
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

MINISTERSTVO FINANCÍ  
  
 PID: MFCR9XDDED 

Č. j.: MF-7401/2019/9008-5 
 
 
 
 

 
Praha 26. 3. 2019   

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") bylo dne 15. března 2019 doručeno 
Vaše podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte  
o poskytnutí informací v tomto znění: 

"Poskytnutie informácií k informačnému systému ARES prevádzkovanom 
Ministerstvom Financií  
 
V zmysle zákona 106/1999 Sb. Vás chcem požiadať o poskytnutie informácií  
k informačnému systému ARES a to konkrétne: 
 
1. Na akej databázovej platforme tento systém funguje 
2. aké bezpečnostné prvky chránia databázu pred neoprávneným vniknutím 
3. Aký databázový model je použitý 
4. Aký dopytovací jazyk je použitý 
5. Ako riadite prístupové práva? Kto a za akých podmienok má admin prístup, resp. 
povolenie meniť údaje? 
6. Ako a ako často sú robené zálohy systému?  
7. Robíte audit logy? Napr. dátum/čas zmeny a kto tú zmenu vykonal." 
 
K jednotlivým dotazům Vám ministerstvo sděluje následující informace. 
 
Ad 1) 
Systém funguje na databázové platformě IBM Informix Dynamic Server. 
 
Ad 2) 
Bezpečnost provozu je realizována umístěním serverů do speciálních, firewallově 
oddělených, síťových zón. Aplikační přenos dat mezi app a DB servery je šifrován 
pomoci csm a ssl. Bezpečnost uchovávaných dat je zajišťována vhodnou kombinací 
a konfigurací těchto zvolených SW a HW prostředků. 
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Ad 3) 
Ministerstvo používá relační databázový model. 
 
Ad 4) 
Ministerstvo používá dotazovací jazyk SQL. 

Ad 5) 
Administrátorský přístup na servery je omezen na protokol ssh. 

Ad 6) 
Full backup ministerstvo provádí 1 x týdně. 
 
Ad 7) 
Ministerstvo provádí audit logy. Do logů se zapisují datum/čas změny a kdo změnu 
provedl. 
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