. Vnější část slouží pro partnery  

a zákazníky společnosti. Obě tyto sítě jsou zabezpečeny hesly.  

Po tři roky využívala společnost internetové služby providera Vodafone. Rychlost 

internetu byla 4 Mb/s download a 4 Mb/s upload. Tento rok společnost přešla  

k providerovi O2. Nynější rychlost internetu je 40 Mb/s download a 2 Mb/s upload.  

1.2.4 Informační systém společnosti 

Společnost využívá služeb účetního programu Pohoda E1 Komplet 2013 od společnosti 

Stormware. Tento software je nainstalovaný na všech pracovních stanicích  

a noteboocích. Software slouží pro zadávání přijatých objednávek, reklamací, servisu, 

vyskladňování zboží a výrobků. Dále slouží pro zaúčtování firemních dokumentů. 

Součástí firemního informačního systému jsou cedulky s názvy jednotlivých oddělení  

a místností. K informačnímu systému patří též sdílené dokumenty a tabulky na serveru, 

prostřednictvím kterých si zaměstnanci předávají informace např. o průběžném stavu 

výroby.  
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1.3 Zálohování a archivace dat ve společnosti 

V kapitole zálohování a archivace dat budou popsány způsoby a metody zálohování. 

Bude zde uvedeno, jaká data se zálohují, kam se zálohovaná data ukládají, jak často se 

tyto data zálohují a jak se tyto data dají obnovit. Závěr kapitoly bude věnován archivaci 

dat. 

1.3.1 Záloha 

Zálohují se data jak z pracovních stanic a notebooků, tak přímo ze serveru. Záloha 

pracovních stanic a notebooků je řešena přes software „Záloha“ od společnosti MCS 

plus s.r.o., která je zároveň dodavatelem IT a služeb, tato společnost navrhla způsob 

zálohování a řeší problémy se zálohováním. Vybrané dokumenty jednotlivých uživatelů 

se zálohují na síťové datové úložiště NAS. Zálohování dokumentů se spustí při spuštění 

PC nebo alespoň jednou za den. Zálohy notebooků proběhnou při spouštění a připojení 

k vnitřní síti nebo alespoň jednou za den. Data se serveru se zálohují také na datové 

úložiště NAS a to každý den v nočních hodinách. Objem přenesených dat u denní 

zálohy dokumentů je v rámci jednotek megabajtů a u denní zálohy dat ze serveru se 

přenáší data v řádech desítek megabajtů. 

Zálohují se složky s dokumenty od všech zaměstnanců. Toto zálohování se provádí po 

spuštění počítače a přihlášení do systému. Záloha trvá pár sekund. Na serveru je systém 

disku RAID 1, to znamená, že disky jsou dva a jeden je kopií druhého. Pro obnovu 

zálohovaných dokumentů se použije stejný program jako pro zálohování. Pro 

zálohování jako takové nejsou předepsány žádné směrnice nebo dokumenty. Celý 

proces zálohování má na starosti právě společnosti MCS plus s.r.o. v rámci 

outsourcingu. Problémem zálohování je málo místa na serverových discích. Dalším 

problémem je nebezpečí požáru či vody v technické místnosti a tím ztráta dat.   
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1.3.2 Obnova 

Společnost od data svého založení zatím neřešila ztrátu dat a s tím související obnovu 

dat. Na obnovu dat neexistuje žádná směrnice ani předpis. Budoucí obnovování dat 

bude provádět firma MCS plus s.r.o. 

1.3.3 Archivace 

Společnost nemá dosud vyřešený kompletní systém archivace digitálních dat. 

Zálohovaná data se ukládají na síťové datové úložiště NAS, kde tyto data zůstávají  

a pouze se doplňují dalšími. Účetní dokumenty se archivují v papírové podobě. 

1.4 Závěr analýzy společnosti 

Z analýzy společnosti můžeme vyvodit, že jde o malou společnost s malým počtem 

zaměstnanců a s potenciálem k růstu. Výhodami společnosti jsou dlouholeté zkušenosti 

zaměstnanců a možnost zakázkových řešení. Mezi nevýhody pak patří malá servisní  

a výrobní kapacita. Společnost má k dispozici rychlou gigabitovou vnitřní síť a svižný 

40 megabitový internet. Hardware a software firmy je poměrně nový a moderní. 

Problém je v malé kapacitě sdíleného prostoru na serveru, neúplném systému 

zálohování a archivace dat. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

Tato kapitola bude věnována teoretickým poznatkům týkající se problému archivace, 

zálohování a obnově dat a dokumentů. Budou zde popsány metody zálohování a to plná, 

přírůstková a rozdílová. Kapitola se zaměří také na optická, magnetická či paměťová 

zálohovací média. Zmíněna bude také technologie disků RAID a architektury datových 

úložišť. 

2.1 Data 

2.1.1 Pojem data 

Data je množný tvar z latinského slova datum, které znamená „něco daného“,  

a které bylo odvozeno z příčestí minulého slova „dare“ neboli dát. V počítačovém světě 

se pojem data vždy používal pro označení čísel, textu, obrazů, popř. smyslové vjemy 

představující podobu vhodnou pro zpracování počítačem, či jiným výpočetním 

zařízením [1]. 

Data jsou to nejcennější v kterékoliv společnosti či organizaci. Nicméně existuje velké 

množství společností, které zanedbávají, či zcela zapomínají na systém zálohování  

a správu dat. Přitom záloha dat je častokrát levnější variantou než "složité" 

znovuzískávání dat a informací [2]. 

2.1.2 Strukturovaná data 

Strukturovaná data přesně zachycují fakta, atributy, objekty apod., přičemž zásadním 

rysem je existence konkrétních elementů dat. Jeden ze způsobů ukládání dat je pomocí 

relačních databázových systémů, ve kterých je použita hierarchie elementů:  

pole –> záznam –> relace –> databáze. Pomocí tohoto strukturovaného uložení je 

potom snadné vybírat jen ta data, která jsou potřeba pro řešení nějakého problému 

informačního rázu, např. zjištění průměrné hodnoty u konkrétního atributu [1]. 

2.1.3 Nestrukturovaná data 

Nestrukturovaná data jsou nejčastěji vyjádřena jako „tok bytů“ a dále se nerozlišují. 

Mohou to být např. videa, zvukové záznamy, obrázky a samozřejmě také textové 

dokumenty [1]. 
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Data představují určité fakty, atributy, odraz dějů a věcí. Můžeme si to ukázat na 

následujícím příkladu „Průměrná teplota v Brně je v srpnu 24 stupňů Celsia“, tato věta 

může být uložena takto: „Brno“ je hodnota atributu město, „srpen“ je hodnota atributu 

měsíc a „24“ je hodnota atributu průměrná teplota. Tato skutečnost může být uložena 

rovněž v podobě věty [1]. 

Data jsou vlastně „surovinou“, ze které se dají dolovat informace. Například data 

„605234553“ nebo „vodafone“ jistě představují něco reálného, ale bez dodatečného 

popisu nám nedávají smysl [1]. 

Data v sobě nosí potenciální hodnotu a jako taková mohou být například i předmětem 

obchodování. Nakupovaná data nemusejí být zrovna levná, ale spíše naopak [1].  

Až v případě nasazení se může ukázat jejich prospěšnost či neprospěšnost  

(např. z důvodu nepřesností, neúplnosti či neaktuálnosti). Z tohoto důvodu taková data 

nepřináší příjemci žádnou informaci, a tedy ani žádnou hodnotu [1]. 

2.1.4 Databáze 

Databáze se obecně používá jako označení souboru dat, který je organizován pro 

jednoduché vyhledávání a operaci s daty. Z hlediska vyhledávání je databáze zpravidla 

roztříděna na data vlastní (která jsou cílem vyhledávání) a datové indexy, které se 

používají pro okamžité vyhledávání dle nejrůznějších kritérií. Vlastní data nejsou 

přirozeně jejich součástí, ty jsou umístěny na serverech v internetu, databáze obsahuje 

pouze odkazy na tyto dokumenty. O všech dokumentech se uchovávají jejich názvy, 

stručná charakteristika, klíčová slova, URL a jiné údaje. Složení údajů může být odlišné 

[1]. 

2.2 Vysoká dostupnost dat 

Cílem vysoké dostupnosti dat je možnost poskytovat službu či spravovat aplikace  

s minimálním přerušením chodu systému. Vyjadřuje dostupnost dané služby 

v procentech. Například dostupnost 99,99 % odpovídá výpadku asi na 53 minut za rok, 

kdež to dostupnost 99,999 % znamená výpadek už jen 5 minut ročně. Existují dva druhy 

přerušení: plánované (údržba) a neplánované (porucha). Mezi opatření, které zvyšují 

dostupnost dat, patří redundance, cluster a replikace [3]. 
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2.2.1 Redundance 

Redundance – znásobení hardwarových a softwarových komponent nebo jednotek 

zajišťující konkrétní funkci. Mezi takové hardwarové komponenty patří zdroje, řadiče 

disků, disková pole atd. Softwarové komponenty mohou být operační systémy, služby  

a data. Celý systém redundance vystupuje navenek jako jedno zařízení [4]. 

2.2.2 Cluster 

Cluster je entita, která se skládá z více komponent a vystupuje jako jeden celek. Cluster 

může představovat výpočetní systém nebo úložiště dat [3]. 

Clusterové služby umožňují poskytnout službu zákazníkovi v rámci jedné konfigurace 

(např. IP adresa, název služby) [4]. 

Cluster představuje množstvím serverových systémů spojených dohromady  

a pracujících jako jeden velký systém. Tahle vlastnost umožňuje rozšiřitelnost  

a značnou dostupnost aplikací nebo služeb i v případě plánovaného či neplánovaného 

přerušení. [5]. 

2.2.3 Replikace 

Hlavním cílem replikací je duplikace dat. V rámci replikací se vytvářejí kopie ve stejné 

databázi, na stejném serveru nebo na vzdáleném datacentru. Kopie se synchronizují buď 

jednou za čas, nebo nepřetržitě. Konfigurace může probíhat jednosměrně nebo 

obousměrně. Existují různé druhy replikace, přičemž základním druhem je snapshot 

replikace. Při této replikaci vzniknou kopie replikovaných objektů a ty se pak uloží do 

snapshot adresáře, kde jsou k dispozici ostatním uživatelů replikace. Jelikož se pokaždé 

musí udělat nový snapshot, je tento druh replikace velmi náročný na čas, úložiště  

a procesor [6]. 

2.2.4 RAID 

Z anglického „Redundant Array of Independent Disks“ neboli redundantní pole 

vzájemně nezávisle připojených disků. Pevné disky nemusí být uloženy pouze 

samostatně, ale mohou se seskupovat dohromady, za úmyslem jak vyšší spolehlivosti, 

tak větší rychlosti. Tato skupina se nazývá RAID pole a může být vytvořeno například 

softwarově prostřednictvím nástrojů operačního systému. Toto řešení je sice levné, ale 
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také méně spolehlivé a nepatrně méně výkonné. Druhou možností je hardwarově, kdy 

se o všechno postará vybraný interní nebo externí řadič. Základními typy jsou  

RAID 0 – proužkování (prokládání) a RAID 1 – zrcadlení (kopírování) [7]. 

2.3 Zálohování dat 

2.3.1 Záloha a archiv 

Záloha přestavuje "pojistku" při vzniku havárie. Zálohuje se z důvodu rychlého 

obnovení systému do stavu, ve kterém byl systém těsně před havárií. 

Archiv lze chápat jako data, uchovávaná na bezpečném místě, která se mohou později 

použít. Životnost archivu může být několik desítek let, kdežto záloha se použije ze dne 

na den. Z toho plynou odlišné požadavky na typ média. U archivu je podstatné data 

rychle najít a pak je efektivně využít. Během obnovování počítače po poruše jde hlavně 

o čas, kdy jakákoliv ztracená minuta může mít nevyčíslitelnou cenu [8]. 

2.3.2 Proč zálohovat 

Všeobecný problém se zabezpečením dat není zdaleka záležitostí počítačů na úřadech,  

v továrnách, nemocnicích, knihovnách, školách, ale i jedinec, který ukládá do svého 

osobního počítače projekty, texty či jakékoli další výsledky své práce. Tato osoba, jistě 

nehodlá riskovat tím, že nebude zabezpečena proti možné ztrátě svých výsledků. 

Velice často je nedostatek informací důvodem, proč lidé pravidelně nezálohují. Vhodně 

zvolený zálohovací mechanismus představuje zásadní prvek v realizaci komplexní 

ochrany důležitých dat [9]. 

Samotné zálohování není jen výsadou firemní klientely, kde je tento postup zásadní 

činností bez které by žádná společnost nemohla fungovat, ale stejně by si měl uvažovat  

i každý, kdo pracuje s počítačem. Drtivá většina z nás zálohuje, ale neříká tomu 

zálohování, nýbrž vypalování na CD a DVD [12]. 

2.3.3 Zálohování 

Zálohování představuje vytvoření a uložení záložní kopie dat. Tyto data jsou připravena 

na případnou obnovu při ztrátě dat původních. Záložní data musí být aktuální a obnova 

takových dat musí být co nejrychlejší. Zálohování by mělo zaručit, že stav zařízení  

po obnově zálohovaných dat, odpovídá stavu zařízení před ztrátou dat původních [8]. 
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Včasná ochrana ve formě pravidelného a efektivního zálohování dokáže nejenom data 

uvést do původní podoby, ale také urychlit čas potřebný pro uvedení zasaženého 

systému opět do provozu. Pod pojmem zálohování si uživatelé představí nejrůznější 

techniky. Někdo pouze zkopíruje data ze složky, další bude vypalovat na optická média 

nebo kopírovat data na vzdálené uložiště. Celý systém zálohování je třeba v první řadě 

přizpůsobit tomu, jak cenná data potřebujeme ochránit [10]. 

2.3.4  Zálohování online (hot backup) a offline (cold backup) 

Online záloha umožňuje provádět zálohování, i když je server v provozu (tzv. hot 

backup). Tento druh zálohy nemá vliv na práci uživatelů serveru. To znamená, že tito 

uživatelé nepoznají žádný rozdíl při spuštěném zálohování. Během zálohování online 

může vzniknout problém s konzistencí dat, proto se uzamykají konkrétní části databáze. 

S tím souvisí i možnost povolení či zakázání některých operací tzv. warm backup. 

Nevýhodou online zálohování je, že tento způsob zálohování podporují jen dražší 

zálohovací systémy. Tyto systémy umožňují online zálohovat jak souborový, tak  

i mailový a databázový systém [11]. 

Při offline záloze musí být server vypnut. Takže uživatelé nemohou po dobu zálohování 

pracovat na serveru. Offline záloha je oproti online záloze mnohem jednodušší  

a spolehlivější [11].  

2.3.5 Způsoby ztráty dat 

Poškození způsobené vlivem lidského činitele je neúmyslné smazání dat, špatné 

používání či manipulace a nedbalost uživatele [12]. 

Poškození dat vlivem selháním systému můžou způsobit výpadky elektrického proudu, 

přepětí, podpětí v elektrické síti, selhání operačního systému, nefunkčnost pevných 

disků a zničení dat způsobené špatný naprogramováním [12]. 

Data mohou být poškozena útokem virů, úmyslnou sabotáží či krádež zařízení [12]. 

Poškození dat může nastat působením fyzikálních či přírodních vlivů. Zemětřesení 

způsobí fyzické poškození zařízení, požár roztavení součástek, voda zkratování zařízení  

zásah blesku způsobí přepětí v síti [12]. 

Jak je vidět, možností jak přijít důležitá data je velmi mnoho a nikdy není možné  

se proti všem jevům ubránit. Důležitá je ale eliminace všech krizových situací [12]. 
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2.3.6 Poškození disku 

Pevný disk se může poškodit v libovolném okamžiku a důležitá data se tak mohou stát 

nepřístupnými. Může se jednat o mechanické poškození či výpadek elektrického proudu 

v momentě zápisu do systémové oblasti [9].  

Poškození třeba i jednotlivého sektoru většinou znamená znepřístupnění velkého 

objemu dat. Systém obsazuje disky do tzv. clusterů. Dle druhu harddisku má cluster  

až 8 sektorů. Pro nečitelnost celého clusteru stačí nečitelnost jednoho jediného sektoru 

[9]. 

2.4 Archivace dat  

Archivace dat představuje zejména hromadění informací pro možné budoucí použití. 

Počítá se při tom i s použitím technologií k rychlému hledání a řazení výsledků.  

Při práci s archivem pak bude podstatné, jak je uspořádán, jak dlouhou má trvanlivost  

a jak moc je spolehlivý [8]. 

Pod pojmem archivace se rozumí automatický nebo uživatelem spuštěný proces, který 

vytvoří trvalou kopii dat, která se už pravidelně nepoužívají, např. na pásky [13].  

Archivovaný soubor je zejména soubor, který zahrnuje data již zpracovaná. Data tzv. 

„vyčištěná“, aktuálně nepotřebná,  a která by se neměla ztratit. Archivační soubory,  

jež jsou podřízeny individuálnímu režimu údržby, se vyskytují minimálně ve dvou 

kopiích. Tyto kopie jsou uloženy odděleně a obě by měly mít svého správce [9]. 

Původní data se mohou smazat z pevného disku, aby se tak uvolnilo místo. Archivace je 

tak logické vylepšení zálohování, ale není to jeho náhrada. Podstatný rozdíl mezi těmito 

dvěma pojmy je v tom, že záložní kopie se maže po určité době a lze rychle obnovit, 

zatímco archivní soubory jsou zpravidla uchovávány velmi dlouhou dobu a jejich 

obnovení je časově náročnější [13].  

Nevýhoda archivace nastane, když požadujeme archivovaný soubor nebo adresář.  

Na základě procesu obnovení musí být data nejprve na pásce nalezena, a to může trvat 

poměrně dlouho ve srovnání s odezvou pevného disku na počítačových stanicích.  

Čas potřebný k nalezení archivovaného souboru souvisí s rychlostí nalezení pásky [13]. 
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2.4.1 Archivní bit 

Archivní bit je atribut souboru, který se nastaví při změně souboru. U záloh, které 

používají archivní bity, se tyto bity po skončení zálohování vypnou. Pro systém to 

znamená, že byl soubor zálohován. Pokud se soubor změní před další plánovanou 

zálohou, archivační bit se opět zapne. Když je vytvořen nebo změněn soubor, operační 

systém aktivuje archivní bit nebo tento bit změní [14]. 

2.5 Metody zálohování a cyklus zálohování 

2.5.1 Plné zálohování 

Představuje výchozím bod pro veškeré ostatní zálohy – jsou zde všechna data (soubory 

a složky) určená pro zálohování. Plná záloha by byla nejlepší volbou pro zálohování, 

jelikož je plně komplexní a soběstačná. Přesto takový způsob zálohování zabere hodně 

času, z tohoto důvodu se moc nevyužívá. Úplná záloha se používá zejména na týdenní 

nebo měsíční periodu a probíhá hlavně přes noc. Pouze plná záloha umožňuje zcela  

a rychle obnovit veškeré zálohované soubory a složky, neboť v sobě ukrývá kompletní 

data. Velkou předností je, že všechna data jsou umístěna do jediného souboru.  

To umožňuje lépe spravovat zálohovací médium. Plná záloha má také řadu nevýhod. 

Jednou z nich je malá zálohovací rychlost oproti jiným druhům záloh, a vysoké 

požadavky na úložný prostor z důvodu ukládání veškerých dat do jediného velkého 

souboru. S tím souvisí fakt, že takto nově vytvořené soubory obsazují stále více 

úložného prostoru. Je tu také riziko týkající se bezpečnosti, protože každá plná záloha 

obsahuje celou kopii dat a v případě odcizení, hrozí únik veškerých dat na disku [15]. 

2.5.2 Přírůstkové (inkrementální) zálohování 

Jedná se druh zálohy, kdy se na začátku zálohovacího procesu provede jednou záloha 

plná. Při další záloze se ukládají jen změny oproti záloze plné. To znamená, že bude 

uložen jen přírůstek dat, která se změnila vzhledem k původní plné záloze. Následně 

třetí přírůstková záloha znovu uloží jenom ty změny, které vznikly oproti záloze druhé. 

Přírůstkové zálohování tak umožňuje rychlejším způsobem zálohovat data, než 

v případě opakovaného ukládání plných záloh. Obnovení přírůstkové zálohy je většinou 

mnohem rychlejší, než obnovení zálohy plné. Další výhoda je značná úspora místa na 
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disku. Značnou nevýhodou je, že pokud se ztratí nebo poškodí určitá část dat v jednom 

z přírůstků, potom nejdou obnovit data ani z následujících přírůstků. Tato nevýhoda je 

znázorněna na obrázku níže. Jako vhodné protiopatření k takové situaci je dobré provést 

jednou za čas zálohu plnou [15]. 

 

Obrázek č. 2: Druhy záloh 

[15] 

2.5.3 Rozdílové (diferenciální) zálohování 

Jedná se o druh zálohy obsahující veškeré soubory, které se od poslední provedené 

úplné zálohy změnily. Výhoda rozdílové zálohy je ve zkrácení času obnovení oproti 

záloze plné. Při častém zálohování diferenciální metodou, může být velikost zálohy 

větší, než u zálohy plné. Mezi přírůstkovou a rozdílovou zálohou je značný rozdíl. 

Zatím co přírůstková záloha ukládá jen rozdíly z hlavní zálohy a následně už jenom 

změny z přírůstků.  Rozdílová záloha ukládá ty soubory, jež se od poslední úplné zálohy 

změnily. Dalším rozdílem je, že v případě poškození jedné z diferenciálních záloh, 

nebudou ostatní diferenciální zálohy jinak změněny, protože jsou vzájemně nezávislé.  

I obnovení rozdílovou zálohou trvá kratší dobu než obnovení zálohy přírůstkové. Důvod 

rychlejšího obnovení je v tom, že jsou potřeba pouze dva soubory – poslední plná 

záloha a poslední rozdíl. Na rozdíl od plné zálohy, je celý proces zálohování výrazně 

rychlejší. Mezi nevýhody rozdílového zálohování patří: celý proces zálohování trvá déle 

a zabírá více místa, než jak je tomu u zálohy přírůstkové [15]. 
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2.5.4 Zálohovací cyklus 

Jak je vidět z předchozího výkladu, téměř všechny zálohovací rutiny kombinují 

zálohování plné s řadou dílčích záloh. Je proto dobré provádět zálohovací proceduru 

termínově jako tzv. cyklus. Vlastně jde o cyklus, v němž se střídá plné zálohování  

s částečnými dle určitého řádu. Příkladem takového cyklu může být třeba denní 

rozdílové zálohování během týdne a týdenní plné zálohování v noci na pondělí [9]. 

2.6 Zálohovací a archivační média 

2.6.1 Pásková média 

Magnetické pásky se neustále zdokonalují a jsou klíčovým médiem pro zálohování  

a archivaci. Jedná se o oblíbené médium využívané pro dlouhodobou archivaci dat. 

Magnetické pásky se dokonce používají na zálohování dat. Jednou z velkých výhod je 

příznivá cena tohoto média. Nevýhoda pásek je poměrně drahé médium pro čtení  

a zápis z pásek. Pásky se hodí zejména do podnikového prostředí. Paralelní zapisování 

umožňuje velkou rychlost při ukládání a čtení dat [11]. 

Pásková média mají vysokou kapacitu a lze je snadno přenášet. Proto mohou být 

uložena na jiném místě než záloha. Maximální doba uskladnění se u páskových médií 

uvádí od 15 do 30 let. S ohledem na jejich snadnou vyměnitelnost se pásky dají 

jednoduše třídit podle úložné kapacity [7]. 

Mezi zásadní nevýhody pásek patří tendence k poškození magnetickým polem. Dále 

mohou být pásky poškozeny vysokou teplotou či vlhkostí. Další nevýhodou je „rychlost 

čtení“ a pomalý „seek time“, protože je zde použit sekvenčním (postupný) přístup. 

Rychlost čtení je u pásek relativní. Nejnovější generace pásek v případě verze LTO5 

zvládá rychlost čtení až 140 MB/s [7]. 

Problém je ten, že trvá poměrně dlouho, než se k daným datům na pásce dostanete. 

Sekvenční čtení neumí skočit na konkrétní místo jako se děje v případě náhodného 

přístupu, neboli random access. Tento přístup používají pevné disky, avšak k datům se 

je nutné postupně prokousat. Kapacita pásek u LTO5, což představuje pátou generaci,  

je stanovena na 1,5 TB. Tato hodnota říká, kolik dat se vejde na jednu pásku bez 

nutnosti použití komprese [7]. 
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Obrázek č. 3: Pásky 

[Zdroj: http://www.effing.co.uk/backup.php] 

Při použití komprese, lze získat mnohem větší hodnotu, jež je závisí na zvoleném 

kompresním poměru. Například společnost IBM využívá kompresní poměr 3:1, což má 

za následek, že je možné uložit až 3,5 TB na jednu LTO5 pásku [7]. 

Při použití robotizovaných systémů na výměnu médií, jako jsou knihovny nebo 

autoloadery se využívají roboti. Tito roboti vyhledají požadovanou pásku (catridge),  

na kterou si přejeme zapisovat nebo z ní číst podle hodnotu barcodu. Poté ji vloží do 

drivu. Drive je zařízení, které umožňuje zápis a čtení pásek. V takové knihovně může 

být robotů i drivů nespočet. Vše záleží na potřebách a finančních možnostech 

zákazníka.V případě, že vlastníte větší množství pásek, potom je dobré nezapisovat data 

pouze na jednu či několik vyhrazených pásek, ale postupně vystřídat všechny pásky. 

Důvod proč střídat pásky je ten, že se zvýší jejich životnost, protože budou méně 

vytíženy. Jako limit se označuje hodnota 260 průchodů celou páskou. Přičemž jeden 

průchod znamená zápis tolika dat, že se zaplní celá páska. Pásky typu LTO používají 

technologii verify-after-write, která automaticky kontroluje zapsaná data. Některé 

softwary pro zálohování provádějí svoji vlastní kontrolu pásek. To vede ke snížení 

jejich životnosti na polovinu [7].  

Kombinace magnetických pásek a pevných disků se využívá například u SAN nebo 

DAS [11]. 
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2.6.2 Pevné disky 

Zálohování dat na média typu HDD případně SSD je z finančního hlediska poměrně 

náročné nicméně se tento jev rok od roku snižuje [11].  

Pevné disky jsou dnes velmi rozšířené a to hlavně díky dobrému poměru kapacity  

a ceny. Nabízejí taktéž dostatečnou rychlost čtení a zápisu dat [7]. 

Mezi přední výhody pevných disků na rozdíl od magnetických pásek jsou zejména 

velmi krátká přístupová doba a poměrně velká kapacita. Další výhodou je rychlejší 

záloha i obnova dat, než v případě páskových zařízení [11].  

Hlavní nevýhodou tak zůstává jejich mechanické řešení, které má za následek vysokou 

spotřebu elektrického proudu. Pevné disky jsou rovněž náchylné na poškození  

při nárazu nebo otřesu. Taková rána může způsobit, že se tzv. hlava dotkne magnetické 

vrstvy, a tím tuto vrstvu poškodí [7]. 

Další nevýhoda pevných disků je ta, že se nedají jen tak přesunout mimo ohroženou 

místnost či budovu, jak je tomu například u magnetických pásek [11].  

Pevné disky mají vyšší hmotnost než ostatní média [7]. 

 

Obrázek č. 4: Pevné disky 

[Zdroj: http://www.tomshardware.com/reviews/power-saving-guide,1612-8.html] 

2.6.2.1    WD Red 

Řada Red je určena právě pro zařízení typu NAS s provozem 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu. Disky jsou rovněž vhodné pro zapojení do diskového pole typu RAID. 



33 

 

V tabulkách v příloze 1 a 2 je vidět rozdíl při zápisu a čtení mezi disky Green a Red. 

Disk typu Red má znatelně větší rychlost jak při zápisu, tak při čtení dat. Právě při čtení 

dosahuje maximální rychlosti kolem 150 MB/s, což už odpovídá rychlost čtení disků 

typu Black [16]. 

Western Digital je přední hráč na trhu v kategorii disků a úložišť. I proto jeho výrobky 

dosahují takových kvalit a výkonů. Ze zkušeností firem, které spravují podnikové sítě 

vyplívá, že právě WD Red jsou vhodné jako zálohovací disky pro menší firmy jako je 

LESAK s.r.o. Řada Red není zdaleka jedinou řadou disků vhodná pro disková pole  

a datová úložiště. V nabídce Western digital jsou i další řady a to Se a Re. Tabulka 

z přílohy 3 ukáže rozdíly mezi jednotlivými řadami disků pro datová úložiště [17]. 

Z tabulky v příloze 3 je patrné, že řada Red vhodná zejména pro kanceláře. Doporučený 

maximální počet pozic v úložišti je 5, což se hodí právě pro NAS Synology, které firma 

vlastní a má 2 pozice pro uložení disků. Řada Red má velmi dobrý poměr mezi cenou  

a výkonem. Nevýhodou je pouze 3 letá záruka poskytovaná výrobcem oproti 5 leté 

záruce na řady Se a Re. Důvodem omezené záruky je stavba s méně kvalitních 

komponentů, což odpovídá i nižší ceně oproti vyšším řadám [18].  

Přímou konkurencí pro pevný disk řady Red je disk s označením NAS HDD  

od největšího konkurenta, firmy Seagate. Tabulka v příloze 4 jasně říká, že co se týče 

výkonu, má na vrch konkurenční disk NAS HDD. Tento disk je také tišší a úspornější. 

Výhodami disk společnosti WD je nižší cena a hlavně záruka 3 roky oproti dvěma  

u konkurence. Právě o rok delší záruka je zásadním argumentem pro koupi disku WD 

Red [18]. 

Cena za jeden disk WD Red o kapacitě 4TB je 3555,- bez DPH. Tato cena je převzata 

z internetového obchodu s výpočetní technikou CZC.cz. Tento eshop patří mezi největší 

elektronické obchody v České republice. Do zařízení NAS je potřeba dvou kusů těchto 

disků. Výslednou cenu lze vyčíst z tabulky v příloze 5 [19]. 

2.6.3 Optické disky 

Veškerá optická média jako jsou CD, DVD, BD nebo HD DVD fungují na stejném 

principu. Vesměs každé optické médium je složeno z několika vrstev. Základní tři 

vrstvy jsou společné pro všechny optické disky. Jde o vrstvu polykarbonátového 

substrátu, záznamovou vrstvu a odrazivou vrstvu. Tzv. nosiče alias optická média 
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mohou mít navíc i další vrstvy sloužící především k ochraně vnitřních vrstev před 

poškrábání nebo jiným poškozením [7].  

Maximální kapacity jednotlivých médií při použití jedné vrstvy a jedné strany pro 

záznam jsou – CD 700 MB, DVD 4,7 GB a BD 25 GB. Při použití více vrstev a více 

stran lze získat několikanásobně vyšší kapacity [7]. 

Výhody optických médií jsou rozhodně jednoduchá obsluha a dostupnost čtecích 

mechanik. Dalšími výhodami jsou odolnost vůči magnetickému poli a otřesům.  

Na druhou stranu mají optické disky sklon k opotřebení a mechanickému poškození. 

Pro dosažení co možná nejdelší životnosti je vhodné skladovat tyto disky v temné 

místnosti s minimální vlhkostí [7]. 

 

Obrázek č. 5: CD a DVD 

[Zdroj: http://www.zavodsky.sk] 

Optické disky jsou ze všech typů médií nejméně vhodné pro zálohování dat a to  

i přesto, že jsou tím nejlevnější zálohovacím médiem. Nevhodnost je dána tím,  

že průměrná životnost vypálených dat na optických discích (CD, DVD, BD atd.) je 

zhruba 5 let. Po uplynutí této doby budou některá data prakticky nečitelná [11]. 

2.6.4 Paměťová média 

Ceny paměťových karet a USB flash disků jsou velmi nízké a pořád klesají. Ačkoliv se 

mohou tyto nosiče jevit jako vhodná média pro zálohování, tak to není až tak dobrý 

nápad. Díky všudypřítomné statické elektřině lze totiž data z těchto nosičů jednoduše 

ztratit [20].  
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Obrázek č. 6: USB disk a paměťová karta 

[Zdroj: http://www.recover-lost-files.org/on-sd-flash-memory-drives.html] 

Dalším negativem je zejména omezená životnost použitých paměťových buněk. Ty totiž 

mají jen omezený počet cyklů neboli přepsání před tím, než přestanou fungovat. V praxi 

nás toto omezení až tak moc neovlivní, protože životnost takových buněk při běžném 

používaní je mezi pěti až deseti lety a stále se prodlužuje. Lze předpokládat, že za tuto 

dobu si velké množství uživatelů svá zařízení obnoví nebo případně vymění za nová, 

rychlejší s vyšší kapacitou. Popřípadě přejdou na novou technologii [20].  

Výhodou těchto paměťových médií je fakt, že neobsahují žádné pohyblivé části. Proto 

jim téměř nehrozí mechanické selhání. Další výhodou je kratší čas na alokaci dat, 

protože zde není nutné přesouvat čtecí a zapisovací hlavičky, jak se děje  

u magnetických disků. Mezi další výhody patří: vyšší přenosová rychlost, nižší spotřeba 

elektrické energie, téměř žádné zahřívání, malá hmotnost a velikost. Navíc tyto zařízení 

pracují bezhlučně. Typickým příkladem zařízení využívající paměťových buněk jsou 

USB flash disky, paměťové karty nebo disky označované jako SSD [20]. 

SSD z anglického názvu „solid-state drive“ má za cíl být konkurencí a později  

i náhradou za HDD. Nevýhodou proti plotnovým diskům je vysoká cena a menší 

kapacita. Protože jsou postaveny na flash pamětích, mají také všechny jejich výhody  

a nevýhody. SSD disky jsou tedy vhodné pro všechna přenosná zařízení, jako jsou 

notebooky, netbooky, tablety, phablety a jiné. Zde se používají zejména kvůli nízké 

spotřebě a odolnosti proti otřesům [20]. 

 



36 

 

2.6.5 Cloud computing 

Pro Cloud computing  se dříve používaly zkratky SaaS, PaaS, IaaS. Pod pojmem Cloud 

computing (cloud) si lze představit pronájem strojového času a prostředků  

od poskytovatele. Tento diskový prostor je téměř nekonečný. Cloudovým uložištěm se 

nazývá takové uložiště, kde uživatel pro ukládání dat používá službu cloud computing 

[20]. 

Zálohování do cloudu lze označit jako on-line služby, prostřednictvím kterých lze 

odeslat data z počítače nebo jiného zařízení na vzdálené úložiště. V případě potřeby lze 

tyto data zase stáhnout zpátky [11]. 

Cloudové řešení umožňuje dynamickou změnu alokovaných prostředků. To znamená, 

že lze zvýšit výkon při zvýšení zátěže. Této pružnosti je docíleno použití virtualizace, 

která je podstatou cloudu [20].  

Poskytovatelů takovýchto datových úložišť je celá řada. Službu mohou poskytovat 

bezplatně nebo za poplatek. Mezi nejznámější poskytovatele patří DropBox, Amazon 

S3, Microsoft SkyDrive a Google Drive [11]. 

 

Obrázek č. 7: Periferie Cloud computingu 

[Zdroj: http://www.hightech-highway.com/virtualize/cloud-computing-yesterday-today-and-tomorrow/] 

Tyto služby však nejsou primárně určeny pro zálohování dat [7]. 

Jelikož jsou data on-line dostupná z internetu, dá se k nim dostat z jakéhokoliv zařízení, 

které je k internetu připojené. Data se v cloudu šifrují, ale dešifrovací klíč vlastní  
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i provozovatel a proto je bezpečnější na cloudová uložiště ukládat už zašifrovaná data 

[11]. 

Velkým mínusem pro tyto služby je závislost na internetu. Další nevýhodou je ztráta 

kontroly nad uloženými daty a nedohledatelnost jejich fyzického uložení [7]. 

2.6.6 Výběr média pro archivaci 

Základem dobré archivace, je vybrat vhodné médium. Takové médium by mělo vydržet 

alespoň několik desítek let, ne-li více. Jedno z možností je použití pevného externího 

disku. Na tento disk se vejde hodně dat, ale jeho životnost je omezená. Dalším 

způsobem je použití DVD či BD disků. Disky mají menší kapacitu než pevný disk, 

avšak jejich životnost je při vhodných uskladňovacích podmínkách delší jak u disků a 

jsou navíc levnější. Ideálním řešením je optické médium s dlouho životností [21].  

2.7 Architektury připojení diskového úložiště 

Disky se k počítači připojují nejrůznějšími způsoby. Jakým způsobem disky k počítači 

připojíme, závisí na požadovaných potřebách a způsobu práce s nimi. Možné způsoby 

připojení disků jsou uvedeny v této kapitole [7]. 

2.7.1 DAS 

DAS je zkratka z anglického názvu „Directly Attached Storage“. Pevný disk nebo 

podobné zařízení je k počítači připojený „přímo“. Přímo znamená připojení k internímu 

nebo externímu řadiči prostřednictvím rozhraní SCSI, SAS, SATA nebo PATA [7]. 

2.7.2 NAS 

NAS z anglického názvu „Network Attached Storage“. Toto datové úložiště je 

připojené prostřednictvím protokolu TCP/IP k síti. Uvnitř takových zařízení pracuje 

zpravidla Samba server, který používá protokol CIFS. Samba server umožňuje snadnou 

konfiguraci a práce s ním je jednoduchá. Zařízení typu NAS mohou pracovat  

i s protokolem NFS který se dnes používá v prostředí GNU/Linux a obdobných 

operačních systémech. Taková zařízení mohou pracovat i se standartními protokoly, 

jako jsou FTP, HTTP, HTTPS atd. Hlavním výhoda NAS oproti DAS připojení je,  

že data lze sdílet mezi všemi počítači a zařízením, které jsou připojeny do stejné sítě [7]. 
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Obrázek č. 8: Schéma NAS 

[Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/archive/2/29/20110724221434!NAS.png] 

2.7.3 SAN 

SAN je zkratkou pro anglický výraz „Storage Area Network“. SAN je nejvýkonnější 

připojení vzdáleného úložiště. Komunikuje většinou přes dedikovanou neboli 

vyhrazenou síť. Protokoly, které SAN používá, pracují rovnou s diskovými bloky.  

Celé SAN řešení je založeno na protokolu SCSI. Tento protokol je buď obalen 

prostřednictvím FCP za účelem přenosu přes FC nebo je zabalen uvnitř iSCSI za 

účelem přenosu skrz TCP/IP protokol [7]. 

 

Obrázek č. 9: Schéma SAN 

[Zdroj: http://sv.wikipedia.org/wiki/Storage_Area_Network] 
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Dalšími protokoly, s nimiž SAN pracuje, jsou Fibre Channel over Ethernet nebo SCSI 

over Ethernet. SAN je podstatně rychlejší než NAS. SAN se v operačním systému tváří 

jako lokální disk a tak s ním jde také pracovat. Se SAN je spojen významný pojem  

s názvem LUN. LUN je tzv. identifikátor virtuálních disků, které si SAN diskové pole 

vytváří. V případě potřeby sdílení virtuálního disku na více serverů, postačí k danému 

virtuálnímu disku přiřadit daný LUN identifikátor [7]. 

2.8 Shrnutí teoretické části 

Teoretická část byla zaměřena na strukturu dat s výsledkem, že se strukturovanými daty 

se lépe pracuje. Byly zde zmíněny způsoby a četnost zálohování a jejich možná 

kombinace. Řeč byla také o médiích vhodných pro zálohování a archivaci dat. Byly zde 

popsány jednotlivé třídy spojování disků technologií RAID. V závěru teoretické části 

byly popsány různé architektury diskových úložišť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

3 NÁVRH VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 

Tato kapitola bude obsahovat vlastní návrh systému zálohování, obnovení a archivace. 

Na úvod se provede analýza firemních dat. Vytvoří se strategie a plán zálohování. 

Pozornost bude věnována výběru zálohovacího média, programu pro zálohování  

a datovému úložišti. Po zálohování přijde na řadu strategie obnovení dat. Závěr kapitoly 

bude patřit archivaci dat. Tato část se zaměří na strategii, tvorbu směrnic a archivační 

média. 

3.1 Klasifikace dat 

Pro zálohu dat je potřeba vědět jaké typy dat společnost LESAK s.r.o. má k dispozici. 

Rozdělení na jednotlivé typy dat zpřehlední následující proces zálohování a archivace.  

3.1.1 Kritická data 

Kritická data jsou taková data, bez kterých by společnost nemohla fungovat. Nesmějí se 

dostat do rukou konkurence. Jejich ztráta by mohla ohrozit existenci společnosti. Mezi 

kritická data společnosti patří dokumenty, které požadují nejrůznější státní instituce,  

účetní dokumenty, technické výkresy nebo hesla.  

Kritické dokumenty je třeba uložit na server do složky TAJNÉ a ARCHIV, které se 

nachází ve složce DATA. Do těchto složek budou mít přístup pouze jednatelé a účetní. 

3.1.2 Důležitá data 

Tyto data jsou pro společnost důležitá, ale jejich ztráta by nebyla pro společnost 

takovou katastrofou. Data se vytvářejí za chodu společnosti z velké části samotnými 

zaměstnanci. Mezi důležitá data patří obchodní smlouvy, emailová korespondence 

zaměstnanců, servisní návody nebo certifikáty. Důležitá data a dokumenty je vhodné 

umístit na server do podsložky DŮLEŽITÉ, která se nachází ve složce DATA. Přístup 

k těmto složkám budou mít všichni zaměstnanci společnosti. 
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3.1.3 Běžná data 

Tyto data, která nejsou pro společnost tak důležitá, ale jsou potřeba pro občasnou práci.   

Mezi taková data patří uživatelské návody, prospekty, pracovní soubory zaměstnanců či 

programy pro váhy. Data běžného charakteru se uloží na server do podsložky 

OSTATNÍ, umístěné ve složce DATA. Také k těmto datům budou mít přístup všichni 

firemní zaměstnanci. 

3.1.4 Databáze 

Jedny z nejdůležitějších dat pro firmu jsou databáze. Může se jednat o databázi 

zákazníků, dodavatelů, partnerů atd.  Tyto databáze je vhodné umístit se server do 

podsložky DATABÁZE, která se nachází ve složce DATA. Také sem mají přístup 

všichni zaměstnanci společnosti, ale pouze pro čtení dat.  

Takto rozdělenými firemními daty se bude pracovat v procesu zálohování a obnovy dat. 

Detaily o jednotlivých skupinách jsou k dispozici v tabulce „Klasifikace  

dat – zálohování“ v příloze.  

3.2 Zálohování dat 

3.2.1 Strategie pro zálohování dat 

Nynější proces zálohování probíhá tak, že data z počítačů, notebooků a serveru se 

ukládají na interní síťové uložiště Synology, které je umístěno v technické místnosti.  

Ve směrnici je popsána nová strategie, pomocí které jsou data lépe chráněny před 

možnou ztrátou. Na obrázku je schéma odkud a kam tečou data. Data, která se zálohují, 

se ukládají z notebooků, počítačů a serveru na interní NAS. Z tohoto síťového úložiště 

se data kopírují na externí NAS a do cloudu. Tím je pojištěna případná ztráta dat při 

nečekané události. 
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Obrázek č.13: Schéma strategie zálohování dat 

[Autor] 

3.2.2 Výběr vhodného zálohovacího média 

Důvody pro výměnu disků v síťovém úložišti jsou hned dva. První z nich je, že i když je 

disk typu Green úsporný a tichý, tak má střední dobu mezi chybami neboli MTBF na 

nízké úrovni. Druhý důvod je nedostatek volného místa, jelikož jsou disky z 80% 

zaplněny a při plném zaplnění hrozí ztráta dat. Z analýzy vyplívá, že tento typ disků 

není vhodný do diskových polí a není stavěný na nepřetržitý provoz. Z toho plyne,  

že při nasazení takového disku do zařízení typu NAS, bude mít tento disk značně 

omezenou živostnost. Na základě těchto skutečností navrhuji do síťového datového 

úložiště nasadit disky Western Digital typu Red o kapacitě 4 TB. Kapacita disků je 

dvojnásobná oproti diskům předcházejícím z důvodu dostatečné rezervy volného místa.  

3.2.3 Na pracovních stanicích 

Zálohování důležitých dat z PC a notebooků do NAS je prováděno přes program 

„Zálohování“, který dodala společnosti MCS plus. Nicméně program má určité 

nedostatky. Hlavní nevýhodou je jeho nefunkčnost po přihlášení do operačního 

systému. Obvykle se objeví zpráva, že program nemohl provést zálohu s kódem 

konkrétní chyby. Pro opravení takové chyby, je potřeba, aby technik dodavatele chybu 

opravil. V situaci kdy si zaměstnanec uloží v jeden den důležitý soubor a druhý den mu 

přestane fungovat počítač, přijde díky nefungujícímu programu na zálohování  
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a nevčasnému opravení programu o tento důležitý soubor. Proto navrhuji použít jiný 

program pro zálohování důležitých dokumentů na NAS, které zvládne nastavit 

technický zdatný zaměstnanec společnosti. Firma Synology dodává ke svým zařízením 

program Data Replicator 3 pro zálohování dat z PC do síťového úložiště.  

3.2.3.1    Zálohování z PC do NAS s aplikací Data Replicator 3 

Aplikaci Data Replicator navrhla společnost Synology. Jedná se o bezplatnou aplikaci 

volně stažitelnou z internetu. Aplikace je pohodlná na obsluhu a k jejímu nastavení je 

potřeba pár jednoduchých kroků. Aplikace lze nainstalovat na všechny počítače se 

systémem Windows v lokální síti a veškerá data z těchto počítačů se tak budou 

zálohovat na zvolené síťové úložiště. Návod jak nastavit aplikaci Data Replicator 3 pro 

zálohování je k dispozici v příloze 8 [22]. 

3.2.4 Zálohování na interní úložiště 

Primární zálohovacím zařízením je síťové diskové úložiště od společnosti Synology 

s obchodním názvem DiskStation DS212. Tento model se přestal prodávat zhruba před 

rokem. Model byl velmi oblíbený jak mezi domácími, tak i mezi firemními zákazníky. 

Kromě poměrně výkonného jedno-jádrového procesoru pracujícího na frekvenci 

1.6GHz a dostačující pamětí 256 MB nabízí rozhraní USB verze 3.0 a GLAN. Disky 

jsou zapojeny do diskového pole RAID 1, tedy do tzv. zrcadla. Operační systém, který 

zařízení používá je plně lokalizovaný, přehledný a jednoduchý. NAS je napojeno na 

UPS z důvodu výpadku elektrického proudu. Pro společnost LESAK s.r.o. je tento 

model plně dostačující a proto ho není potřeba v dohledné době měnit za nový. 

 

Obrázek č. 10: Synology DiscStation DS212 

[Zdroj: http://notebook.cz/clanky/prislusenstvi/2011/synology-diskstation-ds212/01.jpg] 
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Na síťové úložiště DS212 se zálohuje celý obsah serverových disků, na kterých je 

uložen celý informační systém Pohoda E1 a sdílené firemní soubory a dokumenty. 

Zálohovaná data z jednotlivých stanic a notebooků se ukládají přímo do NAS. Síťové 

úložiště je umístěno v malé místnosti uprostřed budovy v rackové skříni spolu se 

serverem, síťovými přepínači, modemem a dalšími zařízeními. V místnosti se nachází 

malá mobilní klimatizační jednotka. Místnost není chráněna proti požáru, což je 

problém. V ostatních místnostech jsou instalovány detektory kouře.  

Jako protipožární ochranu doporučuji nainstalovat do místnosti detektor kouře a před 

vchodem do místnosti umístit speciální hasicí přístroj na bázi oxidu uhličitého. Tento 

hasicí přístroj je ideální pro hašení elektroniky a počítačů [23]. 

3.3 Zálohování na vzdálené úložiště 

3.3.1 Výběr vhodného síťového úložiště 

Pro zvýšení bezpečnosti zálohovaných dat je vhodné zálohovat síťové diskové úložiště 

Synology DS212. Toto zálohování navrhuji provádět vždy o půlnoci a to na další NAS 

zařízení umístěné v bytě jednoho z majitelů. V bytě je zaveden 100Mb/s internet a byt 

je vzdálen od sídla společnosti LESAK s.r.o. asi 7 km vzdušnou čarou. Podmínky byly, 

aby vzdálené úložiště bylo mimo sídlo firmy, a aby mělo dostatečně rychlou přípojku 

k internetu. O půlnoci už ve firmě nikdo nepracuje. Proto mohou být zálohovaná data 

přenesena z interního NAS na zálohovací zařízení s využitím plné kapacity datové 

linky.  

Ideální volbu pro NAS zařízení přestavuje nástupce modelu DS212 model DS213j. 

Tento nový model používá procesor od společnosti Marvell vyvinutý přímo pro zařízení 

typu NAS. Obsahuje rychlou DDR3 paměť o velikosti 512 MB a GLAN. Cena modelu 

DS213j je opět převzata z elektronického obchodu CZC.cz  Jelikož se bude zálohovat 

celý obsah úložiště, je potřeba použít stejnou velikost disků. Z tabulky v příloze 6 lze 

vyčíst ceny modelu DS213j a disků WD Red 4TB. Tyto disky se zapojí do diskového 

pole typu RAID 1, budou tedy zrcadlené [24].  

3.3.2 Přenos dat 

Data ukládaná na vzdálené datové úložiště budou z důvodu bezpečnosti šifrována, 

protože se nachází mimo společnost a mohlo by hrozit jejich zneužití. Jelikož obě 
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zařízení, jak zdrojové, tak cílové od společnosti Synology, používají proto stejný 

operační systém se shodnými službami a funkcemi. Konkrétně služba na přenos 

souborů mezi jednotlivými Synology NAS zařízeními se nazývá „Síťová záloha“.  

Tzv. síťová záloha zprostředkovává zálohování souborů a dat po síti z jednoho zařízení 

Synology DiskStation na druhé zařízení Synology DiskStation nebo na různé servery 

podporující nástroj RSYNC. Přenášená data lze během přenosu zašifrovat pro zvýšení 

jejich bezpečnosti a zamezení jejich úniku. Funkce síťová záloha se hodí zejména pro 

zálohování pomocí internetu [25]. 

3.3.3 RSYNC 

Funkce síťová záloha je založena na principu aplikace „RSYNC“. RSYNC je určena 

pro unixové systémy. Aplikace umožňuje synchronizaci složek a souborů z jednoho 

umístění do druhého. Značnou výhodou při synchronizaci souborů je optimalizace 

velikosti převáděných dat. RSYNC k této činnosti využívá speciální algoritmus, který 

vymyslel australský programátor Andrew Tridgell. Tento speciální algoritmus 

optimalizuje transfer struktury (souboru) přes komunikační linku, v případě že má 

druhý počítač rozdílnou verzi stejné struktury. Toto platí i pro kopírování přes lokální 

síť. Dá se říci, že RSYNC se snaží nekopírovat celé soubory, ale pouze rozdíly mezi 

nimi. Proto se celá procedura kopírování velice urychlí. Mezi další výhody aplikace 

RSYNC je možnost uchování oprávnění a vlastnických informací k souborům, 

kopírování symbolických odkazů, atd. [26]. 

3.3.4 Síťové zálohování Synology 

Aby fungovalo vzdálené zálohování dat mezi dvěma NAS Synology zařízeními,  

je potřeba tato dvě zařízení nastavit. Jedno zařízení je nastaveno jako zdrojový server, 

druhé jako server cílový. Nejprve se nastavuje cílový server. Na tomto serveru je 

potřeba službu „Síťová záloha (Network Backup)“ povolit a nastavit. Tyto činnosti se 

provedou podle návodu dodaného k zařízení. Příloha č. 9 obsahuje návod pro nastavení 

síťového zálohování na NAS Synology.  
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3.3.5 Zálohování do cloudu 

Další možností vzdáleného zálohování je použití cloudového řešení. Existují různé 

způsoby jak uložit svá data do cloudu. Společnosti zabývající se webhostingem 

poskytují speciální služby pro zálohování a dat. Služby lze rozdělit do dvou kategorií. 

„Private Backup“ umožňuje přístup k zálohovacímu serveru, který je kompletně 

v uživatelské režii. Zákazník si sám spravuje toto vzdálené úložiště a ukládá na něj své 

zálohy. Druhá možnost se nazývá „Managed Backup“. Zde zálohování řeší poskytovatel 

služby. Klient si musí říct, jaké zálohy a jak často je bude chtít provádět. Cena jednoho 

TB zálohovaných dat se pohybuje okolo od 1500 do 3000 Kč bez DPH za měsíc [27].  

Kupříkladu pražská společnost SuperNetwork poskytuje „Managed Backup“  

za 2000 Kč bez DPH [28]. 

Další možností je využít služeb společnosti Wedos internet, která má vlastní 

datacentrum. Služba nazvaná Wedos disk poskytuje plnou kontrolu nad pronajmutím 

prostorem (Privat Backup). Cena za jeden TB je 300 Kč bez DPH měsíčně s tím,  

že maximální lze využít 3 TB dat [29].  

Třetí možností je využít služeb firmy MCS plus, se kterou již společnost LESAK s.r.o. 

spolupracuje. Tato firma nabízí zálohování typu Managed Backup a za jeden TB dat si 

měsíčně účtuje 500 Kč bez DPH. Detailní srovnání služeb je vidět z tabulky v příloze 7. 

Nabídka od společnosti SuperNetwork je v porovnání s ostatními vysoká. Cena je vyšší, 

protože datacentrum je umístěno v Praze a je dobře zabezpečené. Firma Wedos má 

nejnižší nabídku, avšak nabízí druh služby „Private backup“. Z toho plyne, že zákazník 

musí svá data spravovat vlastními silami, což je někdy obtížné. Třetí nabídka je od 

společnosti MCS plus. Nabídka je na druh služby „Managed backup“ nízká, protože 

firma nedisponuje tak sofistikovaným datacentrem, jako ostatní společnosti.  Ze všech 

nabídek doporučuji vybrat pro společnost LESAK s.r.o. nabídka od firmy MCS plus  

a to ze dvou důvodů. Jednak obě společnosti již spolupracují a poměr mezi výkonem  

a cenou je velmi dobrý. Nastavení zálohování na NAS zařízení se provede stejným 

způsobem jako v případě zálohování v předchozí kapitole. 

3.3.6 Návrh směrnice pro zálohování dat 

Pro zálohování dat v této společnosti je potřeba směrnice. Směrnice říká co, kdo a jak 

bude ve firmě dělat v rámci zálohovacího procesu. Při zálohování dat se navrhuji řídit 
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směrnicí pro systém zálohování dat pro společnost LESAK s.r.o., která je součástí 

přílohy č. 10. Směrnice obsahuje plán záloh. Z plánu záloh lze vyčíst, že zálohování dat 

ze serveru na síťové úložiště se bude řídit podle tabulky „časový plán“ s tím,  

že hodinové zálohy budou probíhat mezi 8:00 a 16:00 a denní zálohy proběhnout 

v 20:00. Data z PC a notebooků budou zálohována na síťové úložiště denně vždy 

v 16:00. Zálohování z interního na vzdálené a cloudové úložiště včetně metod a časů 

zálohování je shrnuto v tabulce „rozvrh zálohování“.  

3.3.7 Obnova zálohovaných dat 

Přímo se zálohováním souvisí pojem obnova dat. Obnovení dat se provede v situaci, 

kdy jsou zálohovaná data uložena bezpečně v datovém úložišti a počítač či notebook se 

porouchá nebo se musí přeinstalovat. Při obnovení dat doporučuji použít stejný program 

jako v případě zálohování, tedy Data Replicator 3. Návod, jak obnovit data pomocí 

tohoto programu, se nachází v příloze č. 11.  

3.3.8 Návrh směrnice pro obnovu dat 

Pro potřebu obnovy dat navrhuji použít směrnici pro systém obnovy dat pro společnost 

LESAK s.r.o. z přílohy č. 12. Tato směrnici obsahuje postup pro obnovu ztracených dat. 

Směrnice také zahrnuje plán obnovy dat. Tento plán říká, odkud se zálohovaná data 

obnovují a kam se obnovují. Tok dat je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 11: Schéma pro obnovení dat 

[Autor] 
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3.4 Archivace dat 

Archivace se provádí u dat, které je z různých důvodů nutno uchovat po delší dobu. 

Takovými daty mohou být například účetnictví nebo databáze zákazníků. Tato část se 

budě věnovat archivaci důležitých, ale i ze zákona povinných dat. V současnosti 

společnost LESAK s.r.o. neprovádí žádnou archivaci dat v elektronické podobě. 

Společnost archivuje pouze účetní doklady a výkazy v papírové podobě, což z hlediska 

bezpečnosti, není zrovna dobrý způsob archivace. Z tohoto důvodu je doporučuji 

nastavit archivaci dat v elektronické podobě. Podle zákona o účetnictví vzniká firmě 

povinnost archivovat účetní dokumenty až 10 let zpětně. Proto navrhuji zvolit takové 

médium, které vydrží dlouhou dobu bez ztráty dat. 

3.4.1 Výběr vhodného archivačního média 

Pro archivaci dat navrhuji zvolit datové médium DTD. Jedná se o optický disk, jehož 

záznamová vrstva obsahuje keramické a kovové částice znázorněné na obrázku [21].  

 

Obrázek č. 12: Data tresor disc - vrstvy 

[Zdroj: http://www.datatresordisc.eu/images/stories/schema.jpg] 

Tyto anorganické prvky nepodléhají stárnutí takovým způsobem, jako prvky 

organického původu na běžných CD a DVD. Toto médium je velmi odolné vůči UV 

záření, vlhkosti, vysokým teplotám, magnetismu nebo radioaktivnímu záření. Nemusí se 

skladovat při speciálních podmínkách. Výrobce garantuje životnost minimálně 160 let, 

což je pro archivaci dat velmi dlouhá doba. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena oproti 

standartnímu DVD nebo BD disku jak je vidět z tabulky v příloze č. 13.  

Dalším omezením je kompatibilita vypalovacích mechanik. Seznam otestovaných 

kompatibilních mechanik je umístěn na stránkách výrobce. Je jich zhruba 30, ale jejich 

počet se každým rokem rozrůstá. Vypalovací mechaniky, které nejsou umístěny na 
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seznamu mohou DTD také vypalovat, ale nemusejí. Výrobce nedoporučuje používat 

vypalovací mechaniky značky Sony. Na druhou stranu výrobce doporučuje použít 

vypalovací programy bezplatný CDBurnerXP  nebo placený Ashampoo Burning Studio 

pro bezproblémové vypálení disků. Při vypalování je potřeba disk řádně uzavřít, jinak 

může být disk operačním systémem rozpoznán jako DVD+RW a dojde ke snížení 

rychlosti čtení. Jak takové DTD médium vypadá je vidět na obrázku [21]. 

 

Obrázek č. 13: Data tresor disc - médium 

[Zdroj: http://www.digitalnivzpominky.cz/graphics/dtd.jpg] 

3.4.2 Návrh směrnice pro archivaci dat 

Data se archivují za účelem uložení na dlouho dobu s možností využití těchto dat 

v budoucnu. V rámci archivačního procesu navrhuji použít směrnici pro systém 

archivace dat pro společnost LESAK s.r.o., která se nachází v příloze č. 14. Součástí 

této směrnice je i časový plán archivace, který je znázorněn pomocí tabulky. Tento plán 

obsahuje informace o tom jaká data, jak často, na jak dlouho a na jaké médium se mají 

archivovat. 

3.5 Ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení 

Tento návrh, který je reprezentován tabulkou v příloze č. 15, obsahuje všechny potřebné 

položky k realizaci tohoto projektu. Hardwarové položky jako diskové úložiště a pevný 

disk se pořizují hned na začátku realizace. U cloudového úložiště a archivačního média 

jsou ceny stanoveny vždy na jeden rok. Výsledná cena hardwaru a služeb je tedy  

42 273 Kč. Tato částka je poměrně malá v porovnání s odhadovanou denní ztrátou při 

výpadku serveru. Odhadovaná denní ztráta je asi 50 tisíc korun českých, což je polovina 

průměrného denního obratu. Z toho vyplívá, že investice do kvalitního zálohovacího 

mechanismu se určitě vyplatí. 
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ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Stanovený cíl práce byl ve vlastním návrhu splněn. Podařilo se optimalizovat celý 

proces zálohování a byl úspěšně zaveden systém archivace dat. Pro společnost LESAK 

s.r.o. přináší tento návrh lepší a kvalitnější ochranu před vnitřními i vnějšími hrozbami. 

Nový systém zálohování umožňuje lépe rozdělit data podle důležitosti. Data jsou 

zálohována na interní, vzdálené a cloudové úložiště, která jsou na sobě vzájemně 

nezávislá. Tím jsou data lépe chráněna proti lokálnímu nebezpečí. Veškerý přenos dat 

mezi zálohovacími zařízeními je z bezpečnostních důvodů šifrovaný. Společnost  

je schopná data na serveru obnovit do několika hodin. V interním úložišti byla navýšena 

úložná kapacita výměnou disků za větší a výkonnější. 

Navrhované řešení archivace dat klasifikuje data společnost podle jejich obsahu. Tím se 

stává celý systém archivace dat přehlednější. Návrh počítá s použitím archivačního 

média s dlouhou životností. Pro větší bezpečnost dat, jsou archivační média 

duplikována a uložena do dvou od sebe vzdálených trezorů. Celková investice do 

nového způsobu zálohování a archivace dat je zanedbatelná v porovnání se vzniklými 

škodami způsobenými ztrátou důležitých dat. 



51 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. 1. Vyd. Praha:  

 C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-409-0. 

[2] IT BUSINESS. Správa dat, zálohování. Itbusiness.cz [online]. ©2011  

 [cit. 2013-11-11]. Dostupné z: http://www.itbusiness.cz/firmy/data-store-

 backup-zalohovani/sprava-data-zalohovani-obnovovani-dat  

[3] NOAS, Rafael. Jak na vysokou dostupnost dat a efektivní disaster recovery. 

Avnet.com [online]. ©2014 [cit. 2014-5-10]. Dostupné z: 

http://www.ts.avnet.com/cz/clanky_divize_hp 

[4] KIEDROŇ, Tomáš. Vysoká dostupnost. Ittoys.cz [online]. ©2014 

[cit. 2014-5-10]. Dostupné z: http://www.ittoys.cz/download/Login/TP_10_1.pdf 

[5] Fujitsu limited. Vysoká dostupnost a škálovatelnost pro celou infrastrukturu IT. 

Fujitsu.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-5-10]. Dostupné z: 

 http://www.fujitsu.com/cz/products/computing/servers/mainframe/bs2000/softw

are/cluster-technology/ 

[6] Microsoft Technet. Seriál o replikaci na SQL Serveru 2012 – I. Díl. Zive.cz 

[online]. [cit. 2014-5-11]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/serial-o-

replikaci-na-sql-serveru-2012--i-dil/sc-3-a-171189/default.aspx 

[7] STRNAD, Michal. Svěřte svá data vhodnému médiu. Linuxexpres.cz [online]. 

©2014 [cit. 2014-3-02]. Dostupné z: http://www.linuxexpres.cz/praxe/sverte-

sva-data-vhodnemu-mediu-dil-1 

[8] VEŠKRNA, Josef. Zálohování a archivace dat. Systemonline.cz [online].  

[cit. 2014-5-14]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/clanky/zalohovani-a-

archivace-dat.htm 

[9] LEIXNER, Miroslav. PC - zálohování a archivace dat. Praha: Grada, 1993. 

ISBN 80-85424-73-8. 



52 

 

 

[10] BITTO, Ondřej. Zásady zálohování. Computer, 2010, č. 19. ISSN 1210-8790. 

[11] JANEČEK, Jakub. Zálohování a praktická ukázka na strojích Oracle, MySQL a 

PostgreSQL. Cecak.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-5-12]. Dostupné z: 

http://www.cecak.cz/fel/dba/referaty/vseobecne-zalohovani 

[12] MLEJNEK, Miroslav. Zálohování dat. SWMag.cz [online]. ©2007  

 [cit. 2013-11-11]. ISSN 1802-856X. Dostupné: http://www.swmag.cz /150/ 

 zalohovani-dat 

[13] LEBER, Jody. Windows NT Zálohování a obnova dat. Praha: Computer Press, 

 1998. ISBN 80-7226-123-1 

[14] Genie9, Inc. Understanding Archive Bit and Backup Types. Genie-soft.com  

[online]. ©2012 [cit. 2014-2-05]. Dostupné z: http://www.genie-

soft.com/Support/Manuals/gbmpro/sett_archive.htm 

[15] JUNEK, Pavel. Zálohování a archivace dat v podnikovém prostředí – 5. díl, 

Typy záloh a jejich rotační schémata. Zalohovani.net [online]. [cit. 2014-5-14]. 

Dostupné z:  http://www.zalohovani.net/zalohovani-a-archivace-dat-v-

podnikovem-prostredi-5-dil-typy-zaloh-a-jejich-rotacni-schemata/]. 

[16] JAHODA, Mirek. WD Red 4 TB (WD40EFRX) proti dalším HDD od Westernu: 

Black, Se i Green. Cnews.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-5-12]. Dostupné z: 

http://www.cnews.cz/testy/wd-red-4-tb-wd40efrx-proti-dalsim-hdd-od-westernu-

black-se-i-green 

[17] Western Digital Technologies, Inc. Úložiště NAS. Wdc.com [online]. ©2014 

[cit. 2014-5-14]. Dostupné z: http://www.wdc.com/cz/products/internal/nas/ 

[18] CZC.CZ. Seagate NAS HDD - stále bez konkurence. CZC.cz [online]. ©2014 

[cit. 2014-5-14]. Dostupné z: http://www.czc.cz/recenze-seagate-nas-hdd-stale-

bez-konkurence/clanek 



53 

 

[19] CZC.CZ. WD Red (EFRX) - 4TB. CZC.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-5-14]. 

Dostupné z: http://www.czc.cz/wd-red-efrx-4tb/136359/produkt?q-c-1-

producer= s59qrjt6qsicspbgibotbbb40rf&q-c-0-productType=sPevné+disky 

[20] STRNAD, Michal. Svěřte svá data vhodnému médiu. Linuxexpres.cz [online]. 

©2014 [cit. 2014-3-02]. Dostupné z: http://www.linuxexpres.cz/praxe/sverte-

sva-data-vhodnemu-mediu-dil-2 

[21] DTP STUDIO s.r.o. DATA TREZOR DISC (DTD) - DATA ČITELNÁ I ZA 

160 LET. Dtpstudio.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-5-12]. Dostupné z: 

http://www.dtpstudio.cz/poradace/dtd47gb 

[22] Synology Inc. Zálohování dat z počítače se systémem Windows na NAS servery 

společnosti Synology. Synology.com [online]. ©2014 [cit. 2014-5-14]. Dostupné 

z: http://www.synology.com/cs-cz/support/tutorials/454 

[23] UHER, Jan. HP speciální na elektroniku a počítače. Hasici-pristroje-eshop.cz 

[online]. ©2014 [cit. 2014-5-16]. Dostupné z: http://www.hasici-pristroje-

eshop.cz/hp-specialni-na-elektroniku-a-pocitace.html  

[24] CZC.CZ. Synology DS213j Disc Station. CZC.cz [online]. ©2014 

[cit. 2014-5-14]. Dostupné z: http://www.czc.cz/synology-ds213j-disc-

station/128498/produkt 

 

[25] Synology Inc. Zálohování dat z NAS serveru Synology na jiný server. 

Synology.com [online]. ©2014 [cit. 2014-5-14]. Dostupné z: 

http://www.synology.com/cs-cz/support/tutorials/461#t3  

[26] BÁRTA, Milan. Pokročilé zálohování s Rsync. Root.cz [online]. ©2014  

[cit. 2014-5-16]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/pokrocile-zalohovani-s-

rsync/ 

[27] Master Internet s.r.o. Zálohování dat. Master.cz [online]. ©2014  

[cit. 2014-5-12]. Dostupné z: http://www.master.cz/zalohovani/ 

 



54 

 

[28] SuperNetwork s.r.o. Zálohování dat. Superhosting.cz [online]. ©2014  

[cit. 2014-5-12]. Dostupné z: http://www.superhosting.cz/zalohovani 

[29] WEDOS Internet, a.s. WEDOS Disk. Wedos.cm [online]. ©2014   

 [cit. 2014-5-12]. Dostupné z: http://disk.wedos.com/cs 



55 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1: Organizační diagram ................................................................................ 16 

Obrázek č. 2: Druhy záloh .............................................................................................. 29 

Obrázek č. 3: Pásky ........................................................................................................ 31 

Obrázek č. 4: Pevné disky ............................................................................................... 32 

Obrázek č. 5: CD a DVD ................................................................................................ 34 

Obrázek č. 6: USB disk a paměťová karta ...................................................................... 35 

Obrázek č. 7: Periferie Cloud computingu ..................................................................... 36 

Obrázek č. 8: Schéma NAS ............................................................................................ 38 

Obrázek č. 9: Schéma SAN ............................................................................................ 38 

Obrázek č. 10: Synology DiscStation DS212 ................................................................. 43 

Obrázek č. 11: Schéma pro Obnovení dat ...................................................................... 47 

Obrázek č. 12: Data tresor disc - vrstvy .......................................................................... 48 

Obrázek č. 13: Data tresor disc - médium ...................................................................... 49 



56 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ  

NAS  Network Attached Storage  

RAID  Redundant array of inexpensive disks 

ICT  Information and Commnication Technologies 

POS  Point of sale 

ES  European Standard 

IP  Internet protocol 

VDSL  Very high speed Digital Subscriber Line 

3G  Third generation 

LTE  Long Term Evolution 

HP  Hewllet-Packard 

UPS  Uninterruptible Power Supply 

IT  Information Technology 

PC  Personal Computer 

URL  Uniform Resource Locator 

CD  Compact disc 

DVD  Digital Video disc 

LT05  Linear Tape-Open 05 

TB  Terabyte 

SAN  Storage aree network 

DAS  Direct-attached storage 

HDD  Hard Disk Drive 

SSD  Solid-state drive 

WD  Western Digital 

BD  Blu-ray disc 

HD DVD High-Definition Digital video disc 

USB  Universal Seriál Bus 

SaaS  Software as a Service 

PaaS  Platform as a Service 

IaaS  Infrastructure as a Service 

SCSI  Small Computer System Interface 



57 

 

SAS  Serial Attached SCSI 

SATA  Serial Advanced Technology Attachment 

PATA  Parallel Advanced Technology Attachment 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

NFS  Network File System 

GNU  GNU's Not Unix 

FTP  File Transfer Protocol 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 

FCP  Fibre Channel Protocol 

FC  Fibre Channel 

iSCSI  Internet Small Computer System Protocol 

LUN  Logical Unit Number 

MTBF  Mean time between failures 

GHz  Gigahertz 

MB  Megabyte 

USB  Universal Serial Bus 

GLAN  Gigabyte Local Area Network 

RSYNC Remote Synchronization 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DTD  Data Tresor Disc 

UV  Ultraviolet 

DVD+RW  Digital Video Disc Rewritable 



58 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1  Srovnání rychlosti disků při zápisu WD RED a GREEN  

Příloha č. 2  Srovnání rychlosti disků při čtení WD RED a GREEN  

Příloha č. 3  Srovnání disků WD RED a Se a Re  

Příloha č. 4  Srovnání disků Seagate a WD 

Příloha č. 5  Pořizovací cena disků pro NAS 

Příloha č. 6  Pořizovací cena NAS a disků 

Příloha č. 7  Srovnání cloudových zálohovacích služeb 

Příloha č. 8  Nastavení zálohování v programu Data Replicator 3 

Příloha č. 9  Nastavení zálohování datového úložiště Synology 

Příloha č. 10  Směrnice pro systém zálohování dat pro společnost LESAK s.r.o. 

Příloha č. 11  Obnova dat s aplikací Data Replicator 3 

Příloha č. 12  Směrnice pro systém obnovy dat pro společnost LESAK s.r.o. 

Příloha č. 13  Optická média - srovnání 

Příloha č. 14  Směrnice pro systém archivace dat pro společnost LESAK s.r.o. 

Příloha č. 15  Celkové náklady na projekt 

Příloha č. 16 Klasifikace dat – zálohování 

Příloha č. 17  Klasifikace dat – archivace 

 

 



I 

 

Příloha č. 1    

 

Srovnání rychlosti disků při zápisu WD Red a WD Green (MB/s) 

[Zdroj: http://www.sotechdesign.com.au/wp-content/uploads/2012/07/wd-write-bench.jpg] 

Příloha č. 2 

 

Srovnání rychlosti disků při čtení WD Red a WD Green (MB/s) 

[Zdroj: http://www.sotechdesign.com.au/wp-content/uploads/2012/07/wd-red-read-benchs.jpg] 
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Příloha č. 3 

 

Srovnání řad disků pro NAS 

[Zdroj: http://www.wdc.com/cz/products/internal/nas/] 
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Příloha č. 4 

 

Srovnání disků Seagate a WD 

[Zdroj: http://www.czc.cz/recenze-seagate-nas-hdd-stale-bez-konkurence/clanek] 

Příloha č. 5 

Název Cena za kus bez DPH (Kč) Počet ks Cena celkem bez DPH (Kč) 

WD Red 4TB 3555 2 7110 

Pořizovací cena disků pro NAS 

[Zdroj: www.czc.cz/wd-red-efrx-4tb/136359/produkt?q-c-1-producer=s59qrjt6qsicspbgibotbbb40rf&q-c-

0-productType=sPevné+disky] 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Příloha č. 6 

Název 

Cena za kus bez 

DPH (Kč) Počet ks 

Cena celkem bez 

DPH (Kč) 

Synology DS 213j 4015 1 4015 

WD Red 4TB 3555 2 7110 

Pořizovací cena NAS a disků 

[Autor] 

Příloha č. 7 

Název 

společnosti 

Druh 

služby 

Umístění 

dat 

Cena 1 TB 

měsíčně bez 

DPH (Kč) 

Počet 

TB 

Cena celkem 

měsíčně bez 

DPH (Kč) 

SuperNetwork 

Managed 

backup Praha 2000 4 8000 

Wedos 

Private 

backup 

Hluboké 

nad Vltavou 300 3 900 

MCS plus 

Managed 

backup Hustopeče 500 4 2000 

Srovnání Cloudových zálohovacích služeb 

[Autor] 
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Příloha č. 8 

Zde je jednoduchý návod k nastavení programu pro zálohování dat z PC nebo 

notebooku se systémem Windows. Toto nastavení bez problému zvládne technik 

společnosti LESAK s.r.o. Nejprve je třeba stáhnout tento program do počítače.  

Po nainstalování se program spustí a objeví se základní okno programu, jak je vidět na 

obrázku. Jako první je potřeba zvolit cílový adresář pro umístění zálohy. 

 

Nastavení zálohování v programu Data Replicator 3 – úvodní obrazovka 

[Zdroj: http://www.synology.com/img/support/tutorials/backup_windows_to_nas/image_2_1_2.jpg] 

Kliknutím na tlačítko „Select“ se objeví menší okno s možností výběru severu Synology 

nebo jiného cílového adresáře. Při volbě „Jiné umístění“ a kliknutím na tlačítko 

„Procházet“ je potřeba zadat cílový adresář pro zálohování dat. 
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Nastavení zálohování v programu Data Replicator 3 – cíl zálohy 

[Autor] 

Nyní je potřeba vybrat všechny složky, které je třeba zálohovat. Těmito složkami jsou 

obvykle dokumenty, plocha a soubory poštovních programů (Outlook). 

 

Nastavení zálohování v programu Data Replicator 3 – způsob zálohování 

[Zdroj: http://www.synology.com/img/support/tutorials/backup_windows_to_nas/image_2_1_3.jpg] 
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V dolní části základního okna programu jsou tři tlačítka: „Immediate“, „Sync“  

a „Schedule“. Stiskem tlačítka „Immediate“ se provede okamžitá plná záloha. Tlačítko 

„Sync“ slouží pro spuštění zálohovací úlohy a pro sledování zdrojových složek 

v počítači. To znamená, že jakékoliv změny provedené ve zdrojových složkách  

se automaticky projeví i v cílovém adresáři. Kliknutí na tlačítko „Stop Sync“ se vypne 

funkce automatická synchronizace složek. Třetí tlačítko s názvem „Schedule“ slouží pro 

nastavení plánu zálohování. Zde je možnost nastavit frekvenci a čas záloh jak je vidět 

na spodním obrázku. Výchozí nastavení programu provede nejprve zálohu plnou a poté 

dle nastavené frekvence zálohy přírůstkové. Nyní je zálohování nastavené [22]. 

 

Nastavení zálohování v programu Data Replicator 3 – Plán zálohování 

[Autor] 
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Příloha č. 9 

Zde je stručný popis kroků, které je třeba udělat pro nastavení zálohování datového 

úložiště Synology: Uživatel se přihlásí do systému NAS zařízení, v ovládacích panelech 

zvolí možnost „síťová záloha“, zaškrtne možnost „Enable Network Backup Service“, 

vybere „Synology backup mode“ ,jak je vidět na obrázku [25]. 

 

Nastavení cílového serveru 

[Zdroj: www.synology.com/img/support/tutorials/backup_DiskStation_to_another_server/Snap1.png] 

Dále je třeba možnost potvrdit tlačítkem „Apply“. Teď se musí nastavit oprávnění. 

V ovládacích panelech je možnost „Oprávnění aplikace“. Kliknutím na tuto možnost lze 

přidělit požadovaná oprávnění v části „síťová záloha“. V ovládacích panelech je také 

sekce „Sdílená složka“. V této sekci stačí kliknout na možnost „Nastavení oprávnění“  

a v části „Čtení/zápis“ přidělit jednotlivým uživatelům práva. Za pomoci tohoto postupu 

lze přidělovat různá oprávnění různým složkám [25]. 

Teď je potřeba nastavit server zdrojový. Funkce síťové zálohy umí zálohovat data jak 

na server Synology, tak i na server, který podporuje funkci RSYNC. Zde je možnost 

šifrovaného nebo nešifrovaného režimu. Šifrovaný režim je bezpečnější, zatímco 

nešifrovaný je rychlejší. Pro firemní účely doporučuji použít k zabezpečení dat šifrovací 

režim. Zde jsou kroky, potřebné k nastavení zdrojového serveru. Opět je nutné se do 

systému NAS přihlásit, v hlavní nabídce je třeba vybrat možnost „Backup and Restore“. 

V této sekci se zvolí možnosti „create“ a „Data backup task“ , jak je ukázáno na 

obrázku [25]. 
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Nastavení zdrojového serveru – vytvoření úkolu zálohování  

[Zdroj: www.synology.com/img/support/tutorials/backup_DiskStation_to_another_server/Snap2.png] 

Zde je potřeba zadat název zálohování úlohy, např.: „Záloha do bytu“. Následně se 

objeví průvodce nastavením. Protože se záloha bude provádět na další NAS server od 

Synology, zvolí se možnost „Network Backup (Synology server)“, tedy druhá možnost 

z obrázku [25]. 

 

Nastavení zdrojového serveru – výběr cílového umístění 

[Zdroj: www.synology.com/img/support/tutorials/backup_DiskStation_to_another_server/Snap3.png] 

Teď je potřeba zadat přihlašovací údaje, IP adresu, zálohovací modul a adresář cílové 

jednotky. Pro zabezpečený přenos se zaškrtne možnost „Enable transfer encryption“ 

[25]. 
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Nastavení zdrojového serveru – nastavení síťového umístění 

[Zdroj: www.synology.com/img/support/tutorials/backup_DiskStation_to_another_server/Snap4.png] 

V dalším okně se vybírají a konfigurují data a sdílené složky aplikací, které je třeba 

zálohovat. 

 

Nastavení zdrojového serveru – výběr položek k zálohování 

[Zdroj: www.synology.com/img/support/tutorials/backup_DiskStation_to_another_server/Snap5.png] 
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V předposledním okně se nastavuje plán zálohování. Je k dispozici základní nebo 

rozšířený plán. V základním plánu se dají nastavit dny, hodiny a minuty zálohování. 

 

Nastavení zdrojového serveru – plán zálohování 

[Zdroj: www.synology.com/img/support/tutorials/backup_DiskStation_to_another_server/Snap6.png] 

Poslední okno slouží pro kontrolu všech provedených nastavení. Kliknutím na tlačítko 

„Apply“ se síťové zálohování spustí. 

 

Nastavení zdrojového serveru – souhrn nastavení 

[Zdroj: www.synology.com/img/support/tutorials/backup_DiskStation_to_another_server/Snap7.png] 
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Veškeré zálohy se uloží do podsložky s názvem „SourceServerName_MAC adress“. 

Tato podsložka je umístěna na cílovém serveru ve sdílené složce, u které je povolen 

zápis [25]. 

Zde byl popsán zabezpečený přenos zálohovaných dat z jednoho NAS Synology do 

druhého a návod, jak takový přenos nastavit. 
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Příloha č. 10 

Směrnice pro systém zálohování dat pro společnost LESAK s.r.o. 

Zodpovědná osoba: Technik 1 

Informovaná osoba: Jednatel 1 

Uživatelé: všichni zaměstnanci společnosti 

Schválení: valná hromada společnosti 

Účel: Tato směrnice upravuje postup při zálohování dat ze serveru, PC a notebooků.  

Datum vytvoření: …………………. 

Článek I. 

Zálohování dat ze serveru se bude řídit podle tabulky časového plánu. Zodpovědná 

osoba bude kontrolovat systém zálohování následujícím způsobem. 

Každý týden bude kontrolovat funkčnost systému a disků. Tuto kontrolu bude 

vykonávat za pomocí administrátorského přístupu do interní úložiště Synology  

a serveru IBM. U interního úložiště prověří stav disků spuštěním aplikace “Info center” 

a u serveru IBM zjistí stav disků pomocí nástroje “správa disků”. 

Každý měsíc tato osoba provede kontrolu funkčního zálohování z pracovních stanic  

a notebooků. Tuto kontrolu provede v operačním systému každého zařízení nahlédnutím 

do zálohovací aplikace. Uživatel zařízení musí umožnit pro kontrolu zodpovědné osobě 

přístup k zařízení. 

Každý měsíc zkontroluje zodpovědná osoba aktualizace jak na serveru, tak i na interním 

úložišti. Na serveru pomocí s „Windows update“ a na interním úložišti nástrojem 

“Update and restore”. 

Každé 3 měsíce pošle informované osobě elektronickou poštou souhrnnou zprávu  

o událostech, které se za 3 měsíce staly. 

Informovaná osoba je povinna zprávy přečíst. V případě nesrovnalostí nebo 

navrhovaných změn proběhne diskuze mezi touto osobou a zodpovědnou osobou. 

Zodpovědná osobu nese zodpovědnost za funkčnost celého systému zálohování  

a obnovy. Informovaná osoba zodpovídá za schvalování zpráv a požadavků. 

V případě pochybení ze strany zodpovědné osoby bude následovat napomenutí. 
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Článek II. 

Tento článek řeší situaci zálohování ze serveru na interní úložiště. 

Zodpovědná osoba nastaví zálohování na interní úložiště ze serveru za pomoci 

programu “Windows Server Backup”. Zálohovací mechanismus nastaví podle tabulky 

“časový plán záloh”. Hodinové zálohy se budou provádět od 8:00 do 16:00. Denní 

zálohy budou provedeny v 20:00. 

Jednou měsíčně zodpovědná osoba ověří funkčnost nastaveného zálohování. Uloží na 

server soubor, který se má zálohovat a na interním úložišti tento soubor otevře. Případné 

problémy odstraní. 

Každé 3 měsíce napíše zprávu o nastaveném zálohování, která bude obsažena  

v souhrnné zprávě pro informovanou osobu. 

Zodpovědná osobu nese zodpovědnost za funkčnost zálohování ze serveru na interní 

úložiště. V případě pochybení ze strany zodpovědné osoby bude následovat 

napomenutí. 

Článek III. 

Tento článek řeší situaci zálohování z PC a notebooků na interní úložiště. 

Zodpovědná osoba nastaví zálohování na PC a noteboocích pomocí programu „Data 

Replicator 3“. A to vždy denně v 16:00. Data, která je potřeba zálohovat jsou: 

dokumenty, plocha a pošta. 

Zodpovědná osoba bude kontrolovat stav zálohování každý týden a to jak na PC  

a noteboocích, tak i na interním úložišti. V případě problému, tento problém vyřeší. 

Každé 3 měsíce napíše zprávu o zálohování z PC a notebooků, která bude obsažena  

v souhrnné zprávě pro informovanou osobu. 

Zodpovědná osoba nese zodpovědnost za funkčnost zálohování z PC a notebooků na 

interní úložiště. V případě pochybení ze strany zodpovědné osoby bude následovat 

napomenutí. 

Článek IV. 

Tento článek řeší situaci zálohování z interního úložiště na vzdálená úložiště. 
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Vzdálené úložiště musí být umístěno mimo sídlo společnosti. Konkrétní místo zvolí 

informovaná osoba. Místo musí být zabezpečeno vůči vniknutí. Informovaná osoba 

nese zodpovědnost za bezpečnost tohoto místa. 

Přenos dat mezi interním a vzdáleným úložištěm musí být šifrovaný. Při použití 

vzdáleného úložiště značky Synology, bude přenos mezi těmito zařízení zašifrován 

pomocí nástroje “RSYNC”. Na vzdálené úložiště se bude synchronizovat celý obsah 

interního úložiště. 

Zodpovědná osoba nastaví zálohování jako “server” na interním úložišti v nástroji 

“síťová záloha”. Na vzdáleném úložišti provede nastavení jako “client” taktéž v nástroji 

“síťová záloha”. Data se budou přenášet každodenně v 0:00. 

Zodpovědná osoba bude provádět měsíční kontrolu tohoto systému. Zkontroluje,  

zda jsou data na obou zařízeních stejná, tím že vybere několik souborů a porovná je. 

Každé 3 měsíce napíše zprávu o zálohování z interního úložiště na vzdálená úložiště, 

která bude obsažena v souhrnné zprávě pro informovanou osobu. 

Zodpovědná osoba nese zodpovědnost za funkčnost zálohování z interního úložiště na 

vzdálené úložiště. V případě pochybení ze strany zodpovědné osoby bude následovat 

napomenutí. Za vzdálené úložiště nese plnou zodpovědnost informovaná osoba. 

Článek V. 

Článek upravuje zálohování z interního úložiště do cloudového úložiště. 

Cloudové úložiště musí být umístěno minimálně 50 km od budovy společnosti. 

Konkrétního poskytovatele vybere informovaná osoba. Tato osoba bude rovněž nést 

zodpovědnost za tento druh uložení dat a bude řešit případné výpadky  

s poskytovatelem. 

Přenos dat mezi interním úložištěm a cloudovým úložištěm bude šifrovaný. Přenos dat 

bude probíhat šifrovaně pomocí nástroje RSYNC. Na cloudové úložiště se bude 

synchronizovat celý obsah interního úložiště. 

Zodpovědná osoba se postará o nastavení zálohování na interním úložišti, které nastaví 

jako “server”. Nastaví přenos dat každodenně na 3:00. 

Zodpovědná osoba bude provádět měsíční kontrolu tohoto systému. Zkontroluje,  

zda jsou data na všech umístěních totožná, tím že vybere několik souborů a porovná je. 

Přístup ke cloudovému úložišti získá od informované osoby. 
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Každé 3 měsíce napíše zprávu o zálohování z interního úložiště na cloudové úložiště, 

která bude obsažena v souhrnné zprávě pro informovanou osobu. 

Zodpovědná osoba nese zodpovědnost za funkčnost zálohování z interního úložiště na 

cloudové úložiště. V případě pochybení ze strany zodpovědné osoby bude následovat 

napomenutí. Za cloudové úložiště nese plnou zodpovědnost informovaná osoba, která 

případné problémy bude řešit s poskytovatelem. 

skupina 

dat 

způsob 

záloh dle 

objemu 

frekvence 

záloh 

předpokládaná 

doba trvání 

zálohy 

uchování 

zálohy po 

dobu 

datová 

náročnost 

použitá 

technologie 

kritická plná denní 1 hodina měsíc 30 GB síťové a 

vzdálené 

zálohování 

 přírůstková hodinová 15 minut měsíc 100 MB síťové 

zálohování 

důležitá plná denní 2 hodiny týden 100 GB síťové a 

vzdálené 

zálohování 

 přírůstková 4 hodinová 30 minut měsíc 500 MB síťové 

zálohování 

běžná plná denní 3 hodiny týden 200 GB síťové a 

vzdálené 

zálohování 

databáze plná denní 20 minut měsíc 5 GB síťové a 

vzdálené 

zálohování 

 přírůstková hodinová 10 minut měsíc 50 MB síťové 

zálohování 

Časový plán záloh 

[Autor] 

Zdrojový server Cílový server Metoda zálohování Čas zálohy 

Síťové úložiště Vzdálené úložiště První celá, další přírůstková Denně 0:00 

Síťové úložiště Cloudové úložiště První celá, další přírůstková Denně 3:00 

Rozvrh zálohování 

[Autor] 
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Příloha č. 11 

Obnova dat s aplikací Data Replicator 3 

V programu Data Replicator 3 se obnova dat na koncovém zařízení provedeme pomocí 

následujících kroků. Jako první věc je třeba program na dané zařízení nainstalovat.  

Po spuštění programu se zvolí záložka “Obnovit”. 

 

Obnovení dat v programu Data Replicator 3 – záložka „Obnovit“ 

[Autor] 

V horní části okna je možnost vybrat cestu k zálohovaným datům. Na výběr je “Server 

Synology” nebo jiné síťové umístění. Po výběru zdrojového adresáře se zálohovanými 

daty je na výběr ze dvou možností obnovení dat, “Obnovit procházením” a “Obnovit 

hledáním”. Obnovení pomocí hledání umožňuje najít konkrétní soubory pro obnovení, 

kdežto obnovení procházením funguje na principu volby konkrétního adresáře pro 

obnovení. 
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Obnovení dat v programu Data Replicator 3 – umístění zálohy 

[Autor] 

Při spuštění “Obnovit procházením” se otevře nové okno. V druhém okně se vybírá 

záloha z konkrétního počítače. Ve třetím okně jsou na výběr požadované adresáře pro 

obnovení, jak je vidět na obrázku. V posledním okně lze vybrat cílovou cestu, která je 

obvykle cestou původní. 

 

Obnovení dat v programu Data Replicator 3 – výběr adresářů 

[Autor] 
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Zvolením možnosti “Obnovit hledáním” jsou první dvě okna stejná jako v případě 

volby “Obnovit procházením”. Třetí okno je odlišné v tom, že se zde hledají konkrétní 

soubory a složky pro obnovení. To je vše k obnovení souborů a složek pomocí program 

Data Replicator 3. 

 

Obnovení dat v programu Data Replicator 3 – hledání souborů a složek 

[Autor] 
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Příloha č. 12 

Směrnice pro systém obnovy dat pro společnost LESAK s.r.o. 

Zodpovědná osoba: Technik 1 

Informovaná osoba: Jednatel 1 

Uživatelé: všichni zaměstnanci společnosti 

Schválení: valná hromada společnosti 

Účel: Tato směrnice upravuje postup při obnově dat z cloudového, vzdáleného a 

interního úložiště.  

Datum vytvoření: …………………. 

Článek I. 

Článek upravuje postup při obnově dat z interního úložiště na server. 

V případě ztráty dat na serveru se data obnoví z interního úložiště. Zodpovědná osoba 

obnoví data pomocí programu “Windows Server Backup”. Zde vybere všechny aktuální 

verze plných záloh a provede jejich obnovení. Po dokončení obnovy zkontroluje data na 

serveru. Kontrolu dat provede porovnáním dat na interním úložišti a na serveru. 

Po této obnově dat sepíše zprávu a pošle ji elektronickou poštou informované osobě. 

Zodpovědná osoba odpovídá za obnovení dat z interního úložiště na server. V případě 

pochybení ze strany zodpovědné osoby bude následovat napomenutí. 

Článek II. 

Článek upravuje postup při obnově dat ze vzdáleného úložiště na interní úložiště. 

V případě ztráty dat z obou disků na interním úložišti budou data obnovena  

ze vzdáleného úložiště. Tento proces by měl probíhat co nejrychleji. 

Informovaná osoba předá zodpovědné osobě jeden disk ze vzdáleného úložiště. 

Zodpovědná osoba následně zkopíruje tento disk na nový disk v interním úložišti. Z 

nového disku se data pomocí zrcadlení zkopírují i na druhý nový disk v interním 

úložišti. Zodpovědná osoba po této operaci odevzdá disk ze vzdáleného úložiště 

informované osobě. Informovaná osoba vrátí zpět tento disk na původní místo. 

Po dokončení obnovy zodpovědná osoba zkontroluje data otevřením několika 

náhodných souborů.  
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Po této obnově dat sepíše zprávu a pošle ji elektronickou poštou informované osobě. 

Zodpovědná osoba odpovídá za obnovení dat ze vzdáleného úložiště na interní úložiště. 

V případě pochybení ze strany zodpovědné osoby bude následovat napomenutí. 

Informovaná osoba zodpovídá za disk přenášený mezi vzdáleným a interním úložištěm. 

Článek III. 

Článek upravuje postup při obnově dat z cloudového úložiště na interní úložiště. 

V případě ztráty dat na vzdáleném úložišti a interním úložišti budou data obnovena  

z cloudového úložiště. Data by měly být obnovena co nejrychleji, ale rychlost obnovení 

je omezena rychlostí stahování dat z cloudového úložiště. 

Zodpovědná osoba zkopíruje data z cloudového úložiště na nový disk interního úložiště. 

Přenos dat bude zašifrovaný za pomoci nástroje RSYNC. Přístup ke cloudovému 

úložišti získá od informované osoby.  

Po zkopírování dat na jeden, zodpovědná osoba zkopíruje data i na druhý nový disk 

interního úložiště prostřednictvím zrcadlení. Tato osoba provede kontrolu dat otevřením 

několika náhodných souborů.  

Po této obnově dat sepíše zprávu a pošle ji elektronickou poštou informované osobě. 

Zodpovědná osobu odpovídá za proces obnovení dat z cloudového úložiště na interní 

úložiště. V případě pochybení ze strany zodpovědné osoby bude následovat 

napomenutí.  

Příloha č. 13 

Druh média Kapacita Cena za kus (Kč bez DPH) Cena 1 GB (Kč bez DPH) 

DVD 4,7 9 2 

BD 25 26 1 

DTD 4,7 38 8 

Optická média - srovnání 

[Zdroj: http://www.alza.cz] 
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Příloha č. 14 

Směrnice pro systém archivace dat pro společnost LESAK s.r.o. 

Zodpovědná osoba: Technik 1 

Informovaná osoba: Jednatel 1 

Uživatelé: všichni zaměstnanci společnosti 

Schválení: valná hromada společnosti 

Účel: Tato směrnice upravuje postup pro archivaci dat ze síťového úložiště pro 

společnost LESAK s.r.o.  

Datum vytvoření: …………………. 

Článek I. 

Společnost má ze zákona povinnost archivovat určitý druh dokumentů. Zodpovědná 

osoba bude mít za úkol následující činnosti. 

Bude provádět archivaci dat podle tabulky časového plánu archivace. Tutu archivaci 

provede každoročně a to nejpozději do konce měsíce následujícího po posledním měsíci 

v archivačním roce.  

Data budou ukládána na „Data tresor disc“ dále jako “DTD” a externí disky. Archivační 

média budou duplikovaná. Zodpovědná osoba “vypálí” archivační soubory na DTD 

pomocí programu CDBurnerXP. Na externí disky data jednoduše zkopíruje. Jak DTD 

tak externí disky označí rokem archivace. 

Originální DTD a první externí disk uloží do trezoru společnosti, do kterého se dostane 

za asistence informované osoby. 

Kopii DTD a druhý externí disk předá informované osobě. Informovaná osoba 

zodpovídá zá uložení těchto médií do domácího trezoru. 

Článek II. 

Zde jsou pokyny pro přesun dat ze složky ARCHIV na archivační média. 

Složka ARCHIV s podsložkami INTERNÍ, DAŇOVÉ, ÚČETNÍ A PERSONÁLNÍ 

slouží výhradně k ukládání takových druhů souborů. Soubory se uloží do formátu  

z tabulky klasifikace. Typy dat, které slouží k archivaci a jsou znázorněny v tabulce 

klasifikace dat v příloze. 
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Právo se složkami manipulovat má pouze zodpovědná osoba. Zodpovědná osoba 

přesune v rámci archivace soubory a složky do podsložek ve složce ARCHIV.  

Poté může provést kopírování těchto souboru na archivační média.  

Na archivační média se smí nahrávat jenom soubory a složky spojené s archivací. 

Zodpovědná osoba nesmí data smazat bez svolení osoby informované. 

Článek III. 

Zodpovědná osoba zkontroluje DTD a externí disky, jestli se data zapsaly správně. 

Externí disk připojí k počítači a zkusí otevřít několik náhodných souborů. V případě 

neúspěšného otevření, složky a soubory vymaže a provede kopírování znovu, do té 

doby, než bude kontrola dat úspěšná. 

Po úspěšném procesu archivace a předání archivačních médií informované osobě, pošle 

zodpovědná osoba elektronickou poštou zprávu o průběhu a dokončení archivace. 

Informovaná osoba je povinna zprávy přečíst. V případě nesrovnalostí nebo 

navrhovaných změn proběhne diskuze mezi touto osobou a zodpovědnou osobou. 

Zodpovědná osoba nese plnou zodpovědnost za data uložená na archivačních médiích. 

Článek IV. 

S archivováním souvisí i následná výměna archivačních médií. Zodpovědná osoba bude 

mít na starosti následující úkony spojené s obnovou archivačních médií. 

Každý rok zkontroluje data na DTD a externích discích, zda jsou v pořádku a dají se 

přečíst. Tuto kontrolu provede náhodným otevřením několika souborů. O výsledku 

kontroly podá zprávu informované osobě elektronickou poštou. 

Podle tabulky klasifikace dat přehraje jednou za 5 let obsah z externích disků na disky 

nové. Každých 20 let zkopíruje DTD disky na nové DTD disky.  
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skupina 

dat 
typy dat 

interval 

archivace 

předpokládaná 

doba trvání 

zálohy 

Archivační doba 

(z-zákonná) 

datová 

náročnost 

archivační 

médium 

interní 

Výkresy, 

zakladatelské 

dokumenty, notářské 
zápisy, ochranné 

známky, finanční 

dokumenty, ceníky, 
katalogy, výrobní 

program, kolektivní 

smlouvy 

každoročně 1 hodina 20 let 400 MB DTD - vypálení 

daňové 
daňové doklady a 
dokumenty 

každoročně 2 hodiny 10 let -z 2 GB DTD - vypálení 

účetní 

účetní doklady a 

dokumenty (účetní 

uzávěrky, výroční 

zprávy, účetní 
knihy, odpisové 

plány, účtový 

rozvrh, inventury, 
účetní záznamy. 

každoročně 3 hodiny 

účetní závěrka a 

výroční zpráva - 10 
let -z 

ostatní - 5 let -z 

1 GB 

účetní závěrka a 
výroční zpráva - 

DTD - vypálení 

ostatní - externí 
disk - kopírování 

personální 

evidenční listy, 
mzdové listy, 

seznam společníků a 

členů statutárních 
orgánů 

každoročně 45 minut 

evidenční listy – 3 
roky -z 

mzdové listy - 30 let 

-z 
ostatní - 20 let 

100 MB 

evidenční listy - 

externí disk - 
kopírování 

mzdové listy - 

DTD - vypálení 
ostatní - DTD - 

vypálení 

Časový plán archivace 

[Autor] 

Příloha č. 15 

Typ Název 
Cena za kus (TB) bez 

DPH (Kč) 

Počet ks 

(TB) 

Cena celkem bez 

DPH (Kč) 

Diskové úložiště Synology DS 213j 4015 1 4 015 

Pevný Disk WD Red 4TB 3555 4 14 220 

Cloudové 

úložiště 

MCS - Managed 

backup 
6000 4 24000 

Archivační 

médium 

DTD – optický 

disk 
38 1 38 

Celkem - - - 42 273 

Celkové náklady na projekt 

[Autor] 
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Příloha č. 16 

Klasifikace dat - zálohování 

[Autor] 

skupiny dat 

podle 

důležitosti 

(kritičnosti) 

popis typy dat 
organizace 

aktuální 
oprávnění 

organizace 

navržená 

objem 

MB/den 

rychlost 

změny 

stupeň 

důležitosti 

složitost 

obnovy bez 

existence 

zálohy 

cena 

jak 

mohou 

být stará 

pro 

obnovu 

jak rychle 

musí být 

obnovena 

kritická 

Jsou daty, bez kterých 

by společnost nemohla 
fungovat. Nesmějí se 

dostat do rukou 

konkurence. 

účetní dokumenty, 
ceníky, hesla, 

výkresy 

pohoda, 

obchod, 

počítače 
jednatelů 

jednatelé a 

účetní 

do složky 

tajné 
50 malá vysoký velmi obtížné velká týden 

do jednoho 

dne 

důležitá 

Data, která jsou pro 
společnost důležitá, 

ale jejich ztráta by 

nebyla pro společnost 

pohromou. 

smlouvy, emaily, 

interní dokumenty, 
servisní návody, 

certifikáty 

obchod, 

výroba, 

záloha, servis 

zaměstnanci 
do složky 
důležité 

100 střední střední 
středně 
obtížné 

střední den do 2 hodin 

běžná 

Data, která nejsou pro 
společnost dat cenná, 

ale je potřeba s nimi 

občas pracovat, 
webové stránky. 

uživatelské návody, 
foto, data 

zaměstnanců, 

prospekty, 
programy pro váhy 

servis, 

obchod, 
záloha, 

ostatní 

zaměstnanci 
do složky 

ostatní 
50 vysoká nízký jednoduchá malá týden 

do jednoho 
dne 

databáze 
Jsou to nejdůležitější 

data pro firmu. 
databáze zákazníků, 

výrobků 
pohoda 

všichni 
zaměstnanci 

do složky 
databáze 

50 vysoká vysoký 
středně 
obtížné 

velká den do 1 hodiny 
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Příloha č. 17 

skupiny dokumentů popis typy dat 
aktuální 

organizace dat 
oprávnění 

návrh 

organizace 

dat 

interval 

archivace 

Archivační 

doba 

(zákonná) 

formát uložení 
archivační 

médium 
Redundance 

Obnova 

médií 

interní 

interní dokumenty 

spojené se založením 

a provozem podniku. 
Mají pro společnost 

velkou cenu. 

Výkresy, 
zakladatelské 

dokumenty, notářské 

zápisy, ochranné 
známky, finanční 

dokumenty, ceníky, 

katalogy, výrobní 
program, kolektivní 

smlouvy 

pohoda, 

obchod, 

počítače 
jednatelů 

jednatelé a 

účetní 

do složky 

Archiv, 

podsložka 
interní 

každoročně 20 let 

textový 

dokument 

s oddělovačem 
typu středník 

DTD dvě kopie 
jednou 

za 20 let 

daňové 

Plátci DPH musí 
podle zákona uchovat 

daňové doklady po 

určitou dobu. 

daňové doklady a 

dokumenty 
pohoda 

jednatelé, 
účetní, 

obchodní 

asistentky 

do složky 
Archiv, 

podsložka 

daňové 

každoročně 10 let pdf, doc DTD dvě kopie 
jednou 

za 20 let 

účetní 

účetní doklady a 

dokumenty, které 

dokládají vedení 
účetnictví a musí se 

podle zákona 

archivovat 

účetní doklady a 
dokumenty (účetní 

uzávěrky, výroční 

zprávy, účetní knihy, 
odpisové plány, 

účtový rozvrh, 

inventury, účetní 
záznamy. 

pohoda, obchod 

jednatelé, 

účetní, 
obchodní 

asistentky 

do složky 

Archiv, 
podsložka 

účetní 

každoročně 

účetní 

závěrka a 
výroční 

zpráva - 10 

let 
ostatní - 5 

let 

pdf, doc 

účetní 

závěrka a 
výroční 

zpráva - 

DTD 
ostatní - 

externí disk 

DTD dvě 

kopie 
na dva 

externí disky 

DTD 

jednou 
za 20 let 

externí 

disk - 
jednou 

za 5 let 

personální 

personální 

dokumenty o 
zaměstnancích a 

společnících 

evidenční listy, 

mzdové listy, seznam 
společníků a členů 

statutárních orgánů 

pohoda, obchod 
jednatelé a 

účetní 

do složky 

Archiv, 
podsložka 

personální 

každoročně 

evidenční 

listy - 3 roky 

mzdové listy 
- 30 let 

ostatní - 20 

let 

evidenční listy - 

pdf, doc 

ostatní - textový 
dokument 

s oddělovačem 

typu středník 

evidenční 

listy - 
externí disk 

mzdové 

listy - DTD 
ostatní - 

DTD 

DTD dvě 

kopie 
na dva 

externí disky 

DTD 

jednou 
za 20 let 

externí 

disk - 
jednou 

za 5 let 

Klasifikace dat - archivace 

[Autor] 


