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2. Úvodní informace  
 

 

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ 

zpracovatele studie proveditelnosti 
Ing. Libor Šrám, IČ: 43109900, DIČ: CZ5905200026 

Členové zpracovatelského týmu, jejich 

role a kontakty 

Ing. Aleš Kašpar, garant projektu, 
kaspar@cesbrod.cz 
321 612 114 
Tomáš Hor, vedoucí projektu 
hor@cesbrod.cz 
321 612 257 

Ing. Jiří Šimek, informatik 

simek@cesbrod.cz 

321 612 252 

Datum vypracování 23. 6. 2017 

 

3. Základní informace o žadateli 
 

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ 

žadatele 

Město Český Brod  

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  

IČ:    00235334, DIČ: CZ 00235334 

Jméno, příjmení a kontakt na 

statutárního zástupce 
Bc. Jakub Nekolný, starosta 

Jméno, příjmení a kontakt na 

kontaktní osobu pro projekt 

Tomáš Hor, Informatik, správce IT 
hor@cesbrod.cz 
321 612 257 

Nárok na odpočet DPH na vstupu ve 

vztahu ke způsobilým výdajům 

projektu (Ano x Ne) 

Ne 

Název projektu Nové funkce IS města Český Brod 

 

4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 

4.1. Místo realizace projektu  

Místem realizace projektu je obec Český Brod 

Projekt bude realizován v ORP Český Brod s dopadem na organizační složky města a obce ve správním 

obvodu ORP a jejich občany.  

mailto:kaspar@cesbrod.cz
mailto:hor@cesbrod.cz
mailto:simek@cesbrod.cz
mailto:hor@cesbrod.cz
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Správní obvod obce s rozšířenou působností Český Brod je vymezen územím obcí: 

Břežany II., Bříství, Černíky, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Klučov, Krupá, Kšely, 

Kounice, Masojedy, Mrzky, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišímasy, Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, 

Tuklaty, Vitice, Vrátkov, Vykáň. 

 

Klasifikační začlenění: 

 

- NUTS II – CZ02 – Střední Čechy 

- NUTS III – CZ020 – Středočeský kraj 

- LAU1 – CZ0204 - Kolín 

- LAU2 –533271 – Český Brod 

 

4.2. Popis cílových skupin projektu 

 
- Úředníci MěÚ budou hlavními uživateli výstupů projektu, tj. modernizovaného IS, 

- Strážníci městské policie budou využívat výstupů dílčí části projektu v oblasti agendy městské 

policie, 

- Volené orgány města budou využívat reportů a dalších podkladů pro rozhodování pořízených 

jako výstupy z rozšířeného IS města, 

- Veřejnost ve správním obvodu ORP - občané, podnikatelé a instituce, jako konzumenti služeb 

eGovernmentu. 

4.3. Popis cílů a výsledků projektu  

Plánovaný projekt sleduje naplnění strategie a cílů v souladu se strategií Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP), která reflektuje Národní program reforem ČR 2014, který představuje 

strategii vlády ČR, směřující k podpoře ekonomické prosperity země a k příspěvku České republiky k 

plnění Strategie EU 2020. Zaměření IROP současně vychází ze čtyř základních cílů regionální politiky 

ČR pro roky 2014 - 2020, formulovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020:  

- podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu regionů 

(růstový cíl),  

- zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl),  

- posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl),  

- optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální cíl). 

 

Strategický význam má posílení a modernizace institucionální a administrativní kapacity veřejné 

správy a interakce mezi veřejnou správou, obyvateli, neziskovým a podnikatelským sektorem. 

 

Plánovaný projekt sleduje naplnění cílů v souladu se SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti 

veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. 
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Strategie předkládaného projektu „Nové funkce IS města Český Brod“ byla vypracována s ohledem 

na: 

- výše zmíněnou Strategii a její cíl „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“ 

- Strategii a její specifické cíle a hlavní podporované aktivity:  

 
 Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a 

infrastruktury 

 Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, a to v 

následujících tematických oblastech: 

  

- řízení financí (tvorba a čerpání rozpočtu, účetnictví, controlling, 

objednávky, smlouvy, pohledávky, závazky, řídicí kontrola),  

- řízení lidských zdrojů (organizace a systemizace, personalistika, mzdy, 

docházkové systémy, vzdělávání, elektronický spis zaměstnance a 

bezpapírová personalistika, zaměstnanecký portál),  

- elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů (oběh a 

řízení dokumentů, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle eIDAS, 

elektronická skartace, nástroje typu workflow),  

- nástroje podpory uživatelů (helpdesk, servicedesk), řízení identit podle 

nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru,  

 

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění elektronické interní a externí komunikace, zvýšení 

transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a zefektivnění vlastní činnost úřadu.  

 

Hlavním cílem projektu je: 

Zvýšení efektivity práce MěÚ a městské policie prostřednictvím integrace, rozšíření a modernizace IS 

města.  

Specifické cíle projektu jsou:  

 

SC-1 Vytvořit komplexní a vnitřně provázaný informační systém pro město i jeho organizace 

 

Realizace cíle vychází z hlavní podporované aktivity Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti 

komunikačních a informačních systémů a infrastruktury. Budou modernizovány a integrovány 

ekonomické i správní agendy úřadu včetně agend městské policie.  

 

SC-2 Modernizovat spisovou službu a realizovat elektronickou úřední desku 

Realizace cíle vychází z hlavní podporované aktivity Vytváření nových a modernizace stávajících 

podpůrných informačních systémů v oblasti elektronické spisové služby a další systémy správy 
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dokumentů. Funkce spisové služby budou rozšířeny o možnosti elektronickou konverzi dokumentů, 

vatěžování dat, elektronické podepisování, transakční protokoly a napojení na digitální úřední desku. 

 

SC-3 Elektronizovat vybrané procesy 

Realizace cíle vychází z hlavní podporované aktivity Vytváření nových a modernizace stávajících 

podpůrných informačních systémů v oblasti elektronické spisové služby a další systémy správy 

dokumentů (nástroje typu workflow). Bude implementován SW umožňující plně elektronický oběh a 

schvalování dokumentů, elektronické zadávání veřejných zakázek a budou implementovány nové 

funkce pro elektronizaci a automatizaci procesů v integrační platformě interních procesů úřadu. 

SC-4 Vytvořit možnosti samoobslužného procesu pro úředníky MěÚ  

Realizace cíle vychází z hlavní podporované aktivity Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti 

komunikačních a informačních systémů a infrastruktury. Budou implementovány nové funkce do 

webového portálu umožňující subjektům veřejnosti a úředníkům zpřístupnit ekonomické informace  

a vzdálené podání elektronických formulářů s automatickým předvyplněním dostupných údajů na 

základě přihlášení a následné automatické vytěžení formulářových dat úředníkem v odpovídající 

agendě. 

SC-5 Zvýšit kvalitu personálního řízení 

Realizace cíle vychází z hlavní podporované aktivity Vytváření nových a modernizace stávajících 

podpůrných informačních systémů v oblasti řízení lidských zdrojů. Bude pořízen docházkový systém 

napojený na mzdovou agendu a vyvolávací systém napojený na agendu hodnocení zaměstnanců.. 

K dosažení cílů SC-1 – SC-5 bude zapotřebí rozšířit serverovou a datovou a komunikační 

infrastrukturu. Toho bude dosaženo umístěním části nových HW a SW komponent do 

technologického centra ORP a zajištěním technických a personálních služeb tohoto centra. Současně 

bude pořízen docházkový a přístupový systém a bude rozšířen monitorovací nástroj pro sledování 

zatížení datové sítě a zajištění bezpečnosti a ochrany proti kybernetickým hrozbám. 

Realizace tohoto podpůrného cíle vychází z hlavní podporované aktivity Rozvoj, modernizace a 

zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury 

 

Výstupy projektu budou mít pozitivní dopad na zvýšení elektronizace veřejné správy s cílem zkvalitnit 

služby občanům, snížit administrativní náročnost veřejných služeb (a to nejen ve vztahu k úředníkům, 

ale především k občanům), zefektivnit procesy a standardizovat ICT v prostředí MěÚ Český Brod. Ve 

vztahu k: 

 

- občanům  

Projekt bude mít pozitivní dopad na:  

 usnadnění přístupu občana k ekonomickým a finančním informacím města,  

 lepší otevřenost veřejné správy vůči občanům (dostupnost komplexních, konzistentních 

informací),  



 

    Strana 9 z 110 

 

 úsporu času díky zefektivnění fungování městského úřadu 

 zvýšení bezpečnosti ve městě, díky větší efektivitě činností městských strážníků  

 

- úředníkům  

Realizace projektu přispěje ke zlepšení pracovních podmínek pro úředníky a zefektivnění jejich 

činností prostřednictvím pořízení moderního aplikačního vybavení, snížení administrativní zátěže 

spojené s využíváním ICT.  

 

- organizacím  

Projekt bude mít pozitivní dopad na organizace v rámci veřejné správy naplněním principů:  

 efektivnosti vynakládaných prostředků - data nejsou pořizována nebo zjišťována na 

různých úrovních, ale jsou dostupná prostřednictvím služeb od příslušných garantů 

informací,  

 komunikace a koordinace - je zajištěna prostřednictvím partnerství mezi subjekty 

veřejné správy a státní správy,  

 využití spolupráce se subjekty mimo veřejnou správu, 

 využití služeb napříč veřejnou správou umožňuje naplnit zásadu „obíhají informace, 

nikoliv občan“.  

 

- financím  

Projekt zajišťuje synergický efekt z pohledu investic a provozních nákladů na pořízení moderní 

informační technologie s perspektivou dalšího rozvoje podle budoucích potřeb. Dojde k:  

 zefektivnění vynakládání veřejných prostředků související s efektivnějším pořízením, 

aktualizací a správou,  

 cílenému a dlouhodobému plánování v oblasti vynakládání veřejných prostředků 

(existence dlouhodobé provozní smlouvy s jasně specifikovaným rozsahem 

poskytovaných služeb, nastaveným procesem akceptace a vazbou na platby.  

 

- legislativě  

Jedná se o podpůrný prvek, který vymezuje mantinely pro funkčnost a flexibilitu veřejného sektoru.  

 

4.4. Popis synergických a komplementárních vazeb  

 
Projekt „Nové funkce IS města Český Brod“ navazuje na projekt „Konsolidace IT a nové služby TC Obcí 

prro Město Český Brod“, který byl realizován na základě výzvy IOP č. 22 a řešil:  

- Konsolidaci HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury,  

- Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktury TC ORP,  

- Elektronizaci procesů, digitalizaci dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy. 

Projekt se má stát výchozím bodem cesty k plně elektronizovanému úřadu jak oblasti interních 

činností úřadu, tak v oblasti komunikace s veřejností. Žadatel předpokládá v budoucím období další 
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rozvoj projektu nejen v podobě legislativního upgrade, ale i dalšího rozšiřování a modernizace agend 

a workflow. 

5. Podrobný popis projektu 
 

5.1. Výchozí stav – popis výchozí situace  

 

Žadatel realizoval v rámci výzvy 22 projekt „Konsolidace IT a nové služby TC obcí – město Český 

Brod.“ 

TC slouží pro provozování komplexního informačního systému města (IS), ukládání dat a zajištění 

komunikace jak směrem k ostatním složkám státní správy, tak i k uživatelům. TC se skládá z 

následujících služeb infrastruktury: 

Fyzické servery 

Aktuálně jsou využívány 4 fyzické rackové servery, 3 jsou určeny pro zajištění provozu virtuálního 

prostředí a 1 server je určen pro zálohování. Tyto servery jsou do síťové infrastruktury připojeny 1Gb 

konektivitou. Zálohovací server je určen pro zálohování serverové infrastruktury. 

Všechny virtualizační servery jsou redundantním způsobem připojeny do SAN infrastruktury pomocí 

8Gb FC konektivity.  

Datová úložiště pro virtualizaci 

Jako centrální úložiště dat pro virtualizaci jsou využívána dvě disková pole na technologii FC s plnou 

redundancí všech jejich důležitých komponent (kontrolery, zdroje,..). Propojení v SAN je realizováné 

také redundantně.  

Datová úložiště podporují různé typy (SAS,SATA) a kapacity disků.  

Mezi datovými úložišti je z důvodu zajištění kontinuity provozu v případě výpadku jednoho 

z datových center konfigurována synchronní replikace LUN.  

SAN infrastruktura 

SAN infrastruktura je postavena na technologii Fibre Channel 8Gb. Propojení mezi jednotlivými SAN 

switchi je realizováno redundantně. 

Virtualizace 

Pro řízení virtualizace je v každém datovém centru provozován řídící server. Každý z těchto serverů je 

provozován ve virtuálním prostředí jako virtual appliance.  

Tyto řídící virtualizační servery mimo jiné zajišťují, že v případě výpadku jednoho z fyzických serverů 

zajišťujících chod virtuálního prostředí jsou virtuální servery automaticky převedeny a spuštěny na 

jiném, funkčním fyzickém serveru. 

Pro zajištění kontinuity provozu je také na úrovni virtualizace konfigurována replikace vybraných 

virtuálních serverů. V případě nutnosti převedení/obnovení celého provozu z jednoho datového 

centra do druhého datového centra, je implementován částečně automatizovaný nástroj pro 

převedení virtuálního provozu do funkčního datového centra. 

Pro zajištění provozu a dostupnosti jednotlivých aplikací městského úřadu a zajištění dostupnosti dat 

pro uživatele jsou provozovány virtuální servery, převážně na platformě Windows 2008, Windows 

2012. 
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Zálohování 

Pro účely zálohování serverové infrastruktury je využíván fyzický rackový server, na kterém je 

provozován zálohovací software. Zálohování je prováděno na úrovni virtualizace a umožňuje obnovu 

jak celého virtuálního serveru, tak jednotlivých souborů, databází,… Pro účely zálohování je 

dedikováno samostatné datové úložiště s dostatečnou kapacitou, následně jsou zálohy archivovány 

na pásky pomocí páskové knihovny. 

Technologický software 

Stěžejní technologický software: 

- VMware vSphere - software pro virtualizaci 

- VMware Site Recovery Manager - software pro disaster recovery 

- MS Windows Server - operační software většiny serverů 

- MS SQL Server - databázový server 

- MS Active Directory - adresářová služba 

- Symantec Backup Exec 16 - software pro zálohování 

Síťová infrastruktura 

- centrálním prvkem sítě je dvojice L3 přepínačů zapojených do stacku, které slouží zároveň 

jako agregační vrstva pro připojení jednotlivých přístupových přepínačů v č.p. 56 a č.p. 1, 

přepínačů TC v č.p. 56 a pro propojení s TC v č.p. 70 a zároveň jako přístupová vrstva pro část 

koncových zařízení v č.p. 56, 

- jednotlivé komponenty TC v č.p. 56 jsou propojeny trojicí L2 switchů zapojených do stacku a 

zároveň jsou zapojeny i některé přístupové a VoIP přepínače z č. p. 56 a 70 a část koncových 

zařízení, 

- jednotlivé komponenty TC v č.p. 70 jsou propojeny L2 přepínačem, 

- spoje mezi přístupovými a agregačními přepínači jsou převážně optické a všechny využívají 

linkové agregace. 

Perimetr LAN je tvořen firewallem, který je propojen s dvojicí L3 agregačních přepínačů. 

 

Agendové části informačního systému 

Aplikace Popis funkcionality (rozsah procesů, které podporuje) 

IS Ginis obsahujíci moduly: Administrace, Podatelna, Universální spisový uzel, Vedoucí, Výpravna, 

Spisovna, Generátor podacích deníků, E-podatelna, E- výpravna, Skenovací linka, Smlouvy a 

objednávky, Registr obyvatel, Volby, Matrika, Účetnictví a rozpočet, Výkaznictví, Evidence 

majetku, Kniha došlých faktur, Kniha odeslaných faktur, Komunikace s bankami, Daně - 

dávky - pohledávky, Pokladna, Personalistika, Mzdy, Rozhraní insolvenčního rejstříku, Návrh 

a balancování rozpočtu, Střednědobý rozpočtový výhled, Evidence poplatků ze psa, 

Evidence veřejných zakázek, Vzdělávání, Hodnocení, Inventarizace majetku, Informační 

panel, Úřední deska, Příjmy a pohledávky - webové služby DDP.  

Lotus Notes - 

Goverinfo 

IS obsahující moduly: Elektronická pošta, sdílené kalendáře a osobní úkoly, Kontakty, 

Aktivity , Úkoly, Porady, Organizační struktura, Pracovní list, Koordinované stanovisko, 

Setup, Intranet, Pracovní list, HelpDesk, Rezervace prostředků, Vnitřní předpisy, Znázornění 

běžících projektů, IBM Connections, Hodnocení úkolů, Vzdělávací portál, Koordinované 

stanovisko, Kontroly, Projekty - zásobník projektů, Dokumenty Zastupistelstva a Rady.      
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IS Vita IS obsahující moduly: Stavební úřad, Silniční správní úřad, Vodoprávní úřad, Přestupky, 

Památky, Vyvlastňovací úřad, Napojení na spisovou službu. Napojení na Ginis DDP. Životní 

prostředí. 

Evidence 

dopravních 

agend 

Evidence dopravců, vozidel a řidičů v taxislužbě, Evidence dopravců, vozidel v osobní 

dopravě, Evidence dopravců, vozidel v nákladní dopravě, Evidence STK a techniků,  

Evidence a výdej  licencí v osobní dopravě, Komplexní agenda silničního hospodářství, 

Agenda státního odborného dozoru,  Evidence odborné způsobilosti,  

Autoškoly, žadatelé o ŘO, účastníci ZPZ,  Agenda vozidel, Evidence zadržených řidičských 

průkazů. 

Myslivecké a 

rybářské průkazy 

Agenda držitelů loveckých lístků (tuzemských i zahraničních), lesních a mysliveckých stráží 

a mysliveckých hospodářů a rybářských stráží. Dále průkazů vodní stráže, stráže ochrany 

přírody a krajiny, rybářských lístků a průkazů rybářských hospodářů. 

Evidence 

myslivosti 

Myslivecké plánování a statistiky, zařazovací protokoly honiteb, výstupy,evidence 

honebních společenstev, evidence ulovené zvěře, povolenky k lovu - vystavování a 

evidence vč.tisku na uživatelské formuláře, množství sestav, evidence honebních 

společenstev   

Testy odb. 

způsobilosti 

řidičů 

Systém pro management zkoušek odborné způsobilosti dopravců a nebo řidičů v 

taxislužbě, umožňující automatické zadání testů, provedení zkoušky a její okamžité 

vyhodnocení 

Elektronické testy 

pro myslivecké 

stráže 

Doplňkový produkt pro management zkoušek mysliveckých stráží, rybářských stráží a stráží 

přírody - v plně elektronické nebo papírové podobě 

Ovzduší SQL  Monitoring ovzduší 

Evidence odpadů  Evidence odpadů 

Evidence lesů Systém evidence lesů je vysoce specializovaný systém pro podporu rozhodovacích procesů 

ve veřejné správě při výkonu státní správy lesů, zejména s ohledem na dozor funkce 

výkonu odborných lesních hospodářů. Jeho cílem je uživateli poskytnout maximální 

informace o vlastnících lesa, rozsahu jejich vlastnictví, vyhodnocuje nastalé změny a rovněž 

eviduje nové i zaniklé vlastníky lesa. Software nabízí celou řadu specializovaných nástrojů a 

výstupů z pohledu KN, z pohledu rozsahu vlastnictví i z pohledu činnosti odborných lesních 

hospodářů.  

GIS  Geografický informační systém - Územně analytické podklady, Editor grafické i datové části 

Geostore V6, Editor a prohlížeč pasportů - GS pasport, Informace z KN. 

Nájemné Evidence uživatelů bytů a jednotlivých měsíčních předpisů úhrad 

Tagra Archivace a vyhodnocení dat z tachografů a karet řidičů 

Technické popisy 

ZTP 

Katalog základních technických popisů vozidel 

IS Codexis Legislativa ČR a EU s 14 denní aktualizací 

Správce 

pohřebiště 

 Evidence a správa pohřebišť 
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5.2. Analýza vnitřního prostředí  

 

Provedením analýzy byly identifikovány silné (IS-n) a slabé (IW-n) stránky ve vztahu k plánovanému 
projektu uvedené v následujícím výčtu: 
 
Silné stránky 

 

IS-1 Zájem o modernizaci informačního systému – žadatel uspěl s žádostí o dotaci projektu 

Technologické centrum ORP Český Brod ve výzvě výzvy č. 22 IOP.  

 

IS-2 Schopnost identifikovat problémy spojené s elektronizací úřadu a efektivního využití 

informačních systémů na území města. 

 

IS-3 Ochota investovat do modernizace informačního systému vlastní prostředky – žadatel po 

realizování dotace z výzvy 22 IOP realizoval další nezbytná rozšíření IS z vlastních prostředků. 

 

IS-4 Ochota zaměstnanců podílet se na implementaci informačního systému – doloženo 

zkušenostmi z realizace výše uvedeného projektu. 

 

IS-5 Zkušenosti s realizací projektů podporovaných z ESIF – realizované projekty z OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program, ROP NUTS II. 

 

IS-6  Zkušenosti s realizací výběrových řízení – viz profil zadavatele. 

 

Slabé stránky 

 

IW-1 Nekompletnost stávajícího informačního systému – snaha žadatele rozšířit portfolio služeb 

zřízených v rámci projektu TC ORP. 

 

IW-2 Chybějící elektronizace dokumentů některé dokumenty jsou vedena pouze v listinné podobě. 

 

IW-3 Chybějící agendy městské policie – současný stav neumožňuje efektivní práci strážníků 

zejména v terénu. 

 

IW-4 Chybějící provázanost interních procesů a synchronizace dat mezi jednotlivými částmi IS. 

 

IW-5 Chybějící schvalovací proces elektronických dokumentů úřadu – elektronické dokumenty jsou 

vázány na agendu, ve které vznikly; chybí možnost efektivně zařadit interní dokumenty do procesů 

úřadu. 
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5.3. SLEPT analýza faktorů okolního prostředí 

 

Vnější limitující faktory jsou takové, které omezují nebo směřují realizaci projektu, ovlivňují ho a 

mající zásadní dopad na projekt jako celek a je třeba se zabývat jejich možnými vlivy na průběh 

realizace projektu a na jeho výsledný stav. V případě negativních vlivů je potřeba učinit příslušná 

opatření vedoucí k jejich eliminaci, např. pečlivým výběrem vyškolených a zkušených členů 

realizačního týmu investora. 

Sociální faktory 

Z hlediska sociálního vlivu má připravovaný projekt především kladný přínos na cílové skupiny, a to 
rozvoj technologické dovednosti – schopnost využívání informačních technologií. Na ovlivnění míry 
zaměstnanosti má projekt neutrální dopad.  
 
Vybrané sledované faktory: 
 
SF-1 Nárůst práce z domova – implikuje potřebu elektronické komunikace s úřadem. 

SF-2 Rostoucí vzdělanost občanů v oblasti ICT – zvyšují se možnosti i potřeby užívání 

elektronických prostředků (včetně mobilních) pro komunikaci s úřadem, roste poptávka po 

elektronických službách úřadu. 

Legislativní faktory 

Vazba na právní normy EU a ČR a z toho vyplývající nutnost eliminace chyb při administraci projektu. 

Na straně příjemce dotace je potřeba zejména eliminovat: 

 chybně vyplněné relevantní údaje,  

 nedoložení kompletních podkladů,  

 nedodržení nebo chybný výklad stanovených pravidel a požadavků prováděcí dokumentace. 

Na straně administrátora dotace jsou identifikovány nejčastější problémy:  

 obměna legislativy (pravidel programu), 

 nejednotná interpretace pravidel (souvisí i s obměnou osob projektových manažerů 

administrátora), 

 aktivní komunikace (poradenství, závaznost stanovisek), 

 striktní lpění na nepodstatných věcech, 

 neřešení okrajových problémů a nedostatků přímo administrátorem (písemné výzvy k 

nápravě). 

Tyto identifikované hrozby je doporučeno eliminovat zejména výběrem kvalitních členů projektového 

týmu, a to pro všechny etapy životního cyklu projektu a dále od přípravné fáze projektu pečlivě a 

důsledně komunikovat s příslušným projektovým manažerem řídícího orgánu, kterým je příslušné 

pracoviště CRR. 

 
Vybrané sledované faktory: 
 
LF-1 Příležitost realizace nařízení EU týkající se elektronizace veřejné správy. 
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LF-2 Hrozba nestability legislativního prostředí – časté změny legislativy, zejména v oblasti 

zadávání veřejných zakázek. 

LF-3  Hrozba nepřipravenosti realizace právních předpisů k datu účinnosti – termínově 

nevyhovující příprava prováděcích předpisů, nedostatečné zabezpečení technickými prostředky 

(opožděně či chybně fungující elektronické systémy státní správy). 

Ekonomické faktory 

Rozhodnutí o realizaci projektu a jeho rozsah jsou závislé na zdrojích financování, v případě územně 

samosprávného celku je to jeho napojení na soustavu veřejných rozpočtů.  

Podpora z EU fondů je příjemcům distribuována různými formami. Platby příjemcům podpory se 

realizují na základě žádostí o platbu, které příjemce předkládá na ŘO/ZS. Ve výzvě č. 28 platba 

příjemci probíhá formou  ex-post plateb po ukončení jednotlivých / dílčích etap projektu – zde se 

předkládá tzv. jedno etapový projekt, tzn. platba dotace proběhne na základě žádosti až po ukončení 

jeho realizační fáze a po předložení závěrečného hlášení a žádosti o dotaci. 

Rozhodnutí o formě plateb příjemci je plně v kompetenci ŘO. Při předkládání žádostí o platby 

příjemce odůvodní předkládané výdaje a prokazují, že odpovídají podmínkám realizace projektů 

obsažených v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace. Veškeré platební nároky musí být 

podloženy požadovanými doklady. 

 
Vybrané sledované faktory: 
 
EF-1 Příležitost podpory elektronizace informačních systémů obcí prostřednictvím dotací. 

EF-2 Hrozba nestability ekonomického prostředí, možnost ekonomické krize. 

EF-3 Hrozba skokové změny cen dovážených SW a HW technologií. 

Uvedené hrozby jsou řešeny v analýze rizik. 

Politické faktory 

Klíčovými aktéry rozvoje obce jsou jejich volení představitelé, kteří svým rozhodováním ovlivňují 

územní rozvoj své ob, a to zejména: 

 plněním programových prohlášení, 

  plněním přijatých koncepcí. 

 

Vybrané sledované faktory: 
 
PF-1 Příležitost vyplývající z podpory rozvoje eGovernmentu. 

PF-2 Příležitost vyplývající z jednotného odborného řízení rozvoje eGovernmentu (Rada vlády pro 

informační společnost, odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV ČR). 

 

Technologické faktory 

Dne 27. září 2011 vláda schválila usnesením č. 714 Národní inovační strategii (NIS) České republiky 

pro léta 2012-2020. Hlavním cílem NIS je posílení významu inovací a využívání špičkových technologií 
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jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, 

pro tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR. 

Inovační strategie ČR je promítnutá i do Strategického rámce rozvoje Veřejné správy ČR pro období 

2014 – 2020, ze kterého vychází globální cíl Zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti veřejné 

správy, a to cílenou intervencí zaměřenou na vybraná slabá místa veřejné správy a strategické cíle, 

z nichž pro tento projekt je relevantní cíl č. 3 - Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím nástrojů eGovernmentu. Naplnění tohoto cíle sleduje právě tento projekt. 

 
Vybrané sledované faktory: 
 
TF-1 Rozvoj nových HW i SW technologií spojených s vyšší efektivitou a bezpečností jejich užívání. 

TF-2 Hrozba hackerských útoků na informační systémy veřejné správy. 

 

5.4. SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT 

analýzy  
 

Ve vztahu k plánovanému projektu jsou identifikovány silné a slabé stránky ve vazbě na analýzu 

vnitřního prostředí a dále možnosti a hrozby ve vazbě na faktory identifikované SLEPT analýzou. 

Investor je realizací projektu schopen využít příležitosti a eliminovat známé hrozby.  

 

Silné stránky Popis Vazba na 

S-1 Podpora vedení města pro realizaci projektu IS-1, IS-3 

S-2 Zkušenosti projektového týmu s realizací IT projektů IS-2, IS-4, IS-5 

S-3 Personální připravenost projektu IS-2, IS-5, IS-6 

S-4 Zkušenosti s realizací dotačních projektů  IS-5 

S-5 Zkušenosti s realizací výběrových řízení IS-6 

 
Slabé stránky Popis Vazba na 

W-1 Nekompletnost stávajícího informačního systému IW-1 

W-2 Chybí elektronická komunikace s veřejností IW-2 

W-3 Chybí elektronizace některých agend v IS IW2, IW-3, IW-4 

W-4 Chybí některé funkce elektronické spisové služby IW-1, IW-5 

 
Příležitosti Popis Vazba na 

O-1 Podpora rozvoje eGovernmentu PF-1, PF-2, LF-1 

O-2 Rostoucí využívání ICT veřejností SF-1, SF-2 

O-3 Možnost dotací EF-1 

O-4 Technologický pokrok TF-1 

 
Hrozby Popis Vazba na 

T-1 Legislativní hrozby LF-2, LF-3 

T-2 Ekonomické hrozby EF-2, EF-3, TF-2 

T-3 Bezpečnostní hrozby TF-2 
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5.5. Vazba SWOT analýzy na cíle projektu 

 

Následující tabulka uvádí těsnost vazeb specifických cílů SC-1 – SC-5 projektu definovaných v kapitole 

4.3 na jednotlivé položky SWOT analýzy (XXX velmi těsná vazba, XX těsná vazba, X vazba existuje). 

Vazba cílů na analýzu vnitřního prostředí a SLEPT analýzu je patrná z uvedení vazby jednotlivých 

položek SWOT analýzy na tyto analýzy výše. 

 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 
 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 W-1 W-2 W-3 W-4 O-1 O-2 O-3 O-4 T-1 T-2 T-3 

SC-1 xxx xxx xx xx x xxx x xx xx xx xx xxx xxx x x xxx 

SC-2 xxx xx xx xx x xx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx x x xx 

SC-3 xxx xx xx xx x xxx xx xxx x xx x xxx xx x xxx xx 

SC-4 xxx xx xxx xx x xxx xx xxx x xx x xxx xx x x xx 

SC-5 xxx xx x xx x x x x - xx x xxx xx x x xx 

 

5.6. Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho 

implementační plány a projektové okruhy 
 

Popisovaný projekt „Nové funkce IS města Český Brod“ sleduje naplnění cílů definovaných a 

popsaných v dokumentu „Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 

– 2020“ a navazující dokument „Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a 

transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu“.  

Potřebnost projektu je zdůvodněna naplněním kritéria rozvoje veřejné správy v souladu s 

projektovým okruhem č. 9 a spočívá v zajištění technologické podpory  v oblastech (OBL-n): 

 

OBL-1 řízení financí (tvorba a čerpání rozpočtu, účetnictví, controlling, objednávky, smlouvy, 

pohledávky, závazky),   

OBL-2 řízení lidských zdrojů (organizace a systemizace, personalistika, mzdy, docházkové systémy, 

vzdělávání), 

OBL-3 elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů (oběh a řízení dokumentů, 

řešení důvěryhodnosti dokumentů dle eIDAS, elektronická skartace, nástroje typu workflow), 

OBL-4 řízení vztahu se zákazníky – občany,a podnikateli (objednávkové systémy, apod.). 

 
Realizací projektu dojde k naplnění specifických cílů SC-1 až SC-5 popsaných v kapitole 4.3 a jejich 
vazby na oblasti projektového okruhu č.9 jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Specifický 

cíl projektu 

Popis Vazba na oblasti 

SC-1 Vytvořit komplexní a vnitřně provázaný informační systém 
pro město i jeho organizace 

OBL-1, OBL-2, OBL-3, OBL-4 

SC-2 Modernizovat spisovou službu a realizovat elektronickou 
úřední desku 

OBL-3, OBL-4 

SC-3 Elektronizovat vybrané procesy OBL-1, OBL-3, OBL-4 
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SC-4 Vytvořit možnosti samoobslužného procesu pro úředníky 
MěÚ 

OBL-1, OBL-2 

SC-5 Zvýšit kvalitu personálního řízení OBL-2, OBL-4 

 
Projekt je v souladu s obecnými předpoklady a podmínkami realizace s architektonickými principy 

eGovernmentu. 

 

5.7. Popis nulové srovnávací varianty 

Nulová varianta je společná pro všechny části, a proto její dopad je popisován souhrnně. Nulová 

varianta je zatížena minimálními náklady (nulové), ale v rámci projektu elektronizace služeb není 

žádným přínosem. Jedná se o variantu, kdy by se zamýšlená investice v daných podmínkách 

nerealizovala. Veškeré případné organizační problémy a finanční zatížení investora a provozovatele 

by odpadly. Veškeré benefity nulové varianty by se rovnaly nule. Náklady nulové varianty můžeme 

definovat jako újmy z nezrealizování investice. 

 

 

Pozitiva této varianty: 

+ žádné organizační nároky, 

+ žádné současné nároky na financování, 

+ žádné nároky na splnění legislativních požadavků. 

 

Negativa nulové varianty: 

- nevyužití příležitosti 

- obec ponese náklady na vybudování potřebných investic v budoucnu bez finanční podpory, 

- konzervování stavu je v rozporu se strategickými záměry, nemožnost navázat dalšími 

projekty, 

- veřejnosti není přinesen komfort s elektronizací státní správy, 

- není modernizován chod veřejné správy. 

 

U nulové varianty výrazně převyšují negativa nad pozitivy a je zřejmé, že připuštění možnosti 

nerealizování projektového záměru by v konečném důsledku vedlo ke ztrátě plánovaných přínosů. 

 

5.8. Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému 

 

Rozvojová varianta – realizace jednotlivých oblastí projektu postavených na nezávislých 

sofistikovaných systémech umožňuje plně split požadavky kladené na projekt v rámci iniciativy Smart 

Administration a dosáhnout všech požadovaných cílů. V rámci nákladů převažuje vyšší počáteční 

investice, ale v dlouhodobém horizontu toto svojí universálností řešení umožňují uvedené systémy 

jakýkoliv rozvoj a změny v rámci ICT bez vyšších následných investic. 
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Pozitiva rozvojové varianty: 

+ využití příležitosti spolufinancování velké části investice 

+ naplnění cílů projektu 

+ uživatelům je poskytnut kvalitativně vyšší forma přístupu k informacím   

+ je modernizován chod veřejné správy související s elektronizací státní správy 

+ zvýšena připravenost na další budoucí změny ICT 

+ v případě změn nižší finanční nároky na udržitelnost 

 

Negativa rozvojové varianty: 

- organizační nároky v realizační fázi projektu 

- nároky na financování (část investičních nákladů a provozní náklady hrazeny z rozpočtu 

města) 

- relativně vysoké nároky na splnění legislativních požadavků 

 

Bližší specifikace uvedených variant jednotlivých oblastí projektu „Nové funkce IS města Český Brod“ 

jsou popsány v dalších kapitolách. 

 

5.9. Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému  
 

Z analýzy potřeb úřadu vč. analýzy trhu byla vybrána rozvojová varianta a byly definovány takové 

nové funkce IS města, které naplní stanovené cíle, zvýší elektronizaci procesů a tím zvýší efektivitu 

činností prováděných úřadem, zpřístupní informace občanům města a územní samosprávy. 

 

Projekt „Nové funkce IS města Český Brod“ bude realizován po jednotlivých projektových aktivitách 

(PRA-n) z důvodu jednak jejich logické návaznosti a dále z důvodu vazeb na jednotlivé části 

informačního systému města a vazby na jejich dodavatele nebo naopak otevřenost a nezávislost na 

předchozích dodavatelích.  

 

Budou implementovány projektové realizační aktivity (PRA-n):  

 
PRA-1: Nové funkce elektronické spisové služby  

Hlavními přínosy jsou: 

- elektronizacekomunikace s občany,  

- splnění povinností legislativy úplnou elektronizací procesu, 

- vyšší stupeň elektronizace úřadu, 

- transparentnost procesů. 

 
PRA-2 Nové funkce ekonomické části IS města 

Hlavními přínosy jsou: 

- komplexní řešení elektronizace schvalování interních i externích dokumentů dle zákona č. 

320/2001 Sb. o finanční kontrole, 
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- splnění povinností legislativy úplnou elektronizací procesu, 

- vyšší stupeň elektronizace úřadu, 

- transparentnost procesů, 

- přehled o schvalování závazků města, výdaje pod větší kontrolou. 

 
PRA-3: Elektronizace zadávání veřejných zakázek  

Hlavními přínosy jsou: 

- zjednodušení komunikace prostřednictvím elektronických formulářů, 

- elektronizaci procesu v rámci úřadu i externě, 

- splnění povinností legislativy (od 2018) úplnou elektronizací procesu. 

 

PRA-4: Nové funkce integrační platformy interních procesů  

Hlavními přínosy jsou: 

- zvýšení efektivity finančního řízení, 

- možnosti provázání a získání  agregované přehledné informace z jednotlivých částí 

informačního systému města, 

- podpora činností, rozhodování a plánování managementu úřadu, 

- vyšší stupeň elektronizace úřadu. 

 

PRA-5: Zpřístupnění vybraných informací na portál občana a portál úředníka 

Hlavními přínosy jsou: 

- vyšší stupeň elektronizace komunikace mezi úřadem a občany, 

- zefektivnění práce úředníků. 

 

PRA-6: Elektronizace sledování a vyhodnocování docházky 

Hlavními přínosy jsou: 

- zvýšení efektivní efektivity řízení lidských zdrojů, 

- podpora činností, rozhodování a plánování managementu úřadu, 

- vyšší stupeň elektronizace úřadu. 

 

PRA-7: Elektronizace agend městské policie 

Hlavními přínosy jsou: 

- Úplná elektronizace procesů MP, 

- Vyšší stupeň elektronizace úřadu. 

 

PRA-8: Vyvolávací a rezervační systém 

Hlavními přínosy jsou: 
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- zvýšení efektivní efektivity řízení lidských zdrojů, 

- podpora činností, rozhodování a plánování managementu úřadu, 

- vyšší stupeň elektronizace úřadu. 

 

Společně pro PRA-1 až PRA-8: Rozšíření serverové, datové a komunikační infrastruktury: 

 

Z důvodu elektronizace agend městské policie a elektronizace procesů a zavedení nových 

elektronizovaných agend v informačním systému města bude potřeba rozšířit serverovou, datovou a 

komunikační infrastrukturu: 

- pořídit 2 servery pro virtualizaci včetně virtualizačního SW a záložních zdrojů elektrické 

energie, 

- pořídit datové úložiště pro data generovaná a využívaná novými funkcemi IS, 

- pořídit nové prvky komunikační infrastruktury – SAN síťové přepínače 

- pořídit monitorovací nástroj pro sledování zatížení datové sítě a zajištění bezpečnosti a 

ochranu proti externím útokům.  

Hlavními přínosy jsou: 

- zvýšení dostupnosti funkcí informačního systému města ve všech lokalitách městského 

úřadu, 

- zvýšení zabezpečení dat a ochrana proti kybernetickým útokům, 

- zvýšená kapacita datového úložiště pro ukládání nově elektronizovaných dokumentů a dat 

generovaných elektronizovanými procey a novými funkčnostmi IS města. 

 

Nové funkcionality, které budou realizací projektu naplněny, jsou: 

 

NF-1:   zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením 

standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností 

podpory procesního postupu 

 

Zavedením elektronické procesů a řídící kontroly dojde k zefektivnění, zrychlení, 

zjednodušení procesů oběhu všech účetních dokumentů a dat. 

 

NF-2:   Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů 

 

Informační systém bude provozován z ICT centra města – bude zajištěna vysoká dostupnost a 

spolehlivost. 

Řešení bude podporovat uživatelská jména, elektronické podpisy, časová razítka, protokol 

https – zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dat. 
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NF-3:  elektronické vnitřní procesy 

 

 

Elektronizace vnitřních procesů úřadu naplní tyto přínosy:  

- dohledatelnost informací a dokumentů, stav ejich zpracování,  

- nastavení procesů podle interních řídících dokumentů (směrnic),  

- automatizace prováděných kontrolních mechanizmů dle legislativnách požadavků a to 

především dle zákona č. 320/2001 sb. o Finanční kontrole, 

- pravidelné a průběžné reportování rizik a nesouladů se zákonem, 

- zavedení kontrolních mechanizmů, 

- zrychlení procesů.  

 

Naplnění nových funkcionalit jednotlivých projektových aktivit a jejich vazby na projektový okruh č. 

6.1, 6.2, 6.3 a 9 implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy je uvedeno 

v následujícím přehledu:  

 

PRA Název projektové realizační 

aktivity 

Vazba na aktivity Specifických pravidel 

výzvy a její tematické oblasti 

Nová funkcionalita IS 

ve vazbě na projekt 

1 Nové funkce elektronické spisové 

služby 

elektronické spisové služby a další systémy 

správy dokumentů 

NF-1, NF-3 

2 Nové funkce ekonomické části IS 

města 

řízení financí NF-1, NF-2, NF-3 

3 Elektronizace zadávání veřejných 

zakázek 

řízení financí NF-1 

4 Nové funkce integrační 

platformy interních procesů  

řízení financí, řízení lidských zdrojů 

 

NF-1, NF-2, NF-3 

5 Zpřístupnění vybraných 

informací na portál občana a 

portál úředníka 

řízení vztahů se zákazníky – občany a 

podnikateli 

NF-3 

6 Elektronizace sledování a 

vyhodnocování docházky 

řízení lidských zdrojů 

 

NF-3 

7 Elektronizace agend městské 

policie 

elektronické spisové služby a další systémy 

správy dokumentů 

NF-1, NF-3 

8 Vyvolávací a rezervační systém nástroje podpory uživatelů NF-3 

Pro 

1 -8 

Rozšíření serverové, datové a 

komunikační infrastruktury 

Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti 

komunikačních a informačních systémů a 

infrastruktury.  

NF-2 
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5.10. Podrobný popis investiční varianty projektu 

 

Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu 

V současné době se projekt nachází v přípravné fázi realizační etapy, je zpracována studie 

proveditelnosti, byl proveden marketingový průzkum, na jehož základě byla stanovena 

předpokládaná cena realizační fáze projektu a cena za podporu v období udržitelnosti projektu.  

Žádost o dotaci bude podána předepsaným způsobem v systému MS2014+. Pokud dojde ke schválení 

žádosti o dotaci a v souladu s parametry projektu, popsanými ve Studii proveditelnosti, bude 

zpracována zadávací dokumentace k výběrovým řízením a následně bude projekt realizován 

v popisovaném rozsahu.  

Popis realizace hlavních aktivit projektu 

Popisovaný projekt „Nové funkce IS města Český Brod“ se bude sestávat celkem z 8 projektových 

realizačních částí, popsaných jako projektové realizační aktivity (PRA-n):  

PRA-1 Nové funkce elektronické spisové služby 

Agendová část IS na platformě GINIS je jednou ze stěžejních částí Informačního systému města. 

Realizací nových funkcí v modulu elektronické spisové služby (eSSL) dojde rozšíření jeho funkčnosti. 

Plánuje se realizace nových funkcí, viz následující body 1. až 5., které dosud chybí. Jejich realizací 

dojde k významnému zvýšení elektronizace úřadu. 

 

Všechny dále popsané nové funkce elektronické spisové služby budou realizovány v souladu 

s novelou NSESSS platnou od 4.7.2017. 

1. Konverze dokumentů 

Nová funkce IS - konverze dokumentů včetně autorizovaných, tzn. včetně napojení na rozhraní Czech 

POINT API. Jejím prostřednictvím bude umožněno získávání příslušného časového razítka a ukládání 

doložky autorizované konverze do centrálního registru ověřovacích doložek. Toto řešení bude 

konvertovat dokumenty do archivního formátu PDF/A-1b i PDF/A-2b v souladu s nařízením eIDAS. 

Výsledné dokumenty po konverzi bude možné ověřit pomocí validátoru na www stránkách 

Národního archivu (NDA) a opatřit uznávaným elektronickým podpisem a časovým razítkem 

garantujícím integritu dokumentu vhodného pro dlouhodobé uložení, s možností využití stávajících 

konverzních nástrojů. Řešení bude obsahovat i funkci OCR vytěžování textové vrstvy u obrázků nebo 

PDF souborů během jejich konverze. 

Dokumentová konverze bude zajišťovat bezobslužnou centralizovanou konverzi (změnu datového 

formátu) dokumentů do formátů vhodných k dlouhodobému uložení. Dokumenty určené ke konverzi 

formátu budou z klientské aplikace přes komunikační službu vloženy do vstupního adresáře. 

V případě přítomnosti dokumentu ve vstupním adresáři bude automaticky provedena jeho konverze 
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(např. do PDF/A-1b i PDF/A-2b podle nařízení eIDAS). V případě, že je vstupním souborem JPG, TIF, 

TIFF, PDF, atd., bude možné vytěžit textovou vrstvu pomocí technologie OCR a podle ní následně 

uložené dokumenty vyhledávat. Tyto soubory budou ukládány do výstupního adresáře, odkud je 

komunikační služba odešle zpět klientské aplikaci, která dokumenty uloží do příslušných úložišť 

elektronických dokumentů. Po uložení bude možné ověřit archivní formát souboru např. proti 

validátoru na www stránkách Národního archivu. Nad výsledným digitálním dokumentem bude 

možné provádět fulltextové hledání dle obsahu. 

Požadované vlastnosti: 

- Připojení konvertovaného dokumentu k metadatům v eSSL, 

- konverze do archivních formátů (PDF/A-1b a PDF/A-2b), 

- možnost volání z externích aplikací,  

- možnost opatření pdf dokumentu elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou či 

razítkem, 

- umožnění vstupu elektronického obrazu dokumentu ze stávající spisové služby, 

- možnost pdf výstup uložit jako elektronický obraz dokumentu do stávající spisové služby, 

- možnost autorizované konverze doručenek, 

- výstupy do PDF/A budou upraveny tak, aby podporovaly normu vyžadovanou Národním 

archivem, 

- možnost ověření platnosti elektronických podpisů a časových razítek, 

- vytvoří pdf dokument z obrázků ve formátu tiff nebo jpeg, 

- získání časového razítka pomocí napojení na rozhraní Czech POINT API. 

 

Vazby na specifické části IS města: 

- AIS GINIS (eSSL). 

 

Doporučený typ licencování:  

- uživatelská licence pro 5 konverzních pracovišť. 

 

2. OCR vytěžování 

Řešení OCR provede převod papírových dokumentů resp. jejich obrazů do digitální podoby a uložení 

do uložiště digitálních dokumentů pro účely fulltextového vyhledávání. 

OCR vytěžovací řešení bude periodicky provádět kontrolu vstupního adresáře na přítomnost souboru 

zvoleného typu. Pokud nastane shoda, dokument se automaticky zpracuje. U zpracovávaného 

dokumentu bude rozpoznán PID (identifikátor) dokumentu, podle kterého bude pojmenován 

výsledný soubor. OCR vytěžovací subsystém bude schopen rozpoznávat nejčastěji se vyskytující jedno 

a dvourozměrné čárové kódy včetně 2D Aztec, Data Matrix a QR Code, bez ohledu na úhel nebo 

umístění na dokumentu. Při zpracování skenovaného dokumentu bude vytěžena textová vrstva 

skenovaného dokumentu, s níž lze následně pracovat stejně, jako kdyby to byl text napsaný např. ve 

Wordu.  

Požadované vlastnosti: 

- vytěžování dat pomocí OCR-A, OCR-B a MICR (E13b) 
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- rozpoznání čárových kódů - jedno a dvourozměrné čárové kódy včetně 2D Aztec, Data Matrix 

a QR Code 

- možnost dávkového vytěžování (více dokumentů vloženo do podavače) 

- automatická identifikace počtu dokumentů v dávce 

- připojení vytěžovaného dokumentu k metadatům v eSSL 

 

Vazby na specifické části IS města: 

- AIS GINIS (eSSL, ekonomické moduly). 

 

Doporučený typ licencování: 

- serverová multilicence. 

 

3. Elektronické podepisování 

Funkce dlouhodobě zaručeného podpisu – Long Term Validation (LTV) povinnost dle eIDAS zajistí 

možnost kdykoliv v budoucnu ověřit platnost podpisu na dokumentu v okamžiku jeho vzniku, ověřit 

kdo tento podpis připojil, a že v dokumentu nebyla provedena žádná změna. 

Ověřitelnost dokumentu nebude závislá na žádném vnějším zdroji. Všechny informace potřebné pro 

ověření budou součástí dokumentu, takže ani případný zánik certifikační autority nebo nemožnost 

vyhledat správný CRL (Certificate Revocation List) by neměl mít za následek jeho zpochybnění. Aby 

dokument vyhovoval těmto podmínkám, bude zapotřebí vytvořit elektronický podpis dokumentu, 

přidat časové razítko dokumentu, přidat kompletní řetězec certifikátů a nakonec přidat CRL pro 

všechny certifikáty. Tímto bude splněn požadavek na LTV podpis dle formátu souboru dle PAdES (PDF 

Advanced Electronic Signatures), XAdES (XML Advanced Electronic Signatures), CAdES (CMS 

Advanced Electronic Signatures (CMS = Cryptographic Message Syntax) - ostatní soubory). Tyto 

formáty jsou definovány Evropským institutem pro telekomunikační standardy a jejich platnost 

stvrzují i Evropská komise a legislativa České republiky. 

Požadované vlastnosti: 

- všechna data uložena v jednom souboru, 

- celistvost a spolehlivost, 

- dlouhodobá ověřitelnost dokumentů, 

- možnost off-line ověření. 

 

Vazby na specifické části IS města: 

- AIS GINIS (eSSL). 

 

Doporučený typ licencování: 

- serverová multilicence. 

 

4. Transakční protokol 

Transakční protokol přináší kompletní souhrnnou informaci o činnostech a údajích v daném časovém 

období. Jeho pravidelným generováním a ukládáním se výrazně zvyšuje míru autenticity digitálních 

dokumentů i celého informačního systému.  
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Požadované vlastnosti: 

  

- generování kompletního transakčního protokolu, 

- generování transakčního protokolu příjmu a odeslání, 

- generování transakčního protokol změn, 

- tisk historie dokumentu, 

- přehled vygenerovaných protokolů, 

- možnost automatického generování v ZUD, 

- spolupráce s ostatními evidenčními moduly GINIS, 

- plný soulad s platnou legislativou (vč. Národního standardu pro el. systémy spisové služby). 

 

Vazby na specifické části IS města: 

- AIS GINIS 

 

Doporučený typ licencování: 

- serverová multilicence. 

 

5. Softwarová funkce eSSL úřední deska a HW parametry EUD 

 

Nová funkce eSSL umožní vyvěšovat digitální dokumenty na portálu města a zpřístupní je občanům. 

Změnou konfigurace bude možné aplikaci využít k vyvěšování dokumentů přístupných pouze v rámci 

úřadu. Dokumenty na úřední desce budou pro přehlednost rozděleny do logicky uspořádaných 

složek. Oprávnění uživatelé budou moci podle volby příslušných paramentů nastavovat schvalování 

požadavků na vyvěšení dokumentů přicházejících ze spisové služby, nastavit datum vyvěšení a stažení 

dokumentu, změnu zařazení dokumentu do vybraného tématu a správu informací týkajících se 

vyvěšeného dokumentu. Funkce EUD dále umožní zveřejnění dokumentů z libovolné agendy IS 

města. 

Dokumenty bude možné filtrovat podle data vyvěšení (stažení) a možných stavů dokumentu. 

V seznamu požadavků je možné třídit podle jednotlivých sloupců seznamu a editovat jednotlivé 

záznamy v seznamu. 

Internetová konektivita pro připojení EUD k interní síti úřadu, napájení EUD elektrickou energií a 

stavební úpravy související s instalací EUD budou financovány z rozpočtu města. Tyto náklady 

nebudou zahrnuty do rozpočtu projektu, a proto nejsou dále ve studii uváděny.    

Uživatel se prostřednictvím úřední desky dostane pouze na stránky nebo odkazy, které budou 

povoleny administrátorem. Bude umožněna neustálá aktualizace dat. Zobrazovací vrstva bude 

podporovat více formátu zobrazení: JPG, HTML nebo PDF.  Grafická úprava designu bude 

korespondovat s grafickým standardem města.  

 

Obecné požadavky na rozšíření funkcí eSSL: 
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- splnění povinností legislativy danou Zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím a Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

- Úprava rozhraní elektronické spisové služby. 

 

Požadované vlastnosti uživatelské:  

- sledovat dokumenty zveřejněné úřadem, 

- vyhledávat dokumenty, 

- zobrazit detaily dokumentu, 

- zobrazit připojené elektronické přílohy dokumentu. 

 

Požadované vlastnosti administrátorské: 

- příprava dokumentů určených k vyvěšení na úřední desce, 

- export dokumentů (nová vyvěšení, svěšení a aktualizace vyvěšení), 

- rozšíření atributů pro přímé vyvěšení dokumentů o termín vyvěšení doručujícím orgánem,  

- nastavení volitelného e-mailového oznámení (notifikace) o nových dokumentech na 

elektronické úřední desce.  

 

Vazby na specifické části IS města: 

- AIS GINIS (eSSL) 

 

Doporučený typ licencování: 

- serverová multilicence 

 

HW parametry EUD 

 

Plánuje se pořízení 3 ks elektronických úředních desek jak pro venkovní, tak pro interiérové použití  

Minimální technické požadavky zobrazovací technologie EUD: 

Velikost obrazovky 
1 x 46" provedení venkovní volně stojící kiosek 

2 x 42“ provedení interní kiosek připevněný na stěnu 

Provoz 24 hodin denně 

Provozní teplota minimální rozsah -30 °C až +50 °C 

Provozní vlhkost 90% odolnost proti vlhkosti 

Třída krytí IP66 pro venkovní kiosek 

Varianta LCD panelu LCD panel s dotykovým displejem 

Orientace na výšku 

Typ jednostranný 

Napájení AC 230 V, 50/60 Hz 

Sklo max. 0,9 % odrazu – antireflexní s dotykovou fólií 

Svítivost 
min. 2500 cd /m2 - venkovní verze 

min. 400 cd / m2 – interní verze 

Kontrast min. 3000:1 

Rozlišení 1080 x 1920 bodů 
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Poměr stran 16 : 9  

Pozorovací úhel 178°horizontal/178°vertical 

Konstrukce venkovní barva odolná proti UV záření, antivandal provedení 

Dohledový SW kiosku 
vlastní systém kontroly jasu, kontrastu, vypínání/zapínání kiosku, 

vypínání/zapínání zvuku, integrovaný OS 

Ventilační jednotka topný / ventilační systém  

Interní konektory USB, RJ-45 - přístup k zobrazení vnitřní LAN, HDMI/Display port, svorkovnice 

Datové úložiště Interní HDD s kapacitou min. 500 GB 

Standardní záruka 24 měsíců 

Instalace Umístění do kiosku 

Připojení zařízení optickým nebo metalickým kabelem 

 

 

PRA-2 Nové funkce ekonomické části IS města 

Ekonomické moduly agendového systému GINIS patří mezi stěžejní části IS města. Plánuje se 

realizace nových funkcí, viz následující body 1. a 2. Jejich realizací dojde k významnému zvýšení 

elektronizace ekonomických činností úřadu, zvýšení bezpečnosti vlivem nastavení automatických 

kontrol a zamezení možných dualit. 

 

V rámci úprav a nových funkcí v ekonomické části IS bude vyžadována připravenost na dopady 

Usnesení vlády č.347, Směrnice 2014/55/EU a zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §221 

pro příjem elektronických faktur. 

1. Elektronický oběh dokumentů 

Schvalovací postupy při výkonu předběžné finanční kontroly jsou definovány zákonem č.320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláškou č.416/2003 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 320/2001 Sb. Uvnitř organizace musí být definováni vedoucí zaměstnanci, kteří zajišťují 

předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací (§ 26 zák.): 

- Příkazce operace pověřený k nakládání s veřejnými prostředky, 

- Správce rozpočtu odpovědný za správu rozpočtu Operace je v souladu se zákonem č. 

50/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a v souladu se schváleným rozpočtem, 

- Hlavní účetní odpovědný za vedení účetnictví Operace je v souladu se zákonem č. 563/1991 

Sb. o účetnictví. 

V případě ORP jsou funkce Správce rozpočtu a Hlavní účetní sloučeny. Předběžná finanční kontrola 

operace se provádí (§ 10 vyhl.): 

- před vznikem nároku nebo závazku, tj. před učiněním právního úkonu orgánu veřejné správy, 

kterým mu vzniká nárok na veřejný příjem nebo jiné plnění anebo závazek k veřejnému 

výdaji nebo jinému plnění (smlouvy, objednávky, přísliby), 

- Po vzniku nároku nebo závazku (faktury, poukazy, pokladní operace...) 
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 Elektronický schvalovací proces 

Pro rozpočtové příjmy i rozpočtové výdaje v ekonomickém modulu informačního systému města 

bude pořízen elektronicky řízený schvalovací proces elektronických dokumentů.  Jeho požadované 

schvalovací procesy budou děleny podle typu finanční kontroly: 

- před vznikem finančního závazku - smlouvy a objednávky (před schválením smlouvy, 

objednávky, limitovaného příslibu, individuálního příslibu), 

- po vzniku finančního závazku: 

o kniha dodavatelských faktur (faktury jsou evidovány s vazbou na smlouvy a 

objednávky a před realizací platby z rozpočtových prostředků je prováděna finanční 

kontrola), 

o kniha poukazů (poukazy jsou evidovány s vazbou na dokumenty Smlouvy a 

objednávky a před realizací platby z rozpočtových prostředků je prováděna finanční 

kontrola), 

o převodní poukazy (převody mezi vlastními účty mohou a nemusí podléhat 

elektronicky řízenému schvalovacímu procesu, pokud kontrola bude prováděna, 

postup je stejný jako pro knihu poukazů), 

o kniha odběratelských faktur (kontrola se provádí pouze pro výdaje), 

o daně, dávky pohledávky (kontrola je aktivní pouze pro výdaje - vratky), 

o pořizovač účetních dokladů (účetní doklady jsou evidovány s vazbou na dokumenty 

Smlouvy a objednávky a před realizací platby z rozpočtových prostředků je 

prováděna finanční kontrola). 

Požadované vlastnosti: 

- zajištění funkčnosti řízeného schvalovacího procesu elektronických dokumentů pro 

požadované rozpočtové výdaje, popř. příjmy, 

- zajištění upozornění na čekající elektronické dokumenty ke schválení, podpisu či posouzení, 

- zamezení přečerpání rozpočtu organizace, 

- zvýšení efektivity a komfortu řízeného schvalovacího procesu, 

- významné snížení časové náročnosti oběhu schvalovacích dokumentů, 

- přesná definice celého oběhu schvalovacích dokumentů, 

- snížení nákladů organizace za pořízení materiálů potřebných k zajištění oběhu 

prostřednictvím papírových schvalovacích materiálů, 

- komfortní manažerské prostředí. 

 

 Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů 

Řešení bude plnit funkce pro předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů podle popisovaných 

procesů takto: 

Předběžnou finanční kontrolu před vznikem závazku k veřejnému výdaji nebo jinému plnění (§ 13 

vyhl.) zajišťují Příkazce operace a Správce rozpočtu. Výsledkem schvalovacího procesu je tzv. doklad 

o kontrolním zajištění finančního krytí připravovaného nebo předpokládaného závazku („Příslib“), 
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který vzniká z návrhu vytvořeného Zpracovatelem na základě informací zanesených do systému na 

úrovni agendových dat modulu Smlouvy a objednávky („Návrh příslibu“).  

Příkazce operace ve schvalovacím úkonu prověřuje: 

- nezbytnost operace ke splnění úkolů, záměrů a cílů organizace veřejné správy, 

- správnost operace ve vztahu k právním předpisům, 

- splnění kritérií stanovených k dodržení hospodárnosti, efektivity a účelnosti výkonu veřejné 

správy, 

- soulad s postupy stanovenými pro zadávání veřejných zakázek, 

- přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik, 

- operace je doložena správnými a úplnými podklady. 

Správce rozpočtu ve schvalovacím úkonu prověřuje: 

- oprávnění příkazce operace ke schvalovacímu úkonu; 

- soulad podpisu příkazce operace s podpisovým vzorem nebo existenci ověřeného el. podpisu 

příkazce operace; 

- soulad operace se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, smlouvami, …; 

- soulad s pravidly financování ve veřejné správě (rozpočtovými pravidly); 

- soulad s disponibilními zdroji financování. 

 

Shledá-li Správce rozpočtu nedostatky, přeruší schvalovací postup a vrátí „Návrh příslibu“ zpět 

Příkazci operace s písemným uvedením důvodů přerušení schvalovacího postupu. 

Neshledá-li Správce rozpočtu nedostatky, potvrdí „Návrh příslibu“ svým podpisem a vrátí potvrzený 

„Návrh příslibu“ Příkazci operace. 

 

Předběžnou kontrolu po vzniku závazku k veřejnému výdaji nebo jinému plnění (§ 14 vyhl.) zajišťují 

Příkazce operace a Hlavní účetní. Výsledkem schvalovacího procesu je tzv. „Pokyn k plnění veřejných 

výdajů“, který vzniká z návrhu vytvořeného Zpracovatelem na základě informací zanesených do 

systému na úrovni agendových dat. 

Schvalovací postup předběžné finanční kontroly zahajuje Zpracovatel předáním dokumentu „Pokyn 

k plnění veřejných výdajů“ ke schválení Příkazci operace.  

Příkazce operace ve schvalovacím úkonu prověřuje:  

- správnost určení věřitele, 

- správnost určení výše závazku, 

- správnost určení splatnosti závazku, 

- správnost identifikace individuálního nebo limitovaného příslibu, 

- soulad předmětu plnění závazku s popisem operace individuálního nebo limitovaného 

příslibu, 

- soulad výše závazku s individuálním nebo limitovaným příslibem, 

- soulad data UÚP závazku s maximálním termínem plnění věřitelem limitovaného příslibu. 
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Shledá-li Příkazce operace nedostatky, přeruší schvalovací postup a vrátí „Pokyn k plnění“ zpět 

Zpracovateli s písemným uvedením důvodů přerušení schvalovacího postupu. 

Neshledá-li Příkazce operace nedostatky, opatří „Pokyn k plnění veřejných výdajů“ svým podpisem a 

předá jej spolu s doklady o závazku ke schválení Hlavnímu účetnímu. Na pokynu označí rovněž, zda se 

jedná o individuální příslib nebo limitovaný příslib. 

Hlavní účetní ve schvalovacím úkonu prověřuje: 

- oprávnění příkazce operace ke schvalovacímu úkonu, 

- soulad podpisu příkazce operace s podpisovým vzorem nebo existenci ověřeného 

elektronického podpisu příkazce operace, 

- správnost určení věřitele, 

- správnost určení výše závazku, 

- správnost určení splatnosti závazku, 

- správnost identifikace individuálního nebo limitovaného příslibu, 

- soulad předmětu plnění závazku s popisem operace individuálního nebo limitovaného 

příslibu, 

- soulad výše závazku s individuálním nebo limitovaným příslibem, 

- soulad data UÚP závazku s maximálním termínem plnění věřitelem limitovaného příslibu, 

- soulad se zákonem o účetnictví a s ostatními právními předpisy, a to zejména při použití 

cizích zdrojů. 

 

 Předběžná kontrola při řízení veřejných příjmů 

Předběžnou kontrolu před vznikem nároku na veřejný příjem nebo jiné plnění (§ 11 vyhl.) zajišťuje 

Příkazce operace.  Výběr veřejných příjmů, který je realizován orgány veřejné správy, je 

uskutečňován od povinných dlužníků převážně na základě jimi splněných podmínek, které jsou 

stanoveny v právních předpisech nebo v opatřeních přijatých na základě těchto předpisů 

(rozhodnutích), proto se nepožaduje kontrola Správcem rozpočtu. Předběžnou kontrolu vybraných 

operací při správě veřejných příjmů však může vedoucí orgánu veřejné správy posílit schvalovacím 

postupem Správce rozpočtu, je-li to účelné. 

Příkazce operace ve schvalovacím úkonu prověřuje: 

- soulad připravované operace se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli orgánu 

veřejné správy, 

- správnost operace ve vztahu k právním předpisům, 

- splnění kritérií stanovených k dodržení hospodárnosti, efektivity a účelnosti výkonu veřejné 

správy, 

- přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik, 

- operace je doložena věcně správnými a úplnými podklady. 

 

Předběžnou kontrolu po vzniku nároku na veřejný příjem nebo jiné plnění (§ 12 vyhl.) zajišťují 

Příkazce operace a Hlavní účetní. Schvalovací postup předběžné finanční kontroly zahajuje 

Zpracovatel předáním dokumentu „Pokyn k plnění veřejných příjmů“ ke schválení Příkazci operace.  

Příkazce operace ve schvalovacím úkonu prověřuje: 
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- správnost určení dlužníka, 

- výše a splatnost vzniklého nároku orgánu veřejné správy. 

 

Shledá-li Příkazce operace nedostatky, přeruší schvalovací postup a vrátí „Pokyn k plnění veřejných 

příjmů“ zpět Zpracovateli s písemným uvedením důvodů přerušení schvalovacího postupu. 

Neshledá-li Příkazce operace nedostatky, opatří „Pokyn k plnění veřejných příjmů“ svým podpisem a 

předá jej spolu s doklady o nároku Hlavnímu účetnímu k přijetí konkrétního příjmu nebo k zajištění 

vymáhání pohledávky. 

Hlavní účetní ve schvalovacím úkonu prověřuje: 

- soulad podpisu příkazce operace v pokynu k plnění veřejných příjmů s podpisem uvedeným v 

podpisovém vzoru, 

- správnost určení dlužníka, výše a splatnosti vzniklého nároku s údaji ve vydaném pokynu k 

plnění veřejných příjmů, 

- jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních 

právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy, souvisejících účetních rizik, 

které se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout, včetně přijetí případných opatření k 

jejich vyloučení nebo zmírnění.  

 

Shledá-li Hlavní účetní nedostatky, přeruší schvalovací postup a vrátí „Pokyn k plnění veřejných 

příjmů“ zpět Příkazci operace s písemným uvedením důvodů přerušení schvalovacího postupu.  

Neshledá-li Hlavní účetní nedostatky, předá „Pokyn k plnění veřejných příjmů“ potvrzený svým 

podpisem k zajištění výběru  konkrétního příjmu ve výši splatného nároku, plnění může být 

jednorázové ve výši celkové částky nebo rozložené do několika dílčích plnění.  

V rámci projektu bude požadováno dodání takového řešení, které umožní schvalování s využitím 

mobilních zařízení uživatelům mimo kancelář, tzn pracovník bude mít možnost schvalovat a 

podepisovat elektronickým podpisem dokumenty ve webovém prostředí na zařízeních s os Android a 

iOS. 

Vazby na specifické části IS města: 

- AIS GINIS  - ekonomické moduly 

 

Doporučený typ licencování:  

- uživatelská licence pro 30 paralelně přistupujících uživatelů 

 

2. Správa událostí 

 

Nová funkce Správa událostí zajistí automatizované spouštění a plnění rutinních úloh na základě 

definovaného algoritmu a zajistí cílenou informovanost o jednotlivých krocích definovaného procesu 

zpracování nebo o výsledku celé operace v rámci ekonomické části IS města.  Z důvodu možných 

budoucích požadavků na vysokou bezpečnost, musí být zajištěna možnost napojení událostního 

systému např. na externí vyhodnocovací řešení. 

 

Požadované vlastnosti: 
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- plně administrovatelný systém automatického zpracování událostí, 

- podpora odloženého zpracování sestav, 

- zabezpečení obsluhy uživatelských avizací, 

- automatizovaná aktualizace údajů ze základních registrů, 

- integrovaný monitoring provozu jednotlivých aplikací v rámci ekonomické části IS města, 

- správa kalendáře naplánovaných událostí, 

- možnost posunu zpracování náročných úloh do doby nízkého vytížení systému, 

- řízený dohled nad mezními stavy v datech. 

 

Vazby na specifické části IS města: 

- AIS GINIS 

 

Doporučený typ licencování: 

- serverová multilicence 

PRA-3  Elektronizace zadávání veřejných zakázek 

V roce 2018 nastane povinnost používat elektronické nástroje s plnou elektronickou komunikací s 

certifikací dle Zákona o zadávání veřejných zakázek. Z toho důvodu bude implementována nástroj pro 

plnou elektronizaci procesů zadávání veřejných zakázek. 

Požadované vlastnosti:  

- vlastní profil zadavatele a rozšířený profil zadavatele,  

- zadávací postupy pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky dle zákona, 

- poskytování zadávací dokumentace a dodatečných informací, 

- formuláře Věstníku veřejných zakázek (VVZ),  

- elektronické podepisování elektronických úkonů, 

- evidence interní a veřejné dokumentace k veřejné zakázce, 

- rámcové smlouvy, 

- zastoupení zadavatele v řízení  

- možnost provádění vlastních úprav v souladu s interními směrnicemi bez potřeby zásahu 

dodavatele,  

- možnost přístupu dle rolí, 

- existence číselníků pro formuláře, 

- šablony dokumentů, 

- notifikace o změnách a termínech prostřednictvím emailu (funkcionalita pro dodavatele a 

nepřihlášené uživatelé), 

- elektronické nabídky a žádosti o účast, 

- hodnocení nabídek, 

- kopírování VZ, 

- nové VZ – upozorňování emailem (funkcionalita pro dodavatele a nepřihlášené uživatele), 

- podpora VZMR vč. vypnutí e-podpisu, 

- možnosti podrobného vyhledávání, 

- synchronizace s Věstníkem veřejných zakázek (VVZ), 
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- e-aukce. 

 

Vazby na specifické části IS města: 

- AIS GINIS modul EKO část Evidence veřejných zakázek 

 

Doporučený typ licencování: 

- Uživatelská licence / Serverová multilicence. 

 

PRA-4 Nové funkce integrační platformy interních procesů 

 

Integrační platforma interních procesů je páteřní částí informačního systému města. Plánuje se 

realizace nových funkcí, viz následující body 1. až 10., které v této platformě dosud nebyly. Jejich 

realizací dojde k významnému zvýšení elektronizace interních procesů úřadu, která byly dosud 

provozovány manuálně nebo chyběly. 

1. Funkce Projekty 

Cílem vytvoření této funkce je zkvalitnění a zrychlení práce na projektovém portfoliu z hlediska úzké 

vazby na ekonomiku a manažerské výstupy. Výsledkem bude zpřístupnění ekonomických dat do 

procesní a komunikační části IS města, dále pak navázání faktur a smluv včetně jejich ekonomických a 

kartotéčních údajů.  

Bude vytvořena nová funkcionalita aplikace Zásobník projektů. Řešení bude zahrnovat několik 

propojených oblastí, jako jsou smlouvy, objednávky, faktury a kontakty. Smlouvy vzniknou v aplikaci 

GINIS ve formě košilky a následný draft bude pomocí workflow (připomínkování, schvalování atd.) 

schválen a předán ve formě přílohy a vybraných metadat do modulu smluv. 

 

Bude potřeba rozšířit základní masku projektového listu a vnitřně propojit nově vzniklé datové 

struktury, přizpůsobit a vytvořit datové řezy nad databází do uživatelského rozhraní ve formě 

pohledů. V aplikaci bude nutné vytvořit funkcionalitu na hlídání čerpání peněz (faktur) ve vazbě na 

smlouvy vztahující se k projektu a taktéž s emailovým upozorněním určeným příjemcům. 

Požadované vlastnosti:  

- k projektu zobrazovat 1 - n smluv, 

- ke smlouvě přiřadit 1 - n faktur, 

- možnost připojit dodatky smlouvy, 

- možnost připojit objednávky, 

- vytváření souhrnů faktur za smlouvu na projektovém listě, 

- automatické propojení faktur ke smlouvě pomocí identifikátoru, 

- možnost propojení faktur mimo smlouvu kategorie „Mimo smlouvu“ do 10 000,- 

- možnost rozpadu nákladů na přípravu a náklady na realizaci, 

- automatické připomenutí manažérovi projektu o vzniku záznamu na projektu, 

- automatické generování emailové notifikace s odkazem na příslušný dokument, 

- přehled porovnání nákladů na předpokládané a skutečné, 

- fulltextové vyhledávání v dokumentech, 
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- přehled faktur dle workflow. 

 

Vazby na specifické části IS města: 

GINIS ekonomické moduly 

 

2. Funkce Faktury 

Cílem realizace této funkce je úzké propojení modulu faktur v GINIS s portfoliem projektového řízení, 

smluv a objednávek integrační platformy interních procesů. Hlavní potřebou je v rámci řízení projektů 

sledovat finanční výdaje ve formě přiložených faktur. Takto získané dokumenty vytvoří doplnění 

v komunikačním systému na zprávu nestrukturovaných dat. Dojde tím k úspoře času při vyhledávání 

nákladů spojených s projektem či smlouvou a taktéž dojde ke zvýšené orientaci osob nepracujících 

běžně s účetním systémem. 

Faktury se vytváří a řídí v ekonomickém modulu GINIS. Po zpracování (dokončení wf faktury v GINIS) 

dojde k automatickému přenosu faktury do integrační platform. Zde bude faktura čekat na přiřazení 

identifikátoru smlouvy či projektu a následně bude automaticky dle tohoto identifikátoru příslušně 

přiřazena.  Současně budou k faktuř přenášená metadata (atributy) faktury. 

Požadované vlastnosti:  

- rozdělení nákladů na náklady na přípravu a náklady na realizaci, 

- po zaúčtování faktury automatický přenos do integrační platformy k dalšímu zpracování, 

- jednostranná synchronizace vybraných metadat z GINIS, 

- přehledy faktur za jednotlivé kategorie, 

- přehledy dle přiřazených osob, 

- sestavy přiřazených a nepřiřazených faktur, dle stavu, data a osob (řešitelů), 

- možnost oběhu dokumentů na základě rolí zpracovatelů, 

- archivovat automaticky staré faktury v aplikaci, 

- fultextové vyhledávání, 

- termín splnění, termín splatnosti (když nebude vyplněno datum splatnosti, tak 

nekontrolovat. 

Vazby na specifické části IS města: 

GINIS modul úkoly, modul smlouvy, fakturace, objednávky 

 

3. Funkce Smlouvy a Objednávky 

Cílem řešení je zpracování draftu smlouvy od přípravné fáze až po podpis, které není v rámci města 

implementováno. Bude docíleno získání přehledu nad tvorbou smlouvy z hlediska historie vývoje, 

personálního obsazení a možnosti plného využití napojení do komunikačního systému zejména 

z hlediska projektů. Smlouvy budou napojeny na úkoly, materiály do rady a zastupitelstva a bude je 

možné propojit s poradou. 

V rámci systému GINIS se založí košilka smlouvy. Integrační platforma detekuje vznik nové smlouvy a 

založí formulář smlouvy ve formě draftu. Draft proběhne podle předem definovaného schvalovacího 

workflow přes jednotlivé pracovníky ve formě rolí: zpracovatel, předkladatel, připomínkovatel, 

oponent, právník a schvalující. U smlouvy bude vidět stav, historie postupování a taktéž k ní bude 
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propojen modul úkoly. Nad smlouvou bude možné provádět akce: připomínkování, schválení, vrácení 

a podepsání statutárním zástupcem.  

 

V rámci začlenění půjde smlouva buď do modulu DZR (Dokumenty zastupitelstva a rady) a bude čekat 

na schválení v DZR. následně může pokračovat WF smlouvy, nebo se připojí již existující usnesení z 

DZR a smlouva půjde posunout do dalšího stavu. 

 

 Po podepsání smlouvy bude dokument automaticky vložen do agendy smlouvy v GINIS. Na smlouvu 

bude možné navazovat faktury a taktéž ji připojovat k projektu. 

Požadované vlastnosti:  

- možnost definice workflow, 

- obousměrná vazba na GINIS v rámci metadat a přílohy, 

- zobrazení stavu smlouvy, 

- Smlouva musí být viditelná v průběhu celého procesu předkladateli i zpracovateli 

- propojení na aplikaci DZR, 

- propojení na aplikaci Úkoly, 

- propojení na aplikaci faktury, 

- vazba dodatků se smlouvou, 

- členění podle odborů, 

- sestavy podle stavu, 

- statistiky nad kategoriemi 

- fultextové vyhledávání, 

- pro statutární orgán možnost pouze "Podepsat" nebo "Vrátit smlouvu předkladateli", 

- možnost vytvoření emailu s odkazem, 

- možnost přidat a odebrat důvěrnou osobu na vybraných dokumentech, 

- možnost změnit zpracovatele na vybraných dokumentech, 

- výběr smluvního partnera z číselníku, 

- automatické číslování smluv. 

Vazby na specifické části IS města: 

- modul DZR, 

- modul Úkoly, 

- modul Faktury. 

 

4. Funkce Komise a výbory 

Realizací funkce Komise a výbory bude vyřešena automatizace procesů evidence informací a 

distribuce materiálů z jednání komisí a výborů. Bude realizováno propojení s aplikací DZR a dalších 

nástrojů integrační platformy. Bude umožněna automatizovaná distribuce materiálů veřejnosti a 

externím subjektům města. Webové rozhraní zajistí přístup k informacím a možnost aktivní účasti na 

tvorbě i uživatelům mimo prostření IBM Notes / Domino. 

Funkce komise a výbory bude řešit tyto stavy: 

- vytvoření plánu Jednání s možností vložit dokumenty (pozvánka, přílohy k pozvánce aj.), 
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-  možnost vytvářet body jednání, které obsahují jednotlivá usnesení, Body je možné 

předkládat na plánovaná jednání,  

- při zahájení jednání možnost doplnit a měnit pořadí bodů jednání před schválením programu, 

- tvorbu zápisu k jednotlivým bodům jednání, včetně návrhů na usnesení a výsledků hlasování. 

- distribuce podle rozdělovníku, připomínkování, zveřejnění. 

Požadované vlastnosti:  

- možnost vytvoření plánu pro jednání komise a výbory, 

- možnost rezervace prostředků města na základě plánu jednání, 

- možnost generovat program do zvolené šablony, 

- možnost automaticky vygenerovat program dle bodů na jednání, 

- možnost generování pozvánky včetně příloh a rozeslání pozvánky členům kontrolního 

výboru, 

- možnost rozeslání pozvánky členům zastupitelstva včetně umožnění předkládání návrhů na 

projednání, 

- možnost rozeslání pozvánky členům finančního výboru včetně příloh, 

- možnost rozeslání pozvánky povinně pozvaným osobám včetně příloh, 

- možnost rozeslání informace o plánovaném jednání pro vedení města a sekretariát, 

- možnost úpravy obsahu bodů a změna jejich pořadí v seznamu do chvíle ukončení jednání, 

- v případě kontrolního výboru budou mít zastupitelé možnost nahlížení na již existující, 

materiály a podávání návrhů na plánované jednání i přes web, 

- možnost přenesení vazby na bod jednání do a z DZR, 

- možnost evidence anonymního výsledku hlasování (počet pro, proti, …), 

- možnost vkládání zápisu k bodu jednání, 

- po ukončení jednání se doplní materiály a přijaté návrhy na usnesení se očíslují, 

- po očíslování přijatých usnesení bude na základě přístupu zakázána jejich editace, 

- možnost vkládání a čtení příloh přes web, 

- možnost vkládání a čtení příloh přes pevného klienta, 

- možnost generování souhrnného zápisu do zvolené šablony, 

- možnost vložení veřejné (anonymizované) verze zápisu, 

- automatické zveřejnění anonymizované verze zápisu po příslušném přepnutí stavu jednání, 

- možnost vložení vygenerovaného zápisu na nejbližší jednání zastupitelstva města jako jeden 

z bodů.  

Vazby na specifické části IS města: 

- web města,  

- modul DZR, 

- modul Úkoly. 

 

5. Funkce Neprojektové aktivity 

Nová funkce Neprojektové aktivity vytvoří databázi aktivit s jednoduchým projektovým řízením 

pomocí workflow s možností třídění dle jednotlivých klíčových oblastí. Cílem je taktéž vytvořit 

napojení na jednotlivé části integrační platformy jako jsou úkoly, smlouvy emaily atd. K jednotlivým 
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neprojektovým aktivitám bude možno připojit email, přijatá a odeslaná korespondence z libovolné 

poštovní schránky zaměstnance, dále pak jednání, úkoly, smlouvy a faktury. Neprojektová aktivita 

půjde přiřadit k aplikaci dokumenty zastupitelstva a rady města. Taktéž bude vytvořena vazba na 

strategické řízení.  

Požadované vlastnosti:  

- číselník klíčové oblasti, 

- číselník workflow, 

- struktura - Šanon, Deska, Aktivity, Podaktivity– až 8 úrovní,  

- WF - začíná, řeší se, ukončeno/pohled podle WF, 

- možnost vytvoření/ připojení úkolu, 

- možnost vytvoření/ připojení emailu, 

- sestavy podle klíčových oblastí, 

- připojení souvisejících faktur podle zvoleného identifikátoru, 

- souhrn faktur za klíčovou oblast, 

- možnost připojení usnesení z DRZ, 

- upozornění odpovědné osoby o přírůstku dokumentu, 

- možnost změnit odpovědného ve vybraných dokumentech, 

- možnost přidat nebo odebrat osobu v rozšířeném přístupu do dokumentu, 

- možnost změnit vybrané dokumenty z veřejných na důvěrné a opačně, 

- možnost přidat jednání, přijatou a odeslanou korespondenci. 

Vazby na specifické části IS města: 

- modul DZR 

- modul Úkoly  

- modul Smlouvy 

- modul Objednávky  

- modul Porady, 

- modul Faktury 

- poštovní služby 

 

6. Funkce Hlasování k DZR 

Nová funkce Hlasování k DZR (Dokumenty Zastupitelstva a Rady) je doplněním funkcí k nové funkci 

(č.4) pro Jednání komisí a výborů. Nová funkce bude obsahovat prezentaci průběhu jednání a 

umožňovat hlasování na základě přihlášení do systému přes mobilní zařízení. V rámci řízení jednání 

by měl mít správce rovněž možnost vyvolávat a ukončovat hlasování. Výsledky hlasování by měly být 

automaticky evidovány v aplikaci.  

Na začátku jednání budou zobrazeny stěžejní informace o jednání. V rámci průběhu jednání bude 

možné dynamicky měnit prezentovaný výstup. Řízení průběhu jednání bude prováděno přes aplikaci 

ve stávajícím klientu IBM Notes. Prezentovaná část bude zobrazena přes web pouze v místní síti – 

v místě jednání.  

V rámci jednání budou zobrazeni přítomní uživatelé – uživatelé, kteří budou přes url odkaz 

(pozvánku) vyzváni k připojení. Při vyvolání hlasování budou připojení uživatelé vyzváni k hlasování. 
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Průběh hlasování bude prezentován na výstupu pro všechny přítomné. Po ukončení hlasování budou 

výsledky uloženy do systému. 

Požadované vlastnosti:  

- zobrazení přehledu informací přítomným, 

- zobrazení přehledu bude link na web, 

- na výstupu se budou zobrazovat informace o jednání, projednávaný bod a  jeho obsah, 

- při přepnutí na konkrétní návrh na usnesení se: 

o  bod sbalí,  

o zůstane jen jeho název, 

o zobrazí se obsah celého návrhu na usnesení, 

- při vyvolání hlasování se návrh na usnesení sbalí a ukáže se tabulka s přehledem hlasování, 

- řízení zobrazeného obsahu bude prováděno správcem jednání z aplikace klienta, 

- umožnění hlasování zúčastněným uživatelům prostřednictvím mobilního zařízení, 

- řízení vyvolání a ukončení hlasování: 

o vytvoří se dokumenty pro všechny přihlášené uživatele, 

o uživateli vyskočí okno s odkazem na jeho hlasování, nebo rovnou vyskočí okno s 

„hlasovacím lístkem“. 

 

Vazby na specifické části IS města: 

- modul DZR. 

 

7. Funkce Strategické řízení 

Nová funkce Strategické řízení v sobě integruje do jediného přehledu helpdesky, úkoly projekty, 

neprojektové aktivity a plán hlavních úkolů. V rámci řešení boudou integrovány datové pumpy, které 

vytvoří pro uživatele sumární sestavu, kterou bude možno datovými řezy podle různých entit 

zobrazovat pomocí sestav podle klíčových oblastí strategického plánu, kde bude možno sledovat jeho 

plnění z hlediska dokumentů i z hlediska finančního čerpání. 

V rámci funkcionality budou dopracovány klíčové oblasti do všech aplikací, které budou tvořit základ 

potřebných přehledů (HelpDesk, úkoly, Neprojektové aktivity, Plán hlavních úkolů, Smlouvy a 

faktury).  

Požadované vlastnosti:  

- číselní podle klíčových oblastí, 

- vykazování dle oblastí, 

- počet a proinvestování dle projektových a neprojektových aktivit, dle časového období, 

- vazba na Strategický plán města a jeho klíčové oblasti s definovanými indikátory, 

- možnost připojit email, 

- možnost odeslat email, 

- vazba na Akční plán, 

- číselník identifikátorů oblastí, 

- možnost editace Strategického plánu a jeho indikátorů, možnost naplňování projektovými i 

neprojektovými aktivitami, 

- možnost vytvoření úkolu ze strategického řízení, 
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- možnost vytvoření úkolu do plánu hlavních úkolů, 

- uživatelsky nastavitelná práva k dokumentům, 

- fulltextové vyhledávání, 

- možnost publikace plánů na web pro občana. 

Vazby na specifické části IS města: 

- modul HelpDesk,  

- modul Úkoly,  

- modul Neprojektové aktivity,  

- modul Plán hlavních úkolů,  

- modul Smlouvy,  

- modul objednávky,  

- modul Faktury,  

- modul Projekty. 

 

8. Elektronizace procesu Vnitřní předpisy 

Nová funkce zefektivní řízení a schvalování vnitřních předpisů s ohledem na zvýšení komfortu tvorby 

a oběhu dokumentu. Vstupní a výstupní informace v elektronických zadávacích formulářích se budou 

automaticky vyplňovat na základě předchozích událostí. Bude vytvořena vazba na materiály pro radu 

a zastupitelstvo, tak aby bylo možné sledovat předpisy vůči jednání.  

Požadované vlastnosti:  

- definice základních údajů (předkladatel, schvalovatel, připomínkovatel atd.), 

- definice workflow, 

- možnost vložení čísla usnesení, 

- možnost vytváření kategorií dokumentů, 

- nastavení vybraných povinných položek, 

- možnost vytvořit export do xls, 

- upozornění na uplynutí lhůty při připomínkování, 

- upozornění pro seznámení s dokumentem, 

- možnost zrychleného schvalování existujících dokumentů, 

- možnost vytvořit úkoly, 

- možnost vytvořit email s odkazem na dokument, 

- fultextové vyhledávání, 

- možnost vytváření sestavy podle tvůrců dokumentů, platnosti dokumentů, sumarizační, 

- Možnost doplnit nové zaměstnance do vybraných dokumentů a vygenerovat seznámení 

s dokumentem, 

- identifikace nová verze a revize dokumentů, 

- automatický přesun staré verze dokumentu do archivu, 

- připomínkování s hierarchií (posloupnost konverzace), 

- přístupová práva k dokumentu řízena uživatelsky, 

- možnost přidání osoby pro přístup, 

- možnost vložení přílohy, 
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- možnost odstranění vybraných osob z distribuční skupiny u vybraných dokumentů, 

- možnost ruční distribuce upozornění o nepřečtení dokumentu všem z distribuce, kteří se 

ještě neseznámili. 

 

Vazby na specifické části IS města: 

- modul Úkoly,  

- modul DZR,  

- modul Pošta. 

 

9. Funkce Synchronizace kontaktů mezi jednotlivými moduly IS 

Nová funkce Synchronizace kontaktů umožní sjednocení klíčových výrazů prostřednictvím 

zpřístupnění již existujících položek kartotéky kontaktů v GINIS uživatelům integrační platformy. 

Synchronizace kontaktních údajů umožní používaní jednotných výrazů pro kategorizaci záznamů 

napříč všemi moduly IS města. Automatizace přenosu položek mezi moduly a následný výběr výrazně 

sníží časovou náročnost oproti ručnímu plnění. 

Požadované vlastnosti:  

- automatická synchronizace kontaktů na pozadí, 

- možnost výběru klíčových výrazů ze seznamu, 

- vyhledávání v seznamu klíčových slov, 

- možnost nahlížení přes web/mobilní zařízení, 

- import kontaktu do soukromých kontaktů pošty, 

Vazby na specifické části IS města:  

- modul GINIS kartotéka,  

- modul DZR, 

- modul Komise a výbory, 

- modul kontakty. 

 

10. Funkce Synchronizace modulů Personalistika, Docházka, Organizační struktura, Vyvolávací 

a rezervační systém a agenda Hodnocení 

Nová funkce Synchronizace Personalistika, Docházka, Organizační struktura, Vyvolávací a rezervační 

aplikace zajistí automatickou synchronizaci údajů mezi jednotlivými moduly. Díky jednotnému 

seznamu napříč systémy dojde k usnadnění práce s informacemi a bude zajištěno použití stejných a 

vždy aktuálních údajů. Na základě definovaných stavů bude probíhat zápis, změna a zneplatnění 

personálních údajů z personálního modulu. Datová pumpa bude tyto informace zprostředkovávat 

procesní platformě. Tyto informace budou sloužit jako zdroj dat stejně tak i docházkovému modulu. 

Požadované vlastnosti:  

- založení zaměstnance v modulu Personalistika, 

- přenesení dat do Organizační struktury a Založení zaměstnance v Docházce 

- zaslání informace administrátorům o založení nového zaměstnance, případně definováno 

kam má mít přístupy, 

- zneaktivnění - zrušení zaměstnance v Personalistice - odebrání z Organizační struktury, 
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- zobrazení veřejných a kontaktních údajů na webových stránkách města, 

- možnost definice pozice s možností volby zda a od kdy se má nabídnout v seznamu,  

- měsíční výstupy vyhodnocení docházky dle definované šablony, 

- automatická synchronizace položek na pozadí, 

- možnost výběru klíčových výrazů ze seznamu, 

- vyhledávání v seznamu klíčových slov, 

- možnost zástupného zadávání položek vázaných na osoby mimo integrační platformu, 

- možnost evidence: 

o hodnocení zaměstnance, 

o evidence odborné přípravy, 

o evidence přidělených prostředků, úkolů apod. 

 

Vazby na specifické části IS města: 

- modul GINIS personalistika,  

- modul Kontakty 

 

Typ licencování: 

V rámci projektové realizační aktivity PRA-4 budou vytvořeny nové funkcionality s využitím stávajících 

licencí integrační platformy interních procesů. 

 

PRA-5 Zpřístupnění vybraných informací na portál občana a portál úředníka   

A – Funkce zpřístupnění údajů z ekonomického modulu IS města 

Bude realizována funkce umožňující prostřednictvím webového prohlížeče zpřístupňovat údaje 

evidované v ekonomickém modulu IS města zkontrolovat například stav závazků a možnost získání 

vybraných informací z úřadu týkající se občana a jeho podání nebo přehledu závazků. 

Uživatelé tak získají možnost nahlížet na stav svých pohledávek (poplatek za komunální odpad, 

poplatek za psa) a zadávat požadavky na změnu těchto pohledávek bez nutnosti navštívit příslušný 

úřad. U každé pohledávky se bude zobrazovat historie proběhlých plateb i informace o splatnosti 

dosud neuhrazených předpisů, včetně údajů důležitých pro provedení platby (bankovní účet, 

variabilní symbol, atd.). Platbu bude možné zadat i sejmutím QR kódu v mobilní aplikaci 

internetového bankovnictví. Vedle pohledu na stav pohledávek bude dostupná možnost zasílání 

upozornění na blížící se splatnost předpisu buď formou e-mailu nebo prostřednictvím SMS zprávy na 

e-mailovou adresu resp. telefonní číslo, které občan zadá při registraci k této službě.  

Požadované vlastnosti: 

- propojení se stávajícím ekonomickým modulem IS města, 

- integrace do portálu občana, 

- připravenost na možnost prokázání a ověření totožnosti klientů, kteří přistupují k službám 

portálu pro registrované uživatele v garantovaném systému národní identitní autority (NIA), 

- možnost elektronické notifikace na emailovou adresu, 

- on-line náhled na data týkající se občana, 

- on-line zobrazení dat využívající zabezpečenou architekturu, 

- jednoduché a intuitivní ovládání. 
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Vazby na specifické části IS města: 

- AIS GINIS 

 

B – Funkce zpřístupnění údajů z integrační platformy IS města 

Bude realizována funkce umožňující prostřednictvím webového prohlížeče zpřístupňovat údaje 

z integrační platformy interních procesů na portál úředníka a portál občana. 

Přístup bude umožněn přes klienta IBM Notes (pro interní uživatele), nebo přes web (pro občany). Na 

základě úrovně přístupu a přístupové role se uživatelům zobrazí příslušný obsah.  

Pro realizaci této funkce bude ve stávající infrastruktuře vytvořen server, který bude umístěn v DMZ. 

Na tento server bude umožněn přístup z internetu. Předávání informací mezi serverem v DMZ a 

servery v intranetu bude umožněno pouze prostřednictvím povolených portů na určené IP adresy.  

Požadované vlastnosti:  

- členění přístupu: 

o interní úředník -  zaměstnanci s poštovní schránkou, 

o externí úředník - Zastupitelé, Komise, apod. bez poštovní schránky, 

o externí - registrovaní občané, 

o anonymní přístup, 

- základní rozdělení zobrazení - budou vždy definovány moduly podle rolí: 

o web pro zastupitele (Notes / Externí – přihlášený uživatel), 

o web pro komise (Notes / Externí – přihlášený uživatel), 

o web pro veřejnost (občan – přihlášený uživatel), 

o web pro úředníka, 

o web pro anonyma (občan – Anonym), 

- jednotlivé moduly - půjdou přiřadit k roli: 

o DZR (funkce Dokumenty zastupitelstva a rady), 

o Výbory a komise, 

o Přehled projektů, 

o Strategický plán - všichni uvidí stejná data (veřejné informace), 

o Pracovní list – interní: 

 Docházkový list (přítomnost, píchačka) - interní, 

 Smlouvy (GINIS) - všichni uvidí stejná data (veřejné informace), 

 Rozpočet (GINIS) - všichni uvidí stejná data (veřejné informace), 

 Poplatky (GINIS) – DDP (Daně, dávky a poplatky) - přihlášení občané - Předpisy 

plateb, 

 Kontakty - interní úředník - funkce pro vyhledávání kontaktů, 

 IBM Connections - odkaz pro interní, 

o GIS – mapový portál, 

o Formuláře online. 

 

Doporučený typ licencování: 

- serverová multilicence 
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PRA-6 Elektronizace sledování a vyhodnocování docházky   

Pro zpřehlednění a zjednodušení práce při elektronické identifikaci osob v oblasti evidence pracovní 

doby a následného vyhodnocení s možností exportu informací do mzdového systému GINIS a pro 

zjednodušení vedení společných agend o pracovnících, žádankách v pracovním listu s napojením na 

ostatní provozované systémy a aplikace v Lotus Notes, bude pořízena sw aplikace. Docházková 

aplikace umožní pořizování informací o pohybu jednotlivých pracovníků na pracovišti, vyhodnocení 

dat jednotlivých pracovníků, korekci dat vedoucími, výstupní sestavy a s integrací do IS města. 

Docházková aplikace bude pořízena včetně HW docházkový snímačů – 3 ks umístění do jednotlivých 

budov MěÚ: 

- náměstí Husovo 70, 

- náměstá Arnošta z Pardubic 56. 

Požadované vlastnosti:  

- automatické oline vyhodnocený docházky dle zákoníku práce, 

- vytváření měsíční uzávěrky docházky a její schvalování – Vedoucí, Mzdová účetní, 

exportovatelné do modulu mezd GINIS, 

- výstupní sestavy pro kontrolu a tisk dat – PDF, XLS, CSV, 

- možnost zobrazení veškerých příchodů, odchodů a nepřítomností pracovníků, 

- logování změn pořízených dat, 

- kontrola a signalizace chybných nebo neúplných záznamů, 

- možnost manuálního doplnění chybějících údajů nadřízeným pracovníkem, 

- hromadné generování dnů nepřítomnosti pro zvolené období a pracovníka, 

- zobrazení rozdílu mezi odpracovanou dobou a fondem pracovní doby – saldo, 

- sledování zůstatky dovolené, 

- možnost generování různých příplatků (např. noční, odpolední apod.), 

- nastavení různých modelů pracovních dob a způsobů jejich vyhodnocování, 

- sledovatelnost aktuálního stavu zaměstnanců v daném čase – dostupný pro všechny 

zaměstnance – zobrazení přes webové rozhraní nebo modulu Lotus Notes, 

- export vyhodnocených dat do mzdového systému GINIS 

- webový přístup do aplikace  

- nastavení přístupových práv pro jednotlivé úrovně uživatelů: čtení, zápis, editace, 

- synchronizace dat mezi aplikací docházka a pracovním listem (žádanky) Lotus Notes bude 

prováděn zápisem dat do modulu docházky po schválení dané události vedoucím 

pracovníkem, 

- synchronizace základních informací o pracovnících bude řešena přes organizační strukturu 

aplikace Lotus Notes – předání dat. 

Vazby na specifické části IS města: 

- Napojení na modul Pracovní list a Organizační struktura 

- Mzdový modul GINIS 
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- Aplikace Vyvolávací a objednávky 

Typ licencování: 

- uživatelská licence pro 100 zaměstnanců. 

 

PRA-7 Elektronizace agend městské policie 

Elektronizací a automatizací všech potřebných procesů dojde ke zkvalitnění výkonu a sledovatelnosti 

činnosti MP města. 

Požadované vlastnosti:  

- splnění povinností legislativy úplnou elektronizací procesů MP, 

- vedení přehledné evidence přestupků, včetně pachatelů, svědků, poškozených, 

oznamovatele, dalších údajů a údajů o vozidle. 

- v seznamu vyhledaných přestupků možnost rychlého přepnutí na detail konkrétního 

přestupku, 

- evidence základních údajů o přestupku a pachateli, termíny a lhůty, způsob vyřízení a 

finanční údaje (pokuta a vedlejší výdaje), evidence svědků a poškozených k danému 

přestupku, 

- vyhledávání přestupků dle různých kritérií, samostatný výběr přestupků bez uvedeného 

pachatele a uzavřených přestupků (u přestupku je možné uzavřením zamezit dalším úpravám 

přestupku), 

- starší přestupky jsou předávány do archívu se samostatným přístupovým oprávněním, 

- přes evidenci pachatelů lze nahlížet na osobu a všechny její přestupky z evidence, 

- kontrola termínů výzev a lustrace vozidla nebo nezaplacených pokut, 

- vytváření a evidence dokumentů k přestupku dle systémových nebo uživatelských vzorů – 

výzva, záznam, potvrzení, protokol, oznámení, svodka a denní hlášení, 

- zadání informace o měřidlech do zdrojového číselníku + následné využití v záznamu o 

přestupku, 

- evidence a tvorba denních hlášení a svodky (v textovém editoru dle vzoru), 

- evidence vozidel – podrobnější údaje k vozidlu, kterým byl spáchán dopravní přestupek. 

Evidovat lze i osoby (např. majitel, provozovatel, řidič) – s vazbou na evidenci přestupků. 

- evidence kol – kola hlášená (zaevidovaná Městskou policií), kola kradená – nahlášení ztráty, 

kola kontrolovaná. 

- evidence vydaných bloků, vybraných a odevzdaných pokut – za jednotlivé měsíce a po 

jednotlivých strážnících, 

- přístup do centrálních databází: 

o Základní registry pro ztotožnění osob, 

o ISEP, 

o Centrální registr vozidel, 

o ověřování on-line RZ v databázi Odcizených motorových vozidel a osoby v databázi 

Osob, 

o datbáze v pátrání (DB MVČR) - s využitím eGON Service Bus, 
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- funkce tísňové linky MP, včetně případných komponent telefonní ústředny a koncových 

zařízení. 

 

Požadované vlastnosti mobilní aplikace: 

- použití strážníky v terénu na mobilních dotykových zařízeních s operačním systémem 

Android, 

- možnost zápisu dopravního přestupku včetně RZ vozidla, času, polohy a fotografií, 

- možnost zápisu dalších typů přestupků včetně času, polohy a fotografií, 

- možnost vyhledání a doplnění již evidovaného / nevyřešeného přestupku, 

- zjišťování údajů o vozidlech a osobách, 

- přístup do centrálního registru přestupků, 

- přístup do databáze pohřešovaných a hledaných osob s využitím eGON Service Bus, 

- bezdrátový přenos dat do serverové centrální agendy MP. 

 

Vazby na specifické části IS města: 

- modul Spisové služby,  

- modul Přestupků,  

- modul Příjmů (poplatky). 

Typ licencování: 

- uživatelská licence pro 10 zaměstnanců. 

 

PRA-8 Vyvolávací a rezervační systém  

Tato projektová realizační aktivita byla zahájena již v roce 2016 z důvodu časového plánování 

drobných stavebních úprav souvisejících s instalací terminálů a elektroinstalace. Ve výběrovém řízení 

byl vybrán dodavatel řešení a byla realizována dodávka vyvolávací technologie (terminály, řídící 

aplikace a drobné stavební úpravy místnosti pro odbavení klientů na odboru dopravy v budově 

Arnošta z Pardubic č. 56. Dokončení a plná funkčnost bude realizována propojením vyvolávacího a 

rezervačního systému na IS města, konkrétně na modul hodnocení integrační platformy interních 

procesů. Data z rezervačního modulu budou využívána modulem Hodnocení pro sledování vytížení 

referentů na přepážce dopravního odboru a budou sloužit i pro hodnocení těchto pracovníků. 

Rozsah realizace: 

Požadované vlastnosti:  

- možnost sledování a vyhodnocování počtu odbavených úkonů z rezervačního systému, 

- vytváření sestav výkonu pro zvoleného referenta, 

- sledování průměrné doby potřebné pro odbavení jednoho klienta, 

- sledování počtu odbavených klientů podle zvoleného typu úkonu, měsíce a roku. 

 

Vazby na specifické části IS města: 

- modul Hodnocení. 

 

Typ licencování: 
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- uživatelská licence pro 10 zaměstnanců. 

 

 

 

Společně pro PRA-1 až PRA-8: Rozšíření serverové, datové a komunikační infrastruktury 

 

K dosažení uvedených specifických cílů projektu reprezentovaných projektovými realizačními 

aktivitami 1 – 8 bude zapotřebí rozšířit serverovou, datovou a síťovou infrastrukturua zajistit  tak 

dostatečný výkon a stabilitu informačního systémů.  

 

Servery 

Inovace bude zahrnovat dva fyzické servery s dostatečným výkonem, které budou provozovány jako 

virtualizační servery datového centra v budově č. 56. Na těchto serverech budou následně 

provozovány virtuální aplikační servery pro jednotlivé aplikace informačního systému. Stávající 

virtualizační servery budou přesunuty do druhé lokality v budově č. 70, kde doplní jeden virtualizační 

server, tím bude v datovém centru v budově č. 70 zajištěna vysoká dostupnost na úrovni virtualizace. 

S ohledem na inovaci páteřní datové sítě na 10Gb provoz, která je plánována v rámci tohoto 

projektu, bude každý ze tří stávajících virtualizačních serverů modernizován dvěma dvouportovými 

síťovými adaptéry s datovou propustností 10Gb, celkem tedy v počtu šesti kusů. 

 

Požadované parametry každého serveru: 

- provedení rack mount, 

- 2x CPU, s výkonem jednoho procesoru minimálně 12822 bodů v testu Passmark CPU Mark 

uvedený na adrese http://www.cpubenchmark.net, 

- 64-bit architektura, 

- 12 slotů pro RAM osazené 128GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank,  s (min. 32GB moduly), 

- 4x 1Gb LAN RJ-45 porty, 

- 2x 10Gb síťový adaptér – každý osazený 2x SFP+ moduly, 

- 2x HBA adaptér 8Gb FC – každý osazený 1x FC SFP modulem, 

- bez HDD, 

- interní optická jednotka DVD, 

- interní dual SD modul osazený 2 x 8GB SD kartami s podporou zavádění hypervisoru a 

failoveru, 

- duální, hot-plug redundantní zdroj min. 750W, 

- podpora nejrozšířenějších operačních systémů (Windows, Linux)  

 

Požadované parametry pro každý z rozšiřujících 10Gb síťových adaptérů: 

- 10Gb síťový adaptér s dvěma 10Gb porty osazenými SFP+ moduly. 

 
Licence OS: 

http://www.cpubenchmark.net/
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Serverový operační systém 64bit, plně kompatibilní se stávajícím serverovým prostředím (možnost 

připojení do stávající domény a migrace stávajících serverů a aplikací), OS v poslední dostupné verzi, 

licence pro 2CPU, resp. 16 jader bez omezení počtu instalovaných virtuálních serverů.  

 

Datové úložiště 

Vzhledem ke stále zvyšujícímu se podílu digitálních dokumentů a elektronické komunikace, je 

zapotřebí zajistit kromě výpočetního výkonu i dostatečnou kapacitu datového úložiště.  Stávající 

datové úložiště již nevyhovuje svou kapacitou (13TB hrubé kapacity) a výkonem, je morálně i fyzicky 

zastaralé a jeho rozšíření je již neekonomické. K zajištění dostatečné kapacity a výkonu bude pořízeno 

nové datové úložiště s celkovou hrubou kapacitou 30TB. 

Stávající datové úložiště v budově č. 56 bude přesunuto do datového centra v budově č.70, kde bude 

plnit především úlohu záložního datového úložiště. 

Požadované parametry datového úložiště: 

- provedení rack mount, 

- 25x 1,2TB SAS 10000rpm, hot-plug, 

- Management přes webové rozhraní, 

- Duální, redundantní FC řadič se čtyřmi FC/8Gb porty, 

- Licence pro nativní replikaci LUN mezi stávajícími datovými úložišti. 

SAN přepínač 

Pro zajištění konektivity a komunikace na úrovni SAN bude pořízen SAN Fibre Channel přepínač. 

Požadované parametry SAN přepínače: 

- Technologie Fibre Channel min. 8Gb, 

- Minimálně 8 portů licencovaných a osazených moduly SFP. 

UPS 

V případě neočekávaných výpadku elektrické energie je zapotřebí zajistit provoz hardwarové 
infrastruktury po celou dobu výpadku nebo během tohoto výpadku zajistit legitimní vypnutí 
dotčených hardwarových systémů. Z tohoto důvodu budou pořízeny dva záložní zdroje napájení 
s dostatečnou kapacitou baterií potřebnou k udržení chodu hardware po dobu výpadku elektrické 
energie, případně po dobu potřebnou k zajištění vypnutí hardware. 
Požadované parametry každé UPS: 

- provedení rack mount, 

- Min. výkon 5kVA, 

- modul pro management s možností měření teploty a vlhkosti vzduchu, 

- kompletní management přes web, 

- monitoring UPS, automatické zasílání emailů, podpora SNMP. 

Virtualizační prostředí 

Z důvodu rozšíření virtuální farmy bude pořízeno rozšíření softwarové virtualizační platformy, které 

zajistí centralizovaný monitoring a správu serverů, vysokou dostupnost serverů i aplikací. Je 

požadována licence pro 6 CPU s rozhraním pro centrální správu a podporou pět let. 

Požadované vlastnosti: 

- centralizované řízení a sledování výkonnosti, 

- automatizovaná správa záplat pro virtuální servery, 
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- zprostředkování virtuálním strojům přístup do sdíleného úložiště (Fibre Channel, iSCSI, 

apod.), 

- poskytování dynamické alokace kapacity sdíleného úložiště, 

- možnost integrace s produkty třetích stran na ochranu dat, 

- nástroj pro konverzi fyzických serverů a běžných virtuálních strojů třetích stran do 

podporovaného formátu virtuálního stroje, 

- softwarová funkce průvodce instalací nasazení virtualizace, správa oprav pomocí webového 

prohlížeče, 

- migrace virtuálních strojů za běhu mezi fyzickými servery. 

 
Zálohování 

Z důvodu zajištění zálohování dat a virtuálních serverů je požadováno pořízení zálohovacího 

software, licence zálohovacího software musí pokrýt dva nově pořizované fyzické servery. 

 
Monitoring sítě 

Vzhledem ke stoupající kybernetické kriminalitě a počtu kybernetických útoků je zapotřebí mít 

možnost sledovat a vyhodnocovat síťový provoz, a tak zajistit odhalení vnějších i vnitřních 

bezpečnostních hrozeb. Aby bylo možné sledovat, vyhodnocovat a včas odhalovat rizika a anomálie 

na datové síti, je plánováno pořízení monitorovacího systému datové sítě. Monitorovaný provoz 

bude sledován pomocí dvou virtuálních 10Gb sond a jedné fyzické 1Gb sondy v kombinaci s optickým 

TAP modulem. Tyto sondy budou následně vytvářet NetFlow/IPFIX a odesílat je na virtuální server, 

který bude sloužit jako centrální datové úložiště pro NetFlow/IPFIX a na tomto serveru bude také 

docházet k vyhodnocení monitorovaného síťového provozu.  

Požadované vlastnosti: 

- 2x virtuální sonda s minimálně jedním 10Gb monitorovacím portem, 

- 1x fyzická sonda se čtyřmi 1Gb monitorovacími porty, osazenými SFP moduly, 

- 1x virtuální server pro centrální ukládání NetFlow/IPFIX ze sond, 

- 1x optický TAP modul, 

- sondy musí vytvářet NetFlow/IPFIX statistiky, 

- podpora monitoringu vyšších vrstev OSI modelu (L7), 

- zaznamenávání dat v reálném čase, 

- podpora pro IPv4, IPv6, VLAN, MPLS a GRE, 

- sonda musí být neviditelná“ na L2 a L3 vrstvě OSI modelu, 

- monitoring sítě bez nutnosti instalace agentů, 

- automatická detekce anomálií datového provozu. 

 

Centrální úložiště logů 

Zzařízení a systémy různých výrobců generují mnoho důležitých informací s rozdílnou dostupností. 

Sjednocení informací z mnoha zdrojů a jejich přeložení do snadno pochopitelného formátu, nastavení 

pevných pravidel nakládání s těmito informacemi a jejich nezpochybnitelné ukládání je proto 

předpokladem pro efektivitu bezpečnostních i operačních činností. Z důvodu sjednocení těchto 

důležitých informací, jejich přehledné interpretace a tím i správného vyhodnocení bude pořízen 

nástroj pro centralizovanou správu událostí a logů. 



 

    Strana 50 z 110 

 

Požadované vlastnosti: 

- centrální úložiště logů, 

- centrální přehled s dashboardy, 

- forenzní analýza a rychlé vyhledávání, 

- korelace událostí, 

- alerting a reporting, 

- sjednocení formátu logů, 

- dlouhodobé uložení, 

- plní požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a ČSN ISO 27001 pro pořizování auditních 

záznamů, 

- uchování logů pro předložení organizacím zabývajících se bezpečností CESNET CERST a CIRST 

nebo  Policii ČR, 

- ukládání logů ze všech síťových a bezpečnostních zařízení, serverů, stanic, 

- předcházení ztrátě kritických dat, 

- sběr logů pro řešení provozních problémů a bezpečnostních incidentů, 

- intuitivní a rychlé vyhledávácí rozhraní, 

- ověření přijetí záznamu do úložiště (pokud je podporováno odesílajícím zařízením), 

- ověření identity zdroje záznamů, aby nemohl být záznam podvržen (pokud je podporováno 

odesílajícím zařízením). 

 

Správa adresního prostoru 

Pro zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti je plánováno pořízení nástroje pro zvýšení efektivity 

správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích. Nasazením tohoto 

nástroje je mimo jiné očekáváno výrazné zjednodušení práce síťových administrátorů, podstatné 

zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu základních síťových služeb sítě (DNS, DHCP), možnost 

jednoznačně identifikovat jednotlivá zařízení v síti a jejich aktuální umístění, získávání aktuálních 

informací o adresním prostoru v přehledné formě. 

Požadované vlastnosti: 

- integrovaný systém správy IP adresního prostoru, L2 monitoringu sítě, DHCP a DNS služeb, 

- centralizované zálohování konfigurací aktivních prvků, 

- sofistikované IP adresní plánování (IPAM), 

- možnost integrace systému s řešením behaviorální analýzy sítě, 

- centralizované distribuované řešení, 

- integrovaný DHCP, DNS server a Rádius server, připravený na distribuované nasazení řízení 

přístupu do sítě, 

- komunikace s aktivními prvky, 

- pokročilý L2 monitoring, 

- utilizace aktivních prvků na úroveň portu, 

- přiřazení zařízení ke konkrétnímu portu aktivního prvku, 

- možnost zavedení NAC funkcionality - formou 802.1x/MAC autentizace s následným 

přiřazením VLAN (autorizace). 
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Síťová infrastruktura 

Nově navrhovaná síťová infrastruktura by měla odpovídat současným trendům v budování 

moderních LAN a TC. Kromě zajištění dostatečně kvalitní a bezpečné komunikace koncových zařízení 

se servery v LAN či službami v internetu, se důraz klade především na stále větší požadavky na 

přenosovou kapacitu a kvalitu spojení mezi jednotlivými součástmi technologických center. Proto je 

nutné budovat moderní páteřní sítě s přenosovou kapacitou minimálně 10G, zatímco přístupové části 

menších sítí můžou i nadále dostatečně spolehlivě fungovat i na 1G.  

Požadované vlastnosti: 

- centrálním prvkem sítě je trojice L3 10G přepínačů zapojených do stacku, která slouží jako 

agregační vrstva pro připojení jednotlivých přístupových a VoIP přepínačů v budově města 

č.p. 56 a č.p. 1, 

- k propojení jednotlivých komponent technologického centra  v budově č.p. 56, k propojení se 

záložní serverovnou v budově č.p. 70 a k propojení s firewallem zajišťujícím konektivitu do 

internetu, 

- jednotlivé komponenty sítě v budově č.p. 70 jsou propojeny dvojicí L2 10G přepínačů 

zapojených do stacku, který slouží také jako agregační vrstva pro přístupové a VoIP přepínače 

v budově č.p. 70 a k propojení do výše uvedeného L3 stacku v technologickém centru 

v budově č.p. 56, 

- 10G spoje mezi technologickým centrem v budovách č.p. 56 a č.p. 70 jsou optické s využitím 

linkové agregace, 

- 1G spoje mezi přístupovými a agregačními přepínači jsou převážně optické a všechny 

využívají linkové agregace, 

- perimetr LAN je tvořen firewallem, který je propojen s trojicí L3 agregačních přepínačů 

v budově č.p. 56 

 

 

Popis realizace vedlejších aktivit projektu popis ukončení realizace projektu 

Vedlejší aktivity projektu a jejich výstupy budou hmotné a nehmotné, proběhly stavební úpravy. 

Povinná publicita v požadovaném rozsahu bude realizována z vlastního rozpočtu města. Náklady 

spojené s vyškolením uživatelů, které nejsou uznatelnými výdaji, budou řešeny v rámci výběrových 

řízení a budou obsaženy ve smlouvách s dodavateli dílčích řešení. 

Vedlejšími aktivitami projektu budou: 

- Studie proveditelnosti projektu 

-  Koncová zařízení PRA-8 

- Dokumentace k výběrovým řízením na realizaci projektu 

- Technické poradenství 

Realizace projektu bude ukončena naplněním všech popsaných aktivit v požadovaném rozsahu. 

Ukončení realizace projektu bude formálně provedeno podpisem akceptačních protokolů na 

jednotlivá dílčí plnění a plnění celků od jednotlivých dodavatelů. Bude vypracována „Závěrečná 

zpráva za celé období realizace projektu“ dle přílohy č. 7, „Závěrečné vyhodnocení akce“ dle přílohy 



 

    Strana 52 z 110 

 

č. 9 a bude podána “Žádost o platbu“ dle přílohy č. 29 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 

IROP.   

 

5.11. Časový harmonogram realizace podle etap 

 

Časová období a jejich náplň a návaznost  

Harmonogram projektu je navržen s ohledem na termíny pro podání žádosti o dotaci, zákonné 

termíny pro výběr realizátora projektu a vlastní předpokládané termíny pro realizaci projektu jako 

jedno etapový. Realizační etapa v souladu s pravidly výzvy byla zahájena 1.12.2016. 

 

Časová charakteristika projektu 

Fáze projektu Období 

Přípravná fáze realizační etapy 12 / 2016 – 10 / 2017 

Realizační fáze realizační etapy 4 / 2018 – 11 / 2018 

Fáze udržitelnosti projektu 1 / 2019 – 12 / 2023 

 

Hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu. 

 

do 31. 10. 2017   příprava zadávací dokumentace 

do 31. 1. 2018   schválení zadávací dokumentace  

 

 

Realizační fáze projektu: 

 1. 2. 2018         vyhlášení veřejné soutěže  

 5. 3. 2018                 termín k podání nabídek  

 8. 3. 2018                  vyhodnocení nabídek  

 14. 3. 2018                 schválení výsledku soutěže v Radě města 

 30. 3. 2018   lhůta pro podání námitek 

 do 1. 4. 2018                 datum uzavření smlouvy a zahájení plnění  

 do 30. 6. 2018   instalace HW technologie  

 do 30. 9. 2018          zkušební provoz technologie  

 1. 4. 2018 - 31. 10. 2018    implementace řešení – projektové aktivity 1 až 8 

 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018         testovací provoz 

 1. 12. 2018        zahájení produktivního provozu  

 do 15. 12. 2018   vyhodnocení realizační fáze a žádost o platbu dotace  

 

1. 1. 2019 - 31. 12. 2023  doba udržitelnosti projektu 

Harmonogram byl upraven s ohledem na posuny termínů v průběho hodnocení žádosti o dotaci. 
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5.12. Identifikace dopadů projektu 

 

Realizace projektu „Nové funkce IS města Český Brod“ bude mít dopad na zkvalitnění informatizace 

celého správního obvodu. Dojde k implementaci nových funkcionalit, které ve stávajícím IS města 

nejsou implementovány a k zefektivnění informačního systému města Český Brod, zvýšení úrovně 

digitalizace procesů a oběhu dokumentů, zvýšení dostupnosti informací nutných pro efektivní řízení 

úřadu (vedení úřadu, členové zastupitelstva) i každodenní práce jednotlivých úředníků.  

 

Dopady na veřejnost: 

- zvýšení a zjednodušení možnosti elektronické komunikace s úřadem – nové funkce v portálu 

občana, 

- možnost elektronického přístupu ke zveřejňovaným dokumentům včetně vyhledávání 

v dokumentech na elektronické úřední desce, 

- pozitivnější vnímání práce městské policie díky úspoře času v mobilních agendách – agendy 

městské policie. 

Dopady na vedení města: 

- zjednodušení získávání podkladů pro rozhodování díky elektronizaci dokumentů a užívání 

nástrojů business inteligence v integrační platformě interních procesů,  

- možnost elektronicky vyhodnocovat a řídit ekonomické ukazatele – elektronizace 

schvalování, finančního řízení, 

- personální řízení a vyhodnocování – docházkový a vyvolávací systém. 

Dopady na práci úřadu: 

- úspora kancelářského materiálu díky elektronizaci procesů – prakticky všechny agendy, 

- úspora času díky využívání výsledků projektu – nové funkce spisové služby, nové funkce 

portálu úředníka, elektronizace schvalování, finančních procesů, personálního řízení a 

vyhodnocování, úřední deska,  

- zvýšení efektivity práce při zadávání veřenných zakázek vlivem úplné elektronizace procesu, 

- sledování hospodaření příspěvkových organizací – Elektronizace schvalování, finančního a 

personálního řízení, elektronizace agend městské policie. 

Realizací projektu bude dosaženo zejména:  

- integrace nových funkcí se stávajícími agendami, 

- elektronizované činnosti (agendy, služby) veřejné správy, 

- možnosti vyhodnocení efektivity vykonávaných činností,  

- vytvoření potřebné vazby mezi jednotlivými objekty systému, 

- zvýšení efektivity kontrolních funkcí, 

- zvýšení dostupnosti správných informací ve správný čas. 

Bude umožněno provozování zejména: 

- nových služeb provozovaných pro potřeby samosprávy města a jeho organizací, 
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- vlastních aplikací pro potřebu města a jeho organizací, 

- výhledově dalších typových projektů samosprávy města pro potřeby obcí ve správním 

obvodu ORP. 

Účelem realizace projektu jako celku je úprava informačního a procesního systému územně 

samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních 

informací).  

 

Hlavní aktivity projektu: 

Projekt bude realizován v logicky samostatně realizovaných funkčních celcích – projektových 

realizačních aktivitách (PRA-1 až PRA-8) popsaných v kapitole 5.10. 

 

Klíčové kroky projektu: 

Klíčovými kroky projektu jako celku jsou: 

 projektový záměr, 

 vypracování Studie proveditelnosti a žádosti o dotaci, 

 schválení Studie proveditelnosti a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace RM, 

 podání žádosti o poskytnutí dotace, 

 výběrové řízení na dodavatele technologických komponent a softwarových řešení  

 instalace a implementace HW, SW a technologických komponent, 

 školení administrátorů, 

 ověřovací (testovací) provoz služeb, 

 školení správců a uživatelů agend, 

 ověřovací (testovací) provoz integračních komponent a systémů, 

 řízení projektu, administrace projektu vůči poskytovateli dotace po dobu realizace projektu, 

 rutinní provoz služeb po dobu udržitelnosti projektu, 

 provoz a administrace projektu vůči poskytovateli dotace po dobu udržitelnosti projektu, 

 obnova služeb po vypršení doby udržitelnosti projektu. 

 

5.13. Návaznost projektu na další aktivity žadatele 

 

Projekt „Nové funkce IS města Český Brod“ navazuje na projekt „Konsolidace IT a nové služby TC obcí 

pro Město Český Brod“, realizovaný v rámci výzvy IOP č. 22 v  programovém období 2007 – 2013 řadu 

malých dílčích projektů rozšíření informačního systému města, které byly financovány z vlastních 

prostředků města. Žadatel plánuje realizovat dotační projekt zaměřený na zvyšování kvalifikace a 

vzdělanosti úředníků, kteří budou jedněmi z konzumentů výstupů plánovaného projektu.  
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6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 
 

Realizací projektu budou úplně nebo částečně eliminovány identifikovány některé hrozby a slabé 

stránky IS města Český Brod popsané v kapitolách 5.2 až 5.6 včetně jejich vazeb na projekt a budou 

využity některé pozitivní skutečnosti označené jako příležitosti. 

Potřeba realizace projektu jako celku vyplývá z reálných potřeb rozšíření služeb města poskytovaných 

prostřednictvím informačního systému města. Všechny ve studii popsané projektové realizační 

aktivity budou nahrazovat manuálně vykonávané činnosti elektronickými a tím přispějí k: 

- zvýšení efektivity činností úředníků a výkonu agend, 

- zvýšení efektivity komunikace úřadu interně nebo externě,  

- zlepšení plánování, vyhodnocování zejména v oblasti řízení financí a personálního řízení,  

- přizpůsobení činnosti úřadu legislativním požadavkům a legislativním změnám.  

 

Odstranění zmíněných problémů vyžaduje vynaložení prostředků nejen na implementaci 

odpovídajícího SW , ale také na zajištění potřebného HW. Řešení uvedených problémů jednorázovou 

investicí je pro město výhodné, ale z vlastních prostředků města téměř nerealizovatelné. Proto byla 

k odstranění problémů zvolena strategie W-O vycházející ze SWOT analýzy. Tato strategie 

představuje eliminaci slabých stránek daných problémy za využití příležitostí, mezi kterými je 

nejvýznamnější dotace z prostředků výzvy 28 IROP. 

 

Výchozí stav pro jednotlivé části (PRA-n) a cílový stav po realizaci jsou popsány v následující tabulce: 

 

No Projektová realizační aktivita Výchozí stav Cílový stav 

1 Nové funkce elektronické 

spisové služby 

Nejsou řešeny Plně digitalizovaný a elektronický oběh 

dokumentů, naplnění efektivní 

komunikace s občany 

2 Nové funkce ekonomické části 

IS města 

Nejsou řešeny Elektronizované procesy pro finanční 

řízení a vyhodnocování 

3 Elektronizace zadávání 

veřejných zakázek 

Pouze manuální a papírový 

proces 

Plně elektronický a konsolidační nástroj 

pro zadávání veřejných zakázek 

4 Nové funkce integrační 

platformy interních procesů  

Nejsou řešeny Plně elektronický a konsolidační nástroj 

pro finanční a manažerské řízení  

5 Zpřístupnění vybraných 

informací na portál občana a 

portál úředníka 

Není řešeno Elektronizace procesů oboustranného 

předávání dat a komunikace s občany 

6 Elektronizace sledování a 

vyhodnocování docházky 

Není řešeno Elektronický nástroj pro sledovánní a 

vyhodnocování docházky s vazbou na 

mzdy a personální řízení 

7 Elektronizace agend městské 

policie 

Agendy nejsou 

elektronizovány 

Elektronizace a  automatizace  všech 

potřebných procesů a agend MP 

8 Vyvolávací a rezervační systém Není řešeno Elektronický nástroj pro sledovánní a 

vyhodnocování zpracování odbavení 

klientů s vazbou na mzdy a personální 

hodnocení úředníků 
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Pro 

1-8 

Serverová, datová a 

komunikační infrastruktura 

Současný výkon, datová 

kapacita a spolehlivost 

komunikační 

infrastruktury neposkytuje 

potřebný provozní výkon a 

bezpečnost 

Servery a datové úložiště výkonově a 
kapacitně pokryje provoz nových funkcí 
IS. 

Zvýší bezpečnost a kvalita komunikační 
infrastruktury. 

 
 
 

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů 
 

 

Členové projektového týmu budou vybráni tak, aby jejich odborná vybavenost a zkušenosti 

odpovídaly nárokům vykonávaných aktivit, jejich začlenění do projektového týmu bylo pro projekt 

jednoznačným přínosem, vedlo k úspěšnému dosažení plánovaných výstupů projektu a v případě 

potřeby byla zajištěna zastupitelnost klíčových pozic. Náplň činností při výkonu jednotlivých pozic 

respektuje potřeby projektu včetně komunikačních potřeb v rámci týmu i směrem k dodavatelům a 

investorovi projektu. 

 

7.1. Funkce a pozice projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu 
 

Projektový tým je výkonnou složkou projektu, která zpracovává výstupy projektu a plní úkoly dle 

schváleného harmonogramu, rozpočtu a pokynů Projektového manažera. Projektový tým je řízen 

Projektovým manažerem. 

Projektový tým svojí činností zajišťuje zejména: 

- Operativní řízení projektu, 

- Zajištění a udržení práva čerpání dotace ze SF EU, 

- Zastřešení projektu po věcné stránce, zajišťuje chod projektu, 

- Vzájemnou koordinaci a součinnost stran a týmů podílejících se na realizaci projektu, 

- Kontrolu průběhu projektu a operativní řešení veškerých problémů 

- Koordinaci činnosti subdodavatelů a zástupců třetích stran, 

- Podrobnou specifikaci dodávek pro výběrová řízení, 

- Vzájemnou spolupráci při přípravě technologických a dalších podkladů nutných pro realizaci 

infrastruktury a následného provozu projektu, 

- Uplatňování daných standardů a interních procedur, 

- Řízení procedur řešení problémů a rozhodování sporů. 

 

Jednání projektového týmu se koná pravidelně na základě stanovené frekvence (stanoví se na 

začátku projektu - v investiční fázi nejméně 1x měsíčně, v provozní fázi méně často). Jednání 

projektového týmu je dokumentováno zápisem, který na závěr každého jednání schválí Projektový 

manažer. Vzhledem ke komplexnosti projektu a k tomu, že v různých fázích realizace se na něm 
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budou podílet různé subjekty (subdodavatelé), bude členství v Projektovém týmu buď trvalé, nebo 

dočasné. Dočasní členové budou mít pouze poradní a konzultační funkci, stálí členové budou mít 

právo podílet se na rozhodování Projektového týmu. 

Přes princip zpětné vazby členové týmu komunikují mezi sebou a všemi zúčastněnými stranami 

projektu. Každý člen týmu zná své povinnosti a má zvoleného svého zástupce, pro případ své 

nepřítomnosti. Členy týmu svolává manažer na pravidelné schůzky, které se konají v prostorách 

městského úřadu. Informace si členové předávají osobně na schůzkách nebo prostřednictvím 

emailové služby. 

Proces zpětné vazby umožňuje jednak komunikaci se všemi zúčastněnými stranami projektu, jednak 

aktualizaci plánů a rozpočtů dle skutečných podmínek. Důsledně aktualizovaný plán projektu a 

otevřená komunikace napomáhá tomu, že i v případě nedodržení původních termínů či nákladů může 

být zákazník i realizátor spokojen. 

 

Základní struktura projektového týmu je popsána v následující tabulce rolí a jejich obsazení: 

Role Zastoupení Pracovní náplň, odpovědnost a kompetence 

Garant 
projektu 

Ing. Aleš Kašpar, tajemník úřadu 

sestavuje projektový tým, koordinuje ideovou přípravu 
projektu, zprostředkovává poradenské služby nezbytné pro 
zpracování a realizaci projektu, zajišťuje podporu ze strany 
orgánů města, koordinuje kontrolu plnění projektu 

Projektový 
manažer 

Tomáš Hor, Vedoucí IT  
 

podílí se na zpracování projektového záměru, koordinuje 
realizaci jednotlivých etap projektu, administruje projekt, 
připravuje podklady pro jeho financování, zajišťuje a 
kontroluje plnění indikátorů projektu, zajišťuje publicitu 
projektu a jeho udržitelnost 

Technický 
konzultant 

Ing. Jiří Šimek,  technik IT 
podílí se na přípravě technických podkladů řešení projektu, 
spolupracuje s projektovým manažerem při tvorbě Studie 
proveditelnosti, podílí se na přípravě implementace řešení 

Finanční 
manažer 

Jaroslava Sahulová, vedoucí 
finančního odboru 

připravuje rozpočet projektu, spolupracuje na tvorbě 
rozpočtového harmonogramu, finanční a ekonomické 
analýzy, je příkazcem operací pro financování projektu 

Expert 
v oblasti 

veřejných 
zakázek 

Mgr. Karel Špáda, externí 
spolupracovník 

Zajišťuje přípravu a realizaci výběrového řízení 

 
Projektový tým žadatele bude v investiční a provozní fázi doplněn odbornými pracovníky dodavatele. 
Požadavky na jednotlivé pozice realizačního týmu dodavatele a rozsah poskytovaných služeb 
v provozní fázi bude uveden v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení. 
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7.2. Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti 
 

V rámci této podkapitoly jsou vymezeny kompetence a odpovědnosti jednotlivých členů 

projektového týmu. 

 

 

Garant projektu 
 
V průběhu přípravné fáze projektu je garant projektu odpovědný za realizaci těchto činností: 

- vytváření koncepce projektu a koordinace činností v koncepční fázi projektu, 

- spolupráce při tvorbě projektové dokumentace, 

- spolupráce na přípravě žádosti o dotaci a jejích příloh, 

- účast na pravidelných schůzkách projektového týmu, 

- příprava a spolupráce na přípravě materiálů pro orgány města, 

- spolupráce na zajištění publicity projektu. 

 

V průběhu realizační fáze projektu je garant projektu odpovědný za realizaci těchto činností: 

- účast na pravidelných schůzkách projektového týmu, 

- příprava a spolupráce na přípravě materiálů pro radu města, 

- koordinace činností směrem k dodavateli, 

- kontrola plnění požadavků pro úspěšnou realizaci projektu, 

- spolupráce na zajištění publicity projektu, 

- spolupráce na administraci projektu, 

- spolupráce při zajištění pokladů pro zpracování Monitorovacích zpráv s žádostí o platbu a 

Závěrečné monitorovací zprávy, 

- spolupráce při průběžných (interních) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších 

nezávislých kontrolách. 

 

V průběhu provozní fáze projektu je garant projektu odpovědný za realizaci těchto činností: 

- účast na schůzkách projektového týmu, 

- spolupráce na zajištění publicity projektu, 

- dohled nad účelným a hospodárným využíváním majetku pořízeného v rámci projektu v 

souladu s cíli a účelem projektu, 

- spolupráce při následných (ex-post) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších 

nezávislých kontrolách. 

 
Projektový manažer 
 

V rámci přípravné fáze projektu je projektový manažer hlavním administrátorem přípravné fáze a je 

odpovědný za tyto činnosti: 
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- návrh složení projektového týmu, 

- vytvoření charakteru a aktivit projektu a harmonogramu projektových příprav řízení, práce 

projektového týmu, 

- koordinace spolupráce s jednotlivými zainteresovanými subjekty, 

- sledování a řízení přípravy projektu a sledování výsledků, 

- svolávání a řízení schůzek projektového týmu (zahájení projektu, schůzky ke stavu projektu, 

schůzky se budou uskutečňovat pravidelně cca jednou týdně, popř. dle potřeby), 

- kontrola naplňování harmonogramu a cílů akce, 

- obhajoba záměru před orgány města, 

- delegování potřebných úkolů a kontrola jejich plnění, 

- odpovědnost za věcnou správnost potřebných smluv a žádostí, 

- odpovědnost za kompletaci přípravné dokumentace projektu podle specifických podmínek 

příslušného externího zdroje či dle platné legislativy, 

- příprava podkladů pro zpracování žádosti o dotaci včetně jejích příloh (koordinace při 

zajištění příloh), 

- příprava materiálů pro radu města a zastupitelstvo města, 

- identifikace rizik a návrhy předběžných opatření, 

- identifikace nejvhodnějších forem publicity a marketingu, 

- spolupráce při zabezpečování zdrojů pro financování projektu, 

- zajištění řešení problémů na projektu bez zbytečného odkladu, 

- informování orgánů města o vývoji projektu, 

- odpovědnost za kontrolu úplnosti a správnosti údajů předávaných žadatelem ke zpracování a 

za kontrolu jejich zapracování v případě přípravy žádosti o financování (eventuálně jiných 

podkladů) externí společností 

- komunikace s administrátorem dotačního programu, 

- zajišťování podkladů pro výběrové řízení na zpracovatele žádosti včetně povinných příloh, 

- spolupráce při tvorbě podkladů pro výběrové řízení na realizátora. 

 
V rámci realizační fáze projektu je projektový manažer odpovědný za tyto činnosti: 

- vedení a koordinace práce projektového týmu, 

- koordinace spolupráce s jednotlivými zainteresovanými subjekty, 

- svolávání a řízení schůzek projektového týmu (schůzky se budou uskutečňovat pravidelně cca 

jednou týdně, popř. dle potřeby), 

- zajištění průběžné komunikace a spolupráce s poskytovatelem dotace, 

- dohled nad plněním podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace, 

- kontrola dodržování harmonogramu a rozpočtu projektu, 

- dohled nad celkovou realizací projektu, koordinace jednotlivých aktivit a kroků realizace 

projektu, 

- příprava materiálů pro radu města a zastupitelstvo města, 

- sledování vzniku případných rizik a zavádění předběžných opatření či řešení vzniklých obtíží 

ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu, 

- koordinace zabezpečení publicitních opatření a základní propagace výstupů projektu, 
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- účast na průběžných (interim) kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých 

kontrolách, 

- zpracování Monitorovacích hlášení s žádostí o platbu/bez platby a změnových listů, 

- zpracování závěrečné monitorovací zprávy. 

 

V rámci provozní fáze projektu je projektový manažer odpovědný za tyto činnosti: 

- svolávání a řízení schůzek projektového týmu (schůzky probíhají čtyřikrát ročně či dle 

potřeby), 

- koordinace spolupráce s jednotlivými zainteresovanými subjekty, 

- kontrola dodržování závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které se vztahují 

k době udržitelnosti, 

- spolupráce při následných (ex-post) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších 

nezávislých kontrolách, 

- sledování vzniku případných rizik a zavádění předběžných opatření či řešení vzniklých obtíží 

ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu, 

- zpracování monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. 

 
Technický konzultant 
 

V průběhu přípravné fáze projektu je technický konzultant odpovědný zejména za realizaci těchto 

činností: 

- účast na pravidelných schůzkách projektového týmu, 

- identifikace potřeb žadatele, které mají být projektem řešeny, 

- stanovení cílů projektu 

- začlenění projektu do strategie Smart administration 

- zpracování požadavků na technické řešení projektu, 

- spolupráce se zpracovatelem Studie proveditelnosti, příprava podkladů pro Studii, 

- odpovědnost za přípravu technické části zadávací dokumentace k výběrovému řízení, 

- spolupráce na přípravě harmonogramu realizace projektu. 

 

V průběhu realizační fáze projektu je technický konzultant odpovědný zejména za realizaci těchto 

činností: 

- účast na pravidelných schůzkách projektového týmu, 

- odpovědnost za naplnění požadavků na technické řešení projektu, 

- odborná spolupráce s dodavatelem technického řešení, 

- spolupráce na plnění harmonogramu realizace projektu, 

- spolupráce při průběžných (interim) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších 

nezávislých kontrolách. 
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V průběhu provozní fáze projektu je technický konzultant odpovědný zejména za realizaci těchto 

činností: 

- účast na pravidelných schůzkách projektového týmu, 

- odpovědnost za dohled nad provozem projektu, 

- spolupráce na organizaci a zajištění základní propagace výstupů projektu, 

- spolupráce při následných (ex-post) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších 

nezávislých kontrolách. 

 
 
Finanční manažer 
 

V rámci přípravné fáze projektu je finanční manažer odpovědný za tyto činnosti: 

- aktivní příprava ekonomických podkladů potřebných k předložení žádosti o dotaci, 

- aktivní spolupráce při poskytování informací nutných pro zpracování žádosti o dotaci, 

- identifikace rizik a předběžných opatření v oblasti financí – podávání návrhů na jejich 

eliminaci, 

- spolupráce při zpracování Studie proveditelnosti a žádosti, 

- poskytování metodické pomoci při sestavování rozpočtu projektu, 

- metodické vedení a kontrola finančního rozpočtu projektu, 

- působení jako poradce ve vztahu k projektovému manažerovi, 

- účast na pravidelných schůzkách projektového týmu, 

- spolupráce s jednotlivými zainteresovanými subjekty. 

 

V rámci realizační fáze projektu je finanční manažer odpovědný za tyto činnosti: 

- účast na pravidelných schůzkách projektového týmu,  

- dohled nad dodržením rozpočtové kázně v rámci projektu, 

- monitoring plnění rozpočtu projektu, 

- příprava rozpočtových opatření k projektu, 

- zpracování účetních dokladů v souladu s požadavky na projekt, 

- evidence movitého majetku nabytého v rámci projektu, 

- zabezpečování pojištění majetku v součinnosti s odborem financí a vypořádání případných 

vzniklých škod, 

- spolupráce při průběžných (interim) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších 

nezávislých kontrolách, 

- zodpovědnost za zajištění podkladů pro Monitorovací hlášení s žádostí o platbu 

- působení jako poradce ve vztahu k projektovému manažerovi, spolupráce při zajišťování 

podkladů pro zpracování Monitorovací zprávy s žádostí o platbu, 

- spolupráce při průběžných (interim) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších 

nezávislých kontrolách. 

 

V rámci provozní fáze projektu je finanční manažer odpovědný za tyto činnosti: 
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- zpracování účetních dokladů v souladu s požadavky na projekt, 

- evidence movitého majetku nabytého v rámci projektu, 

- zabezpečení pojištění majetku v součinnosti s odborem financí a vypořádání případných 

vzniklých škod, 

- spolupráce při následných (ex-post) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších 

nezávislých kontrolách, 

- účast na pravidelných schůzkách projektového týmu, 

- spolupráce s jednotlivými zainteresovanými subjekty, 

- zodpovědnost za zajištění podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv o zajištění 

udržitelnosti projektu, 

- působení jako poradce ve vztahu k projektovému manažerovi. 

 

 

Expert v oblasti veřejných zakázek 
 
V průběhu přípravné fáze projektu je expert v oblasti veřejných zakázek odpovědný zejména za 

realizaci těchto činností: 

- příprava a kontrola výběrového řízení ve fázi přípravné – výběr zpracovatele žádosti, 

- spolupráce na přípravě žádosti o dotaci a jejích příloh, 

- poskytování konzultací v oblasti veřejných zakázek vztahující se k předkládanému projektu, 

- působení jako poradce projektového manažera, 

- příprava materiálů pro radu města, 

- tvorba a uchovávání zadávací dokumentace, 

- zabezpečení celého procesu zadávání veřejné zakázky, 

- posuzování návrhů smluv, 

- poskytování metodické a odborné pomoci při uzavírání smlouvy s dodavatelem, 

- účast na pravidelných schůzkách projektového týmu, jejichž náplň zahrnuje také 

problematiku veřejných zakázek. 

 

V průběhu realizační fáze projektu je expert v oblasti veřejných zakázek odpovědný zejména za 

realizaci těchto činností: 

- působení jako poradce projektového manažera (schůzky dle aktuálních potřeb), 

- příprava materiálů pro radu města, 

- uchovávání dokumentace pro výběrová řízení, 

- účast na pravidelných schůzkách projektového týmu, jejichž náplň zahrnuje také 

problematiku veřejných zakázek, 

- zajišťování podkladů pro zpracování Monitorovací zprávy s žádostí o platbu, 

- poskytování metodické a odborné pomoci v právní oblasti, 

- spolupráce při průběžných (interim) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších 

nezávislých kontrolách. 
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V průběhu provozní fáze projektu je expert v oblasti veřejných zakázek odpovědný zejména za 

realizaci těchto činností: 

- spolupracuje při následných (ex-post) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších 

nezávislých kontrolách. 

 

7.3. Realizační tým dodavatele 
 
 
S ohledem na rozsáhlost a komplexnost projektu bude investor požadovat následující strukturu 
realizačního týmu na straně dodavatele: 
 

- projektový manažer – zkušenosti s řízením obdobného typu projektů minimálně 5 let, 

certifikace v oblasti projektového řízení  

- specialista v oblasti agendových informačních systémů pro územně samosprávní celky – SŠ 

vzdělání, zkušenosti s návrhem a implementací agentových IS minimálně 3 roky, certifikace 

v oblasti projektového řízení  

- konzultant – zkušenosti s konzultační činností a školením uživatelů  v oblasti IS pro veřejnou 

správu minimálně 3 roky 

8. Řešení projektu  
 

8.1. Enterprise architektura projektu 
 

Pro modelování a grafické vyjádření architektury úřadu byla použita nemodifikovaná notace jazyka 

ArchiMate 2.1 (aplikace Archi1) a rovněž se vycházelo z dostupných metodik, standardů a vzorů 

Národního architektonického plánu2. Model řešení vychází z Referenčního modelu obce s rozšířenou 

působností z publikace MV Model současného stavu eGOV 2013, Segment: Obecní. 

8.1.1 Zasazení projektu do čtyřvrstvé architektury 

Při návrhu technického řešení projektu se vycházelo z čtyřvrstvé vize architektury eGovernmentu. 

V tomto dokumentu nejsou uváděny informace, které vyplývají ze zákonného postavení města Český 

Brod a které jsou obsažené v referenčním modelu úřadu (pro ORP). Popis projektu byl dále upraven 

tak, aby zohlednil reálnou situaci žadatele, proto nejsou dále v dokumentu uváděny informace, které 

jsou jednoznačně dané zákonným postavením žadatele a které jsou obsaženy v referenčním modelu 

úřadu pro úroveň obec (ORP). Čtyřvrstvý model vychází ze stanovené struktury3: 

                                                
1
 http://www.archimatetool.com 

2
 http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d 

3
 http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D 

(vzorová kapitola řešení pro studii proveditelnosti) 

http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
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1. Procesní vrstva - právní rámec definující mantinely pro informační systém, vnější události 

spouštějící procesy organizace, formy rozhraní pro přístup ke službám procesů, vnější služby 

poskytované procesy, základní funkce a aktivity tvořící procesy, předmět a náplň klíčových funkcí a 

procesů, role vnitřních a vnějších účastníků zapojených do procesů, popis vzájemné interakce v rámci 

interních procesů systému, výčet procesů organizace potřebných pro spolupráci s externími procesy a 

partnery, typ a způsob realizace rozhraní pro tuto vnější spolupráci. 

2. Aplikační vrstva – základní aplikační funkce systému, jednotlivé aplikační moduly, klíčová vlastní 

data systému, s kterými operují aplikace, typ a způsob interakce aplikací uvnitř systému, typ a forma 

integrace systému na okolní systémy, standardy komunikace vedené přes aplikační a datová rozhraní 

sloužící pro integraci s externími aplikacemi.  

3. Technologická vrstva – základní technologické služby, výčet uzlů systému a jejich vztah 

k technologickým službám, hardware, výčet základního softwaru (operační systémy, databáze), výčet 

a popis technologických rozhraní pro integraci, řízení provozu a správu. 

4. Infrastrukturní vrstva – infrastrukturní služby, výčet síťových uzlů a jejich vztah k poskytovaným 

službám, výčet základních síťových prvků tvořících síťový uzel, výčet infrastrukturního softwaru, 

hierarchie a napojení síťových uzlů na komunikační cesty vytvářené v rámci sítí, výčet a popis 

infrastrukturních rozhraní pro síťovou integraci, řízení provozu, monitoring a správa systému. 

 

Projekt si klade za cíl vytvořit integrovaný informační systém úřadu, jenž povede k zefektivnění řízení 

a fungování úřadu (interní procesy) a ke zkvalitnění poskytovaní služeb veřejnosti. Budou 

implementovány nové funkce elektronické spisové služby podporující: elektronickou komunikaci 

s občany formou elektronické úřední desky, konverze dokumentů a vytěžování dat, elektronické 

podepisování a transakční protokol. Nové funkce spisové služby budou realizovány v souladu 

s novelou NSESSS. Současný ekonomický systém bude rozšířen o funkce elektronického oběhu 

dokumentů a správu události. Nové funkce ekonomického systému budou připraveny na dopady 

Usnesení vlády č.347, Směrnice 2014/55/EU a zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §221 

a budou připraveny pro příjem elektronických faktur. Bude realizována plná elektronizace procesu 

zadávání veřejných zakázek v souladu s připravovanou legislativou. Budou realizovány nové funkce 

v rámci integrační platformy interních procesů pro zrychlení a zefektivnění interních činností úřadu. 

Budou implementovány nové funkce do portálu občana a portálu úředníka, zprostředkovávající 

přístup k personifikovaným informacím a k relevantním aplikačním modulům dle identifikace 

externího uživatele a pracovní pozice zaměstnance.  Portál občana bude připraven na možnost 

prokázání a ověření totožnosti klientů, kteří přistupují k službám portálu pro uživatele registrované v 

garantovaném systému národní identitní autority (NIA). 

Bude implementován nový modul pro sledování a vyhodnocování docházky zaměstnanců úřadu 

s návazností na ekonomiku. Budou elektronizovány agendy městské policie s vazbou na centrální 

systémy s požadavkem na připravenost propojení elektronické ageendy na eGON Service Bus a bude 

implementován vyvolávací a rezervační systém na odboru dopravy s provázáním na vyhodnocování 

obslužnosti klientů a hodnocení zaměstnanců. Z důvodu implementace nových funkcí dojde k posílení 

výkonu virtualizované serverové infrastruktury, dojde k rozšíření datového úložiště a zálohování dat, 

modernizaci komunikační infrastruktury a implementaci monitorovacího řešení pro zvýšení 

bezpečnosti a vyhodnocování kybernetických útoků a problémů v informačním systému města.  
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8.1.2 Technické řešení – přehled architektury 

 

Funkce, procesy, služby 

veřejné správy, které budou 

řešením podporovány 

Vybudování nových funkcí elektronické spisové služby včetně elektronické 

úřední desky 

Vytvoření nových funkcí ekonomických modulů 

Elektronizace veřejných zakázek 

Rozšíření elektronizace interních procesů v interní integrační platformě 

Elektronizace nových funkcí portálu občana a úředníka pro komunikaci 

s občanem (podnikatelem) a výměnu informací uvnitř úřadu 

Elektronizace sledování a vyhodnocování docházky pracovníků MěÚ 

Podpora procesů městské policie 

Vyvolávací a rezervační systém pro klienty městského úřadu 

 

Role uživatelů řešení a 

komunikační rozhraní, 

kterými budou klienti službu 

veřejné správy využívat 

Občan – bude aktivně komunikovat s úřadem prostřednictvím portálu občana, 
mobilní aplikace a životních situací v nich obsažených. Zároveň mu bude 
umožněno získávat relevantní informace z AIS na základě své elektronické 
identity  

Zaměstnanec úřadu- bude využívat implementované interní systémy pro výkon 

jednotlivých agend, využití informací z ISZR a dalších centrálních systémů (ISDS, 

CzechPOINT atd.). Komunikační rozhraní je již nyní obsaženo v jednotlivých 

částech AIS. 

Volené orgány města – budou využívat reportů a dalších podkladů pro 
rozhodování pořízených jako výstupy z rozšířeného IS města. Komunikační 
rozhraní – obsahují jednotlivé relevantní části Informačního systému. 

Strážníci městské policie – budou využívat výstupů dílčí části projektu v oblasti 

modernizace agendy městské policie. Komunikační rozhraní – obsahují 

jednotlivé relevantní části Informačního systému. 

Aplikační komponenty 

podporující služby veřejné 

správy, jejich základní 

aplikační funkce a aplikační 

rozhraní na ostatní 

komponenty 

Elektronická spisová služba 

Ekonomický systém  

Nástroj pro elektronizaci veřejných zakázek 

Integrační platforma interních procesů 

Portál občana a úředníka 

Nástroj pro sledování a vyhodnocování docházky 

Nástroj pro elektronizaci agend městské policie 

Funkce organizačních, ekonomických a správních agend IS. 

Technologické komponenty a 

platformové služby 

technologického centra 

využívané pro příslušné 

aplikační komponenty 

Servery (rozšíření a virtualizace) 

Datové úložiště (rozšíření) 

Zálohování (rozšíření) 
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Technologické komponenty a 

služby komunikační 

infrastruktury využívané pro 

příslušné aplikační 

komponenty 

Páteřní síťové prvky (rozšíření) 

Monitoring sítě  

Centrální úložiště logů 

Správa adresního prostoru 

 

8.2. Přehled prvků navrhovaného řešení a jejich pozice v kontextu Enterprise 
a aplikační architektury úřadu a navazujících subjektů veřejné správy 

 

Protože projekt vychází z modelové situace obecního úřadu, lze pro kontext úřadu vyjít z obecně 

platného referenčního modelu. 

webový portál  

- interní vazba na ekonomickou část IS 

- interní vazba na správní agendy IS 

- interní vazba na spisovou službu prostřednictvím rozšíření možností spisové služby 

-  

 

digitální úřední deska 

- interní vazba na spisovou službu prostřednictvím rozšíření možností spisové služby 

 

modernizace a rozšíření agend 

- nové interní vazby mezi jednotlivými agendami 

- nové vazby na interní registry 

- interní vazba na spisovou službu 

- vazba na ISDS prostřednictvím spisové služby 

- externí vazba na ISZR (pasivní, ověřování údajů) 

- externí vazba na registr přestupků (aktivní, publikování údajů) 

- agendy městské policie 

o vazba na interní registry 

o interní vazba na ekonomickou část stávajícího IS 

o interní vazba na spisovou službu 

o vazba na ISDS prostřednictvím spisové služby 

o externí vazba na ISZR (pasivní, ověřování údajů) 

o externí vazba na registry pohřešovaných osob, registr vozidel, registr odcizených 

vozidel (pasivní, ověřování údajů) 

o externí vazba na registr přestupků (pasivní, ověřování údajů) 

o připravenost na propojení na eGON Service Bus 
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8.3. Způsob využití sdílených prvků architektur úřadu a eGovernmentu 
 

Architektura- využití sdílených prvků architektur úřadu a eGovernmentu. 

 

Protože projekt vychází z modelové situace obecního úřadu, lze pro kontext úřadu vyjít z obecně 

platného referenčního modelu. 

Aplikační vrstva – projekt bude využívat data z následujících systémů: 

- NIA – integrace na Národní identitní autoritu a potažmo alternativní Identity Providers zajistí 

možnost autentifikace občanů prostřednictvím jejich elektronického občanského průkazu 

- JIP – identity zaměstnanců budou z lokálního identitního systému synchronizovány do 

jednotného identitního prostoru zároveň s členstvím v rolích JIP pro přístup například k 

CzechPOINTu 

- ISZR – rozšířený agendový systém úřadu bude napojen na Základní registry pro ověřování dat 

v registrech ROB, ROS, RUIAN prostřednictvím lokální integrační vrstvy ZR 

- ISDS – spisová služba bude pro komunikaci s účastníky řízení, kteří mají datovou schránku, 

využívat rozhraní na ISDS pro příjem a vypravení písemností 

- ISEP – do centrálního informačního systému evidence přestupků budou přenášeny relevantní 

přestupky z AIS 

- Registr smluv – do centrálního informačního systému registru smluv budou přenášeny 

zákonem definované údaje o smlouvách 

Technologická vrstva – projekt bude využívat technologické centrum ORP Český Brod pro provoz 

aplikačních serverů, regionální ani národní datová centra nebudou využívána. Díky moderní 

centralizované architektuře však bude na případné připojení datových center připraven. 

Komunikační infrastruktura – projekt počítá se zachováním současného připojení k ISZR s  možností 

budoucího připojení přes vyhrazenou linku KIVS.  
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8.4. Přehled nahrazovaných procesů a technologických prvků a začlenění 
navrhovaného řešení do stávajícího prostředí úřadu a eGovernmentu 

 

Popisované technické řešení neobsahuje nahrazení stávajících procesů novými. 

1. Vybrané procesy budou elektronizovány, tak aby: 

- proces výkonu agendy byl ve všech případech jednotný, 

- realizace procesů byla rychlejší, 

- bylo možné využít jednotný datový fond, 

- existovala auditní stopa. 

2. Procesy v oblasti ekonomiky budou zjednodušeny, neboť bude implementována odpovídající 

informační podpora včetně souvisejících rozhraní na další aplikační moduly.  

Jednotlivé pořizované systémy budou implementovány externími dodavateli. V zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky bude uveden seznam požadovaných parametrů a bude definován 

rozsah implementačních prací. Před vlastní implementací bude ve spolupráci mezi městem a 

vybraným dodavatelem určen cílový koncept, kde bude popsán konkrétní způsob a rozsah 

implementace, postupy při realizaci a popis migrace dat. 

 

8.5. Podrobnější architektura řešení projektu, jeho funkční a nefunkční 
specifikace 

 
8.5.1 Aplikační vrstva (AV)- pohled L0 

V rámci projektu dojde k doplnění jednotlivých částí informačního systému a k jejich integraci do 

jednoho informačního systému města. 

Následující obrázek ukazuje vazbu jednotlivých aplikačních komponent na jednotlivé business 

services.  
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Aplikační prvek Popis 

Aplikační komponenty 

Elektronická spisová služba Systém elektronické spisové služby (document management) splňující 

požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. 

EÚD modul zajišťující fungování elektronické úřední desky 

Ekonomická část IS  Ekonomické moduly informačního systému 

Zadávání veřejných zakázek Elektronický nástroj pro správu a zadávání veřejných zakázek 

Integrační platforma 

interních procesů 

Nástroj pro elektronizaci interních procesů úřadu 

Portál občana a portál 

úředníka 

Webová aplikace - jednotné prostředí pro externí komunikaci občana 

s úřadem: 

- Integrace vybraných funkcí aplikačních modulů IS úřadu na jednom místě  

- Rozcestník na vybrané služby 

Webová aplikace - jednotné prostředí pro práci úředníka: 

- Integrace vybraných funkcí aplikačních modulů IS úřadu na jednom místě  

- Rozcestník na vybrané agendy 

Docházkový systém Nástroj pro sledování a vyhodnocování docházky zaměstnanců úřadu  

Elektronizace agend městské 

policie 

Nástroj pro podporu činností městské policie 

Vyvolávací a rezervační 

systém 

Nástroj pro sledování odbavení klientů a vyhodnocování činnosti pracovníků 

Služby 

Služby Elektronické spisové 

služby 

- konverze dokumentů včetně autorizovaných, tzn. včetně napojení na 

rozhraní Czech POINT API, 

- převod papírových dokumentů resp. jejich obrazů do digitální podoby a 

uložení do uložiště digitálních dokumentů pro účely fulltextového 

vyhledávání, 

- dlouhodobě zaručené podpisy – Long Term Validation (LTV) dle eIDAS 

- vytváření transakčních protokolů jako kompletní souhrn informaci o 

činnostech a údajích v daném časovém období z důvodu zvyšení míry 

autenticity digitálních dokumentů, 

- publikace oznámení, výzev a rozhodnutí úřadu na EUD. 

Služby Ekonomické části IS  - schvalovací postupy při výkonu předběžné finanční kontroly, 

- správa událostí - automatizované spouštění a plnění rutinních úloh na 

základě definovaného algoritmu a zajištění cílené informovanosti o 

jednotlivých krocích definovaných procesů zpracování nebo výsledku 

jednotlivé operace. 

Služby Zadávání veřejných 

zakázek 

- elektronizace všech úkonů předkládaných zákonem o veřejných zakázkách, 

vč. zadávání částí veřejných a přijímání elektronických nabídek,  

- archivace kompletní dokumentace k jednotlivým veřejným zakázkám a 

vyhledání v archivu podle kritérií i podle fulltextu. 
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Služby Integrační platformy 

interních procesů 

elektronizace interních procesů: 

- Funkce Projekty, 

- Funkce Faktury, 

- Funkce Smlouvy a Objednávky, 

- Funkce Komise a výbory, 

- Funkce Neprojektové aktivity, 

- Funkce Hlasování k DZR, 

- Funkce Strategické řízení, 

- Elektronizace procesu Vnitřní předpisy, 

- Funkce Synchronizace kontaktů mezi jednotlivými moduly IS, 

- Funkce Synchronizace modulů Personalistika, Organizační struktura, 

Vyvolávací a rezervační systém a agenda Hodnocení. 

Služby Portálu občana a 

portálu úředníka 

zpřístupnění údajů z ekonomické části IS - stav závazků a možnost získání 

vybraných informací z úřadu týkající se občana a jeho podání nebo přehledu 

závazků a zpřístupnění údajů z interní integrační platformy v členění pro 

přístup: 

- interní úředník -  zaměstnanci s poštovní schránkou, 
- externí úředník - Zastupitelé, Komise, apod. bez poštovní schránky, 
- externí - registrovaní občané, 
- anonymní přístup 

Služby Docházkového 

systému 

elektronická identifikace osob v oblasti evidence pracovní doby a následného 

vyhodnocení a exportem informací do mzdového modulu IS 

Služby Elektronizace agend 

městské policie 

sledování a vyhodnocování událostí, zpracování přestupků, zpracování událostí 

a přestupků v terénu pomocí mobilní aplikace 

Služby Vyvolávacího a 

rezervačního systému 

- sledování a vyhodnocování počtu odbavených úkonů z rezervačního 

systému 

- vyhodnocování činnosti úředníků 
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8.5.2 Aplikační vrstva (AV)- pohled L1 

Architektura IS- vazba mezi moduly a procesními funkcemi. 

 
 

 

Níže uvedená tabulka obsahuje popis pouze nově použitých prvků.  

Aplikační prvek Popis 

Datový prvek 

Účetní případ Účetní případ k evidenci v informačním systému 

Report Vytvořené účetní reporty 

Personální data Datový prvek personálních údajů s vazbou na docházku, org. strukturu a aktivitu 

Strategické řízení Datový prvek pro zobrazování a vyhodnocování plánů a vazeb 

Vnitřní předpisy Datový prvek s vazbami na materiály pro radu a zastupitelstvo 

Veřejná zakázka Datový prvek s údaji k veřejné zakázce 

Hlasování k DZR Zdroje dat k hlasování  

Podání Učiněné podání do spisové služby úřadu 

Komise a výbory Plány a distribuce jednání komisí a výborů 

Projekty Projekty úřadu uvedené v projektovém plánu úřadu 

Neprojektové aktivity Databáze neprojektových aktivit úřadu 

Fakturace Fakturační data k projektu nebo neprojektové aktivitě 

Pracovní úkol Přidělený úkol zaměstnanci úřadu či vyplývající z popisu pracovní náplně 

Smlouvy a objednávky Smluvní a objednávkové prvky 
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8.5.3 Technologická vrstva (TV)- pohled L0 

Nově pořizované informační systémy budou provozovány na stávající virtualizační platformě, která 

bude rozšířena o: 

 virtualizované servery 

 datové úložiště 

 zálohování. 

 
8.5.4 Technologická vrstva (TV)- pohled L1 

Virtualizace 

Vzhledem k uvažovanému vysokému počtu provozovaných aplikací a nutnosti jejich oddělení 

minimálně na úrovni operačních systémů budou systémy provozovány v rámci vysoce dostupného 

virtuálního prostředí, které bude tvořeno minimálně jedním sdíleným úložištěm pro data, dvěma 

fyzickými hosty a serverem pro správu a zálohování prostředí. Mezi požadované funkcionality patří 

především automatická a ruční migrace virtuálních strojů mezi fyzickými hosty, úložišti a oddíly 

úložiště v reálném čase. Systém bude umět automaticky reagovat na výpadek jednoho z fyzických 

hostů při zachování všech funkcionalit provozovaných virtuálních serverů bez znatelného dopadu na 

výkon provozovaných systémů. Virtuální prostředí bude možné kompletně celé zálohovat. 

Servery 

Inovace bude zahrnovat dva fyzické servery s dostatečným výkonem, které budou provozovány jako 

virtualizační servery. Na těchto serverech budou následně provozovány virtuální aplikační servery pro 

jednotlivé aplikační moduly informačního systému. Stávající virtualizační servery budou přesunuty do 

záložního datového centra, kde doplní jeden virtualizační server, tím bude zajištěna vysoká 

dostupnost na úrovni virtualizace. 

S ohledem na inovaci páteřní datové sítě na 10Gb provoz, která je plánována v rámci tohoto 

projektu, bude každý ze tří stávajících virtualizačních serverů modernizován dvěma dvouportovými 

síťovými adaptéry s datovou propustností 10Gb, celkem tedy v počtu šesti kusů. 

Pro zajištění konektivity a komunikace na úrovni SAN bude pořízen SAN Fibre Channel přepínač. 

Datové úložiště 

Vzhledem ke stále zvyšujícímu se podílu digitálních dokumentů a elektronické komunikace, je 

zapotřebí zajistit kromě výpočetního výkonu i dostatečnou kapacitu datového úložiště.  K zajištění 

dostatečné kapacity a výkonu bude pořízeno nové datové úložiště s celkovou hrubou kapacitou 30TB. 

Stávající datové úložiště bude přesunuto do záložního datového centra, kde bude plnit především 

úlohu záložního datového úložiště. 

Zálohování 

Z důvodu zajištění zálohování dat a virtuálních serverů bude pořízen zálohovací software, licence 

zálohovacího software musí pokrýt dva nově pořizované fyzické servery. 

Licence 

Pro oddělený provoz aplikací, databázového serveru a podpůrných serverů v rámci virtuálního 
prostředí bude každý virtuální server vybaven vlastní licencí operačního systému v aktuální edici 
takovým způsobem, aby bylo bez omezení možné provozovat virtuální server na libovolném fyzickém 
serveru v rámci vysoce dostupného clusteru.  
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Serverový operační systém 64bit, plně kompatibilní se stávajícím serverovým prostředím (možnost 
připojení do stávající domény a migrace stávajících serverů a aplikací), OS v poslední dostupné verzi, 
licence pro 2CPU, resp. 16 jader bez omezení počtu instalovaných virtuálních serverů.  
Z důvodu rozšíření virtuální farmy bude pořízeno rozšíření softwarové virtualizační platformy, které 
zajistí centralizovaný monitoring a správu serverů, vysokou dostupnost serverů i aplikací. Je 
požadována licence pro 6 CPU s rozhraním pro centrální správu. 
Napájení 

Pro překlenutí případného výpadku napájení technologického centra budou zajištěny dva inteligentní 

(správa přes webové rozhraní, příkazový řádek a přes protokoly telnet a SSH) online UPS.  

Monitoring sítě 

Vzhledem ke stoupající kybernetické kriminalitě a počtu kybernetických útoků je zapotřebí mít 
možnost sledovat a vyhodnocovat síťový provoz, a tak zajistit odhalení vnějších i vnitřních 
bezpečnostních hrozeb. Aby bylo možné sledovat, vyhodnocovat a včas odhalovat rizika a anomálie 
na datové síti, je plánováno pořízení monitorovacího systému datové sítě. Monitorovaný provoz 
bude sledován pomocí dvou virtuálních 10Gb sond a jedné fyzické 1Gb sondy v kombinaci s optickým 
TAP modulem. Tyto sondy budou následně vytvářet NetFlow/IPFIX a odesílat je na virtuální server, 
který bude sloužit jako centrální datové úložiště pro NetFlow/IPFIX a na tomto serveru bude také 
docházet k vyhodnocení monitorovaného síťového provozu. 
Centrální úložiště logů 

Sjednocení informací z mnoha zdrojů a jejich přeložení do snadno pochopitelného formátu, nastavení 
pevných pravidel nakládání s těmito informacemi a jejich nezpochybnitelné ukládání je proto 
předpokladem pro efektivitu bezpečnostních i operačních činností. Z důvodu sjednocení těchto 
důležitých informací, jejich přehledné interpretace a tím i správného vyhodnocení bude pořízen 
nástroj pro centralizovanou správu událostí a logů. 
Správa adresního prostoru 

Pro zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti je plánováno pořízení nástroje pro zvýšení efektivity 
správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích. Nasazením tohoto 
nástroje dojde k podstatnému zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu základních síťových služeb sítě 
(DNS, DHCP). Bude možné jednoznačně identifikovat jednotlivá zařízení v síti a jejich aktuální 
umístění, získávat aktuální informace o adresním prostoru v přehledné formě. 
 

8.5.5 Infrastrukturní vrstva (IV) – pohled L1 

Posílená síťová infrastruktura by měla odpovídat současným trendům v budování moderních LAN a 

TC. Kromě zajištění dostatečně kvalitní a bezpečné komunikace koncových zařízení se servery v LAN 

či službami v internetu, se důraz klade především na stále větší požadavky na přenosovou kapacitu a 

kvalitu spojení mezi jednotlivými součástmi technologických center. Proto je nutné budovat moderní 

páteřní sítě s přenosovou kapacitou minimálně 10G, zatímco přístupové části menších sítí můžou i 

nadále dostatečně spolehlivě fungovat i na 1G.  
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8.6. Stanovení úrovně dodávky služeb realizovaných projektem s dodržením 
minimálních požadovaných standardů 

 

Z pohledu jednotlivých skupin uživatelů lze dodávané služby rozdělit do skupin: 

- Služby občanům 

- Služby pro zaměstnance městského úřadu. 

- Služby pro strážníky Městské policie 

Dostupnost služeb je garantována navrženým řešením, kdy je celý systém provozovaný na 

virtualizační platformě, zálohován na datové úložiště a monitorován za pomoci odpovídajích 

nástrojů. 

Typ služby Dostupnost služby Úroveň dostupnosti 

(rok) 

Maximální doba reakce 

Služby občanům 24 x 7  95% 4 hodiny 

Služby zaměstnancům 5 x 8 95% 4 hodiny 

Služby strážníkům 7 x 24  95% 4 hodiny 

 

Dostupnost služeb bude zajištěna na navrženém řešení – virtualizace serverů, zálohování dat, 

sekundární technologické centrum, pokročilý monitoring a ochrana proti kybernetickým útokům. 

 

 

8.7. Popis následné technické a technologické podpory realizovaného řešení a 
způsobu jejího zajištění 

 

Běžná technická podpora bude zajišťována správcem informačního systému MěÚ, který je pro tuto 

činnost vyškolen. Technická podpora pro hardwarové komponenty bude zajišťována dodavatelem 

těchto HW komponent. Technická podpora pro hardwarové komponenty bude zajišťována taktéž 

dodavateli těchto jednotlivých komponent na základě uzavřené smlouvě o podpoře uzavřené na 

dobu udržitelnosti projektu. 

Podpora provozu 

Podpora provozu je rozdělena na dvě části. 

a) Základní podpora v podobě zajištění údržby a softwarových aktualizací bude požadováno v rámci 

dodávek dle běžných podmínek poskytovaných dodavateli. 

b) Rozšířená podpora nad rámec běžně poskytované standardní podpory poskytované dodavateli 

bude hrazena z vlastních prostředků úřadu. 
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Záruka  

Servisní smlouva s dodavateli bude řešit záruku a servis jednotlivých systémů. V servisní smlouvě je 

stanoven rozsah poskytované technické podpory a způsob výměny vadného HW po dobu 

udržitelnosti projektu. 

Záruka za jakost znamená závazek dodavatele, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 

použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé 

vlastnosti. 

V případě, že příjemce uplatní výdaj na záruku za jakost dodaného plnění ve smyslu § 2113 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jedná se o výdaj způsobilý (pokud se ve vztahu k danému 

plnění jedná o záruku standardní, pokud záruční doba záruky za jakost zohledňuje reálnou životnost 

dodaných komponent a pokud odpovídá běžným záručním podmínkám obdobných systémů v daném 

segmentu trhu a je úměrná požadavkům na funkčnost systémového řešení a přípustnou dobu jeho 

výpadku).  

Délka záruky na jakost dodaného plnění se pro jednotlivé komponenty HW a SW liší. V zadávací 

dokumentaci bude stanovena minimální délka požadované záruční doby pro jednotlivé komponenty, 

tak aby požadované délka záruky odpovídala záruce na trhu běžně dostupné či běžně poskytované.  

Náklady na záruku za jakost jsou způsobilým výdajem v období realizace projektu. Výdaje na jakýkoliv 

servis jsou nezpůsobilé. Záruka nad rámec běžné záruční doby a servis systému budou uhrazeny 

z finančních prostředků města a budou pokryté smlouvou na technickou podporu. SLA bude 

nastaveno na režim 8x5xNBD (next business day). 

 
Podpora nových funkcí v aplikačním sofware bude kromě uživatelské podpory, odstraňování chyb a 
technického upgrade zahrnovat veškeré úpravy SW, které budou vyžadovány vlivem vzniklých 
legislativních změn, a to tak, aby úprava nastala v dostatečném předstihu před účinností legislativní 
změny. 

9. Dlouhodobý majetek  
 

9.1. Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku 

vstupujícího do projektu 

 

Do projektu vstupuje movitý majetek hmotný a nehmotný.  Majetek bude pořízen jako investice do 

vlastnictví žadatele. 

Majetek hmotný 

V rámci projektu bude dodán, instalován a dlouhodobě provozován hmotný investiční majetek, jehož 

životnost bude přesahovat 5 ti letou dobu udržitelnosti projektu. Jedná se konkrétně o: 
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- Koncové zařízení jako vedlejší výdaj  

o elektronické úřední desky, viz projektová realizační aktivita 1, 

o docházkové termínály, viz projektová realizační aktivita 6, 

o koncová zařízení vyvolávacího systému spolu drobnými stavebními úpravami, viz 

projektová realizační aktivita 8, 

- Serverovou, datovou a komunikační technologii – Server a Datové úložiště, SAN prvky jako 

hlavní výdaj, společné pro všechny projektové aktivity, 

Majetek nehmotný  

Nehmotný majetek se sestává z pořízených softwarových licencí pro aktivity 1 – 8, sw komponenty 

Serverové a datové infrastruktury a monitorovacího a administrátorského nástroje pro sledování 

provozuí datové sítě a zajištění bezpečnosti a ochranu proti externím útokům.  

Jednotlivé položky majetku jsou popsány v tabulkách v kapitole 12.3 Podrobný položkový rozpočet 

projektu. 

 

Do investiční hodnoty nehmotného majetku nebude zahrnuta softwarová údržba a podpora řešitele 

po dobu 5 ti leté udržitelnosti projektu. Položky za podporu a údržbu budou mandatorní minimálně 

po dobu udržitelnosti v provozní fázi projektu a budou hrazeny z příslušné kapitoly vlastního rozpočtu 

žadatele. Ve finančním plánu v systému MS2014+ dle pokynů řídícího orgánu uváděny nejsou, 

protože nejsou předmětem dotace. 

 

9.2. Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu 

 

Dlouhodobý investiční majetek bude pořízen v rámci realizační fáze projektu. Vzhledem k charakteru 

pořizovaného majetku – HW a SW pro rozšíření funkcí IS žadatele, se nepředpokládá, že vznikne 

během realizační ani provozní fáze projektu potřeba jeho reinvestice nebo technického zhodnocení. 

Životnost pořízeného majetku bude přesahovat hranici udržitelné fáze projektu. Morální hodnota 

hmotného investičního majetku bude na konci provozní fáze projektu nulová. Morální hodnota 

nehmotného investičního majetku a nemovitého majetku zůstává nezměněná i po ukončení provozní 

fáze projektu. 

Během fáze udržitelnosti projektu mohou probíhat pouze úpravy SW vyvolané legislativními 

změnami. Tyto úpravy ale nebudou mít vliv na hodnotu pořízeného majetku.  

Po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu budou pořízené investice v majetku města a 

nepředpokládá se jejich převod na žádnou třetí osobu.  

Nepředpokládá se ani pronájem pořízeného investičního majetku ani jeho částí třetím osobám. 
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10. Výstupy projektu 
 

10.1. Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace 

 

Předpokládané výstupy a očekávané přínosy:  

Z hlediska hmotných a nehmotných výstupů projektu jsou plánovány tyto výstupy: 

 

Nehmotné výstupy projektu: 

- studie proveditelnosti, 

- realizace a zprovoznění funkcí a tím elektronizace a automatizace interních činností úředníků 

- distribuce dat, aplikací a služeb občanům a podnikatelům ve správním obvodu města, 

- pokročilá integrace úřadu pro výkon agend a jejich elektronizaci v souladu se strategií 

eGovernmentu. 

 

Hmotné výstupy projektu: 

- serverová, datová a komunikační infrastruktura jako součást implementace nových funkcí a 

agend IS města, 

- elektronické úřední desky,  docházkové terminály a koncová zařízení vyvolávacího systému 

(jako vedlejší náklad). 

 

Přínosy projektu z hlediska jejich beneficientů, tzn. konzumentů služeb: 

- Město Český Brod:   

o zvýšení elektronizace agend a procesů veřejné správy, 

o zefektivnění činností úředníků,  

o zvýšení dostupnosti eGON služeb, 

o zvýšení bezpečnosti,  

o zvýšení transparentnosti úřadu vůči občanům. 

 

- Občané: 

o zajištění lepší dostupnosti informací  

o elektronizace komunikace s úřadem. 

 

Termín splnění cílů projektu: 

Všechny cíle a výstupy budou naplněny v souladu s harmonogramem projektu (viz kapitola 5.11 

Časový harmonogram realizace projektu) ke dni ukončené realizační fáze projektu. 
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10.2. Indikátory 

 

Monitorovací indikátory specifikují závazek splnění řídícím orgánem sledovaných cílů projektu. Pro 

realizaci celého projektu je stanoven jeden společný indikátor výstupu – „počet pořízených 

informačních systémů“, který reprezentuje naplnění všech funkcí a parametrů definovaných 

v obecných a funkčních vlastnostech řešení a v popisu integračních vazeb. Termín naplnění indikátoru 

je identický s termínem ukončení realizační fáze projektu, projekt je navržen jako jedno etapový. 

 

Kód národního 

číselníku 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 

Počáteční 

hodnota 
Cílová hodnota 

3 05 00 
Nově pořízené informační 

systémy 
Počet 0 1 

Počáteční hodnota 0 – v souladu s pravidly výzvy dle Přílohy č. 5 Metodické listy indikátorů 

Specifických pravidel pro žadatele a příjemce - Koncová hodnota 1 

U stávajícího informačního systému města dojde k zásadní úpravě, konfiguraci, zavedení nových 

funkcionalit a zásadnímu zvýšení počtu elektronických podání – viz popisy v Kapitolách 5.6 a  5.12.  

Dále je stanoven indikátor výsledku, kde výchozí hodnota k datu zahájení realizace projektuje nulová 

a cílová hodnota k datu ukončení realizace projektu musí být 3.  

Kód národního 

číselníku 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 

Počáteční 

hodnota 
Cílová hodnota 

3 05 15 
Nová funkcionalita 

informačního systému 
Počet 0 3 

3 05 15 Indikátor nová funkcionalita informačního systému 

Počáteční hodnota 0 – stávající informační systém nedisponuje žádnou z funkcionalit uvedených níže 

Koncová hodnota 3 bude dosažena realizací následujících funkcionalit: 

 

NF-1:   Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením 

standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností 

podpory procesního postupu. 

 

Zavedením elektronické procesů a řídící kontroly dojde k zefektivnění, zrychlení, 

zjednodušení procesů oběhu všech účetních dokumentů a dat. 

 

NF-2:   Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů. 

 

Informační systéme bude provozován z ICT centra města – bude zajištěna vysoká dostupnost 

a spolehlivost. 

Řešení bude podporovat uživatelská jména, elektronické podpisy, časová razítka, protokol 

https – zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dat. 
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NF-3:  Elektronické vnitřní procesy. 

 

Elektronizace vnitřních procesů úřadu naplní tyto přínosy:  

- dohledatelnost informací a dokumentů, stav ejich zpracování,  

- nastavení procesů podle interních řídících dokumentů (směrnic),  

- automatizace prováděných kontrolních mechanizmů dle legislativnách požadavků a to 

především dle zákona č. 320/2001 sb. o Finanční kontrole, 

- pravidelné a průběžné reportování rizik a nesouladů se zákonem, 

- zavedení kontrolních mechanizmů, 

- zrychlení procesů. 

 

Naplnění a vykázání splnění monitorovacího indikátoru a jednotlivých indikátorů výsledku – nových 

funkcionalit bude spočívat v realizaci jednotlivých projektových realizačních aktivit 1 – 8 během 

realizační fáze projektu.  

Ke naplnění NF-1 až NF-3 dojde ukončením realizační fáze projektu. 

Splnění a zprovoznění funkcionalit bude vykázáno akceptací dílčích řešení ve vazbě na popsané 

aktivity. Naplnění monitorovacího indikátoru bude splněno ukončením realizační fáze projektu a jeho 

přechodem do provozní fáze 5 ti leté udržitelnosti. Po celou dobu udržitelnosti musí být kdykoliv 

prokazatelné, že cílové hodnoty monitorovacích indikátorů jsou plněny. 

 

10.3. Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity 
 
Realizací projektu jako celku dojde k naplnění nových funkcionalit jednotlivých projektových aktivit ve 

vazbě na projektové okruhy č. 6.1, 6.2, 6.3 a 9 implementačního plánu č. 3 „Strategického rámce 

rozvoje veřejné správy“. Specifické cíle projektu SC-1 až 5, viz Kapitola 4.3  - popis specifických cílů, 

které se kryjí s projektovými realizačními aktivitami PRA-1 až 8, viz kapitola 5.9.  Tím dojde k naplnění 

třech nových funkcionalit NF-1 až NF-3 popsaných jako monitorovací indikátory výsledku. 

 

10.4. Očekávané významné multiplikační efekty projektu 
 
Realizace projektu nebude mít dopad na vytvoření nových pracovních míst, ale vlivem elektronizace 

činností na úřadě dojde k zefektivnění práce úředníků, ke snížení jejich možné chybovosti vlivem 

zavedení elektronických kontrol a ke snížení nebo i eliminaci pravděpodobnosti vzniku škod. 

Elektronizací dosud manuálně prováděných činností dojde ke zkvalitnění výstupů z IS města pro 

podporu manažerského rozhodování vedoucích pracovníků úřadu a volených zástupců města. 

Realizací projektu dojde k oboustrannému zkvalitnění zrychlení a zjednodušení komunikace mezi 

úřadem a občany.  
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11. Připravenost projektu k realizaci 

11.1. Technická připravenost 

 

Majetkoprávní vztahy 

Veškerý hmotné a nehmotné vstupy pořízené v rámci projektu budou pořízeny do majetku investora 

a budou dodavateli uhrazeny z vlastního rozpočtu. Investor nebude využívat na jejich profinancování 

žádný úvěr.    

Připravenost projektové dokumentace, 

V současné době se projekt nachází v přípravné fázi a není připravena zadávací dokumentace k 

výběrovým řízením. 

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu se bude postupovat v souladu s:  

- Zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  

- Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 

specifikovanými v Příloze č. 3 Obecných pravidel IROP – Metodický pokyn pro oblast zadávání 

zakázek pro programové období 2014-2020, schválený usnesením vlády č. 44 ze dne 15. 

ledna 2014. 

Zadavatel v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky dodrží zásady transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace.  

Zadavatel nebude rozdělovat předmět zakázky s cílem snížit předpokládané hodnoty pod finanční 

limity stanovené v ustanovení § 12 zákona o veřejných zakázkách.  

 

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen předložit zadávací dokumentaci ke schválení v souladu 

s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP ve verzi vydání 1.6 nebo novější a současně a podle 

podmínek uvedených v Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro průběžnou výzvu č. 28 

„Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“ ve verzi vydání 1.1 nebo novější.  

  

11.2. Organizační připravenost 
 

Role subjektů zapojených v projektu 

Na projektu se bude účastnit řada subjektů z řad cílových skupin v různých rolích. V zásadě lze tyto 

subjekty rozdělit do 4 základních skupin dle jejich postavení v procesu vývoje a udržitelnosti projektu. 

 

Role koordinátora 

V rámci projektu vystupuje jako koordinátor město Český Brod, ostatní subjekty vystupují v roli 

klientů.  Kompetence a závazky koordinátora v rámci projektu:   
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- má řídící roli v projektu, 

- zpracuje a zodpovídá za studii proveditelnosti projektu, 

- je zadavatelem veřejných soutěží, a organizátorem výběrových řízení, 

- přebírá dodávky, 

- realizuje projekt, 

- podporuje provoz a služby, 

- realizuje vybudování nového informačního systému,  

- zajistí implementaci dodávaného řešení v rozsahu: 

o pořízení a zprovoznění HW a aplikačního SW pokrývajícího požadované služby, 

o metodická podpora koncových uživatelů z řad MěÚ, obcí ve spádové oblasti, 

- podpora provozu integrovaného IS a eGON služeb, 

- elektronizace procesů, 

- garance provozu systému, 

- je sám uživatelem systému. 

 

Na realizaci projektu se budou podílet následující subjekty:  

- Město Český Brod, 

- stát jako poskytovatel dotace.  

 

Role klienta (uživatele systému a konzumenta služeb) 

Uživatelé v rámci projektu jsou zaměstnanci MěÚ a veřejnost.  Jejich kompetence a závazky v rámci 

projektu sestávají z: 

- využívání nově dostupných služeb, 

- využívání všech dostupných eGON služeb, 

- využívání metodické podpory koordinátora, 

- poskytnutí součinnosti při implementaci a rutinním provozu prostřednictvím klíčových 

uživatelů – vybraných zástupců jednotlivých odborů, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou schopni 

poskytovat uživatelskou podporu svým kolegům v rámci svých pracovišť a poskytují odborné 

připomínky na možné úpravy a zdokonalení instalovaného řešení prostřednictvím služby 

HelpDesk.  

 

Role státu 

Stát prostřednictvím MMR vystupuje v projektu jako iniciátor a realizátor eGovernmentu v ČR 

a operačních programů vytváří podmínky pro realizaci strategie Smart Administration v období 

2014-2020, včetně finanční podpory poskytované prostřednictvím IROP. 

 

Role dodavatele 

Dodavatel řešení – vítězný uchazeč o zakázku na základě výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 

Sb., o veřejných zakázkách, realizuje projekt v plném rozsahu daném podmínkami zadávací 

dokumentace a následně uzavřené smlouvy o realizaci díla. Kompetence a závazky dodavatele 

v rámci projektu jsou:   

- zpracování a zodpovědnost za kompletnost dodávek projektu, 
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- předání realizovaných celků projektu, 

- vyškolení uživatelů, 

- zajištění zprovoznění (implementace) dodávaného řešení, 

- vývoj systému a garance jeho aktualizací v souladu s legislativními změnami po ukončení 

investiční fáze projektu v době udržitelnosti projektu, 

- poskytnutí provozní podpory po ukončení investiční fáze projektu v době udržitelnosti 

projektu. 

 

Organizační model  

- Investiční fáze 

Investorem projektu „Nové funkce IS města Český Brod“ je město Český Brod. Za projekt je 

odpovědný Odbor kanceláře tajemníka úřadu MěÚ Český Brod. 

Garantem vybudování, implementace a provozu projektu je tajemník MěÚ Český Brod.  

- Provozní fáze  

Provozovatelem projektu „Nové funkce IS města Český Brod“ je Městský úřad Český Brod, a to 

prostřednictvím informatiků Odboru tajemníka. Zástupci provozu jsou členy projektového týmu. 

Financování provozní fáze bude plně zajištěno z prostředků plánovaných v příslušné provozní kapitole 

městského rozpočtu. 

Rozsah služeb souvisejících s prováděním profylaxe a údržby bude kombinací služeb vlastních 

pracovníků oddělení IT a smluv o servisu a podpoře mezi provozovatelem a dodavatelem řešení 

vybraného na základě veřejné soutěže. 

 

Právní opatření  

Podmínkou realizace projektu je sada právních opatření. Zásadními opatřeními jsou: 

 

- usnesení Rady města Český Brod: 

o schválení zadání zpracování Studie proveditelnosti na projekt „Nové funkce IS města 

Český Brod“ v rámci IROP výzvy č. 28,  

o schválení návrhu smlouvy se zpracovatelem SP a schválení záměru podat žádost o 

finanční podporu v rámci výzvy IROP 28. 

-  usnesení Rady města Český Brod - schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt 

do výzvy č. 28 „Nové funkce IS města Český Brod“ v rámci IROP výzvy č. 28. a schválení Studie 

proveditelnosti,  

- usnesení Zastupitelstva města Český Brod na příjem dotace - schválení podmínek Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace,  



 

    Strana 83 z 110 

 

- Smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Český Brod a Ministerstvem pro místní rozvoj 

České republiky, 

- Smlouva o realizaci projektu mezi městem Český Brod a vybranými dodavateli řešení. 

 

11.3. Plán zdrojů financování 

Projekt počítá s předfinancováním projektu investorem. Dotace bude investorovi hrazena ex-

post, po skončení etapy dle výše proinvestovaných a uhrazených způsobilých výdajů. Finanční 

prostředky budou převáděny příjemci zpětně po předložení Žádosti o platbu v souladu s 

Příručkou pro žadatele a příjemce a dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

12. Finanční analýza 
 

12.1. Základní údaje o finančních nákladech projektu 
 

Finanční analýza se zaměřuje na přímé dopady projektu na rozpočet žadatele, popisuje plán 

hotovostních toků (příjmů a výdajů) projektu. Veškeré hodnoty uvedené ve finanční i ekonomické 

analýze jsou v reálných cenách roku 2017. Ceny jsou uváděny včetně DPH, protože žadatel o finanční 

podporu není plátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu. Výnosy a náklady jsou v tomto případě 

současně příjmy a výdaji projektu.  

Projekt bude řešen v rámci finanční podpory IROP Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a 

transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT a průběžné 

výzvy č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou kalkulovány ve výši: 

15 050 188,12 Kč  

přičemž 85% z této hodnoty bude hrazeno z prostředků EFRR a 5% ze státního rozpočtu – tedy 

celková dotace činí: 

 13 545 169,30 Kč  

pro realizační část bez provozních nákladů. Finanční spoluúčast investora je 10% z 

celkových způsobilých výdajů, tedy: 

 1 505 018,82 Kč.  

Předpokládané provozní náklady po dobu udržitelnosti projektu budou hrazeny investorem v plné 

výši z vlastního rozpočtu města. 

Majetek, ať již dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek nebo nemovitý, který se v průběhu projektu 

stane majetkem investora, bude zvlášť evidován na příslušném středisku a ve zvláštní kapitole se 

samostatným označením, aby jej bylo možné evidovat a zajistit jeho funkčnost po dobu udržitelnosti 
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projektu. Majetek bude pravidelně inventarizován a bude k němu přiřazena hmotná odpovědnost 

konkrétního pracovníka úřadu.  

 

12.2. Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a 

reinvestic  

 

Nepředpokládá se žádná reinvestice v průběhu realizační ani provozní fáze projektu. Údržba investic 

spočívá v pravidelných platbách za servisní služby SW a HW v období provozní fáze projektu. Tyto 

náklady jsou vyčísleny v příslušných tabulkových přehledech v kapitole 12.4. 

 

12.3. Podrobný položkový rozpočet projektu  

 

Přehled celkových nákladů na realizaci projektu  

 

Pro realizaci projektu je očekávané pořízení investic ve struktuře a cenách uvedené v následující 

tabulce ve členění na hlavní a vedlejší aktivity projektu dle pokynu ve specifických pravidlech výzvy. 

 

Kód 
položky 
MS2014+ 

Položka 
rozpočtu 
MS2014+ 

Položka 
rozpočtu 

Jedn. Počet 
jedn. 

Cena za 
jednotku 

Celková 
cena za 
položku 
Způsobilé 
výdaje 

Hlavní / 
vedlejší 
aktivita 
projektu 

Výběrové 
řízení č. 

1.1.1.1.4 Pořízení 
dlouhodobého 
NM 

Nové funkce 
elektronické 
spisové služby 

Ks 1 984 335,00 984 335,00 Hlavní 002 

1.1.1.1.3 Pořízení 
dlouhodobého 
HM 

Nové funkce 
elektronické 
spisové služby – 
elektronické 
úřední desky 46“ 

Ks 1 419 023,00 419 023,00 Vedlejší 002 

1.1.1.1.3 Pořízení 
dlouhodobého 
HM 

Nové funkce 
elektronické 
spisové služby – 
elektronické 
úřední desky 42“ 

Ks 2 166 012,00 332 024,00 Vedlejší 002 

1.1.1.1.4 Pořízení 
dlouhodobého 
NM 

Nové funkce 
ekonomické 
části IS města 

Ks 1 583 220,00 583 220,00 Hlavní 002 

1.1.1.1.4 Pořízení 
dlouhodobého 
NM 

Elektronizace 
zadávání 
veřejných 
zakázek  

Ks 1 422 290,00 422 290,00 Hlavní 002 

1.1.1.1.4 Pořízení 
dlouhodobého 
NM 

Nové funkce 
integrační 
platformy 
interních 
procesů 

Ks 1 1 633 500,00 1 633 500,00 Hlavní 002 

1.1.1.1.4 Pořízení 
dlouhodobého 
NM 

Zpřístupnění 
vybraných 
informací na 

Ks 1 751 410,00 751 410,00 Hlavní 002 
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portál občana a 
portál úředníka 

1.1.1.1.4 Pořízení 
dlouhodobého 
NM 

Elektronizace 
sledování a 
vyhodnocování 
docházky  

Ks 1 168 577,20 168 577,20 Hlavní 002 

1.1.1.1.3 Pořízení 
dlouhodobého 
HM 

Elektronizace 
sledování a 
vyhodnocování 
docházky - 
terminály 

Ks 3 34 243,00 102 729,00 Vedlejší 002 

1.1.1.1.4 Pořízení 
dlouhodobého 
NM 

Elektronizace 
agend městské 
policie 

Ks 1 1 276 550,00 1 276 550,00 Hlavní 002 

1.1.1.1.3 Pořízení 
dlouhodobého 
HM 

Vyvolávací a 
rezervační 
systém – 
koncová zařízení 

Ks 10 40 061,89 400 618,90 Vedlejší 001 

1.1.1.1.4 Pořízení 
dlouhodobého 
NM 

Vyvolávací a 
rezervační 
systém – SW *) 

SW 
balík 

1 99 002,20 99 002,20 Hlavní 001 

1.1.2.1.2 Stavební úpravy Vyvolávací a 
rezervační 
systém –Drobné 
stavební úpravy  

Ks 1 462 503,14 462 503,14 Vedlejší 001 

1.1.1.1.3 Pořízení 
dlouhodobého 
HM 

Infrastruktura – 
servery HW 

Ks 2 739 508,44 1 479 016,88 Hlavní 002 

1.1.1.1.3 Pořízení 
dlouhodobého 
HM 

Infrastruktura – 
Datové úložiště 

Ks 1 1 076 900,00 1 076 900,00 Hlavní 002 

1.1.1.1.3 Pořízení 
dlouhodobého 
HM 

Infrastruktura – 
SAN přepínač 

Ks 1 232 235,30 232 235,30 Hlavní 002 

1.1.1.1.3 Pořízení 
dlouhodobého 
HM 

Infrastruktura - 
UPS 

Ks 2 166 840,85 333 681,70 Hlavní 002 

1.1.1.1.4 Pořízení 
dlouhodobého 
NM 

Infrastruktura 
SW virtualizační 
prostředí 

Ks  1 242 255,31 242 255,31 Hlavní 002 

1.1.1.1.4 Pořízení 
dlouhodobého 
NM 

Infrastruktura - 
Zálohování 

Ks 1 83 683,60 83 683,60 Hlavní 002 

1.1.1.1.4 Pořízení 
dlouhodobého 
NM 

Infrastruktura – 
Monitoring sítě 

Ks 1 1 330 866,90 1 330 866,90 Hlavní 002 

1.1.1.1.3 Pořízení 
dlouhodobého 
HM 

Infrastruktura – 
Centrální 
úložiště logů 

ks 1 522 718,79 522 718,79 Hlavní 002 

1.1.1.1.4 Pořízení 
dlouhodobého 
NM 

Infrastruktura -  
Správa 
adresního 
prostoru 

Ks 1 773 008,50 773 008,50 Hlavní 002 

1.1.1.1.3 Pořízení 
dlouhodobého 
HM 

Infrastruktura – 
Síťová 
infrastruktura 

Ks  1 1 093 682,70 1 093 682,70 Hlavní 002 

1.1.2.1.1 Pořízení služeb 
bezprostředně 
souvisejících 

Zpracování 
studie 
proveditelnosti 

Ks 1 108 900,00 108 900,00 Vedlejší Mimo 
ZVZ 
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1.1.2.1.1 Pořízení služeb 
bezprostředně 
souvisejících 

Zpracování 
zadávacích 
dokumentací k 
VZ 

Ks 1 90 750,00 90 750,00 Vedlejší Mimo 
ZVZ 

1.1.2.1.1 Pořízení služeb 
bezprostředně 
souvisejících 

Technicko 
ekonomické 
poradenství a 
technický dozor 

Ks 1 46 706,00 46 706,00 Vedlejší Mimo 
ZVZ 

*) jednotlivé sw komponenty: Modul virtuálního dispeje; ovládací software, plně síťová SQL; přepážkový 

virtuální terminál; modul web ovládání; modul statistiky;  modul správce přesunuty do hlavních výdajů 

 
 

12.4. Plán cash-flow v realizační a provozní fázi fázi projektu v členění po letech 

 

Přehled plateb rozložených do jednotlivých kalendářních roků do konce udržitelnosti projektu 

 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Investice *) 99 002 13 841 708 0 0 0 0 0 

Servis HW/SW 0 111 467 668 802 668 802 668 802 668 802 668 802 

Servis ASW 0  515 557 515 557 515 557 515 557 515 557 

Vedlejší 

náklady **) 

863 122 0 0 0 0 0 0 

Vedlejší 

náklady 

služby***) 

246 356 0 0 0 0 0 0 

Cash Flow -1 208 480 -13 953 175 -1184359 -1184359 -1184359 -1184359 -1184359 

*) služby implementace jsou účetně zahrnuty do pořizovacích cen SW a HW 

**) stavební úpravy a koncová zařízení vyvolávacího a rezervačního systému jako vedlejší výdaje  

***) Zpracování SP, ZD a technické poradenství 

 

Přehled celkových nákladů v provozní fázi po dobu 5 let od ukončení realizace projektu je vyčíslen 

v následující tabulce. Jeho výše je stanovena na základě proběhlého průzkumu trhu oslovením 3 na 

sobě nezávislých subjektů, viz paitola 16: 

 

Provozní náklady ve fázi udržitelnosti 

Roky udržitelnosti projektu 1 2 3 4 5 

Servisní služby HW/SW – technologie 668 802 668 802 668 802 668 802 668 802 

Servisní služby podpora ASW 515 557 515 557 515 557 515 557 515 557 

Servisní služby celkem 1 184 359 1 184 359 1 184 359 1 184 359 1 184 359 

 

Tyto roční náklady jsou mandatorní z hlediska zajištění provozu informačního systému ve fázi 

udržitelnosti projektu, ale v rozpočtu v systému MS2014+ se dle doporučení CRR jako řídícího orgánu 

pro přidělení dotace neuvádí.  

V souvislosti s tím, že proběhne otevřené výběrové řízení, lze s vysokou mírou pravděpodobnosti 

předpokládat, že vítězná cena bude výrazně nižší, než ceny indikované. 
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Cena paušální podpory nových funkcí v aplikačním sofware bude kromě uživatelské podpory, 

odstraňování chyb a technického upgrade zahrnovat veškeré úpravy SW, které budou vyžadovány 

vlivem vzniklých legislativních změn, a to tak, aby úprava nastala v dostatečném předstihu před 

účinností legislativní změny. 

Položkový rozpad cen podpory jednotlivých prvků podrobně popsaných v kapitole 5.10 je uveden 

v následující tabulce:  

Cena roční podpory technologií vč. DPH 

Servery vč. os             48 400,00     
Datové úložiště             92 577,10     
SAN přepínač             19 965,00     
UPS             30 008,00     
Virtualizační prostředí             23 678,49     
Zálohování             19 880,30     
Monitoring sítě           182 097,74     
Centrální úložiště logů             54 450,00     
Správa adresního prostoru             90 345,86     
Síťová infrastruktura           107 399,60     

Cena roční podpory ASW vč. DPH 

Nové funkce elektronické spisové služby               79 255,00 
Nové funkce ekonomické části IS města               40 656,00 
Elektronizace zadávání veřejných zakázek               14 520,00   
Nové funkce integrační platformy interních procesů               91 960,00 
Zpřístupnění vybraných informací na portál              zahrnuto v položkách. 2 a 4 
Elektronické sledování a vyhodnocování docházky             zahrnuto v položce 4 
Elektronizace agend městské policie             289 165,80 
Vyvolávací a rezervační systém             bez paušání podpory 

 

12.5. Vyhodnocení plánu cash-flow 

 

Provozní fáze nebude vyžadovat vytváření žádných zásob či podobných položek, pro zajištění provozu 

budou potřeba jen běžné úhrady provozních nákladů (energie, opravy / údržba apod.). Vzhledem k 

objemu předpokládaných nákladů v provozní fázi projektu není nutné se specificky zabývat řízením 

pracovního kapitálu. 

Předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy. Pro účely výpočtu kriteriálních ukazatelů je v 

pátém roce provozu uvažována jako příjem zůstatková hodnota investice.  

12.6. Zdroje krytí ztrátového provozu 

 

Náklady provozní fáze nejsou dle výzvy č. 28 způsobilými výdaji. Náklady provozní fáze budou kryty 

z rozpočtu Města Český Brod. 

Náklady vztahující se k provozu implementovaných technologií jako např. energie, klimatizace, 
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komunikační náklady, náklady na lidské zdroje zaměstnanců úřadu apod. jsou hrazeny z běžných 

provozních nákladů a nejsou do projektu kalkulovány.   

Náklady na podporu a údržbu SW tvořené externími subjekty – dodavateli informačních technologií a 

systémů budou tvořit mandatorní výdaje příslušné rozpočtové kapitoly finančního rozpočtu města. 

 

12.7. Finanční plán pro variantní řešení projektu  

 

Tato kapitola je nerelevantní vzhledem k tomu, že není uvažováno variantní řešení projektu.  

 

12.8. Podrobné rozčlenění způsobilých výdajů podle struktury rozpočtu  
 
Finanční plán investiční a provozní fáze 
Ceny jednotlivých položek vstupujících do projektu v členění po jednotlivých projektových 
realizačních aktivitách (PRA-n) je uveden v následující tabulce: 
 
PRA Popis Cena 

1 Nové funkce elektronické spisové služby 1 735 382,00 

2 Nové funkce ekonomické části IS města 583 220,00 

3 Elektronizace zadávání veřejných zakázek 422 290,00 

4 Nové funkce integrační platformy interních procesů 1 633 500,00 

5 Zpřístupnění vybraných informací na portál občana a portál úředníka 751 410,00 

6 Elektronizace sledování a vyhodnocování docházky 271 306,20 

7 Elektronizace agend městské policie 1 276 550,00 

8 Vyvolávací a rezervační systém 962 124,24 

1 – 8*) Rozšíření serverové, datové a komunikační infrastruktury 7 168 049,68 

**) Služby uznatelné jako vedlejší výdaj 246 356,00 

*) technologie společné pro PRA-1 až PRA-8 
**) zpracování studie proveditelnosti, Technické konzultace, zpracování zadávací dokumentace pro VŘ 

 

 

12.9. Výsledky finanční analýzy 
 

Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů (NPV, doba návratnosti, index rentability) 

Vyhodnocení finanční analýzy projektu je provedeno pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z 

finančních toků (resp. nákladů, výnosů) jako např. NPV, FRR, Doba návratnosti a Index rentability. 

V rámci finančního hodnocení je projekt posuzován z individuálního hlediska žadatele (investora) a 

nezohledňuje externí dopady projektu. Vychází z účetních výkazů žadatele a zohledňuje daně, úroky a 

dotace. Finanční analýza je zaměřena jednak na posouzení uskutečnitelnosti investice a dále na 

stanovení finanční návratnosti investice pro žadatele. Ta se však v případě tohoto neziskového, 

veřejně prospěšného projektu neočekává a jeho hlavní přínos je nezbytné spatřovat v jeho 
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prospěšnosti pro společnost. 

K finančnímu hodnocení projektu byla zvolena metoda nákladovo-výnosové analýzy založená na 

stanovení čisté současné hodnoty investice (NPV - net present value) a na ní navazujícího vnitřního 

výnosového procenta (IRR - internal rate of return). Mezi další vypočítané finanční ukazatele patří 

Index rentability a Doba návratnosti.   

Čistá současná hodnota provozních toků projektu (NPV), je suma jednotlivých diskontovaných 

finančních toků souvisejících s investicí (respektive jako současná hodnota provozních toků - 

současná hodnota vstupní investice).  

vypočte se dle vzorce   

NPVt je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období 0 až „n“; 

CFt  je tok plynoucí z investice; 

R je diskontní míra; 

t představuje období; 

n je poslední období. 

Vnitřní výnosové procento IRR (nebo též vnitřní míra návratnosti, v %) se pak stanovuje iterační 

metodou, přičemž platí, že když NPV = 0, pak je r = IRR.  

Pro výpočet iterací je použít vzorec:      

rn  představuje nižší ze zvolených úrokových měr 

rv  představuje vyšší ze zvolených úrokových měr 

NPVv  představuje NPV pro hodnotu rv (v absolutní hodnotě) 

NPVn  představuje NPV pro hodnotu rn  (v absolutní hodnotě) 

 

Doba návratnosti projektu je udána v počtu let, která jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované 

prognózované diskontované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici.  

Výpočet se provede podle vzorce:    

DN je  doba návratnosti 

I je suma investovaných prostředků 

CFb je čistý finanční tok v běžném roce provozu 

Index rentability (profitability index) stanovuje podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním 

toku nultého období (na investičních výdajích). Je to v podstatě procento ziskovosti investice měřené 

čistou současnou hodnotou. Udává, kolik korun čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu 

investovanou korunu. 

Výpočet se provede podle vzorce  

 

IR je index rentability 

NPV je čistá současná hodnota projektu 
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I je hodnota počáteční investice 

 

Stanovení diskontní míry 

Pro časové rozlišení hotovostních toků je nutné stanovit patřičnou diskontní sazbu. Náklady kapitálu 

obecně představují pro realizátora investice výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem 

kapitálu, které jsou použity na financování investice. Schématicky lze uvést vzorec výpočtu pro 

zkoumaný projekt: WACC = wv*kv + wp*kp 

 

WACC představují průměrné kapitálové náklady (weighted average cost of capital); 

wv, wp pak váhy jednotlivých kapitálových složek (tj. procento z celkových zdrojů u zdrojů cizích 

komerčních, vlastních a cizích veřejných); 

kv je míra nákladů na vlastní kapitál; 

kp je míra nákladů na veřejný zdroj (zpravidla stanovena administrativně poskytovatelem dotace). 

 

Základní hlediska 

Vstupními hodnotami všech výpočtů jsou plánované finanční toky obsažené v předchozí části. A 

jelikož se jedná o reálné hodnoty, je pro potřeby časového rozlišení finančních toků využito 

dlouhodobé reálné společenské diskontní míry 5%. Všechny uvažované hodnoty jsou roční. 

Opět vycházíme ze všech předpokladů a analýz, které byly uvedeny v předchozích kapitolách. 

 

Vypočtený průběh odúročitele 

Roky  Odúročitel 

0  1 

1  0,9615 

2  0,9245 

3  0,8889 

4  0,8548 

5  0,8219 

 

Vyhodnocení finanční rentability projektu hodnotícími ukazateli 

(vypočteno na 10 ti leté referenční období v souladu s CBA v MS 2014+) 

 Čistá současná hodnota NPV = - 22 869 946,49 Kč 

 Vnitřní výnosové procento = nelze nalézt 

 Doba návratnosti = nelze spočítat 

 Index rentability IR = - 1,52 

 

Daná investice (projekt) je tedy z čistě finančního pohledu (měřeného přímou ziskovostí) neefektivní. 

Jedná se ale o nekomerční investici. 

Protože projekt negeneruje finanční příjmy, není výpočet výše uvedených klasických ukazatelů 

finanční analýzy pro projekt relevantní.  

Závěry finanční analýzy 
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Projekt negeneruje žádné příjmy, neboť cílem projektu není přímá generace zisku, ale veřejně 

prospěšná služba.  

Z finančního hlediska se tedy jedná o nenávratnou investici. Projekt by byl pro jakéhokoli 

soukromého investora nepřijatelný, subjekt s čistě ziskovým zájmem by jej nikdy v této variantě 

nerealizoval.  

Hodnota investice je vyjádřena především její užitností pro cílovou skupinu. Hlavní benefity lze 

spatřovat jak v oblasti úspory času a práce na straně zaměstnanců jednotlivých úřadu v území ORP, 

tak v  automatizaci práce a postupů, což povede k pružnější reakci na potřeby veřejnosti. 

 

MěÚ je schopen projekt financovat za předpokladu získání dotace z IROP. Na realizaci projektu 

nebude investor čerpat žádný úvěr. 

 

13. Analýza a řízení rizik 
 

Tato kapitola zahrnuje důkladnou analýzu všech rizik projektu v investiční i provozní fázi, kdy u všech 

rizik byla provedena jejich kvantifikace z hlediska pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho dopadu a 

také navržena opatření na jejich eliminaci nebo omezení jejich dopadu. 

13.1. Analýza rizik – metodická východiska 

Příprava, realizace a následně provoz projektu byla, je a po celou dobu realizace bude provázena 

riziky, jejichž míru působení lze minimalizovat jejich definováním, soustavným vyhodnocováním a 

případným koncepčním nebo operativním zásahem reagujícím na skutečný výskyt rizika nebo 

možnost jeho vzniku. 

Rizika jsou konkrétní hrozby, které mohou ohrozit Projekt a jeho úspěšnost z hlediska množství 

kvality i výsledků a dopadů výsledných projektů, dodržení důležitých milníků Projektu, nepřekročení 

plánovaných nákladů Projektu a dosažení očekávaných přínosů. 

Analýza rizik je pak standardním nástrojem pro řízení a eliminaci rizik Projektu v přípravné i realizační 

fázi. Nová rizika se však mohou objevit i v dalších etapách Projektu, především v udržitelnosti dílčích 

aktivit. 

Cílem řízení rizik je podchytit rizika Projektu, vyhodnotit pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost 

dopadů, naplánovat akce směřující ke snížení pravděpodobnosti vzniku rizikové události a akce 

směřující ke zmírnění negativních dopadů rizikové události, pokud už nastane. 

V některých případech je možné, na identifikované riziko, vědomě reagovat rozhodnutím o akceptaci 

rizika bez nějakých protiopatření, neboť ta jsou buď nemožná nebo příliš časově či finančně nákladná. 

Všechny aktivity zahrnuté v přípravě i realizaci Projektu svým charakterem naplňují požadavky 

kladené na definici projektových rizik spojených s návrhem a implementací dílčích aktivit, které 

budou v rámci Projektu realizovány. Implementace Projektu bude probíhat v rizikovém prostředí, s 

nímž jsou spojené výdaje na realizaci Projektu a jeho následný provoz k plnění schválených záměrů a 

cílů Projektu. Prvním krokem procesu snižování rizik je proto jejich analýza. Analýza rizik pro potřeby 
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implementace Projektu je chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich výskytu a 

dopadu na aktivity, tedy stanovení rizika jejich závažnosti. 

Analýza zahrnuje následující kroky: 

1. rozbor vzájemných vztahů, kontextu a souvislostí procesů spojených s přípravou a realizací 

Projektu, 

2. vytvoření základního souboru potenciálních rizik v procesech, operacích a činnostech 

v souladu s legislativními normami, případně dalšími normami a dokumenty ČR a EU, 

3. výběr souboru rizik, která jsou důležitá z hlediska implementace Projektu, 

4. sestavení pořadí rizik podle určeného stupně významnosti pro stanovení priorit rizik, 

5. zpracování návrhu řešení eliminace nebo zmírnění rizik v průběhu přípravy a realizace 

Programu. 

 

13.2. Klasifikace rizik a jejich dopadů 

Jedním z významných aspektů řízení rizik je identifikace (definice) potenciálních rizik, která lze na 

úrovni projektu dle svého charakteru rozdělit do předem definovaných klasifikačních skupin: 

 

A. právní rizika; 

B. finanční rizika; 

C. technická rizika; 

D. personální rizika; 

E. provozní rizika; 

F. rizika „vyšší moci“; 

G. rizika spojená se spolufinancováním ze SF EU. 

 

Následující tabulky představují výsledný seznam identifikovaných potenciálních rizik, která mohou 

nastat v průběhu přípravy či realizace předkládaného projektu, ale i v průběhu běžného provozu 

celkového projektu. Pro zvýšení přehlednosti byla jednotlivá rizika označena kódem (např. A.1, B.3, 

apod.). 

 

 

 

 

Tabulky rizik 

Právní rizika 

Kód Rizika Dopad 

A.1 
Nedodržení závazných pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek 

Žadatel by musel přidělenou dotaci nebo její část vrátit. Projekt 

by nemohl být realizován s příspěvkem ze SF EU. 

A.2 
Nedodržení podmínek IROP, Prováděcího dokumentu IROP a 

konkrétní výzvy na předkládání projektů. 

Žádost o dotaci by nebyla hodnocena nebo v případě, že by 

příjemce již dotaci obdržel, musel by ji částečně nebo v plné výši 

vrátit. Projekt by nemohl být realizován s příspěvkem ze SF EU. 
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A.3 
Nevyřešené vlastnické vztahy k místům realizace projektu 

(tam, kde je to relevantní).  
Projekt by nemohl být realizován s příspěvkem ze SF EU. 

A.4 Nedodržení právních norem ČR, EU. 
Žadatel by musel přidělenou dotaci vrátit. Projekt by nemohl být 

realizován. 

 

Finanční rizika 

Kód Rizika Dopad 

B.1 Nepřidělení dotace ze SF EU. 
Zvýšení nároků na financování projektu z vlastních zdrojů 

žadatele. 

B.2 
Nedostatek finančních prostředků v přípravné, realizační a 

provozní fázi. 
Projekt by nebylo možné realizovat. 

B.3 Navýšení cen technologií, stavebních prací a dalších vstupů. 
Zvýšení celkových nákladů projektu a zároveň zvýšení nároků na 

financování projektu v realizační fázi projektu. 

B.4 Růst provozních nákladů v provozní fázi projektu. Zvýšení provozní náročnosti daného projektu. 

B.5 Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu. 
Ohrožení udržitelnosti výsledků projektu. Riziko vrácení dotace ze 

SF EU. 

 

Technická rizika 

Kód Rizika Dopad 

C.1 Nedostatky v projektové žádosti. 

Projekt bude vyřazen z dalšího hodnocení a bude předkladateli 

vrácen k dopracování. Tím dojde k celkovému zpoždění schválení 

a realizace. 

C.2 Dodatečné změny v projektu. 

Dodatečné změny by mohly významně ovlivnit dobu 

realizace projektu a ohrozit jeho realizaci. Je-li projekt již 

schválen a doporučen k financování, je významná změna 

projektu obecně administrativně náročnou procedurou. 

C.3 Špatná koordinace dodavatelských prací. 
Zpoždění zahájení provozu. Riziko snížení kvality dodaných 

prací/služeb/technologií. 

C.4 Špatná koordinace instalace technologií. 
Zpoždění zahájení provozu. Riziko snížení kvality provedení 

instalace technologií. 

C.5 Výběr nekvalitního dodavatele. 
Ohrožení kvality výstupu projektu a prodloužení doby realizace. 

Riziko zvýšených nákladů (dodatečných) na nápravu stavu. 

C.6 Nedodržení termínu realizace. 

Zpoždění zahájení provozu. Nutnost argumentace nedodržení 

termínů realizace v procesu spolufinancování projektu ze SF EU 

(příp. změna projektu) a státního rozpočtu. 

Personální rizika 

Kód Rizika Dopad 

D.1 Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém týmu. 
Neefektivní fungování projektového týmu. Ohrožení přípravy a 

realizace projektu či běžného provozu projektu. 

D.2 Nedostatečný vnitřní kontrolní systém. 
Neefektivní fungování projektového týmu. Ohrožení realizace 

projektu či běžného provozu projektu. 

D.3 
Nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v provozní 

fázi. 
Ohrožení běžného provozu a udržitelnosti projektu. 
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D.4 Nevhodný výběr personálu pro provoz projektu Nedostatečné kvalitní personální zajištění projektu 

D.5 Fluktuace zaměstnanců zapojených do provozu projektu Nedostatečně kvalitní personální zajištění fungování 

 

Provozní rizika 

Kód Rizika Dopad 

E.1 Nedostatek poptávky po výstupech projektu. 

Realizace projektu by ztratila smysl a projekt by nebyl 

udržitelný. Riziko ztráty (vrácení) dotace a uhrazení projektu z 

vlastních zdrojů žadatele. 

E.2 Nedodržení monitorovacích ukazatelů. Ohrožení obdržené dotace a její následné vrácení 

E.3 Nenaplnění dodavatelských smluv v provozní fázi projektu Ohrožení běžného provozu. 

E.4 Výpadek elektrické energie v provozní fázi projektu. Ohrožení či znemožnění běžného provozu projektu. 

 

Rizika "vyšší moci" 

Kód Rizika Dopad 

F.1 Živelná pohroma v realizační fázi projektu. 
Ohrožení nebo zpoždění realizace projektu, v extrémním 

případě úplné zastavení realizace. 

F.2 Živelná pohroma v provozní fázi projektu. 
Ohrožení běžného provozu, zvýšení nároků na zajištění BOZP. 

Možné ohrožení z hlediska udržitelnosti projektu. 

F.3 Krádež technologií nebo jejich poničení. 
Znemožnění provozování dané technologie, resp. Nutnost její 

opravy. 

F.4 Teroristický útok (včetně kybernetického útoku). 
Ohrožení běžného provozu. Nebezpečí poničení technologií a 

systému. Možné ohrožení z hlediska udržitelnosti projektu. 

 

Rizika spojená se spolufinancováním ze SF EU 

Kód Rizika Dopad 

G.1 Odchýlení se při realizaci projektu od schválené verze. 

V případě, že by žadatel neprojednal řádně případné změny 

projektu s poskytovatelem dotace, musel by přidělenou dotaci 

nebo její část vrátit. V případě navýšení nákladů nebo jejich 

nezpůsobilosti navýšit objem spolufinancování. 

G.2 
Značná časová náročnost etapy projektové přípravy (rozsah 

dokumentace povinně předkládané k žádosti o dotaci). 

Zvýšení nákladů na projektovou přípravu (přímé náklady 

žadatele i náklady na outsourcing některých činností). 

G.3 
Možné kursové ztráty plynoucí z faktu, že alokace na aktivitu 

je indikována v CZK, ale dodavatel indikuje cenu v cizí měně. 

Zvýšení celkových nákladů projektu a zároveň zvýšení nároků na 

financování projektu z vlastních zdrojů žadatele (mimo 

prostředky strukturálních fondů EU). 

G.4 
Riziko nezpůsobilosti některých nákladů ze zdrojů 

strukturálních fondů EU. 

Žadatel by musel přidělenou dotaci nebo její část vrátit nebo by 

byla dotace ze SF EU zkrácena a žadatel by musel navýšit objem 

spolufinancování z vlastních prostředků. 

 

Z identifikovaných problémových oblastí a bariér lze do projektových rizik dále zařadit: 

 Nedostatek informací o navazujících projektech a aktuálním stavu navazujících projektů 

(projeví se v technických a finančních rizicích, označeno jako B6 a C7),  

 Problematická interpretace a naplnění indikátorů (projeví se v technických a finančních 

rizicích, označeno jako B7 a C8). 
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Kód Rizika Dopad 

B.6/C.7 
Nedostatek informací o navazujících projektech a aktuálním 

stavu navazujících projektů 

Nejsou k dispozici dostatečné podklady, zejména technického 

charakteru. U jiných projektů dochází k jejich posunu v čase a u 

dalších není dostatečná informovanost u žadatelů o jejich 

aktuálním stavu. Hrozí riziko vytváření projektů, které nebudou 

schopny účelně a efektivně komunikovat, využívat a 

spolupracovat s navazujícími projekty. Zároveň hrozí vytváření 

nadbytečných služeb a duplicity funkcionality. To vše sebou 

přináší neefektivní 

nakládání s dostupnými finančními prostředky. 

B.7/C.8 Problematická interpretace a naplnění indikátorů 

Vzhledem k nejednoznačnosti definice indikátorů dojde k jejich 

špatnému vyhodnocení. Obdobně negativně může být žadatel 

hodnocen u indikátoru, jehož naplnění není schopen ovlivnit 

(např. vazba na centrální registry, u nichž již dnes dochází k 

posunu v čase). Následkem špatného vyhodnocení nebo nízkého 

ohodnocení v rámci indikátorů naplnění cílů 

bude žadatel krácen na finančních prostředcích, což může ohrozit 

kvalitu výsledného řešení a celkovou udržitelnost projektu. 

 

13.3. Hodnocení rizik 

Druhou fází analýzy rizik je jejich vyhodnocení, které spočívá v určení míry dopadu „D“ rizika a 

pravděpodobnosti výskytu „P“ rizika. Obě veličiny jsou hodnoceny v kvalitativních bodových škálách 

(stupnicích) s definovaným významem jednotlivých bodů škály. Míra dopadu (vlivu) rizika „D“ a 

pravděpodobnost výskytu rizika „P“ jsou hodnoceny dle stupnice uvedené v následující tabulce. 

 

Stupnice míry dopadu „D“ a pravděpodobnosti výskytu rizika „P“ 

Hodnota Dopad 
Pravděpodobnost 

výskytu 

Míra dopadu 

pravděpodobnosti 

1 Téměř neznatelný Téměř nemožná Velmi malá 

2 Drobný Výjimečně možná Malá 

3 Významný Běžně možná Střední 

4 Velmi významný Pravděpodobná Vysoká 

5 Nepřijatelný Hraničící s jistotou Velmi vysoká 

 

Z hlediska efektivity řízení rizik bylo nutné pro každé riziko stanovit jeho význam (interpretovatelný 

jednou konkrétní hodnotou), který zahrnuje jak míru dopadu rizika, tak i pravděpodobnost jeho 

výskytu. Z tohoto důvodu byl pro každé riziko stanoven stupeň významnosti rizika „V“, který je 

definován jako součin bodového ohodnocení dopadu rizika „D“ a pravděpodobnosti výskytu rizika 

„P“: 

Významnost rizika „V“ lze na základě dosažitelných hodnot klasifikovat do 3 skupin (viz. následující 

tabulka). 
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Stupnice významnosti rizika „V“ 

Stupeň významnosti Hodnota 

Běžný 1-4 

Závažný 5-11 

Kritický 12-25 

 

Pro úspěšné řízení rizik je nejdůležitější zaměřit se na rizika nejzávažnější (rizika spadající do kategorie 

„Kritická rizika“), která je nutné co nejdříve eliminovat nebo alespoň minimalizovat.  

 

Cílem této podkapitoly tedy bylo vytvoření tzv. katalogu rizik, ve kterém jsou uvedeny hodnoty pro 

míru dopadu, pravděpodobnost výskytu a významnost rizik. Následující tabulka představuje výsledný 

katalog rizik – souhrn potenciálních rizik, která mohou nastat v průběhu přípravy a realizace 

předkládaného projektu, ale i v průběhu běžného provozu projektu. 

Katalog rizik 

Právní rizika 

Kód Riziko Míra dopadu 
Míra pravděpod. 

Výskytu 
Stupeň významnosti 

A.1 
Nedodržení závazných pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek 
3 1 3 

A.2 

Nedodržení podmínek IROP, Prováděcího 

dokumentu IROP a konkrétní výzvy na předkládání 

projektů. 

4 1 4 

A.3 
Nevyřešené vlastnické vztahy k místům realizace 

projektu (tam, kde je to relevantní).  
2 1 2 

A.4 Nedodržení právních norem ČR, EU. 3 1 3 

 

Finanční rizika 

Kód Riziko Míra dopadu 
Míra pravděpod. 

Výskytu 
Stupeň významnosti 

B.1 Nepřidělení dotace ze SF EU. 4 2 8 

B.2 
Nedostatek finančních prostředků v přípravné, 

realizační a provozní fázi. 
4 1 4 

B.3 
Navýšení cen technologií, stavebních prací a dalších 

vstupů. 
4 3 12 

B.4 Růst provozních nákladů v provozní fázi projektu. 2 3 6 

B.5 
Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi 

projektu. 
4 1 4 

Technická rizika 

Kód Riziko Míra dopadu 
Míra pravděpod. 

Výskytu 
Stupeň významnosti 

C.1 Nedostatky v projektové žádosti. 2 2 4 

C.2 Dodatečné změny v projektu. 2 3 4 
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C.3 Špatná koordinace dodavatelských prací. 4 1 4 

C.4 Špatná koordinace instalace technologií. 4 1 4 

C.5 Výběr nekvalitního dodavatele. 4 1 4 

C.6 Nedodržení termínu realizace. 2 3 6 

 

Personální rizika 

Kód Riziko Míra dopadu 
Míra pravděpod. 

Výskytu 
Stupeň významnosti 

D.1 
Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém 

týmu. 
3 1 3 

D.2 Nedostatečný vnitřní kontrolní systém. 3 1 3 

D.3 
Nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v 

provozní fázi. 
4 1 4 

D.4 Nevhodný výběr personálu pro provoz projektu 2 1 2 

D.5 
Fluktuace zaměstnanců zapojených do provozu 

projektu 
1 3 3 

 

Provozní rizika 

Kód Riziko Míra dopadu 
Míra pravděpod. 

Výskytu 
Stupeň významnosti 

E.1 Nedostatek poptávky po výstupech projektu. 4 2 8 

E.2 Nedodržení monitorovacích ukazatelů. 4 1 4 

E.3 
Nenaplnění dodavatelských smluv v provozní fázi 

projektu 
3 2 6 

E.4 Výpadek elektrické energie v provozní fázi projektu. 1 3 3 

 

Rizika "vyšší moci" 

Kód Riziko Míra dopadu 
Míra pravděpod. 

Výskytu 
Stupeň významnosti 

F.1 Živelná pohroma v realizační fázi projektu. 4 1 4 

F.2 Živelná pohroma v provozní fázi projektu. 4 1 4 

F.3 Krádež technologií nebo jejich poničení. 3 1 3 

F.4 Teroristický útok (včetně kybernetického útoku). 2 1 2 

 

Rizika spojená se spolufinancováním ze SF EU 

Kód Riziko Míra dopadu 
Míra pravděpod. 

Výskytu 
Stupeň významnosti 

G.1 Odchýlení se při realizaci projektu od schválené verze. 4 2 8 
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G.2 

Značná časová náročnost etapy projektové přípravy 

(rozsah dokumentace povinně předkládané k žádosti o 

dotaci). 

2 2 4 

G.3 
Možné kursové ztráty plynoucí z faktu, že alokace na 

aktivitu je indikována v EUR, nikoliv v CZK. 
3 3 9 

G.4 
Riziko nezpůsobilosti některých nákladů ze zdrojů 

strukturálních fondů EU. 
4 2 8 

 

13.4. Mapa rizik 

Mapa rizik slouží ke grafickému znázornění katalogu rizik – míry dopadu „D“, pravděpodobnosti výskytu „P“ a 

stupně významnosti „V“ identifikovaných rizik. Za tímto účelem bylo sestaveno schéma, ve kterém bylo 

zobrazeno rozložení jednotlivých rizik do definovaných kategorií významnosti rizik. Nejvíce identifikovaných 

rizik spadá do kategorie „Běžná rizika“. Přesto bude kladen důraz na eliminaci všech identifikovaných rizik, 

protože mohou v případě vzájemného souběhu negativně ovlivnit projekt. 

 

Mapa rizik 

Pravděpodobnost Téměř 

nemožné 

Vyjímečně možné Běžně možné Pravděpodob

né 

Hraničící s 

jistotou 

Dopad 1 2 3 4 5 

Nepřijatelný 5 

     

Velmi významný 4 

A2, B2, B5, C3, 

C4, C5, D3, E2, 

F1, F2 

B1, E1, G1, G4 B3   

Významný 3 

A1, A3, D1, D2, 

F3 

E3 G3   

Drobný 2 

A3, D4, F4 C1, G2 B4, C2, C6   

Téměř neznatelný 1 

  D5, E4   

 

13.5. Eliminace rizik 

Na analýzu rizik navazují opatření, jejichž cílem je úplná eliminace potenciálních rizik nebo alespoň jejich 

minimalizace do podoby, která již projekt zásadně neovlivní a neohrozí jeho průběh. 

Taktika řízení rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládání příslušného rizika. Zvládání rizika 

spočívá obecně ve snižování jeho dopadu anebo pravděpodobnosti jeho výskytu. Pro kritická rizika se stanovují 

tzv. generické taktiky k jejich zvládnutí výběrem jedné z dále uvedených metod: 

 vyloučení rizika – zákaz vybraných rizikových aktivit a procesů; 

 snížení rizika – snížení velikosti dopadu např. pojištěním rizika; 
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 přenos rizika – redukce rizika snížením pravděpodobnosti nežádoucích událostí; 

 přijetí rizika – akceptace rizika na stávající úrovni bez dalších aktivit; 

Volba základní taktiky vychází z disponibilních možností, jakými vůbec lze v principu snížit dopad a 

pravděpodobnost konkrétního rizika. 

Smyslem základních taktik je především uvědomění si základního směru (resp. možnosti) pro snižování 

významností rizika (tj. směru zamýšleného posunu pozice rizika v mapě rizik, a to prostřednictvím snižování 

jeho pravděpodobnosti anebo dopadu s cílem posunout „pozici“ rizika v mapě rizik co nejvíce k počátku). 

Pro eliminaci identifikovaných rizik byla vždy zvolena vhodná taktika zvládání rizika, která vedla ke stanovení 

konkrétního opatření. 

 

Opatření navržená pro eliminaci rizik projektu 

Právní rizika 

Kód Rizika Opatření vedoucí k eliminaci 

A.1 
Nedodržení závazných pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek 

Žadatel má četné zkušenosti s prováděním výběrových řízení. Za jejich 

provedení budou zodpovědní zkušení pracovníci žadatele. Existuje 

metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zadávání veřejných 

zakázek. 

A.2 
Nedodržení podmínek IROP, Prováděcího dokumentu 

IROP a konkrétní výzvy na předkládání projektů. 

Dohled nad dodržením podmínek programu IROP bude zajišťovat 

projektový tým žadatele, který má bohaté zkušenosti s realizací projektů 

(zahrnující dílčí aktivity předkládaného projektu) financovaných z 

veřejných prostředků. Budou probíhat konzultace a úzká spolupráce se 

zprostředkujícím subjektem. 

A.3 
Nevyřešené vlastnické vztahy k místům realizace 

projektu (tam, kde je to relevantní).  

Projektem dotčené nemovitosti vč. všech příslušenství budou před 

zahájením realizace projektu ve vlastnictví žadatele nebo bude zajištěn 

jejich pronájem 

A.4 Nedodržení právních norem ČR, EU. 
Dohled nad dodržením právních norem bude provádět právník projektu 

jakožto člen projektového týmu. 

 

Finanční rizika 

Kód Rizika Opatření vedoucí k eliminaci 

B.1 Nepřidělení dotace ze SF EU. 

Žadatel předloží žádost o dotaci v co nejkvalitnější podobě, 

která maximalizuje výsledné hodnocení projektu. Pro její 

zpracování využije zkušeného externího zpracovatele. 

B.2 

Nedostatek finančních prostředků 

v přípravné, realizační a provozní 

fázi. 

Žadatel disponuje dostatečnou výší finančních zdrojů (vlastní zdroje), 

které mu umožní financovat spoluúčast národních zdrojů i nezpůsobilé 

výdaje projektu. 

B.3 
Navýšení cen technologií, 

stavebních prací a dalších vstupů. 

Zvýšené náklady způsobené případným nárůstem cen technologií či 

stavebních prací a vstupů v průběhu realizace 

projektu budou pokryty z vlastních zdrojů žadatele. 

B.4 
Růst provozních nákladů v provozní 

fázi projektu. 

Zvýšené náklady na vstupy během provozní fáze budou 

pokryty z vlastních zdrojů žadatele. 

B.5 
Nedostatek finančních prostředků 

v provozní fázi projektu. 

Žadatel disponuje dostatečnou výší finančních zdrojů (vlastní zdroje) pro 

běžný provoz. 

 

Technická rizika 

Kód Rizika Opatření vedoucí k eliminaci 
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C.1 Nedostatky v projektové žádosti. 
Zpracovatel projektové dokumentace byl vybrán na základě 

zkušeností s rozsáhlými investičními projekty. 

C.2 Dodatečné změny v projektu. 

Před zadáním vypracování projektové dokumentace žadatel 

důkladně zvážil rozsah záměru. Ve spolupráci s ostatními členy 

projektového týmu dále průběžně dodefinoval investiční záměr do 

konečné podoby. 

C.3 Špatná koordinace dodavatelských prací. 

Za koordinaci dodavatelských prací bude zodpovědný generální 

dodavatel, případné porušení dojednaného harmonogramu bude řešeno 

smluvní pokutou v uzavřené smlouvě o dílo. Kontrolní činnost v tomto 

smyslu bude provádět stavební dozor. 

C.4 Špatná koordinace instalace technologií. 

Za koordinaci instalace technologií bude zodpovědný 

generální dodavatel, případné porušení dojednaného 

harmonogramu bude řešeno smluvní pokutou v uzavřené 

smlouvě o dílo. Kontrolní činnost v tomto smyslu bude 

provádět technický dozor investora. 

C.5 Výběr nekvalitního dodavatele. 

Při výběrovém řízení bude kladen důraz na kvalitu uchazečů 

(realizované projekty, reference od zákazníků apod.) 

a navrhovanou cenu. Žadatel má bohaté zkušenosti 

s prováděním výběrových řízení. 

C.6 Nedodržení termínu realizace. 

Za dodržování termínu projektu bude zodpovědný generální 

dodavatel a případné porušení dojednaného harmonogramu 

bude řešeno smluvní pokutou na základě uzavřené smlouvy 

o dílo. 

 

Personální rizika 

Kód Rizika Opatření vedoucí k eliminaci 

D.1 
Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém 

týmu. 

Každý člen projektového týmu má přesně stanovené povinnosti a 

kompetence. Existuje plán projektu, jehož součástí je organizační 

struktura projektu s vymezením rolí a úkolů. Koordinaci vztahů v rámci 

týmů bude zajišťovat projektový manažer, který má s realizací 

investičních akcí dlouholeté zkušenosti. 

D.2 Nedostatečný vnitřní kontrolní systém. 
Žadatel se řídí interními směrnicemi, které jasně definují 

provádění kontrol a četnost kontrolních dnů. 

D.3 
Nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v 

provozní fázi. 

Provoz projektu budou zajišťovat zaměstnanci žadatele, kteří mají 

dlouholetou praxi v oboru. 

D.4 Nevhodný výběr personálu pro provoz projektu 

Žadatel standardně provádí důsledná výběrová řízení při 

obsazování pracovních pozic. Nejinak tomu bude i při náboru 

zaměstnanců pro provoz projektu. Část provozu může být 

zajištěna v případě potřeby prostřednictvím outsourcingu. 

D.5 
Fluktuace zaměstnanců zapojených do provozu 

projektu 

Žadatel dlouhodobě nezaznamenává nadměrnou fluktuaci 

personálu. Žadatel disponuje kvalifikovanou i kvalitní 

pracovní silou, která zaručuje zastupitelnost jednotlivých 

pracovníků. Zaměstnanci a příslušníci budou dále odměňováni různými 

benefity. 

 

Provozní rizika 

Kód Rizika Opatření vedoucí k eliminaci 

E.1 Nedostatek poptávky po výstupech projektu. Existuje prokazatelná poptávka po výstupech projektu. 
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E.2 Nedodržení monitorovacích ukazatelů. 

Monitorovací ukazatele žadatele vycházejí z reálných předpokladů, které 

byly důsledně zvažovány v předinvestiční fázi. Vedoucí projektového 

týmu bude mít plnou odpovědnost za jejich splnění v souladu se žádostí 

o dotaci. 

E.3 
Nenaplnění dodavatelských smluv v provozní fázi 

projektu 

V případě neplnění dodavatelských smluv žadatel uplatní 

sankční podmínky, které budou v těchto smlouvách zakotveny. V 

případě hrubého porušení dodavatelských smluv žadatel vyvolá soudní 

řízení. 

E.4 Výpadek elektrické energie v provozní fázi projektu. 

S běžným výpadkem elektrické energie se u projektu 

vzhledem k jeho povaze muselo počítat a byl technickým 

řešením projektu zabezpečen tak, aby nedošlo ke ztrátám data zničení 

technologií. 

 

Rizika "vyšší moci" 

Kód Rizika Opatření vedoucí k eliminaci 

F.1 Živelná pohroma v realizační fázi projektu. 

Ohrožení projektu živelnou pohromou je nepravděpodobné. 

Veškerý pořízený majetek bude pojištěn i proti následkům 

živelných pohrom. Veškeré dovezené materiály budou dále 

zajištěny proti znehodnocením nepříznivými povětrnostními 

podmínkami. 

F.2 Živelná pohroma v provozní fázi projektu. 

Projekt se nenachází v lokalitě, která je nadměrně 

exponována vůči živelným pohromám. Veškerý pořízený 

majetek bude pojištěn i proti následkům živelných pohrom. 

Jednotlivé technologie budou zajištěny proti znehodnocení 

nepříznivými povětrnostními podmínkami. 

F.3 Krádež technologií nebo jejich poničení. 

Zajištění maximální úrovně ostrahy jak z hlediska personálního 

zabezpečení, tak i moderních zabezpečovacích 

systémů. 

F.4 Teroristický útok (včetně kybernetického útoku). 

Fyzickému teroristickému útoku je předcházeno zajištěním 

maximální úrovně ostrahy z personálního hlediska i zajištěním 

moderních zabezpečovacích systémů. Hrozba 

kybernetického útoku je eliminována technickými prostředky 

zabezpečení systému a to hardwarovými i softwarovými. 

 

Rizika spojená se spolufinancováním ze SF EU 

Kód Rizika Opatření vedoucí k eliminaci 

G.1 Odchýlení se při realizaci projektu od schválené verze. 

Důkladný monitoring realizace projektu včetně možných 

změn projektu oproti verzi schválené v rámci žádosti. 

Projednání všech změn v předstihu se zprostředkujícím 

subjektem. 

G.2 

Značná časová náročnost etapy projektové přípravy 

(rozsah dokumentace povinně předkládané k žádosti o 

dotaci). 

Projekt byl dlouhodobě plánovaným a do jeho přípravy bylo 

investováno dostatečné množství času potřebné k zajištění 

kvalitní projektové přípravy. 

G.3 
Možné kursové ztráty plynoucí z faktu, že alokace na 

aktivitu je indikována v EUR, nikoliv v CZK. 

Odhady ekonomické náročnosti projektu byly vypracovávány kvalitními 

ekonomy se zkušenostmi v dané oblasti. V projektu je počítána rezerva 

pro případ zvýšení finanční náročnosti projektu v přípravné fázi. Ve fázi 

realizační je případná kurzová ztráta věcí dodavatele. 

G.4 
Riziko nezpůsobilosti některých nákladů ze zdrojů 

strukturálních fondů EU. 

V přípravné fázi projektu bylo důkladně zhodnoceno, které 

náklady mohou být neuznatelné a na jejich krytí má žadatel 

dostatečné množství finančních prostředků. 
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14. Vliv projektu na horizontální kritéria 
 

 

Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy: 

- podpora rovných příležitostí a nediskriminace, 

- podpora rovnosti mezi muži a ženami, 

- udržitelný rozvoj. 

Vliv projektu na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti 

 

Rovné příležitosti a nediskriminace 

Projekt je svou povahou neutrální. Projekt zjednoduší přístup k zásadním informacím pro všechny 

uživatele a vytvoří předpoklady pro další racionalizaci. Výstup projektu je svým charakterem 

připravený ke snadnému užívání všemi kategoriemi obyvatel bez ohledu na pohlaví, věk, schopnost 

práce s moderními ICT technologiemi, apod. 

 

Rovnosti mezi muži a ženami, 

Projekt je neutrální ve smyslu rovných příležitostí pro ženy a muže.  

 

Udržitelný rozvoj 

Projekt je neutrální a nemá žádné negativní dopady na životní prostředí a udržitelný rozvoj 

v investiční ani provozní fázi. V provozní fázi bude umožněno  cílovým skupinám uživatelů, 

odborníkům a odborným složkám veřejné správy, aby mohly snadno a rychle najít potřebné 

informace. Dojde ke zrychlení a zefektivnění jejich práce, což bude mít pozitivní dopad na celkový 

stav životního prostředí a udržitelný rozvoj.  

 

15. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

15.1. Popis zajištění udržitelnosti  

Projektový tým bude dle vývoje a skutečného stavu projektu zpracovávat a předkládat vyhlašovateli 

výzvy: 

- Monitorovací hlášení s žádostí o platbu, 

- Etapovou monitorovací zprávu o realizaci projektu, 

- Závěrečnou monitorovací zprávu. 

 

Následující kapitoly se detailněji zabývají udržitelnosti projektu v rovinách: 

- Provozní, 

- Finanční, 

- Administrativní. 
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Provozní rovina 

Udržitelnosti projektu z provozní roviny bude zajištěna smlouvami mezi Městem Český Brod a 

dodavatelem řešení. Obě strany musí zajistit dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků pro 

zajištění dostupnosti poskytovaných služeb. Seznam jednotlivých kvalifikovaných pracovníků 

projektového a realizačního týmu ORP je uveden v kapitole 7.  Management projektu a řízení lidských 

zdrojů. 

Při pořizování nového hardwarového i softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky 

pro zadávání veřejných zakázek dle IROP a dle podmínek pro zadávání veřejných zakázek. Veškeré 

vybavení pořízené v rámci projektu zůstane v majetku žadatele po celou dobu udržitelnosti projektu.  

Z technologického hlediska je nutný pravidelný servis a údržba komponent a upgrade pořízených 

technologií (včetně pokrytí potřebných SW licencí). I tyto potřeby budou ošetřeny smlouvou mezi 

Městem Český Brod a dodavatelem řešení. Upgrade hardware i software musí zajišťovat vyšší úroveň 

než původně nakoupený. 

 

Finanční rovina 

Hodnocení udržitelnosti z finančního pohledu bylo provedeno porovnáním kapitálových výdajů 

a případných příjmů v horizontu plánované životnosti investice. Finanční analýza prokázala, že 

projekt negeneruje dostatečnou výši přímých příjmů (žádné příjmy), které by pokryly vstupní 

investiční náklady.  

S ohledem na charakter projektu, jehož primárním cílem není generovat příjmy, ale zpřístupnit 

občanům veřejnou správu, je třeba zvážit důležitost a vypovídací schopnost ukazatelů a posoudit, zda 

je u takového projektu smysluplné finanční toky hodnotit.  Hodnocení má smysl pouze ve vazbě na 

celospolečenské přínosy.  

Provozní fáze bude po celou dobu udržitelnosti projektu financována z rozpočtu města. Veškerý 

majetek pořízený v rámci projektu zůstane v majetku Města Český Brod po celou dobu udržitelnosti 

projektu. 

 

 

Administrativní rovina 

Vzhledem k faktu, že garantem a investorem projektu a žadatelem i potenciálním příjemcem dotace 

je obec s rozšířenou působností zřízená zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, její zrušení je teoreticky 

možné pouze změnou zákona, což se nepředpokládá. Pokud by nějak došlo k zániku obce 

vykonávající rozšířenou působnost v daném právním obvodu, muselo by dojít ke změně zákona č. 

314/2002 Sb. a byla by určena nová obec vykonávající přenesenou působnost. Závazky související s 

budováním a provozem projektu by přešly na nástupnický subjekt zaniklé obce. Případnou změna 

práv a povinností k projektu (včetně jeho vlastnictví) by bylo možné smluvně řešit mezi nástupnickým 

subjektem obce (původním ORP) a nově určenou obcí vykonávající rozšířenou působnost v daném 

správním obvodu (novým ORP). Tím je předurčena organizační stabilita takovéto instituce jak v 

investiční, tak v provozní fázi projektu.  
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Městský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány obce (rada 

a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. Kromě toho zákon zná 

výkon přenesené působnosti státní správy. V rámci výkonu přenesené působnosti jsou nadřízeným 

orgánem obce krajský úřad Středočeského kraje a centrální orgány státní správy (především příslušná 

ministerstva), které městskému úřadu ukládají úkoly v rámci výkonu státní správy. 

Za pořízení a provoz projektu „Nové funkce IS města Český Brod“ je zodpovědné město Český Brod. 

Pořízením a zajištěním provozu se město zavazuje, minimálně po dobu udržitelnosti projektu ‐ což je 

po dobu 60 měsíců, poskytovat služby v nezměněné úrovni. Po celou dobu udržitelnosti bude 

vlastníkem projektu město Český Brod.  

 

15.2. Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace; realizace projektu při 

neschválení dotace 

Rozhodnutí o zahájení přípravné fáze projektu s názvem „Nové funkce IS města Český Brod“ bylo 

učiněno vedením města na základě zveřejnění výzvy č. 28 v rámci IROP s názvem Specifické 

informační a komunikační systémy a infrastruktura II. a možnosti získání finanční dotace ve výši 90% 

způsobilých výdajů projektu.  

Potřebnost realizace projektu jako celku je popsána podprobně v kapitolách 4.3, 5.9 a 6. a jejími 

hlavními důvody jsou:  

- rostoucí nároky na činnost MěÚ, 

- rozvoj eGovernmentu, 

- požadavky veřejnosti na elektronickou komunikaci s úřadem, 

- nedostatek prostředků města na realizaci projektu v předpokládaném časovém horizontu. 

 

Pokud by projekt měl být financován 100% z vlastního rozpočtu obce při nechválení žádosti a 

neposkytnutí dotace v plánované výši, nebyl by projekt realizován a nebyly by naplněny cíle a tím by 

nebyly eliminovány nebo omezeny identifikované hrozby, slabé stránky a nedošlo by k tolik potřebné 

elektronizaci činností popsaných ve studii proveditelnosti.  

 

15.3. Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky včetně personálního 

zabezpečení a udržitelnosti 

Po ukončení realizační fáze projektu budou informační systém disponovat všemi popisovanými 

funkčnostmi, viz podrobný popis jednotlivých projektových aktivit v kapitole 5.10. 

Rutinní provoz budou zajišťovat stávající zaměstnanci úseku informačních technologií města Český 

Brod. Administrátorské školení bude součástí implementace projektu do provozu a bude provedeno v 

takovém rozsahu, aby odpovědní pracovníci byli schopni dodané řešení rutinně obsluhovat a 

reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby.  

 

Požadavky na technickou podporu softwarového řešení 



 

    Strana 105 z 110 

 

Podpora softwarových komponent a jejich úpravy nutné z hlediska legislativní kompatibility bude 

zajišťována dodavatelem, na základě uzavřené smlouvy o technické podpoře, a to minimálně po dobu 

udržitelnosti projektu. Náklady na technickou podporu budou hrazeny z příslušné kapitoly provozních 

nákladů rozpočtu města. Tyto náklady by měly zahrnovat minimální rozsah daný technickou 

minimálně po dobu udržitelnosti projektu.  

S ohledem na stávající personální zabezpečení se jako postačující jeví nastavení SLA v režimu 

8x5xNBD, což znamená:  

- hlášení SW problémů na dedikovaný kontaktní bod poskytovatele podpory v pracovní době a 

v pracovní,  

- reakce poskytovatele následující pracovní den po nahlášení závady.  

 

16.  Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu 
 

Žadatel ve vztahu k tomuto projektovému záměru provozuje agentovou část informačního systému 

GINIS – modulární agendový, správní a ekonomický systém, jehož součástí je i elektronická spisová 

služba od společnosti Gordic a dále integrační platformu interních procesů vytvořenou na zakázku 

nad technologií IBM Lotus Notes. Lze tedy konstatovat, že v této oblasti je žadatel do jisté míry 

omezen těmito informačními moduly a platformami a vazbou na jejich výrobce a vlastníky licencí. 

Dodavatelé, resp. uchazeči budou muset nabízet taková řešení, která budou propojitelná s těmito 

moduly a platformami a budou schopná využívat nebo předávat data v nativních nebo kompatibilních 

formátech dat. 

Žadatel si provedl průzkum trhu formou oslovení více společností, které požadovaná řešení nabízejí. 

Na základě získaných informací byly stanoveny ceny pro jednotlivé aktivity projektu, které jsou 

uvedeny v kapitole 12.3 - Podrobný položkový rozpočet projektu. 

Popis mechanismu stanovení ceny do rozpočtu projektu:  
 

Projektová realizační aktivita 1 – Nové funkce elektronické spisové služby 
 
Tato projektová aktivita je řešena jako nová funkce v informačním systému GINIS společnosti Gordic, 
tedy není možné z důvodu licenčních práv a podpory výrobce vztahující se ke stávajícímu systému 
GINIS, aby jakýkoliv jiný dodavatel zasahoval do kódu instalovaného a provozovaného informačního 
systému. Proto byla oslovena společnost Gordic a ceny z její indikativní nabídky byly použity do 
rozpočtu projektu. 

 
Projektová realizační aktivita 1 – Nové funkce elektronické spisové služby - EUD 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 

Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

11 12.6.2017 Gordic 813 500 984 335,00 1.1.1.1.4 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 
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1 x 46" provedení venkovní volně stojící kiosek 

Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

2 29.6.2017 KIWI 346 300,00 419 023,00 1.1.1.1.3 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

1 27.6.2017 BSS Praha 489 000,00 

3 27.6.2017 Spojmont 517 000,00 

byly potvrzeny původní indikace cen oslovenými společnostmi v uvedených termínech 
 
2 x 42“ provedení interní kiosek připevněný na stěnu 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

2 29.6.2017 KIWI 274 400,00 332 024,00 1.1.1.1.3 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

1 27.6.2017 BSS Praha 360 000,00 

3 27.6.2017 Spojmont 277 980,00 

byly potvrzeny původní indikace cen oslovenými společnostmi v uvedených termínech 
 
Projektová realizační aktivita 2 – Nové funkce ekonomické části IS města  
Tato projektová aktivita je řešena jako nová funkce v informačním systému GINIS společnosti Gordic, 
tedy není možné z důvodu licenčních práv a podpory výrobce vztahující se ke stávajícímu systému 
GINIS, aby jakýkoliv jiný dodavatel zasahoval do kódu instalovaného a provozovaného informačního 
systému. Proto byla oslovena společnost Gordic a ceny z její indikativní nabídky byly použity do 
rozpočtu projektu. 

 
Projektová realizační aktivita 3 – Elektronizace zadávání veřejných zakázek 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

4 9.5.2017 QCM 349 000,00 422 290,00 1.1.1.1.4 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

11 12.6.2017 Godric 370 000,00 

6 29.5.2017 e-tenders 450 000,00 

 
Projektová realizační aktivita 4 – Nové funkce integrační platformy interních procesů 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
 
 
 
 

Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

11 12.6.2017 Gordic 482 000,00 583 220,00 1.1.1.1.4 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 



 

    Strana 107 z 110 

 

Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

 12.6.2017 OR.cz 1350 000,00 1633 500,00 1.1.1.1.4 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

 15.6.2017 Whitesoft 1420 000,00 

 23.6.2017 Ortex 1435 000,00 

 
Projektová realizační aktivita 5 – Zpřístupnění vybraných informací na portál občana a portál 
úředníka 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

10 12.6.2017 OR.cz 621 000,00 751 410,00 1.1.1.1.4 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

11 12.6.2017 Gordic 625 000,00 

12 15.6.2017 Whitesoft 700 000,00 

 
Projektová realizační aktivita 6 – Elektronizace sledování a vyhodnocování docházky 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
SW část řešení: 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

10 12.6.2017 OR.cz 139 320,00 168 577,20 1.1.1.1.4 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

16 20.6.2017 ID Karta 145 900,00 

17 23.6.2017 Ortex 155 000,00 

 
3 x docházkové terminály: 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

10 12.6.2017 OR.cz 84 900,00 102 729,00 1.1.1.1.3 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

16 20.6.2017 ID Karta 89 000,00 

17 23.6.2017 Ortex 87 000,00 

 
Projektová realizační aktivita 7 – Elektronizace agend městské policie 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

5 15.5.2017 FTT 1055 000,00 1276 550,00 1.1.1.1.4 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

13 15.6.2017 Marbes 1085 000,00 

14 15.6.2017 Vista Cons. 1130 000.00 
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PRA-8 Vyvolávací a rezervační systém 
Tato projektová aktivita byla již realizována před zpracováním studie proveditelnosti. Cena, která 
vstupuje do rozpočtu je 795 144,00 Kč bez DPH a je zahrnuta do vedlejších uznatelných výdajů 
projektu jako:  

- koncová zařízení: 400 618,90 Kč vč. DPH  
- drobné stavební úpravy: 462 503,14 Kčvč. DPH 

Jako hlavní způsobilé výdaje vstupoje do projektu: 
- sw balík (Modul virtuálního dispeje; ovládací software, plně síťová SQL; přepážkový virtuální 

terminál; modul web ovládání; modul statistiky;  modul správce): 99 002,20 Kč vč DPH 
Smlouva s dodavatelem bude přiložena jako povinná příloha do žádosti o dotaci. 
Dodavatel byl vybrán na základě předložené nabídky ve výběrovém řízení ze dne 20.9.2016 na 

zakázku malého rozsahu. Kritériem hodnocení byla výše nabídková ceny. 

Společně pro PRA-1 až PRA-8 – Rozšíření serverové, datové a komunikační infrastruktury  

Rozšíření serverové infrastruktury (2 x server včetně OS) 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

2 9.6.2017 Caleum 1222 328,00 1479 016,88 1.1.1.1.3 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

3 9.6.2017 ICZ 1262 108,00 

4 9.6.2017 Huatech 1261 500,00 

 
Datové úložiště 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

7 9.6.2017 Caleum 890 000,00 1076 900,00 1.1.1.1.3 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

8 9.6.2017 ICZ 997 489,00 

9 9.6.2017 Huatech 970 010,00 

 
SAN přepínač 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

7 9.6.2017 Caleum 191 930,00 232 235,30 1.1.1.1.3 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

8 9.6.2017 ICZ 210 100,00 

9 9.6.2017 Huatech 212  633,00 

 
UPS (2 jednotky) 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
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Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

7 9.6.2017 Caleum 275 770,00 333 681,70 1.1.1.1.3 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

8 9.6.2017 ICZ 300 880,00 

9 9.6.2017 Huatech 276 390,00 

 
Virtualizační prostředí 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

7 9.6.2017 Caleum 200 211,00 242 255,31 1.1.1.1.4 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

8 9.6.2017 ICZ 211 498,00 

9 9.6.2017 Huatech 211 088,00 

 
Zálohování 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

7 9.6.2017 Caleum 69 160,00 83 683,60 1.1.1.1.4 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

8 9.6.2017 ICZ 79 210,00 

9 9.6.2017 Huatech 87 112,00 

 
Monitoring sítě 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

7 9.6.2017 Caleum 1099 890,00 1330 866,90 1.1.1.1.4 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

8 9.6.2017 ICZ 1177 450,00 

9 9.6.2017 Huatech 1138 400,00 

 
Centrální úložiště logů 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

7 9.6.2017 Caleum 431 999,00 522 718,79 1.1.1.1.3 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

8 9.6.2017 ICZ 456 800,00 

9 9.6.2017 Huatech 453 799,00 
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Správa adresního prostoru 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

7 9.6.2017 Caleum 638 850,00 773 008,50 1.1.1.1.4 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

8 9.6.2017 ICZ 680 690,00 

9 9.6.2017 Huatech 697 760,00 

 
Síťová infrastruktura 
Byl proveden průzkum mezi 3 dodavateli těchto řešení na trhu. Výsledná cena byla stanovena 
výběrem nejnižší indikované ceny: 
 
Číslo 
podkl. 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 
ceny 

VŘ. č. Plánované 
zahájení VŘ 

7 9.6.2017 Caleum 903 870,00 1093 682,70 1.1.1.1.4 Indikativní 
nabídka 

002 1. 8. 2017 

8 9.6.2017 ICZ 965 418,00 

9 9.6.2017 Huatech 943 307,00 

 

Žadatel provede standardní výběr dodavatele na realizaci projektu formou výběrového řízení 

v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v aktuálním znění a v souladu 

s „Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020“, vydaní 

MMR jako příloha č. 3 Obecných pravidel IROP SC 3.2.  

 

Vlivem konkurenční soutěže lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že výsledná cena projektu, 

která vzejde z otevřeného výběrového řízení, bude nižší, než cena kalkulovaná v této studii 

proveditelnosti. 

 

Závěr 
 
Projekt plně odpovídá konceptu rozvoje eGovernmentu v území a  spadá do kategorie projektů 

Smart Administration. Projekt svým obsahem podporuje a vhodně navazuje na „Strategický rámec 

rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020“, resp. jeho Strategický cíl 3 „Zvýšení 

dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu“ a navazuje 

na dříve realizovaný projekt „Konsolidace IT a nové služby TC obcí  město Český Brod“ realizovaný na 

základě výzvy č. 22 Integrovaného operačního programu. 
 

Na základě skutečností uvedených v této studii a s ohledem na smysl projektu, jeho míru 

elektronizace procesů úřadu a celospolečenský pozitivní dopad, tento projekt 

 

DOPORUČUJEME 


