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Seznam použitých zkratek 
 
Advanced QoS (Quality of Service) termín používaný pro rezervaci a řízení datových toků v 

telekomunikačních a počítačových sítích s přepínáním paketů. 
AIS (Agendový informační systém) 
BI (Business Inteligence) jsou technologie a postupy k integraci a agregaci souborů dat 

za cílem získání informací pro lepší řízení organizace 
BPEL (Business Process Execution Language) standardizovaný jazyk k automatizaci 

organizačních procesů v prostředí implementované informační architektury založené 
na službách SOA  

BPEL4WS (Business Process Excecution Language for Web Services) BEPEL pro vebové služby 
BPMN (Business Process Modeling Notation) je standardizovanou notací k modelování 

organizačních procesů 
CAF (Common Assessment Framework) „Společný hodnotící rámec“ - je modelem jakosti, 

vycházejícím z modelu EFQM, specificky zjednodušený pro veřejnou správu 
CDP  (Cisco Discovery Protocol) jedná se o proprietární protokol používaný aktivními 

síťovými prvky firmy. Primárním účelem tohoto protokolu je zjištění parametrů 
sousedních (přímo připojených) zařízení 

CMS (Content management systém) systém pro správu obsahu je software zajišťující 
správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. 

CPU (Central Processing Unit) - Procesor 
CRM (Customer relationship management) Řízení vztahů se zákazníky 
ČNB Česká Národní Banka 
ČR Česká republika 
ČSN Česká technická norma 
DB Databáze 
DNS (Domain Name Systém) jedná se o hierarchický systém doménových jmen, který je 

realizován servery 
EPS  elektrický protipožární systém 
ERP (Enterprise Resource Planning) je informační systém, který integruje a automatizuje 

velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi organizace. Typicky se 
jedná o procesní podporu služeb, logistiku, distribuci, správu majetku, rozpočet, 
fakturaci, a účetnictví. 

ESB (Enterprise Service Bus) technologie k propojování jednotlivých softwarových 
subsystémů na základě otevřených standardů SOA 

ESOA (Enterprise SOA) „Organizační SOA“, tj. informační architektura založená na SOA pro 
organizace se sjednoceným pojmenováním služeb 

eSSL elektronická spisová služba 
EU Evropská unie 
EZS Elektrický Zabezpečovací Systém 
FC protkol (Fibre channel) protkol definuje 3 různé topologie - Point-to-Point, Arbitrated Loop a 

Fabric. 
FTP (File Transfer Protocol) jedná se o protokol aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP. Je určen 

pro přenos souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet rozdílné operační systémy 
HBA  (Host Bus Adapter) speciální karta, která připojuje jednotlivé servery do SAN 
HIM  Hmotný Investiční Majetek 
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HSM  (Hierarchical Storage Management) umožňuje automatické přenosy dat mezi 
různými druhy pamět´ových zařízení 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol, určený pro výměnu 
hypertextových dokumentů ve formátu HTML a dalších informací 

HW Hardware 
ICT (Information and Communication Technologies) „Informační a komunikační 

technologie“ 
IDM (Identity managemer) nástroj pro správu identit 
IOP Integrovaný operační program 
IP v 6 (Internetový protokol verze 6) nová verze protokolu pro mezisíťový přenos paketů 

umožňující daleko rozsáhlejší adresaci síťových objektů – takzvaný „Internet věcí 
(Internet of Things)“ 

IRR (Internal Rate of Return) „Vnitřní výnosové procento“ 
IS Informační Systém 
ISDS Informační systém datových schránek 
ISMS (Information Security Management Systém) je dokumentovaný systém, ve kterém 

jsou chráněna definovaná informační aktiva, jsou řízena rizika bezpečnosti informací 
a zavedená opatření jsou kontrolována. 

ISVS Informační Systém Veřejné Správy 
ISZR Informační Systém Základních Registrů 
IT Informační technologie 
ITIL (nformation Technology Infrastructure Library) je soubor konceptů a postupů, které 

umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií  
J2EE (Java 2 Enterprise Edition) podniková verze jazyku Java, je programovacím jazykem 

pro velké aplikace a zároveň platformou pro jejich tvorbu 
KÚ Krajský Úřad 
LACP (Link Aggregation Control Protocol)  
LAN (Local Area Network) označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území 

(např. domácnosti, malé firmy). 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a přístup 

k datům na adresářovém serveru. 
LUN (Logical Unit Number) 
MDM Integrovaný Datový Model 
MV ČR Ministerstvo vnitra ČR 
NAS  (Networked Attached Storage) „Datové úložiště na síti“ je datové úložiště připojené k 

místní síti LAN. 
NGU Negarantované Uložiště 
NIM  Nehmotný Investiční Majetek 
NPV (Net Present Value) „Čistá současná hodnota“ je finanční veličina vyjadřující 

současnou hodnotou budoucích peněžních toků a (případného) současného výdaje. 
OPLZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
ORP Obec s rozšířenou působností 
OS Operační Systém 
OVS Orgány Veřejné Správy 
PDCA  (Plan-Do-Check-Act) „plánuj, udělej, zkontroluj, jednej“ jsou základní kroky pro 

dosažení neustálého zdokonalování. 
PDF/A oficiální archivační verze formátu PDF definovaná standardem ISO 19005-1:2005.  
PO Příspěvkové Organizace 
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RAID (Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks) vícenásobné diskové pole 
laciných/nezávislých disků) je v informatice metoda zabezpečení dat proti selhání 
pevného disku.  

RMS (Rack Monitoring System) 
ROB základní Registr Obyvatel 
RPP základní Registr Práv a Povinností 
RUIAN základní Registr Územní Identifikace, Adres a Nemovitostí 
SA (Smart Administration) 
SAN  (Storage Area Network) je dedikovaná (oddělená od LAN, WAN, atd) datová síť, která 

slouží pro připojení externích zařízení k serverům  
SAS (Serial Attached SCSI) je sériová sběrnice, která nahrazuje paralelní SCSI sběrnici. 

Slouží k připojení pevných disků a páskových jednotek. 
SATA  (Serial ATA) označuje počítačovou sběrnici, která využívá datové rozhraní pro 

připojení velkokapacitních paměťových zařízení, jako jsou pevné a optické disky. 
SLA (Software license agreement) Licenční ujednání 
SOA (Service oriented architecture) architektura orientovaná na služby – přístup 

k integraci informačních technologií pomocí takzvaných webových služeb 
sdružovaných do vyšších integrovaných služeb sloučených k podpoře organizačních 
procesů  

SOAP (Simple Object Access Protocol) je protokolem pro výměnu zpráv založených na XML 
přes síť, hlavně pomocí HTTP. 

SPOF  (Single Point Of Failure) součást systému, která při havárii bezpečně ukončí činnost 
systému 

SQL (Structured Query Language) "strukturovaný dotazovací jazyk" standardizovaný 
dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích. 

SW Software 
TC  Technologické centrum 
TC_K Technologické centrum kraje 
TC_MT Technologické centrum města Moravská Třebová 
TC_ORP Technologické centrum obce s rozšířenou působností obecně 
TCP/IP  sada protokolů pro komunikaci v počítačové síti. Jde o hlavní protokol celosvětové 

sítě Internet. 
UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) 
URL (Uniform Resource Locator) „jednotný lokátor zdrojů“ je řetězec znaků s definovanou 

strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací na Internetu. 
VIÚ Vnitřní integrace úřadu 
VLAN (Virtuální LAN) je logicky nezávislá síť v rámci jednoho nebo několika zařízení. 
WSDL (Web Services Description Language) popisuje, co nabízí webová služba za funkce a 

způsob, jak se jí na to zeptat. 
XML (eXtensible Markup Language) rozšiřitelný značkovací jazyk je obecným značkovacím 

jazykem pro vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a typy dat 
ZR Základní Registry 
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1. Úvod  
 

Tento dokument je studií proveditelnosti, definující záměr zřízení technologického centra 
obce s rozšířenou působností (ORP) Moravská Třebová se spisovou službou (dále projekt 
TC_MT) jako klíčového projektu Smart Administration strategie města Moravská Třebová. 
Technologické centrum je tu též chápáno jako technologická platforma pro provozování 
eGovernmentu města Moravská Třebová. Technologické centrum je připravováno v souladu 
s výzvou č. 06 Integrovaného operačního programu (IOPu) na: 
 

• Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 
Technické specifikace připravovaného technologického centra respektují doporučení 
dokumentu: 
 

• Technologické centrum obce s rozšířenou působností (Koncept a východiska) - 
(dokument P12_Dokument TC-ORP_final_10.12)  

Tento dokument je realizován na základě dohody o partnerství s Pardubickým krajem 
k projektu: TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY PARDUBICKÉHO KRAJE 
 
Předkladatelem projektu, zadavatelem studie a investorem je: 
Město Moravská Třebová, 
Náměstí T. G. Masaryka 29/32 
IČ: 00277037 
DIČ: CZ00277037 
 
Zastoupeno RNDr. Josefem Ošťádalem, starostou města 
Tel: 461 353 132 mail: starosta@mtrebova.cz 
 
Kontaktní osoba: Ing. Marek Němec 
vedoucí oddělení informačních technologií 
Tel: 461 353 141 Mob: 603 192 396  
mail: mnemec@mtrebova.cz 
 
Zhotovitelem studie je: 
A-21, spol. s r.o. 
Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6 
IČ: 64793737 
DIC: CZ64793737 
jednající: PhD., Dipl. Ing. Zdeňkem Havelkou, jednatelem společnosti 
 
Cílovými skupinami projektu jsou město Moravská Třebová jako ORP regionu, zřizované 
organizace města Moravská Třebová, obce ve správním území ORP Moravská Třebová, dále 
pak stát (prostřednictvím distribuovaných řešení jako jsou např. základní registry), veřejnost 
čerpající služby Informačního prostředí Smart City Moravská Třebová a další organizace 
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napojené na informační prostředí Smart City Moravská Třebová (jako např. krajský úřad).
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2. Rekapitulace výsledků studie 
 
Rozsah a obsah studie proveditelnosti je dán doporučenou osnovou, která je součástí 
příručky žadatele o finanční podporu v rámci výzvy Integrovaného operačního programu pro 
prioritní osu 2, Zavádění ICT v území veřejné správě, oblast intervence 2.1 Zavádění ICT 
v území veřejné správě, „na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ 
 
V úvodu je představen předkladatel a garant projektového záměru Technologického centra 
ORP města Moravská Třebová, projektový záměr a cílové skupiny projektu. Popis současného 
stavu a historie projektu definuje kontext projektu ve střednědobém výhledu (Smart City 
Moravská Třebová) a v strategickém rámci budování Smart Administration v městě Moravská 
Třebová ve vazbě na regionální a celostátní projekty. 
 
Analýza poptávky a koncepce marketingu definuje základní výstup projektu – schopnost 
obsluhy datových schránek prostřednictvím distribuované spisové služby v území a jeho 
propagaci. 
 
Technologický návrh definuje celkovou koncepci technologického centra města Moravská 
Třebová, jeho architekturu a cílový model. Dále pak jsou definovány jednotlivé komponenty 
aktuálního projektu technologického centra města Moravská Třebová jako projektu 
budování Smart Administration města Moravská Třebová a správního obvodu ORP. Je 
navrženo technologické centrum, spisová služba a vnitřní integrace úřadu. Na technický 
koncept navazuje návrh organizačního modelu jak pro etapu výstavby, tak pro etapu provozu 
(udržitelnosti) projektu. 
 
Dále je provedena finanční a ekonomická analýza projektu, která prokázala v porovnání s 
nulovou variantou (tedy nerealizací projektu) realizovatelnost a společenskou efektivnost 
(dle všech spočtených hodnot se jedná o společensky velmi přínosný projekt). 
 
V dalších kapitolách je zpracován časový plán projektu s realizací TC_MT do konce roku 2011 
(včetně části III – integrace úřadu) tak, aby další, navazující projekty tzv. regionálních služeb, 
mohly být plynule realizovány (TC_MT vytváří pro tyto projekty technologický základ), dále je 
zpracována udržitelnost projektu (60 měsíců) a identifikovány rizika s návrhem jejich 
eliminace. 
 
Závěrečná kapitola je zaměřena na shrnutí výsledků formou vyjádření se k realizovatelnosti a 
finanční rentabilitě projektu a doporučení dalšího postupu. 
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3. Současný stav a historie projektu 
 

Projekt TC_MT je plně v souladu s vyhlášenou výzvou Ministerstva vnitra ČR na „ROZVOJ 

SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH“ (Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v území veřejné správě, oblast 
intervence 2.1 Zavádění ICT v území veřejné správě 
 
Hlavními východisky projektu jsou tyto dokumenty: 
 Výzva 06 - „Na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“, včetně příloh (P1-P15) 
 Usnesení Rady Pardubického kraje číslo R/245/09, R/447/09 
 Dohoda o partnerství k projektu Technologické centrum  

Usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová č. 909/Z/190410 a 919/Z/190410 
 
Další východiska: 
 Koncepce Smart Administration, eGovernmentu a  

technologických center Ministerstva vnitra ČR 
  

3.1. Smart City jako cílový horizont 
 
Město Moravská Třebová leží v jihovýchodní části Pardubického kraje v okrese Svitavy v 
kotlině Podorlické pahorkatiny. Na východ od Moravské Třebové je Zábřežská vrchovina, ze 
západu pak Svitavská pahorkatina. Město je situováno v kotlině s nejvyšším bodem vrcholu 
Roh 660,4 m n m. Směrem k jihu je lokalita otevřená do úrodné oblasti Malé Hané s 
nadmořskou výškou 300 m n. m. Ze severovýchodu odvádí vodu Moravská Sázava, z jihu pak 
řeka Třebůvka.  
 
Moravská Třebová má v současné době 10.872 obyvatel (k 1. 1. 2010), kteří žijí v pěti částech 
města: Město, Předměstí, Boršov, Sušice a Udánky.  
Město je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má 
postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese 
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město, kromě výkonu samostatné působnosti, také 
zabezpečuje přenesený výkon státní správy prostřednictvím městského úřadu, který je 
úřadem s rozšířenou působností se správním obvodem pro 33 obcí. 
 
Informatizaci území je možno realizovat na základě vize „Smart City Moravská Třebová“. 
Tato vize je zaměřena na realizaci celoměstského digitálního prostředí služeb a vychází 
z vládní strategie Smart Administration.  
 
Chytré město „Smart City“ je založeno na využití neviditelného „digitalizačního oblaku“ 
(Cloud computing) jehož prostřednictvím jsou reprezentovány a optimalizovány v Internetu 
objekty a služby reálného světa. Pod značkou „Smart City“ je takto chápán soubor 
různorodých digitálních služeb provozovaných k obsluze jednoho území. 
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Urbanistická infrastruktura – jako jsou budovy, ulice, městský mobiliář, městská zeleň a 
podobně, bude ve „Smart City“ napojena na distribuovanou digitální infrastrukturu. 
Jednotlivé objekty budou vybaveny senzory, prostřednictvím kterých bude možno 
identifikovat a vyhodnocovat jejich aktuální stavy a tyto pomocí digitálních reprezentací 
modelovat a zlepšovat (koncept Internet věcí – Internet of Things).  
 

 
 

Obrázek č. 1: Základní návrh Smart City 

 
Realizaci celoměstského digitálního prostředí – digitálního veřejného prostoru lze 
technologicky zabezpečit prostřednictvím poskytování výpočetní kapacity, umožňující 
vzdálený přístup k službám a datům pro všechny autorizované uživatele prostřednictví 
jednoduchých přístupových zařízení (jako např. webový prohlížeč na PC či na mobilním 
telefonu). Nabízí se srovnání s elektrickou sítí – výpočetní kapacita bude dostupná stejně 
snadno, jako dnes získáváme energii ze zásuvky.  
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3.2. Strategie budování Smart Administration města Moravská Třebová jako 
kontext projektu 

 
Výše uvedená vize je transformována do strategie budování Smart Administration - scénáře 
projektů, plánovaných k realizaci buď z vlastních zdrojů anebo za pomoci fondů EU v rámci 
IOPu či OPLZZ. Komplexní strategie budování Smart Administration má níže uvedenou 
strukturu:  
 
Analýza: 

• východiska - model 

• současný stav  

• zhodnocení 
 
Cílový stav (dle modelu Smart Administration): 

• zdroje efektivity a jejich řízení 

• poskytované služby v procesech (jaké organizační změny?) 

• informační architektura (jaké změny IT k podpoře organizačních změn?) 

• ekonomický model 

• model řízení 
 
Vlastní transformační strategie:  

 

 
Obrázek č. 2: Schéma transformační strategie 
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3.3. Základní charakteristika, cíle a rozsah projektu 
 
Technologické centrum města Moravská Třebová by mělo naplnit dva základní požadavky: 
 

• Být jedním z  projektů pro ORP realizace eGovernmentu v Pardubickém kraji při 
maximálním využití typových projektů MV ČR a tudíž respektovat tak základní strategické 
dokumenty Smart Administration a rozvoje eGovernmentu v území. 

• Být základem technické infrastruktury pro rozvojové informatické projekty města 
Moravská Třebová – tudíž vycházet ze specifických potřeb města Moravská Třebová.  

 
Tyto požadavky jsou v jistém napětí – cílem předkládaného návrhu je vybalancování obou 
požadavků do unikátního a pro občany přínosného celku. 
 
Podrobněji cíl projektu vyplývá ze začlenění do hexagonu veřejné správy: 
 

Smart Administration v definici Vlády ČR je komplexním a koordinovaným přístupem 
k organizaci a řízení veřejné správy, chápající tuto jako komplexní systém tvořený šesti 
základními prvky: 
 

• Legislativa 

• Občan 

• Finance 

• Technologie 

• Úředník 

• Organizace 

 
                                           

Obrázek č. 3: Základní prvky systému veřejné správy sdružené do takzvaného hexagonu 
 

Tento hexagon veřejné správy vymezuje základní kontext, v jehož rámci jsou technologie 
zaváděny do organizací veřejné správy s cílem zvýšení komfortu klíčového prvku – občana – 
kterému veřejná správa slouží. Vzájemné vztahy mezi občanem a veřejnoprávními 
organizacemi vymezuje legislativa. Tato dává směrodatné návody pro úředníky, kteří občany, 
jako své zákazníky obsluhují. Obsluha by měla být s relativním komfortem a ekonomicky 
efektivní. Proto jsou důležitým faktorem také finance a to jak v podobě investic, tak 
v podobě snížených provozních nákladů, právě díky promyšleným investicím. Právě investice 
do technologií umožňuje realizovat digitální centrální místa styku občana (Czech POINTy) či 
právnické osoby (datové schránky) s orgány veřejné správy.  
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Detailněji se projekt promítá do vrcholů hexagonu veřejné správy takto:  
 

• Legislativa 
Pod tímto vrcholem se skrývá hlavní nástroj, který vláda používá k ochraně základních 
společenských hodnot a k ovlivňování chování občanů či právnických osob, neboť bez kvalitní 
legislativy můžeme jen stěží očekávat kvalitní veřejnou správu. 
Nároky na elektronizace činností obcí a jimi zřizovaných organizací v souladu s koncepcí 
eGovernmentu jsou vyžadovány zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů a zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 
Projekt přispívá k vytváření podmínek a předpokladů pro zajištění výkonu veřejné správy 
v souladu s legislativními předpisy. Dále realizace projektu zajistí připravenost agendových 
informačních systémů žadatele (registrů místní veřejné správy) na komunikaci se základními 
registry v souladu s požadavky zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. 
 

• Organizace 
Pod tímto vrcholem rozumíme rovnováhu mezi maximálním přiblížením výkonu veřejné 
správy občanovi a efektivním vynakládáním veřejných prostředků. Další zásadu tohoto 
vrcholu je možné vyjádřit heslem „obíhají informace, nikoliv občan“. 
Vytvářená ICT infrastruktura a služby elektronické veřejné správy tohoto cíle dosahují v plné 
míře, neboť zjednoduší a urychlí proces komunikace jak uvnitř úřadu a mezi úřady navzájem, 
tak ve svém důsledku ve vztahu k občanům i firmám, a to při současném zefektivnění 
vynakládání veřejných prostředků, které s sebou přinese časové i finanční úspory.  
 

• Technologie 
Využití moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě je 
nepochybně vrcholem hexagonu, který popisovaný projekt splňuje v maximální možné míře. 
Technologické centrum a služby eGovernmentu namísto současného papírování a navzájem 
nedostatečně provázaných služeb veřejné správy přinesou efektivní integrovaný systém, 
který ulehčí život jak zaměstnancům místních samospráv, tak i orgánům státní správy, 
občanům a firmám. 
Díky své technologické vyspělosti technologické centrum ORP a služby eGovernmentu 
umožní snadnější, rychlejší a méně pracné uchovávání a výměnu dat a informací, dále jejich 
přesnější evidenci, a v neposlední řadě snadnější a rychlejší využití těchto dat. 
 

• Občan 
Jakožto klient veřejné správy, může být občan považován za nejdůležitější prvek hexagonu. 
Předkládaný projekt v maximální možné míře směřuje k cíli, kterým je snaha veřejnou správu 
pro občana zprůhlednit a učinit ji otevřenou a transparentní.  
Navrhovaná opatření projektu přispějí ke zvýšení efektivity výkonu veřejné správy a 
v důsledku rychlejšího zpracování dat a informací na straně orgánů veřejné moci umožní 
občanům ušetřit čas i peníze a tudíž povede k dosažení cíle vyšší kvality života obyvatel ČR. 
Realizace projektu je základním předpokladem pro plné využití služeb Smart Administration, 
resp. eGovernmentu, v rozvoji území SO ORP. 
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• Úředník 
Úředníci veřejné správy, jakožto základní stavební kámen veřejné správy, pocítí výhody 
služeb eGovernmentu v mnoha oblastech, ať už v možnosti snadno a rychle komunikovat jak 
interně uvnitř úřadu tak s dalšími subjekty veřejné správy, firmami i občany. Integrace služeb 
také umožní získávat potřebná data a informace ve zjednodušené agendě a v rámci řízeného 
přístupu (RPP).  
Projekt také odpovídá deklarovanému požadavku na vysokou kvalitu výkonu a průběžné 
vzdělávání úředníků, neboť bez vzdělávání úředníků se zavedení služeb eGovernmentu 
neobejde. Poté lze očekávat, že dostatečně vyškolení úředníci budou odvádět kvalitnější 
výkony, než jim umožňuje současný zastaralý systém. Vazba projektu je posílena 
provázaností na projekty OPLZZ výzvy č. 53 a 57 (viz níže) 
 

• Financování 
Tento vrchol hexagonu mluví o potřebě přezkoumávat veškeré agendy v rámci veřejné 
správy z hlediska nákladové efektivnosti a i v tomto směru základní registry danému 
požadavku vyhovují. Úspory, které předkládaný projekt může přinést, se týkají mnoha 
oblastí, od snížení nákladů na papírování a neefektivně vynaložené mzdové i jiné prostředky 
na komunikaci a zajištění služeb vykonávaných veřejnou správou po úspory času i peněz 
občanů a firem.  
 
Zhodnocení 
Jak výše uvedená analýza vztahu projektu k hexagonu veřejné správy ukazuje, tento projekt 
vyhovuje všem šesti vrcholům hexagonu a díky tomu splňuje požadavek na komplexní a 
systematický přístup k reformě a modernizaci plánů a aktivit v oblasti veřejné správy. 
 
Koncept Smart Administration se tak stává úhelným kamenem transformace 
veřejnoprávních organizací za pomoci informačních a komunikačních technologií na jedné 
straně a moderních metod řízení a dosahování kvality na straně druhé. 
 
Na základě výše uvedených strategických materiálů a hexagonu veřejné správy je možno cíle 
Smart Administration definovat takto:  
 

• Zkvalitnění tvorby a implementaci politik. 

• Zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy, snížení finančních nároků na chod 
administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy. 

• Přiblížení veřejné služby občanovi, zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality. 
 
Město Moravská Třebová při sestavování vlastní architektury „Smart Administration“ 
vycházelo z hexagonu veřejné správy a ze základních cílů Smart Administration a definovalo 
tyto tři konkrétní cíle projektu TC_MT: 
 

Cíl 1:  Zavedení elektronické spisové služby k zajištění obsluhy informačního 
systému datových schránek (ISDS) a k řízení spisů   

Městský úřad Moravská Třebová, obce v správním obvodu ORP Moravská Třebová a 
organizace zřizované městem Moravská Třebová, dle níže uvedených zákonných norem:  
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• Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů  

 
Cíl 2:  Vytvoření technologického centra ORP Moravská Třebová 

Technologické centrum je základem šíření eGovernmentu v území. Struktura 
technologického centra se opírá o vlastní technologické centrum a o výzvu na vzdělávání (viz 
níže). Struktura Technologického centra je dána především materiálem „Technologická 
centra krajů a obcí s rozšířenou působností, včetně spisových služeb (Koncept a východiska) 
v. 2.0“ a definuje možnost naplnění požadavků na orgány veřejné moci kladené legislativou.  
Technologické centrum se tak jeví minimálně jako technologický základ pro zajištění provozu 
spisové služby, včetně datových úložišť, jako rozhraní pro datové schránky, dále jako možný 
základ pro absorpci doposud nedefinovaných typových projektů MV ČR. Technologické 
centrum by mělo být infrastrukturním zázemím pro provoz aplikací a služeb typových 
projektů, ze kterých některé jsou povinné a některé volitelné a dále aplikací samospráv.  
 
Technologické centrum bude provozováno v prostorách serverovny, ul. Olomoucká č. o. 2, 1. 
nadzemní podlaží, místnost č. 110 a je navrženo jako dostatečně robustní a škálovatelné tak, 
aby bylo schopné absorbovat další typové projekty MV ČR a rozvojové informatické projekty 
města Moravská Třebová. Projekt takto rozvíjí Smart Administration strategii Vlády ČR do 
specifických podmínek města Moravská Třebová.  
 

Cíl 3:  Vnitřní integrace MěÚ Moravská Třebová 
Předkládaný projekt Integrace vnitřního systému úřadu řeší problematiku „kultivace“ 
vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW komponent pro zavedení vazeb na centrální 
systémy eGovernmentu zejména Registru práv a povinností.  
Cílem projektu je tedy umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost 
výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost 
úřadu. Výstupem projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na 
Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a postupná vnitřní integrace všech 
SW komponent dle digitalizovaných procesů, optimálně do jednoho uceleného informačního 
celku na principech obslužně orientované architektury (SOA).  
 
Objektivně ověřitelné indikátory projektu  
 
Indikátor č. 1 – Počet úřadů se zavedeným systémem elektronické spisové služby a 
elektronicky řízeným oběhem dokumentů 
Současný stav: 1 Cílový stav: 18  
 
Indikátor č. 2 – Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné 
správy  
Současný stav: 0 Cílový stav: 1 
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Indikátor č. 3 – Počet úřadů s provedenou integrací ICT 
Současný stav: 0 (město Moravská Třebová) Cílový stav: 1 (město Moravská Třebová) 
 

3.4. Varianty řešení a etapy projektu 
 
Projekt technologického centra ORP Moravská Třebová se spisovou službou bylo možno 
řešit v několika variantách: 

• Outsourcing TC_ORP na TC Pardubického kraje – tato varianta je vzhledem 
k nekompatibilitě spisových služeb města Moravská Třebová a Pardubického kraje pro 
možné centrální provozování spisové služby a k nutnosti zabezpečit obsluhu datových 
schránek města Moravská Třebová, obcí a zřizovaných organizací v aktuálním termínu 
nerealizovatelná. 

• Kompletní outsourcing TC prostřednictvím dodavatelské organizace – vzhledem k tomu, 
že neexistuje žádná relevantní nabídka, která by alespoň zčásti naplňovala potřeby a 
požadavky města Moravská Třebová se tato varianta jeví jako nereálná. 

• Realizace TC vlastními silami v prostorách města Moravská Třebová – vzhledem 
k vytíženosti stávajích informatiků nemožné 

• Realizace v prostorách města Moravská Třebová za pomoci externího dodavatele 
(outsourcing služeb) 

 
Jako nejvýhodnější byla zvolena varianta čtvrtá – zdůvodnění viz kapitola 7.2 

 

Projekt je řešen jako dvouetapový. Jeho přípravná fáze byla započata sestavením této studie 
proveditelnosti. Vlastní realizační fáze bude zahájena v září 2010. Ukončení realizační fáze je 
předpokládáno do prosince 2011. 
 

3.5. Návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOPu a OPLZZ 
 
Předkládaný projekt úzce souvisí s projektem v rámci výzvy  OPLZZ č. 40 na: 
 
Vzdělávání v eGon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností 
V rámci této výzvy je možnost realizovat především školení na obsluhu Czech POINTů, 
datových schránek a dalších funkcionalit eGovernmentu. Dále je možno od Institutu pro 
místní správu Praha získat školící moduly, které jsou v rámci eGovernmentu poskytován 
obcím zdarma:  
viz http://www.institutpraha.cz/egon/kurzyegoncentra . 
Žádost na realizaci tohoto projektu již byla podána. 
 
Z dalších typových projektů v rámci IOPu uvažuje město Moravská Třebová o využití níže 
uvedených typizovaných projektů. Konkrétní účast bude rozhodnuta až po přesné specifikaci 
přistoupení k projektu.  

• Digitální mapa veřejné správy (DMVS) – k zajištění infoservisu obcím, zejména 
v oblastech  

o Geoportál ÚAP a ÚPD   
o Digitální technická mapa  



      A-21 spol. s r. o.                                                              Studie proveditelnosti“ „Technologické centrum a  

elektronická spisová služba v území pro město Moravská Třebová“                                                               
                                                    

                                                               
.                                                                                                                                                              Stránka 18 z 146 

 

• Datové sklady a manažerské informační systémy – v rozsahu definovaném typovým 
projektem 

• Ukládání a digitalizace – v rozsahu definovaném typovým projektem 

• CzechPOINT@home – v rozsahu definovaném typovým projektem 

• Krizové řízení – v rozsahu definovaném projektem 

• ePUSA - databáze kontaktů samosprávy a nástroj komunikace v krizových situacích 

• KEVIS jako centrální úložiště základních strukturovaných údajů  

• HelpDesk provozovaných aplikací 

• Případně využitelné aplikace centrálních projektů (registry) 
V případě nové výzvy na Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy pro města 
je předpokládána realizace projektu na zvýšení kvality práce úřadu 
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4. Analýza poptávky a koncepce marketingu 
 

4.1. Analytická část 
 
Projekt TC_MT je zaměřen na vybudování technologické kapacity k obsluze správního 
obvodu ORP. Z hlediska poskytovaných služeb je možno se zaměřit na čtyři oblasti: 

a) Služby spojené s obsluhou datových schránek prostřednictvím elektronické spisové 
služby poskytované v rámci správního obvodu ORP. 

b) Služby dalších typových projektů dle Smart Administration koncepce MV ČR 
poskytované v rámci správního obvodu ORP jako služby technologického centra 
města Moravská Třebová. 

c) Vlastní služby poskytované ve správním obvodu ORP Moravská Třebová 
d)  Interní služby poskytované pro zajištění provozu Městského úřadu Moravská 

Třebová. 
 
TC_MT je koncipováno modulárně – především však s ohledem na poskytování služeb 
kategorie a), tedy:  
Služby technologického centra města Moravská Třebová budou poskytovány sedmnácti 
obcím ve správním obvodu ORP formou hostovaných instancí spisové služby schopnými 
provozu v odděleném režimu (případně formou nákupu nových licencí pro obec) obsluhy 
datových schránek a ukládání neuzavřených spisů v  datovém úložišti technologického centra 
(důvěryhodné spisovně).  
 
Jedná se o tyto obce: 

• Bezděčí u Trnávky 

• Dětřichov 

• Dlouhá Loučka 

• Gruna 

• Hartinkov  

• Janůvky 

• Jaroměřice 

• Koruna  

• Křenov  

• Malíkov 

• Mladějov na Moravě 

• Třebařov 

• Útěchov 

• Víska u Jevíčka 

• Vrážné 

• Vysoká 
 
Jedna obec  - Březinky - zvolila nákup licencí, provozovaných na vlastní technologii obce.  
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Celkem se do projektu zapojí 17 obcí prostřednictvím využití možnosti nákupu či hostování 
licencí spisové služby.  
 
V přípravě je též nabídka služeb pro příspěvkové organizace města podobným způsobem, jak 
je tomu u obcí – viz výše. Nabídka služeb bude realizována na základě rozhodnutí vedení 
města.  
 
Jedná se o níže uvedené příspěvkové organizace s těmito plánovanými počty uživatelů.  
 

Název příspěvkové organizace Plánovaný počet uživatelů eSSl 
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 2 
I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová 2 
II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová 2 
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179 3 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 3 
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 2 
Základní umělecká škola Moravská Třebová 3 
Kulturní služby Moravská Třebová 3 
Sociální služby Moravská Třebová 2 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic 3 

Celkem  
 

Tabulka č. 1: Seznam příspěvkových organizací města 

 
Nabízené služby obsluhy datových schránek a zřízení oddělených instancí spisové služby jsou 
pouze prvními připravovanými službami, které by mělo technologické centrum poskytovat. 
Do budoucna se předpokládá například integrovaný rozpočtový proces všech zřizovaných 
organizací města, možnost nabídnout využití agentových work-flow obcím ve správním 
území, možnost nabídnout služby geografického informačního systému v celém regionu.  
 

4.2. Návrhová koncepční část 
 

Marketingová strategie:  
 
Při přípravě projektu bylo zrealizováno několik schůzek s obcemi ve správním obvodu ORP 
Moravská Třebová. Na těchto schůzkách byla postupně domluvena účast v projektu 
sedmnácti obcí správního obvodu ORP MT.  
 
Marketingový mix:  
 

• Produkt: Produktem jsou v první řadě služby elektronických spisových služeb ve 
správním obvodu k provozu obsluhy datových schránek a poskytování služeb 
negarantovaného datového úložiště technologického centra Moravská Třebová.  
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• Cena: Předpokladem je poskytování služeb pro cílové skupiny zdarma. Návratnost 
projektu je definována uspořenými časovými náklady jak na straně úřadu, tak na 
straně cílových skupin, klientů úřadu.  

 

• Propagace je plánována takto: 
Výraznou část publicity zajistí nositel projektu prostřednictvím tištěných 
a elektronických periodik. Nositel projektu také zajistí marketingové aktivity se 
zvláštním důrazem na propagaci výstupů projektu v prostředí cílových skupin. Projekt 
bude prezentován formou informačních článků v regionálních mediích a na 
http://www.moravskatrebova.cz/ 
Všechny tiskové materiály budou označeny sdělením, že byly vytvořeny za podpory 
EU. Veškerá projektová dokumentace, písemné i elektronické dokumenty budou 
označeny dle pravidel pro označování projektů IOPu - sdělení o účasti v akci 
spolufinancované Evropskou unií.  
Propagace služby bude v podobném schématu realizována též v podporovaných 
obcích a připojených zřizovaných organizacích. Po skončení projektu bude 
zorganizovaná tisková konference. 

 

• Místo: místem realizace projektu je Městský úřad Moravská Třebová, zákazníci 
projektu se rekrutují z občanů, podnikatelských subjektů a neziskových organizací, 
žijících a působících na území města Moravská Třebová. 

 

• Koncepce odbytu:  V rámci schůzek (viz výše) bylo definováno partnerství se 

sedmnácti obcemi v správního obvodu ORP. Předpokládá se, že pokrytí obyvatelstva 

dalšími službami bude realizováno prostřednictvím spolupráce s těmito obcemi. 

Projekt se opírá o partnerství. Jedná se především o: 
 

• partnerství s obcemi k obsluze regionu, 

• partnerství s Pardubickým krajem kvůli koordinaci postupů jednotlivých technologických 
center a provázanosti spisových úložišť, 

• partnerství s městy Pardubického kraje k výměně zkušeností. 
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5. Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti 
5.1. Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek potřebných 

k provozování služeb 
 
V projektu TC_MT budou realizovány 3 komponenty celkové koncepce technologického 
centra:  

• Technologické centrum  

• Nákup spisové služby  

• Vnitřní integrace úřadu 
 
Tyto komponenty budou vytvářet technologické centrum města Moravská Třebová a budou 
zapojeny též do stávající infrastruktury (viz kapitola č. 7) tak, aby kvalitativně povýšily její 
hodnotu a umožnily provoz v režimu (12/5). 
 

5.2. Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky 
na realizaci TC_MT 

 
V souladu s níže uvedenou specifikací (viz kapitola 7. Technické řešení) jsou realizovány 
přípravné práce spojené se zprovozněním obsluhy datových schránek města Moravská 
Třebová a obcí správního obvodu ORP prostřednictvím elektronické spisové služby. Jedná se 
především o nákup spisové služby. 
 

K posílení infrastruktury je předpokládán nákup Technologického centra, sestávajícího 
ze serverové části a diskového pole. Navrhované řešení (viz kapitola č. 7) posílí stávající 
technickou infrastrukturu a díky redundanci zvýší její bezpečnost.  
 
Nákup technologického centra a jeho komponentů bude realizován podle podmínek 
stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě zakázky malého rozsahu bude nákup technologického centra a jeho komponentů 
(týká se části projektu – spisová služba) realizován podle vnitřního předpisu č. 26/2009 – 
směrnice Rady města Moravská Třebová – Zadávání zakázek malého rozsahu.    
 
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vymezuje kompetence a základní 
pravidla postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále také jen „zakázek“) na 
dodávky, služby nebo stavební práce (§ 12 odst. 3 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách – dále jen „zákon“) městem Moravská Třebová a jím zřizovanými příspěvkovými 
organizacemi. 
 
Směrnice se vztahuje na zadávání zakázek: 

a) na dodávky a služby, u nichž předpokládaná cena předmětu zakázky nedosáhne 
2.000.000 Kč bez DPH, 

b) na stavební práce, u nichž předpokládaná cena předmětu zakázky nedosáhne 
6.000.000 Kč bez DPH. 
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Zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce, musí být zadány transparentním 
a nediskriminačním postupem, při zachování rovného zacházení.  
Zásada transparentnosti spočívá v zajištění možnosti přezkoumání celého řízení a možnosti 
kontroly postupu v řízení a představuje: 

• zveřejnění všech fází zakázky již v jejich průběhu, 

• pořízení písemné dokumentace o všech významných úkonech v řízení, 

• jasné vymezení kriterií hodnocení nabídek, 
o monokriteriálně – standardní zadání, 
o vícekriteriálně – pouze ve zdůvodněných výjimečných případech, se stanovením 

významnosti / váhy kritérií po schválení nadřízeným rozhodujícím orgánem 

• řádné odůvodnění všech rozhodnutí v průběhu řízení, 

• striktní dodržování pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu. 
Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace spočívá zejména v povinnosti zadavatele 
zacházet stejným způsobem se všemi dodavateli v rámci celého průběhu zadávacího řízení, 
ve stanovení stejných podmínek účasti v řízení všem uchazečům a ve vyloučení podmínek, 
které nesouvisejí s předmětem zakázky. 
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6. Lokalita a okolí 
6.1. Umístění projektu  
 

Technologické centrum bude umístěno v prostorách serverovny, ul. Olomoucká č. o. 2, 1. 
nadzemní podlaží, místnost č. 110. 
 

6.2. Životní prostředí v jeho okolí  
 
V rámci realizace projektu nebudou prováděny žádné stavební úpravy. Tím pádem nebude 
docházet k překračování požadované meze hlučnosti, ani k znečišťování životního prostředí. 
Vliv samotného projektu na životní prostředí bude pozitivní, neboť budou nasazeny takzvané 
virtualizační technologie. Virtualizace výpočetních kapacit s sebou přináší maximální využití 
stávající infrastruktury a relativně velké úspory. Proto se v souvislosti s virtualizací mluví o 
„zelené IT“.  Virtualizační technologie umožňují konsolidaci (centralizaci) serverového 
prostředí což umožní efektivně spravovat, přidělovat a poskytovat výpočetní zdroje.  
 

6.3. Stav technické infrastruktury 
 
Celé řešení TC_MT je pojato jako jedna škálovatelná logická jednotka s možností rozšíření dle 
dalších potřeb. Navrhované řešení se opírá též o využití stávající nekonsolidované 
infrastruktury jako záložního technologického bloku tak, aby možnosti výpadku 
infrastruktury byly prakticky eliminovány. 
 
Diskové systémy jsou replikovány na úrovni hardware a zajišťují maximální dostupnost dat 
v plném rozsahu. Redundance diskových polí bude zajištěna zrcadlením v modu aktivní x 
pasivní, veškerá data budou replikována okamžitě. V případě jakéhokoliv možného výpadku 
bude záložní systém přebírat roli produkčního systému s minimálním zpožděním vůči všem 
koncovým uživatelům, takže nedojde k žádným prostojům při výkonu pracovních činností.  

 
6.4. Seznam subjektů zapojených do projektu a způsob jejich zapojení 
 
Do projektu budou zapojeny níže uvedené obce: 
 

• Bezděčí u Trnávky 

• Březinky 

• Dětřichov 

• Dlouhá Loučka 

• Gruna 

• Hartinkov  

• Janůvky 

• Jaroměřice 

• Koruna  
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• Křenov  

• Malíkov 

• Mladějov na Moravě 

• Třebařov 

• Útěchov 

• Víska u Jevíčka 

• Vrážné 

• Vysoká 
 
Dále budou do projektu zapojeny tyto zřizované organizace: 

• Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 

• I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová 

• II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová 

• Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179 

• Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 

• Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 

• Základní umělecká škola Moravská Třebová 

• Kulturní služby Moravská Třebová 

• Sociální služby Moravská Třebová 

• Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 

• I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová 

• Městská knihovna Ladislava z Boskovic, Zámecké má. 1, Moravská Třebová 
  
Projekt technologického centra bude následně propojen s centrálními registry (specificky 
především s registrem práv a povinností) ve správě MV ČR. Doposud není známa detailní 
specifikace způsobu propojení.
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7. Technické řešení 
7.1. Specifikace zadání pro Technologické centrum & vlastní koncept řešení 
 
Cílová vize „Smart City Moravská Třebová“ se opírá o zřízení robustního technologického 
centra, ve kterém jsou v prostředí virtualizované infrastruktury (digitalizační oblak) 
nasazovány jednotlivé aplikace či služby. Komponenty technologického centra můžeme 
rozdělit do tří oblastí:  
 

• oblast hardware – v této oblasti bude pořízena vysoce škálovatelná infrastruktura 
umožňující poskytovat a dle potřeb rozšiřovat vysoký výpočetní výkon (viz níže – 
základní komponenty + nezbytná kapacita bude pořízená v rámci stávající výzvy – 1. 
etapa budování technologického centra) 
 

•  oblast virtualizačního oblaku – prostřednictvím virtualizace dojde k abstrakci 
hardwarové vrstvy tak, že na několika robustních fyzických systémech bude možno 
provozovat velké množství virtuálních serverů.  
 

• oblast aplikací systémového charakteru 
Budou umístěny podle konkrétních projektů CMS (Centrálního místa služeb) 

� provoz schránek elektronické pošty,  
� provoz domény, 
� pravidelné zálohování vyhrazeného datového prostoru, 
� základní zabezpečení (firewall, antivir, antispam, zabezpečené přenosové kanály) 
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Obrázek č. 4: Technologické centrum ORP_MT 
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• oblast obslužné aplikační infrastruktury 
Oblast obslužné aplikační infrastruktury je realizována ve „virtualizačním oblaku“, což při 
správném řízení umožní snížení energetické náročnosti a maximální vytížení 
hardwarových kapacit. Celkově je obslužná aplikační infrastruktura strukturovaná takto: 
 
- nosným základem je SOA sběrnice (Distributed Service Bus), jejímž jedním z hlavních 
parametrů bude právě její distribuovanost – tj. její velikost bude narůstat se zapojením 
každé další integrované komponenty, jednotlivé integrační prvky mohou být situovány 
v různých prostředích. Integrace je realizována na úrovni procesní (je možno realizovat 
BPEL instrukce), na úrovni aplikační (jsou zapojeny aplikace, které nabízejí své služby 
dalším aplikacím), dále na úrovni zapojení specifických zastaralých aplikací (Legacy) 
spravujících specifická data (tyto aplikace nemají obslužná rozhraní); poslední integrační 
vrstvou je pak zapojení jiných integračních prostředí „Service Busů“ (například 
konektivita na SAP NetWeaver). 
 
SOA sběrnice umožní dále zapojení všech relevantních komponent SOA architektury – 
obslužné registry a repository, infrastrukturní služby k zajištění bezpečnosti, specifické 
služby k zajištění správného toku zpráv v prostředí a služby k řízení procesů. SOA 
sběrnice bude v sobě obsahovat takto „katalog služeb“ – v ideálním případě dle 
standardního typového návrhu.  
 
SOA sběrnice je tedy hlavním integračním a komunikačním kanálem mezi dílčími 
subsystémy informačního prostředí města Moravská Třebová a mezi externími 
subsystémy. Díky otevřeným standardům Soap, BPEL, etc. bude možno komunikovat 
s externími systémy – především je uvažována replikace základních registrů, služby 
k výměně analytických dat mezi základními registry a agentovými službami, je též 
uvažováno o případné výměně work-flow konstruktů k definici transformace agentových 
služeb (tedy pokud budou tyto distribuovány v otevřených a obecně uznávaných 
formátech jako je například BPEL) či o synchronizacích work-flow s jinými systémy. 
V ideálním případě je v rámci otevřené architektury města Moravská Třebová uvažováno 
o sémantické kompatibilitě se službami externích systému (zde všechny systémy veřejné 
správy – stát, kraj). Bohužel nejsou doposud známy technické podrobnosti (rozhraní) 
externích systémů státu (např. základních registrů – specificky registru práv a 
povinností); sémantika integračních služeb na tyto registry nebyla vůbec otevřena.    
 
- ke komunikaci s externím systémem datových schránek, bude zřízena aplikace spisová 
služba (viz níže).  
 
- vlastní agendy úřadu budou realizovány agendovým subsystémem. Tento subsystém 
bude taktéž procesně orientován. V budoucnu bude napojen na základní registry a v 
rámci případné vertikální integrace budou agendová workflow úřadu harmonizována se 
službami externích systémů. 

 
Vzhledem k tomu, že většina typových projektů v rámci Smart Administration není dosud 
dostatečně definována, není možno detailně uvažovat o jejich zapojení a provozu 
v technologickém centru. Proto byla cílová softwarová architektura provozovaná 
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v technologickém centru navržena dostatečně robustně a otevřeně aby bylo možno případně 
typové projekty do této architektury bez velkých problémů zasadit. 
Technologické centrum v cílové podobě bude sloužit jako technologické zázemí 
a virtualizační prostor pro výše uvedené subsystémy.  
 

 
 

Obrázek č. 5: Logické umístění TC_MT 

 
Na základě definovaných rozhraní bude díky technologickému centru probíhat elektronická 
komunikace s externími systémy. Jsou to především: 

• Systém datových schránek (rozvedeno níže) 

• Technologické centrum kraje 

• Systém základních registrů  

• Systém elektronické státní pokladny 
 
Technologické centrum včetně softwarového vybavení bude realizováno po etapách 
v závislosti na typových projektech MV ČR, aktuálních potřebách města Moravská Třebová 
(zavádění nového informačního systému) a eventuálně na dalších příležitostech budování 
Smart City.  
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 Obrázek č. 6: Technologické centrum ORP MT v digitalizačním oblaku Pardubického kraje 
 

 

7.2. Varianty řešení & technické upřesnění Technologického centra ORP MT   
 

Technologické centrum ORP využívá výhod „Virtualizace“ jako jsou výkon (sdílení 
hardwarových prostředků umožňuje lépe přerozdělovat výkon mezi jednotlivé uživatele a 
služby), bezpečnost (celé datacentrum je zabezpečeno mnohem lépe než jeden počítač), 
mobilita (uživatel se může k datacentru připojit kdekoliv, nezávisle na platformě).  
 
7.2.1. Obecné požadavky na Datové centrum 
Datové centrum TC_ORP musí splňovat následující minimální požadavky:  

• bude chráněno proti neoprávněnému přístupu  

• teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18 °C do 24 °C, relativní vlhkost v rozmezí 
35 %-65 % 

• v místnostech datových center budou instalována požární čidla kouře, teploty, 
vibrační, vlhkostní, infra čidlo pohybu. Čidla budou zapojena do rack monitoring 
systému 

• tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace 

• v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230/50V s „bezvýpadkovým“ 
zálohováním, samostatně jištěný pro rozvaděč, napájení je rovněž zajištěno diesel 
(benzin) agregátem 

• je zajištěna vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin 
denně a 7 dní v týdnu 

• jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických 
prostor 

• prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté 
vody, mimo bezprostřední dosah produktovodů a jinak kritických míst a leží 
v místech, kde je možné zabezpečit bezproblémové zásobování elektrickou energií 

 
7.2.1.1. Vstupy pro TC_ORP ze Studie proveditelnosti TC K jsou: 
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• Zajistit kompatibilní segmentaci sítě, kdy TC_ORP musí být v odděleném IP prostoru 
od stanic a síťových zařízení ORP. IP adresace ORP musí odpovídat IP adresaci TC K.  

• Redundantní řešení L3 Switch s podporou standardů 802.1 Q, ACL, IPv6 a VRRP. 
Doporučovány jsou kompatibilní prvky s TC K na úrovni příkazů pro možnost rychlých 
změn pomocí skriptů. 

• Pro připojení ORP mimo KIVS k TC K je třeba navíc router s podporou Site-To-Site VPN 
standardu L2TP v3 , QoS o minimální propustnosti 10 Mb. 

 

 
 

Obrázek č. 7: Schéma propojení TC_MT 

 

• Konektivita TC_ORP musí být minimálně 10Mb.  

• TC_ORP musí mít kompatibilní serverovou virtualizaci 

• TC_ORP musí mít konzistentní repliku virtuálního stroje (strojů) a dat do TC K. 
Preferovaná je kompatibilní disková virtualizace 

 
7.2.1.2. Ostatní vstupy pro budování TC_ORP 

• ORP musí zajistit bezpečnost svého TC 

• TC K zajišťuje Disaster Recovery lokalitu pro TC_ORP, TC_ORP musí mít vlastní systém 
zálohování dat 

• TC K bude poskytovat pro TC_ORP službu garantovaného úložiště 
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7.2.2. Vlastní koncept řešení  
 

• Technologické centrum ORP je infrastrukturním základem pro poskytování služeb 
TC_ORP. Cílem je zajištění co nejlepších podmínek provozu informačních systémů 
v režimu 12x5 hodin  
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Obrázek č. 8: Koncept řešení Technologického centra 

 
TC_ORP vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro provozování aplikací a služeb. 
TC_ORP bude integrováno s TC K na úrovni distribuce dat, aplikací a služeb navázaných na 
CMS (na obrázku nahoře TC C). 
 
Technologické centrum zahrnuje následující vrstvy: 

• Komunikační infrastruktura – zajišťuje komunikaci vrstev TC uvnitř i vně 

• Systémová infrastruktura – zajišťuje výpočetní výkon a prostor pro ukládání dat 
aplikací a služeb 

• Systémové služby – zajišťují spolupráci mezi jednotlivými systémy, zajišťují bezpečný 
přístup ke službám a aplikacím, apod. 

• Aplikační vrstva – obsahuje aplikační logiky hostujících aplikací, včetně databázových 
serverů 

• Bezpečnost – zajišťuje minimalizaci možných bezpečnostních incidentů 

• Servis, podpora a řízení infrastruktury TC_ORP 
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• Klientská – zohledňuje a reprezentuje klientovi služby a jeho uživatelské rozhraní 
 
7.2.3. Návrh a popis architektury řešení 
 

7.2.3.1. Současný stav 
V současné době je technologická místnost města Moravská Třebová vybavena celkem 5 
servery s operačními systémy Microsoft Windows a GNU/Linux (SLES). Připojení do Internetu 
je zabezpečeno firewallem (Debian, iptables), antivirovou ochranu řeší produkty NOD32, 
ClamAV. Na některých serverech je nasazen systém virtualizace (xen). Internetová 
konektivita není dostatečná (doporučujeme, pokud je to možné, rozšířit na 10Mb/s). 
Některé vyjmenované HW a SW položky doporučujeme využít při budování Technologického 
centra města Moravská Třebová: jeden server jako Management a Backup server, UPS, 
zabezpečení přístupu do Internetu, antivir, antispyware.  
 

7.2.3.2. Datové centrum TC_ORP 
Vzhledem k prostorovým možnostem MěÚ Moravská Třebová doporučujeme využít stávající 
Datové centrum pro účely TC_ORP.  Všechny důležité komponenty řešení TC_ORP budou 
koncipovány jako redundantní. Principielně je schéma takto budovaného TC_ORP na 
následujícím obrázku:¨ 
 

 
 

Obrázek č. 9: Principielní schéma budovaného TC_MT 
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Místnost Datového centra TC_MT bude v místnosti 110, kam budou umístěny, dva servery a 
dvě disková pole, dva Ethernet L3 Switche, VPN router. Dále bude osazen diesel generátor, 
záložní zdroj napájení pro pokrytí energetických nároků DC.  
 

o Diesel agregát 
Doporučujeme využít zařízení s výkonem 18kW, které má dostatečný výkon na pokrytí 
veškerých energetických nároků TC_ORP. Motorgenerátor musí mít systém automatické 
regulace otáček, aby byla vyloučena nefunkčnost UPS vlivem jejich kolísání změnou zátěže. 
 

o Záložní zdroj napájení (UPS) 
Datový rozvaděč v Hlavním datovém centru doporučujeme vybavit UPS s  dostatečným 
výkonem, aby pokryl energetické nároky po dobu nezbytně nutnou na náběh diesel 
agregátu.  
Z tabulky spotřeby komponent Datového centra ve čtvrtém roce provozu a spotřeby 
stávajících technologií vyplývá potřeba jedno/třífázové UPS s výkonem 8kVA. 
 

Měřený Maximální Měřené Maximální
Servery 800 1800 3450 5624
Disková pole 770 980 2380 3244
Aktivní prvky 700 1246 840 1730
UPS 1200 2456
Klimatizace 1500 2000
Celkem hw 3770 6026 7870 13054

Příkon a chlazení 1.rok
Příkon(W) Chlazení(BtU/h)

 
 

Tabulka č. 2: Tabulka spotřeby komponent datového centra - 1. rok 

 

Měřený Maximální Měřené Maximální
Servery 800 1800 3450 5624
Disková pole 1540 1960 4760 6488
Aktivní prvky 700 1246 840 1730

UPS 1200 2456

Klimatizace 1500 2000

Celkem hw 4540 7006 10250 16298

Příkon(W) Chlazení(BtU/h)
Příkon a chlazení 5.rok

 
 

Tabulka č. 3: Tabulka spotřeby komponent datového centra - 5. rok 

 
o Zhášecí systém  

Rozvaděč v datovém centru TC_ORP doporučujeme vybavit automatickým zhášecím 
systémem tak, aby bylo možné případný vznik požáru eliminovat hned v jeho počátku bez 
materiálových škod a ztráty dat. 
 

o Napojení na EZS 
Datové centrum musí být napojeno na systém EZS. 
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o Monitorovací systém pro rozvaděče (Rack Monitoring Systém – RMS) 

Rack monitoring systém bude napojen na všechny zásadní systémy technologických 
místností. Od napájení (vstup i výstup u UPS), přes čidla teploty, kouřová, vodní, dveřní, 
magnetická - vibrační a pohybová spolupracuje také s klimatizačními jednotkami, zhášecí 
jednotkou, je připojen do LAN a pomocí SNMP protokolu předává informace o všech 
událostech vyhodnocovacímu systému (např. KIWI Syslog) a díky němu podávat 
administrátorovi systému varovná nebo kritická hlášení. Ideální je propojit RMS se stávajícím 
systémem kamerovým a přístupovým a vytvořit tak ucelený systém se všemi funkcemi 
moderního bezpečnostního systému. 
 

o Klimatizace 
Datové centrum doporučujeme vybavit /chladit stávajícími klimatizačními jednotkami. Jejich 
výkon musí být dostatečný pro pokrytí provozu DC (není dostatečně dimenzováno). 
 

o Systémová infrastruktura 
Architektura vrstvy systémové 
infrastruktury pokrývá potřeby aplikací a 
služeb a je navržena pro budoucí růst. 
Navrhované řešení nemá SPOF (single 
point of failure).  Pro výpadek vrstvy 
systémové infrastruktury by muselo dojít 
k vícenásobnému selhání. Systémová 
infrastruktura TC_ORP se skládá zejména 
ze serverové části, části datového úložiště 
a jejich vzájemného propojení a to buď 
přímého, nebo využitím virtualizačních 
technik. Využití virtualizace serverů je 
dosaženo zajištění optimálního výkonu a 
požadované garance dostupnosti služeb. 

 

 
                                                                                   Obrázek č. 10: Systémová infrastruktura 

o Servery  
Služby a aplikace provozované v TC_ORP jsou provozovány na serverech. Pro zajištění 
požadované dostupnosti a výkonnosti bude vybudováno prostředí pro provoz aplikací na 
fyzických serverech i ve virtuálním prostředí. 
 

o Virtualizace serverová 
Serverová virtualizace je doporučení pro: 

• schopnost zajištění garance služby 

• možnost provozovat služby v záložním datovém centru 

• záloha a obnova v definovaném čase 

• lepší využitelnost hardware 

• nižší nároky na management prostředí 

• provisioning , schopnost rychle reagovat na budoucí potřeby ICT 

• nižší energetická náročnost 
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• nezávislost na hardware fyzického serveru 

• škálovatelnost  

• možnost využívat fault tolerance služby i pro servery, které nelze provozovat 
v clusteru 

• synergie s existujícími projekty  
 
Ze Studie proveditelnosti Technologického 
centra Pardubického kraje vyplývá, že TC K 
je připraveno jako disaster recovery 
lokalita pro TC_ORP. Reálně lze zajistit 
dostupnost TC_ORP v TC K do jedné 
hodiny. TC K bude dimenzováno převzít 
provoz až dvou TC_ORP. Je vyžadováno 
vypracování a otestování pracovních 
postupů pro disaster situaci. 

 

                                                                                         Obrázek č. 11: Virtualizace na TC_K 

 
o Tiered storage 

Koncept ukládání dat využívá Tiered storage. TC_ORP bude využívat 2 disková pole, která 
budou vzájemně replikována. 
 

Tier Technologie disků 

Tier 1  SAS disky, 15000 RPM 

Tier 2  SATA disky  

 
Tabulka č. 4: Koncept ukládání dat 

 
Požadovaný způsob připojení pro T1 - T2 je SAN 4Gb, případně výkonnější. Doporučujeme 
nasazení dvou diskových úložišť, každé s čistou kapacitou 0,9TB na discích SAS (RAID6) pro T1 
a čistou kapacitou 3TB na discích SATA (RAID6) pro T2. Disková úložiště musí umožňovat 
jednoduchou a dostatečnou rozšiřitelnost. 
 
V dokumentu Technologické centrum obce s rozšířenou působností, (Koncept a východiska) 
jsou následující požadavky na TC_ORP vztahující se k diskovým úložištím: 

• K serverům bude připojeno úložiště k ukládání dat databáze a aplikačního serveru. 

• Ukládání dat řešit prostřednictvím NAS (Networked Attached Storage) popř. SAN 
(Storage Area Network), s implementovanou TIER architekturou a HSM (Hierarchical 
Storage Management) designem. Produkční data ukládat na TIER 0 na rychlé FC disky 
(nebo rychlejší) diskového úložiště (např. rychlost pro 4KB bloky alespoň 60 tis. IOPS 
pro RAID 6, R/W sekvenčně). 

• Propojení serverů a diskového pole bude redundantní pro zajištění vysoké 
dostupnosti dat.  

• Diskové pole musí být dostatečně výkonné a škálovatelné, aby pokrylo 
předpokládané budoucí nároky aplikací, a musí umožňovat použití jako vysoce 
výkonných, tak kapacitních disků. 

• Klíčové komponenty systému pro ukládání dat budou řešeny jako redundantní 
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Minimální konfigurace: Čistá využitelná kapacita: 1TB 
 
Doporučovaná HW konfigurace diskových úložišť je navržena s ohledem na skutečné 
požadavky ORP. Splňuje veškeré požadavky na redundanci komponent a přípojných cest, 
splňuje požadavky na výkonnost, škálovatelnost, použitelnost jak vysoce výkonných, tak 
vysokokapacitních disků. Splňuje požadovaný způsob připojení – v tomto případě SAN. 
Požadavek na Tier 0 pro TC_ORP pokládáme za nadbytečný a jen velmi těžko splnitelný. 
TC_ORP na rozdíl od TC K nebude s největší pravděpodobností ani v budoucnosti potřebovat 
úložiště s takovým výkonem. 
 
Rozbor výkonnosti různých typů diskových úložišť: 
Požadavek na sekvenční R/W diskové operace nad 4kB bloky dat 60.000 IOPs je v současné 
době splnitelný pouze diskovými poli se stovkami disků nebo úložišti s technologií Flash. 
Bereme-li v potaz horší údaj výkonnosti, což je čtení dat z disku, pracujeme u klasických disků 
typu FC nebo SAS s číslem cca 180 IOPs na jeden disk, 60.000 IOPs pak splní pouze diskové 
úložiště s cca 330 disky (jenom cena disků je pak kolem 6 mil. Kč bez DPH) nebo zmíněné 
diskové úložiště s disky případně CACHE pamětí typu Flash. Obě varianty ale finančně 
výrazně přesahují možnosti rozpočtu TC_ORP. Pro vysoké nároky na výkon diskového 
systému je v současné době spíše používán systém vyrovnávacích pamětí typu Flash nebo 
DRAM umožňující dočasné přesunutí bloků dat s vysokými nároky na IOPs. Pak není nutné 
dimenzovat velikost Flash nebo DRAM paměti na všechna produkční data nebo celé 
databáze, ale postačí kapacita výrazně nižší. Doporučený systém virtualizace disků podporuje 
tuto metodu nakládání s daty a v případě nárůstu požadavků na IOPs v budoucnosti je pak 
např. možné umístit do některého ze serverů HBA s Flash pamětí a využít ho na datové 
operace. 
 
Rozbor požadavků jednotlivých typů aplikací provozovaných v prostředí TC_ORP na IOPs: 
V následující tabulce se pokoušíme o konsolidaci požadavků z několika typických aplikací, 
které budou nasazeny v prostředí TC_ORP. Nelze je pokládat za absolutní, ale kromě údajů o 
požadavcích databázového serveru jsou velmi přesné. Databázový server může ve 
skutečnosti generovat požadavky nižší (v případě většího počtu uživatelů, extrémně velké 
databáze nebo extrémní databázové úlohy, která zpracovává všechna data, mohou být i 
větší), do tabulky jsme záměrně použili údaj poměrně vysoký. Z tabulky je vidět, že i 
v případě, kdy všechny aplikace (databázový a poštovní server, file server a virtuální servery) 
budou požadovat data z diskového úložiště současně, mohou se tyto požadavky dostat na 
cca 1200 IOPs. Požadavky na takový výkon splňuje prakticky jakékoliv diskové úložiště 
osazené pevnými disky typu SAS nebo SATA (v maximální konfiguraci desítkami takových 
disků). 
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Typická aplikace IOPs 

200 uživatelská databáze 800 

200 uživatelských poštovních schránek 100 

200 uživatelů souborového diskového systému 60 

10 virtuálních serverů 250 

Celkem pro 200 uživatelů a 10 virtuálních serverů 1210 
 

Tabulka č. 5: Přehled vytížení virtuálních serverů 

 
Rozbor výkonnosti různých typů pevných disků: 
FC disky se od SAS disků používaných v současných diskových úložištích liší především typem 
použitého datového konektoru, který slouží pro přenos dat z disku do řadiče a opačně. FC 
disk s 15.000 otáčkami za minutu má tedy stejnou výkonnost jako SAS disk se stejným 
počtem otáček. FC SATA disk má pak analogicky stejnou výkonnost jako SATA disk používaný 
v policích s disky SAS. V současné době již dokonce existují SAS a SATA disky s přenosovou 
rychlostí 6Gb/s, tedy o 1/3 větší než většina FC disků 4Gb/s. Nicméně výkonnost kteréhokoliv 
disku je závislá především na době potřebné na vybavení jedné I/O operace a ta se pohybuje 
kolem 5ms i u těch nejvýkonnějších pevných disků současnosti. 
 

o Negarantované a garantované úložiště 
Negarantované úložiště bude realizováno v hardwarovém prostředí TC minimálně 
prostřednictvím FTP serveru. Vyšší podobou negarantovaného úložiště je aplikace spisovna 
propojená se spisovou službou. Garantované úložiště bude vybudováno v TC K. TC_MT a 
jeho aplikace Spisovna bude mít bezpečný způsob připojení ke garantovanému úložišti. 
 

o Virtualizace disková 
Disková virtualizace nabízí výrazné zvýšení dostupnosti dat rozhodujících aplikací. Mezi 
nejdůležitější výhody patří: 

• Relativně jednoduchá implementace do stávající SAN infrastruktury 

• Možnost virtualizace diskových úložišť různých výrobců 

• Jednotná administrátorská konzola pro konfiguraci LUNů a operací nad nimi 

• Vytváření synchronních kopií LUNů prezentovaných serverům na primárním úložišti 
v úložišti sekundárním 

• Vytváření synchronních kopií LUNů na interních discích serverů do SAN prostředí 
(primární nebo sekundární úložiště) 

• Vytváření asynchronních kopií LUNů prostřednictvím TCP/IP do vzdálených lokalit 
(Volitelně je možné replikovaná data při přenosu komprimovat a šifrovat pro zajištění 
optimálního přenosu a bezpečnosti těchto dat) 

• Vytváření konzistentních kopií produkčních dat rozprostřených v čase diskrétně nebo 
spojitě s možností jednoduše tyto kopie prezentovat podle potřeby odpovídajícím 
serverům jako data „ostrá“nebo testovací 
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• Jednoduchá migrace LUNů prezentovaných serverům z úložiště na úložiště bez 
odstávky běžící aplikace (přesun může být zapříčiněn např. nutností zvýšit výkonnost 
diskového úložiště, na kterém odpovídající LUN fyzicky leží nebo výměnou starého 
diskového úložiště za nové) 

• Disková virtualizace může znamenat úsporu za licence na počet připojitelných serverů 
(u diskových polí některých výrobců), protože pro diskové pole je jediným „serverem“ 
virtualizační vrstva. Dále pak může znamenat úsporu za licence pro vytváření 
synchronních nebo asynchronních kopií dat, stejně tak eliminuje nutnost zmíněné 
operace provádět mezi totožnými diskovými poli jednoho výrobce. 

 
Architektura řešení diskové virtualizace 
Obrázek v další kapitole (SAN) zobrazuje servery diskové virtualizace. Doporučujeme 
redundantní počet (dva). Diskovou virtualizaci doporučujeme licencovat minimálně na 4TB 
celkové virtualizované diskové kapacity s možností dalšího rozšiřování. 
 
Vlastnosti diskové virtualizace 

• Synchronní zrcadlení LUN mezi dvěma diskovými systémy 

• Vytváření logických snapshotů nebo CDP na obou diskových systémech 

• Vysoká dostupnost systému – režim storage cluster  

• Replikace dat do disaster recovery lokality TC K (podle propustnosti linky buďto 
synchronní nebo asynchronní) 

 
o SAN  

Na následujícím obrázku je přehledně znázorněno rozložení jednotlivých stavebních prvků 
TC_MT včetně minimalistické SAN: 
 

 
Obrázek č. 12: Stavební prvky TC_MT 
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o LAN 
Do DC doporučujeme nasadit dva Ethernet Switche. Servery pro virtualizaci doporučujeme 
propojit do každého páteřního Switche vždy minimálně jednou Gb linkou. Návrh sítě LAN je 
pak odolný proti jednonásobné chybě hardware. Vícenásobná porucha hardware (výpadek 
obou Ethernet Switchů současně) může znamenat výpadek.  
LAN infrastruktura TC_ORP bude využívat následující vlastnosti důležité zejména pro zajištění 
kvality služeb, bezpečnosti a dostupnosti: 

• podpora VLAN (802.1q - 4096 VLAN, 802.1ad  - Q-in-Q) 

• podpora pro Microsoft NLB Cluster (Multicast) 

• podpora dynamického routingu (VRRP) 

• podpora Multiple Spanning Tree (802.1s) 

• podpora IPv6 

• podpora agregace portů (802.1ad - LACP) 

• podpora Advanced QoS 
 

o Systémové služby  
Zajišťují spolupráci mezi jednotlivými systémy, zajišťují bezpečný přístup ke službám a 
aplikacím, apod. 
 
Zálohování a obnova dat 
Zálohování a obnova dat jsou v konceptu TC_ORP řešeny na několika úrovních.  
Vrstva diskové virtualizace nabízí vlastnosti vytváření a práce se zálohami jako jsou: 

• Práce s časovými snímky dat 

• Konzistentní snapshoty - Pomocí agentů nainstalovaných na jednotlivých klientských 
serverech lze takto provádět také konzistentní snapshoty pro tyto systémy: IBM DB2 
UDB, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, Pervasive.SQL, Sybase, SAP, IBM Lotus 
Notes/Domino, Microsoft Exchange, Microsoft VSS, Novell GroupWise a souborové 
systémy (AIX, HP UX, Linux, NetWare, Solaris a Windows). 

• Možnost zálohování přímo z vytvořených snapshotů pomocí zálohovacího software 
 
Snapshoty (plnohodnotné kopie zálohovaných dat jednoduše zpřístupnitelné pro plné použití 
nebo obnovu částí dat) budou vytvářeny nad LUNy jak na primárním, tak na sekundárním 
diskovém úložišti. Mohou být tedy vytvářeny podle potřeby i na LUNech, do kterých budou 
ukládána dat z aplikačních serverů obcí a organizací. 
Dalším stupněm zálohování dat je asynchronní replikace dat z prostředí TC_ORP do TC K. Tak 
lze kromě aplikačních dat replikovat i soubory příslušející jednotlivým virtuálním serverům. 
Replikovaná data mohou být v TC K ještě dále transportována do Tier3 úložiště. (toto řešení 
je možné po přesné technické specifikaci ze strany TC K). 
Obnova dat v prostředí snapshotů je otázkou několika minut. 
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Princip snapshotů jako prostředku pro zálohování a obnovu dat je na následujícím obrázku: 

 

Primární diskové úložiště

Záložní diskové úložiště

on-line mirroring

vybraných
diskových svazků

serverů
do záložní lokality

(záložního diskového úložiště)

asynchronní kopie 

dat do „krajské SAN“

snapshoty 

vytvářené 

nad LUNy

snapshoty 

vytvářené 

nad LUNy

 
 

Obrázek č. 13: Schéma zálohování dat – disková vitrualizace 

 
Princip zálohování virtuálních strojů je na následujícím obrázku: 
 

 
 

Obrázek č. 14: Princip zálohování virtuálních strojů 
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o Vzdálený přístup (VPN), terminálový přístup, VDI 
Pro vzdálenou správu serverů je v současné době využíván vzdálený přístup servisní 
organizace. Doporučujeme zachovat a rozšířit o správu celého TC_ORP. Vzhledem k rozboru 
získaných dat od obcí a organizací zatím není nutné uvažovat o terminálových službách, 
nasazení technologie virtuálních desktopů zatím není také doporučováno. TC_ORP však obě 
zmíněné technologie umožní nasadit kdykoliv v budoucnosti, infrastruktura TC_ORP je na 
tyto služby připravena. 
 

o Centrální služby 
TC_ORP je s centrálním technologickým centrem TC C (CMS) propojeno pomocí 
infrastruktury KIVS. CMS je místo, kde dochází k výměně dat mezi centrálními informačními 
systémy. Propojením CMS a TC_ORP KIVS infrastrukturou je zabezpečen provoz generických 
služeb (adresářové služby, identity management, jmenné služby DNS, služba přesného času 
NTP), tak dalších centralizovaných služeb v budoucnu.  
 

o Servis, podpora a řízení infrastruktury TC_ORP 
Cílem koncepce této vrstvy je zajištění takové úrovně podpory a řízení implementovaných a 
provozovaných technologií a služeb, aby byl zajištěn provoz 12x5 a požadovaná dostupnost a 
kvalita služeb.  
 

o Helpdesk 
Pro zajištění správy servisních požadavků a podpory uživatelů bude využíván Helpdesk.   
 

o Smluvní vztahy 
Smluvní vztahy vychází ze schématu veřejných zakázek.  
Veřejná zakázka -> smlouva o dílo + servisní smlouva 
Základní parametry smluv o dílo: 

1. Smluvní strany 
2. Předmět plnění 
3. Termíny plnění, harmonogram projektu  
4. Cena plnění 
5. Platební podmínky 
6. Komunikace, pravomoci a odpovědnosti zástupců smluvních stran 
7. Místo a způsob plnění 
8. Předání a akceptace díla 
9. Změnové řízení 
10. Práva a povinnosti smluvních stran 
11. Odpovědnost za škodu 
12. Záruka  
13. Prodlení, sankce 
14. Platnost, odstoupení a zánik smlouvy 
15. Řešení sporů 
16. Doložka mlčenlivosti 
17. Závěrečná ustanovení 
18. Přílohy:  



      A-21 spol. s r. o.                                                              Studie proveditelnosti“ „Technologické centrum a  

elektronická spisová služba v území pro město Moravská Třebová“                                                               
                                                    

                                                                 
.                                                                                                                                                              Stránka 43 z 146 

 
o Podrobný popis plnění /kalkulace ceny 
o  Zásady vedení projektu - Zakládací listina projektu 

 
Základní parametry servisní smlouvy jsou shodné se smlouvou o dílo. Místo bodu 8. Předání 
a akceptace je u servisní smlouvy Způsob plnění. Příloha: - Obsah Služeb, včetně jejich 
parametrů. 
 

o Patch management a profylaxe 
Patch management je proces pro zajištění maximální ochrany systémů před známými 
zranitelnostmi a jejich bezpečnou implementaci. 
 

 
 

Obrázek č. 15: Zabezpečení ochrany 

 
Využitím technologie virtualizace serverů pro plánování a testování disaster recovery 
procesů dosáhneme možnosti testovat bezpečnostní opravy software a ověřit funkcionalitu. 
Správu bezpečnostních oprav a převzetí záruky nad jejich provedením bude zajišťovat 
specializovaná firma. 
 
Preferované je používání aplikací a systémů, na které poskytuje výrobce nebo dodavatel 
systém automatického oznamování, případě automatického systému detekce přítomnosti 
nové bezpečnostní opravy, nebo rozšíření funkcionality. Specializovaná firma musí 
v intervalech předepsaných provozními směrnicemi provádět profylaxi hardwarových 
komponent, zejména update potřebných firmware, kontrolu stavu baterií UPS apod. 
 

o Školení  
Na úrovni oddělení informačních tehnologií ORP je doporučeno základní zaškolení do úrovně 
operátora instalovaných technologií.) 
 

o Licence  
Bude stanovena odpovědnost za správu licencí používaného software v závislosti na 
zvoleném provozním modelu.  
 

o Maintenance  
Je nezbytné mít zajištěnou maintenance na všechny kritické komponenty systému po celou 
dobu udržitelnosti projektu. Jedná se zejména o: 

• bezpečnostní produkty (anti-x ochrana) 

• SAN a LAN komponenty 

• Serverovou virtualizaci 

• Diskovou virtualizaci 

• UPS 
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o Servisní podpora 

V projektu bude uzavřen servisní kontrakt s dodavatelem na služby nezbytné k zajištění 
úrovně poskytování služeb 12x5. 
 
Komponenty servisní podpory: 

• Servis 

• nepravidelné návštěvy u uživatelů dle jimi vyvolané potřeby 

• servis hardware (instalace aplikačního SW, OS, atd., zajištění obnovy provozu, 
výměna vadných součástek, součinnost s dodavateli infrastruktury) 

• Profylaxe 

• pravidelné návštěvy u obcí a organizací, nebo správního obvodu ORP dle 
potřeby 

• komplexní správa hardware (pracovních stanic, serverů, datových úložišť a 
telekomunikační infrastruktury) 

• optimalizace chodu všech používaných aplikací (instalace a reinstalace, 
zajištění upgrade na vyšší verze, sledování bezpečnosti aplikací a řešení 
případných bezpečnostních problémů) 

• komplexní správa sítí (instalace, testování a opravy kabeláží, instalace, 
konfigurace a správa bezpečnostních prvků, návrh VPN propojení poboček, 
zabezpečení sítě, antivirová ochrana, vzdálený dohled), 

• Konzultace 

• zajištění školení a konzultací uživatelům, operátorům a administrátorům  

• Rozvoj 

• poskytnutí odborníků na specializované odborné práce v oblasti IS/IT i na 
úrovni projektu 

 
o Management a monitoring 

Řízení a dohled nad provozem a 
poskytovanými službami TC_ORP jsou 
nezbytné pro garantování dostupnosti 
služeb. Instalované technologie budou 
automatizovaně hlásit závady, nebo 
zhoršení provozních parametrů 
jednotlivých systémů nebo jejich 
komponent. 

 
 
                                                                                                            Obrázek č. 16: Management systému 

 
Komunikační infrastruktura 
Na úrovni komunikační infrastruktury bude implementován systém umožňující: 

• grafické zobrazení mapy sítě 

• automatický scan sítě 

• monitoring zařízení a spojení a notifikací  
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• možnost přidání vlastních map a zařízení 

• podpora SNMP, ICMP, DNS a TCP monitoringu  

• monitoring a grafické zobrazení využití linek 

• přímý přístup ke vzdálenému managementu zařízení z jedné konzole 
 
Serverová virtualizace 
Management serverové virtualizace bude nasazen v designu replikace virtuálních strojů do 
TC K, tzn. je dostupný a řídí virtuální infrastrukturu i v případě výpadku TC_ORP v TC K. 
 
Servery a storage 
U storage pro Tier 1 a Tier 2 je vyžadován management chybových stavů od výrobce storage. 
Na úrovni TC_ORP bude implementován management výrobce technologie. 
 
Management aplikací 
Monitoring aplikací má tyto základní vlastnosti:  

• sledování běhu aplikací a hlášení provozních problémů 

• expertní přístup k aplikacím a službám tzv. management packy  

• servis orientovaný monitoring. Možnost graficky zobrazit závislosti jednotlivých 
služeb k rychlému zjištění problému a modelování a zobrazení jeho dopadu 

• běžící služba pro monitorování operačních systémů i aplikací 

• integrovaná knowledge base s možností vytváření vlastní znalostní báze 

• automatizování administrativních úloh 
 
Datové centrum 
Datová centra budou monitorována rack monitoring systémem. 
 
Ostatní  
Všechny další implementované technologie budou využívat výše uvedené management 
nástroje, pokud je to možné, případně vlastní. Preferováno je propojení managementů do 
systému managementu aplikací nebo komunikační infrastruktury. 
 
Bezpečnost 
Vrstva bezpečnost zajišťuje minimalizaci možných bezpečnostních incidentů. Bezpečnost 
TC_ORP se prolíná všemi vrstvami a všemi prvky řešení. Tato kapitola popisuje vlastnosti 
řešení bezpečnosti z pohledu síťových útoků, virového nebo podobného útoku. 
 
Anti-x ochrana 
Anti-x ochrana TC_ORP bude budována jako host ochrana, tzn., bude instalována 
v operačním systému serveru. Anti-x ochrana TC_ORP splňuje následující prvky ochrany:  

• antivirová ochrana 

• ochrana před spywarem nebo obdobným škodlivým kódem 

• brána - firewall pro hostitelský operační systém 

• prevence narušení a řízení připojených zařízení 

• vyžadována je centrální správa 
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Klientská vrstva 
Klientská vrstva zajišťuje uživatelské rozhraní pro přístup k aplikační logice hostovaných 
aplikací, popř. služeb. 
Preferovaný přístup k aplikacím TC_ORP je pomocí bezpečného webovského přístupu ke 
službám a hostovaným aplikacím. Koncept TC_ORP je připraven na alternativní využití 
technologií poskytování aplikací způsobem prezentace aplikací (terminálový přístup) nebo 
technologiemi VDI (virtuální desktopy). 

 
7.2.4. Porovnání variant technologických řešení TC_ORP: 
 
Varianta 1 „Na zelené louce“  
– kompletní vybudovaní TC_ORP se všemi atributy serverové i diskové virtualizace s 
možností licencovat diskovou virtualizaci až na kapacitu 50TB s replikací dat TC_ORP do TC K 
včetně virtuálních serverů bez využití jakéhokoliv stávajícího zařízení. 
Vzhledem k tomu, že požadavky HW a SW vybavení technologiemi jsou vysoké, odpovídající 
kompletní nové řešení by znamenalo investici ve výši cca 7 mil. Kč včetně DPH. 
Výhody:  

• Všechny HW komponenty jsou vybaveny „novou“ zárukou a maintenance, takže 
TC_ORP je jimi pokryto jako celek 

• Všechny HW komponenty jsou na stejné úrovni, co se týče spotřeby (každý nový HW 
se od předchozí generace liší nižší spotřebou a vyšším výkonem) 

• Support takové infrastruktury lze řešit jako celek bez nutnosti hledat a nastavovat 
pravděpodobně složité vztahy s poskytovatelem stávajícího supportu (pokud existuje 
a je využíván) 

Nevýhody: 

• Celková investice do TC_ORP je vyšší, je nutné nakoupit veškeré HW vybavení 
serverů, diskových úložišť, síťových aktivních prvků, odpovídající záložní zdroje 
napájení, motorgenerátor, rozvaděče, zabezpečení technologické místnosti, veškeré 
SW licence, HW i SW nainstalovat. Často není v prostorových možnostech ORP 
uvolnit další místnost nebo její část pro nové technologie 

• Po nějakou dobu je nutné provozovat souběžně kompletně nové TC_ORP a stávající IT 
infrastrukturu ORP 

• Na celou HW i SW infrastrukturu TC_ORP je nutné zaškolit administrátory ORP 

• Ceny licencí diskové virtualizace jsou vysoké a roční provozní náklady tomu 
odpovídají 

 
Varianta 2 „Integrace”  
se stávajícími technologiemi (HW, SW) IT systémů ORP, kompletní vybudovaní TC_ORP se 
všemi atributy serverové i diskové virtualizace s možností licencovat diskovou virtualizaci na 
kapacitu max.10TB (kalkulace Varianty 2 je na 4TB virtualizované diskové kapacity) s replikací 
dat TC_ORP do TC K včetně virtuálních serverů 
Výhody:  

• S výhodou lze využít všechny již zavedené, osvědčené HW i SW technologie bez 
nutnosti školení administrátorů ORP (pokud jsou již proškoleni).  
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• Ceny licencí diskové virtualizace lze stupňovat např. po 1TB  a udržet tak investice do 
TC_ORP na přijatelné úrovni se zachováním veškerých výhod této virtualizace včetně 
replikací do TC K 

• O částku za HW a SW, který bude využit ze stávajících technologií, se sníží celková 
investice do TC_ORP 

• Lze zvolit optimální rozložení záruk a maintenance na jednotlivé HW i SW 
komponenty, zohlednit přitom redundanci všech prvků a vybudovat po všech 
stránkách zabezpečené TC_ORP 

• Není nutné hledat další prostor pro umístění technologií TC_ORP, postačí uvolnit 
případně rozšířit stávající 

Nevýhody: 

• Využitá HW zařízení mohou mít pouze omezenou dobu záruky, v případě jejich 
poruchy v pozáruční době se mohou zvýšit náklady na provoz TC_ORP 

 
Varianta 3 „Minimální”  
z hlediska investic, kompletní vybudovaní TC_ORP se všemi atributy serverové i diskové 
virtualizace s možností licencovat diskovou virtualizaci na kapacitu max.10TB (kalkulace 
Varianty 3 je na 2TB virtualizované diskové kapacity) bez možnosti replikací dat TC_ORP do 
TC K, bez dvou FC diskových úložišť (disková úložiště jsou řešena pouze interní kapacitou 
serverů) 
Výhody: 

• Minimální investice do HW a SW 

• Nezávislost TC_ORP na okolí – bez vztahu s TC K 
Nevýhody: 

• Nutnost řešit veškeré provozní požadavky (především na zvyšování dostupnosti 
aplikací a dat obecně) v rámci TC_ORP “vlastními” silami 

• Nutnost řešit kvalitní autonomní systém zálohování dat v rámci TC_ORP 

• Vysoké roční provozní náklady 
 
7.2.5. Analýza technických a bezpečnostních rizik 
 

7.2.5.1. Technická rizika návrhu HW a SW TC_ORP 
 

o Motorgenerátor 
Porucha motorgenerátoru neohrozí za běžné situace (nepřerušovaná dodávka elektrické 
energie z rozvodné sítě) provoz TC_ORP. Doporučujeme jeho technický stav podrobit 
pravidelným technickým kontrolám včetně funkčních s doplňováním paliva, aby byl v případě 
výpadku dodávky elektrické energie schopen provozu. Motorgenerátor musí být vybaven 
funkcí automatické regulace otáček. Bez této funkce bude ohrožena funkčnost zásobování 
celého TC_ORP elektrickou energií. Automatický regulátor otáček zajistí, že při změně zátěže 
nedojde ke změně otáček a tedy ke změně frekvence výstupního napětí MG s následným 
výpadkem UPS.  
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o UPS 
Porucha elektroniky UPS neohrozí za běžné situace (nepřerušovaná dodávka elektrické 
energie z rozvodné sítě) provoz TC_ORP, napájení TC_ORP bude v případě takové poruchy 
UPS pokračovat bez výpadku z rozvodné sítě.  Aby systém UPS takto zafungoval, 
doporučujeme správně vyřešit interní nebo externí modul ByPass tak, aby porucha UPS 
znamenala automatické přepojení napájení HW TC_ORP přímo na rozvodnou síť (případně 
motorgenerátor). K zajištění nejvyššího stupně zabezpečení nepřerušitelného napájení 
doporučujeme paralelní spojení dvou totožných UPS včetně automatického a mechanického 
ByPassu. 
 

o Klimatizace 
Porucha klimatizační jednotky může způsobit nežádoucí zvýšení teploty v technologické 
místnosti a poruchu serverů nebo diskových polí. Pro odstranění zmíněného rizika 
doporučujeme osadit dvě klimatizační jednotky. 
 

o Monitorovací systém 
Veškeré zásadní parametry technologické místnosti a zřízení v ní, jakou je motorgenerátor, 
UPS, klimatizace apod., budou sledovány monitorovacím systémem RMS. Automatizovaným 
vyhodnocováním nestandardních stavů lze předejít větším výpadkům. 
 

o Servery 
HW porucha jednoho serveru (taková, která způsobí celkový výpadek stroje a jeho 
nedostupnost v infrastruktuře TC_ORP) serverové virtualizace v doporučené HW 
redundantní konfiguraci TC_ORP nezpůsobí výpadek poskytovaných služeb delší než několik 
minut – virtuální stroj bude automaticky nastartován na jiném uzlu. Porucha jednoho 
serveru diskové virtualizace nezpůsobí žádný výpadek, jeho funkci plynule převezme server 
druhý. Porucha Management serveru nezpůsobí výpadek služeb TC_ORP, pouze nebudou po 
dobu jeho opravy k dispozici některé management nástroje. Zdvojování Management 
serverů nedoporučujeme, nárůst ceny neodpovídá přínosu. 
Porucha obou serverů diskové virtualizace způsobí výpadek služeb poskytovaných TC_ORP 
na dobu desítek minut, než dojde ke spuštění aplikačních serverů ve virtuálním prostředí TC 
K nad asynchronně replikovanými daty TC_ORP uloženými tamtéž. 
 

o Disková úložiště  
Porucha jednoho pevného disku v každém RAID setu konfigurovaného diskového úložiště 
nezpůsobí výpadek služeb poskytovaných TC_ORP. Doporučujeme konfigurovat RAID sety 
jako RAID6, pak mohou bez dopadu na poskytování služeb vypadnout až dva disky v každém 
z nich. Porucha jednoho řadiče diskového úložiště nezpůsobí výpadek služeb poskytovaných 
TC_ORP. Doporučujeme každé diskové úložiště se dvěma diskovými řadiči. 
Porucha nebo výpadek celého diskového úložiště nezpůsobí výpadek služeb poskytovaných 
TC_ORP vzhledem k tomu, že rozhodující aplikační a infrastrukturní servery budou mít svá 
dat uložena v prostředí diskové virtualizace, LUNy serverů budou synchronně zrcadleny do 
druhého úložiště a virtualizační vrstva zajistí transparentní přepnutí všech IO operací na něj. 
Porucha nebo výpadek obou diskových úložišť současně způsobí výpadek služeb 
poskytovaných TC_ORP na dobu desítek minut, než dojde ke spuštění aplikačních serverů ve 
virtuálním prostředí TC K nad asynchronně replikovanými daty TC_ORP uloženými tamtéž.  
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Princip přechodu provozu virtuálních serverů TC_ORP do prostředí TC K je na následujícím 
obrázku: 

 
 

Obrázek č. 17: Princip přechodu provozu virtuálních serverů 
 

o Ethernet a FC Switche 
HW porucha jednoho Ethernet Switche nebo HW porucha jednoho FC Switche nezpůsobí 
výpadek služeb poskytovaných TC_ORP. 
 

7.2.5.2. Bezpečnostní rizika návrhu HW a SW TC_ORP 
 
Bezpečnostní rizika lze rozdělit na vnější a vnitřní 
 

o Vnější rizika 
Mezi největší nebezpečí patří neznámé útoky z Internetu. Nasazením kvalitního systému IPS 
(Intrusion Prevention System) lze TC_ORP ochránit před takovými útoky s velkou účinností, 
nebezpečí napadení infrastruktury je pak nízké. Ostatní internetové hrozby budou 
dostatečně pokryty AntiX řešením (antivir, antispam, antispyware, …). 
 

o Vnitřní rizika 
Mezi vnitřní rizika patří především nedokonale zabezpečený přístup do technologické 
místnosti a její nesprávné umístění v rámci budovy. Zabezpečení přístupu lze velmi kvalitně 
bez velkých nákladů řešit místností pokud možno bez oken s dveřmi (otevíranými ven) 
zabezpečenými elektrickým zámkem s jasně definovaným pravidlem pro jeho odblokování 
(biometrické snímače, snímače čipových karet doplněné alfanumerickou klávesnicí pro 
zadání přístupového kódu). Systém elektronického zámku lze napojit přímo na RMS nebo 
vyhodnocovat v rámci stávajícího docházkového systému pro dokladování historických dat. 
Vnitřní riziko z hlediska zabezpečení proti neoprávněnému vstupu je nízké. 
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DC TC_MT  bude v rámci budovy umístěno ve shodě s všeobecnými požadavky na místnosti 
technologických center, toto vnitřní riziko je tedy nízké. 
 
Dalším rizikem a to jak vnějším, tak vnitřním, je zabezpečení všech management konzolí 
jednotlivých systémů. Ideální je sjednotit co nejvíce systémů pod jedinou 
management/administrátorskou konzoli, která bude dostatečně zabezpečena proti zneužití. 
Přihlašování, případně pokusy o přihlášení do konzolí budou logovány pro případné budoucí 
vyhodnocování. Management pro provoz TC_ORP zásadních HW i SW částí je nutné 
zabezpečit heslem s vysokou účinností, ideální je spolupráce se jmenným systémem TC_ORP. 
Riziko zneužití management konzolí pro omezení funkčnosti TC_ORP je střední. 
 

7.2.5.3. Zajištění bezpečnosti Technologického centra:  
 
Pro zajištění bezpečnosti technologických center jsou definovány bezpečnostní principy: 

• důvěrnost, tj. zajištění ochrany citlivých dat před nepovolaným přístupem. Za 
spolehlivý prostředek je považováno šifrování. Tam, kde hrozí riziko neoprávněného 
přístupu k citlivým datům, je navrhováno aplikovat vhodnou formu šifrování (např. 
využitím PKI); 

• dostupnost, tj. zajištění dostupnosti dat a systémů v takovém definovaném rozsahu 
a v době, ve které je oprávněný uživatel požaduje. Jako vhodné opatření je 
navrhována např. redundance zdrojů týkajících se jak informací, tak potřebné 
infrastruktury (mirorring, vyrovnávání zátěže, replikace, hot-site, záložní zdroje 
energie, alternativní komunikační kanály atd.); 

• integrita, tj. neporušitelnost a celistvost informací/zpráv, u kterých je požadováno, 
aby při přenosu a zpracování nedošlo k jejich neoprávněné změně. Navrhovaným 
bezpečnostním opatřením pro zajištění integrity dat je např. elektronický podpis 
(resp. PKI); 

• odpovědnost, tj. požadavek na zajištění auditu, který prokazatelně dokládá určitou 
činnost. Za opatření zajišťující odpovědnost jsou považovány auditní záznamy (logy), 
vedené o každém zásahu v systému. Požadavek na vedení auditů je dále rozšířen 
o požadavek zajištění důvěrnosti a integrity logů, tzn., že tyto záznamy jsou 
považovány za důvěrná data a mohou být přístupné pouze oprávněným uživatelům, 
a dále že nemohou být mazány, upravovány či pozměňovány. 

 
Prvním krokem při řešení bezpečnosti TC je vstupní analýza, která má za cíl identifikovat 
požadavky, které jsou na TC kladeny z hlediska informační bezpečnosti. Určité požadavky 
s sebou přináší zákonné předpisy, standardy a normy se vztahem k informační bezpečnosti, 
některé specifické požadavky si vyžádá navrhovaná architektura řešení, další požadavky jsou 
podmíněny technickou náročností navrženého řešení. 
 
Na základě analýzy všech těchto požadavků a cílů projektu, obecně požadovaných vlastností 
a provozních nároků kladených na TC je třeba zabývat se konkrétními bezpečnostními 
aspekty, jako jsou např. požadavky vyplývající z právních předpisů pro ISVS, požadavek 
zajištění kontinuity a obnovitelnosti provozu TC a s tím spojený požadavek na redundanci a 
zálohování systémů a dat, požadavek klasifikace a ochrany ukládaných dat, požadavky na 
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zabezpečení fyzického a logického přístupu k TC (identity management), požadavky na 
zabezpečení komunikace, požadavky napojení na dohledové systémy apod. 
 

7.2.5.4. Požadavky zákonných předpisů: 
 
Zajištění ochrany informací ve smyslu ustanovení zákona č. 365/2000 Sb. a vyhlášky č. 
529/2006 Sb. předpokládá mj. splnění požadavků na kvalitu a bezpečnost v rámci 
dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy (ISVS). Novelizovaný zákon č. 
365/2000 Sb., o ISVS, ukládá orgánům veřejné správy (dále jen OVS) povinnosti pro zajištění 
kvalitních dat veřejné správy a bezpečné technologické výměny informací za předem 
stanovených podmínek. 
 
Prováděcí právní předpis k tomuto zákonu - vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení 
ISVS - stanovuje pro OVS spravující ISVS povinný rozsah a obsah dokumentace. Tato 
dokumentace je předkládána při atestaci, kterou OVS prokazuje splnění zákonných 
požadavků prostřednictvím: 

• informační koncepce, která má za cíl dokumentovat: 
o stanovené kvalitativní a bezpečnostní cíle a požadavky, a vytvářet plán řízení a 

naplnění těchto cílů a požadavků v oblasti dat, služeb a technických a 
programových prostředků, 

o obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS, 

• provozní dokumentace (zejm. bezpečnostní politiky), která popisuje funkční a 
technické vlastnosti ISVS. 

 
Oblast ochrany dat je řešena několika zákonnými normami, přičemž je kladen důraz na 
zabezpečení informací v průběhu celého jejich životního cyklu, tj. veškeré zpracování 
informací (od pořizování až po likvidaci): 

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; 

• Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti. 

 
Systémy zpracovávající utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se řídí právními předpisy NBÚ a musejí 
být řešeny samostatně.  
 
S účinností od 1. července 2009 jsou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě, vytvořeny právní podmínky pro vydání národního standardu pro elektronické 
systémy spisové služby (dále jen „národní standard“), který stanovením základních 
požadavků na funkce těchto systémů vytváří sjednocující parametry pro výkon spisové služby 
vztahující se k dokumentům v digitální podobě. Národní standard je určen především 
veřejnoprávním původcům uvedeným v zákoně, kteří vykonávají spisovou službu v 
elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby povinně, a pouze vyžaduje-li 
to zvláštní povaha jejich působnosti, mohou vykonávat spisovou službu v listinné podobě. 
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Zákonná úprava chrání autorská práva, když zakazuje neoprávněné užívání autorsky 
chráněného programu. To znamená, že lze používat pouze legální SW v souladu s licenčním 
ujednáním: 

• Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů; 

• Usnesení vlády č. 58 z 13. 1. 2003 o kontrole a evidenci počítačových programů; 

• Usnesení vlády č. 624 z 20. 6. 2001 o pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování 
kontroly užívání počítačových programů. 

 
Veškeré procesy řízení bezpečnosti TC by měly být založeny na předepsané dokumentaci 
(bezpečnostní politika, směrnice a uživatelské příručky, havarijní plán, příp. bezpečnostní 
plán/projekt), která bude popisovat a dokumentovat zavedený systém, stanoví jednoznačná 
pravidla a postupy řízení bezpečnosti na všech úrovních a poskytne nástroj pro efektivní 
řízení informační bezpečnosti. 
 

7.2.5.5. Dokumentace k informační bezpečnosti 
 
Bezpečnostní politika -  základní bezpečnostní dokument odrážející: 

• požadavky na bezpečnost (legislativní, organizační, technologické); 

• organizační strukturu bezpečnosti TC; 

• definici pravomocí a zodpovědností; 

• definici aktiv (hodnot) v IS a jejich vlastnictví, včetně tzv. "informačních aktiv", což 
jsou v podstatě data či informace; 

• klasifikaci zpracovávaných informací (rozdělení dat dle důležitosti a citlivosti, způsob 
nakládání s daty a jejich ochrana v jednotlivých kategoriích); 

• přehled bezpečnostní dokumentace (politika, směrnice a postupy); 

• personální politiku (pravidla zvyšování bezpečnostního povědomí, vzdělávání a 
školení uživatelů); 

• politiku objektové bezpečnosti (která obnáší pravidla fyzického přístupu a ochrany 
HW, aktivních prvků sítě apod.); 

• politiku logického přístupu (pravidla pro přidělování/změnu/rušení přístupových 
práv); 

• řešení bezpečnostních incidentů (tzn. kdo, co, komu, jakým způsobem hlásí, kdo řeší, 
vyhodnocuje a přijímá nápravná a preventivní opatření, kdo za co odpovídá); 

• pravidla případného outsourcingu (tj. na co je třeba pamatovat ve smlouvách, záruky, 
lhůty atd.). 

 
Bezpečnostní politika informačního systému (také systémová bezpečnostní politika) by měla 
obsahovat specifikaci bezpečnostních požadavků a konkrétních opatření pro určený systém 
(nebo subsystém). 
 
Plán bezpečnosti 
Plán bezpečnosti popisuje plán realizace přijatých bezpečnostních opatření, jejich 
implementace do praxe. Představuje návrh konkrétních bezpečnostních řešení rozpracovaný 
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do harmonogramu pro implementaci jednotlivých opatření formou samostatných projektů, 
které obsahují: 

• kapacitní náročnost, 

• časovou náročnost, 

• nároky na zdroje, 

• finanční náklady, 

• priority projektů, 

• případné termíny realizace a odpovědnosti. 
Zpracování celkového bezpečnostního projektu následuje zpravidla po analýze rizik IS, 
návrhu, přijetí a schválení bezpečnostních opatření. 
 
Analýza rizik 
Zpracování příslušné dokumentace v rozsahu požadovaném výše uvedenou vyhláškou by 
měla předcházet realizace analýzy rizik TC za využití vhodné metodiky (viz např. ČSN ISO/IEC 
TR 13335), a to jak po stránce procesní, tak po stránce technického a technologického 
vybavení TC, tzn. počítačové a komunikační bezpečnosti. Ze závěrů analýzy rizik totiž 
vyplynou nejen rizika, ale také návrh implementace bezpečnostních opatření, prvků a 
kontrol, vhodných k detekci, prevenci a eliminaci zjištěných rizik. Zohlednění výsledků 
analýzy rizik IS v bezpečnostní politice a souvisejících dokumentech je důležité při výběru a 
implementaci bezpečnostních opatření do provozu.   
 
Oblasti, které by měly být analyzovány z hlediska bezpečnostních rizik v rámci procesní 
bezpečnosti, zahrnují: 

• organizačně-administrativní opatření (systém managementu bezpečnosti, struktura, 
hierarchie, odpovědnost, kompetence, kontroly a vyhodnocování úrovně a účinnosti 
systému, řízení dokumentace a záznamů), 

• personální politiku (řízení lidských zdrojů, procesy náboru a při nástupu, v průběhu a 
při ukončení pracovního poměru, bezpečnostní povědomí uživatelů, vzdělávání a 
školení), 

• fyzickou oblast zabezpečení nebo také objektovou bezpečnost TC (řízení fyzického 
přístupu do TC a k systému, klíčové hospodářství, prvky ochrany objektu před 
vnějšími vlivy, EZS, EPS, kamerové systémy, záložní zdroje energie, ochrana rozvodů, 
kabeláže, náhradní lokality atd.).  

 
Pro řízení procesů lze využít např. rámce ITIL (ČSN ISO/IEC 20000) s dlouhodobě ověřeným a 
používaným procesním modelem PDCA (Plan-Do-Check-Act), který pokrývá komplexně 
problematiku IT-procesů v celém životním cyklu. Model de facto sestává z výše uvedených 
čtyř navazujících etap, které se cyklicky opakují: 

• Plan – ustavení ISMS, 

• Do – provozování ISMS, 

• Check – monitorování a kontrola ISMS, 

• Act – vylepšení ISMS. 
 
Technická/technologická bezpečnost se zaměřuje na opatření z oblasti HW-zařízení, nástrojů, 
technologií a postupů v rámci ICT, které představují např. bezpečnostní síťové a komunikační 
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prvky, autentizační mechanismy, systémy detekce a prevence průniku (IDS/IPS), monitoring, 
dohledové systémy, HW/SW firewally, anti-x nástroje, PKI a elektronický podpis, šifrovací 
SW, zálohovací systémy, UPS atd. 
 
Analýza rizik by měla pokrývat následující cíle: 

• Identifikovat rizika 
o identifikovat aktiva v rámci rozsahu TC a jejich vlastníky, 
o identifikovat hrozby pro tato aktiva, 
o identifikovat zranitelnosti, které by mohly být hrozbami využity, 
o identifikovat dopady na aktiva (při ztrátě důvěrnosti, integrity a dostupnosti). 

• Analyzovat a vyhodnocovat rizika: 
o posoudit dopady na provoz TC, 
o posoudit reálnou pravděpodobnost selhání bezpečnosti, 
o odhadnout úrovně rizik, 
o určit, zda jsou rizika akceptovatelná nebo vyžadují zvládání dle kritérií, 

• Vybrat a implementovat vhodné cíle opatření a jednotlivá bezpečnostní opatření pro 
zvládání rizik. 

 
7.2.5.6. Požadavky na zajištění a obnovu funkčnosti  

 
Jedním z klíčových požadavků na provozuschopnost, jenž se promítá do požadavků 
bezpečnosti, je požadavek na zajištění stanovené doby odezvy a obnovy funkčnosti. 
Problematiku řízení mimořádných událostí a havárií s dopadem na TC je nutno řešit 
komplexně, na základě podrobné analýzy podmínek, požadavků a potřeb všech 
zainteresovaných stran. Pro pokrytí zjištěných požadavků dostupnosti bude nezbytné zajistit: 

• redundantní (záložní) lokalitu/lokality pro TC v bezpečné minimální vzdálenosti a 
s potřebným vybavením, HW, SW a komunikační infrastrukturou pro okamžité 
převzetí funkce primárního centra, 

• implementaci vhodného zálohovacího systému (pro všechny komponenty 
v primárním i záložním TC (datová a aplikační vrstva) jak pro zálohování a archivaci 
dat/databází, tak pro zálohu instalačních sad/médií, „obrazů“ disků, konfigurací a 
nastavení, ať už se jedná o virtualizované nebo fyzické prostředí, o způsob on-line 
nebo off-line zálohování a ukládání záloh v diskovém úložišti či na zálohovací 
knihovny, s dostatečnou kapacitou pro předpokládaný objem, četnost a frekvenci 
zálohování, s dostatečným výkonem a propustností, s ochranou proti výpadku, s 
možností vzdáleného řízení a správy. Neodmyslitelnou součástí celého systému 
zálohování je požadavek testování správnosti, čitelnosti a obnovitelnosti záloh včetně 
zabezpečení zálohovaných dat v záložních úložištích a řešení bezpečné skartace. 

• procesní stránku řízení mimořádných událostí, počínaje určením vlastníků 
jednotlivých aktiv, přes definici požadavků na zálohování (objem, frekvence, 
periodicita, priorita), až po tvorbu a údržbu havarijního plánu (včetně plánu 
zachování kontinuity a obnovy provozu), ve kterém jsou zvažovány všechny kritické 
systémy a služby, všechny relevantní typy havárií a mimořádných událostí v závislosti 
na zranitelnostech (výstup z analýzy rizik), jejich potenciální dopad a odpovídající 
reakce na každou událost s cílem minimalizovat ztráty, rychle a efektivně odstranit 
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následky a v souladu s požadovanými lhůtami obnovit funkčnost TC. Součástí 
havarijního plánování musí být také definice způsobů testování správnosti a účinnosti 
plánů a jejich aktualizace v případě změn. 

 
Požadavky z oblasti fyzické/objektové bezpečnosti na TC: 

• Umístění centra v lokalitě: 
o pod plnou kontrolou zadavatele (bez volného pohybu osob), 
o mimo záplavovou zónu, chráněné proti vytopení (nevhodné místo v suterénu nebo 

naopak v podkroví budov), 
o odolné proti otřesům, 
o odolné proti povětrnostním vlivům a přírodním katastrofám, 
o odolné proti elektromagnetickému vyzařování. 

• Zajištění bezpečnostních perimetrů: 
o uvnitř budovy s pevnými zdmi, 
o vstupy opatřené systémem bezpečnostních zámků/čteček karet, 
o zabezpečená kabeláž, rozvody a linky (ne volně či snadno fyzicky přístupné, umístěné 

např. ve žlabu, zasekané ve zdi, chráněné lištami apod.), 
o bezpečnostní mříže (v přízemí či nižších patrech snadno dostupných zvenčí), 
o EZS (elektrický zabezpečovací systém), příp. v kombinaci s kamerovým systémem, 

umožňující monitoring vstupu, detekci incidentů násilného vniknutí do objektu, 
porušení oken/dveří/pohybu v lokalitě, a reakci prostřednictvím napojení na centrální 
dispečink, 

o EPS (elektrický protipožární systém) vybavený vhodnými čidly (teplotní/kouřová), 
příp. automatizovaný systém hašení určený pro elektrická zařízení (v bezobslužných 
prostorách), propojený na centrální dispečink. 

• Zajištění organizačně-administrativní bezpečnosti (fyzický přístup): 
o kontrola a evidence vstupu oprávněného personálu do objektu, 
o klíčové, příp. kartové hospodářství (zajištění bezpečného úložiště klíčů/vstupních 

karet, evidence vydávání, výměny, odevzdávání klíčů k objektům, dokumentovaná, 
vynucovaná a ověřovaná politika nakládání s klíči/kartami pro fyzický přístup 
k objektům v lokalitě), 

o obsluha centrálního dispečinku (centrální pult ochrany, kamerový systém, EZS, EPS). 

• Zajištění provozního prostředí: 
o vytápění/klimatizace místností s výpočetní technikou, 
o dodávky energií (elektřina, voda, teplo…), 
o nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) pro krátkodobé výpadky a překlenutí kolísání 

napětí, 
o náhradní/alternativní zdroj energie (agregát) s dostatečnou kapacitou, v bezpečné 

lokalitě, včetně zajištění obsluhy, dostatečného množství pohonných hmot, 
o náhradní/alternativní komunikační kanál poskytující připojení pro napojení na KIVS 

při poruše/poškození/zničení stávající kabeláže. 
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7.2.6. Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové 

dokumentace 
 

7.2.6.1. Specifikace zadání technického řešení  
 
Část 1 - Technologické centrum ORP 
 
Servery: 
1x server pro virtualizci serverů a diskového prostoru: 

• dva čtyřjádrové procesory s výkonem dostatečným pro provoz až 20ti virtuálních 
serverů a virtualizaci diskového prostoru 

• minimálně 24GB RAM 

• dva pevné disky SAS 146GB/15k pro systém, HW RAID řadič s podporou RAID 0, 1 

• čtyři 4Gb/s FC HBA pro připojení k diskovým úložištím 

• provedení Rack 

• certifikace HW serveru pro serverovou i diskovou virtualizaci 
 
Operační systémy virtuálních serverů: 

• licence pro provoz minimálně 8 Windows serverů ve virtuálním prostředí a klientské 
licence pro minimálně 200 uživatelů  

 

• Další SW licence virtuálních serverů: 

• pro provoz databázového systému na virtuálním serveru se dvěma CPU bez nutnosti 
licencovat zvlášť klientské přístupové licence k databázím, budou využity stávající 
licence. 

 
Disková pole: 
1x diskové pole: 

• Dual controller 

• Minimálně dva 4 Gb/s FC porty na řadič 

• Minimálně 2GB CACHE (minimálně 1GB na řadič) 

• Možnost osazení disky SAS a SATA v jedné polici současně 

• Rozšiřitelnost na minimálně 60 disků 

• Možnost snapclon a snapshot funkcionality 

• Možnost replikace a synchronního mirroru na úrovni pole 

• Licence (např. managementu) na neomezenou diskovou kapacitu 

• Certifikace pro virtualizaci serverovou i diskovou 

• Certifikace pro MS SQL cluster  

• Certifikace pro MS Windows 2000 a všechny vyšší, systémy GNU/Linux 

• Podpora RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10 
 
Minimální osazení diskového pole disky: 4x pevný disk SAS 450GB/15k a 5x pevný disk SATA 
II 1TB. 
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Virtualizace serverová: 
Požadavkem je design řešení funkční i v případě výpadku jednoho fyzického stroje. 
Licence pro nabízené 2 fyzické servery, včetně managementu pro servery nabízené výše a 
licencí pro zajištění jednotlačítkového přechodu funkce TC_ORP do TC K 

• Hypervizor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci 
jakéhokoliv x86 stroje 

• Umístění kompletního prostředí včetně OS a aplikací do virtuálních strojů bez 
závislosti na provozovaném hardware 

• Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do 
unifikovaných souborů zdrojů 

• Škálovatelnost pro možnost podpory IT prostředí jakékoliv velikosti 

• Vysoce výkonný systém zajišťující přístup k datovým diskům virtuálního stroje 
několika nainstalovaných host serverů současně 

• Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby 
jediný virtuální stroj využíval několik fyzických procesorů současně 

• Centralizované řízení zajišťující automatický provoz, optimalizaci zdrojů a vysokou 
dostupnost IT prostředí 

• Centralizované řízení umožňující integraci s produkty spravovanými třetí stranou přes 
rozhraní různých webových služeb a rovněž vývoj produktů podle přání zákazníka  

• Centralizované řízení umožňující nastavení jednoduchého a plně automatického  
disaster recovery řešení (konfigurace, testování, výpadek, obnova) včetně plné 
integrace s výrobci diskových polí pro TC_ORP 

• Dynamické a inteligentní přiřazení hardwarových zdrojů k zajištění optimálního 
propojení business provozu a IT 

• Kontinuální dynamický balancing aplikačního výkonu nad dostupnými HW zdroji 

• Inteligentní alokace zdrojů na základě předdefinovaných pravidel 

• Migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující tak plynulou správu a údržbu IT 

• Konsolidace zátěže a potřeb virtuálních strojů na menší počet fyzických serverů v 
případě nižších požadavků na výkon včetně jejich přenosu bez ztráty spojení a jejich 
následný pohyb zpět na základě změny požadavků 

• Jednoduché, centralizované zálohovací zařízení pro virtuální stroje 

• Nepřetržitý monitoring všech host serverů ve zdrojovém poolu a v případě detekce 
selhání host serverů automatické iniciování procesu restartování všech dotčených 
virtuálních strojů na zbývajících host serverech 

• Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD 
 
Virtualizace disková: 

• Jednotná administrátorská konzola pro konfiguraci virtuálních LUNů a operací nad 
nimi 

• Vytváření synchronních kopií LUNů prezentovaných serverům na primárním úložišti v 
úložišti sekundárním 

• Vytváření synchronních kopií LUNů na interních discích serverů do SAN prostředí 
(primární nebo sekundární úložiště) 
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• Vytváření asynchronních kopií LUNů prostřednictvím TCP/IP do vzdálených lokalit 
(Volitelně je možné replikovaná data při přenosu komprimovat a šifrovat pro zajištění 
optimálního přenosu a bezpečnosti těchto dat). Možnost nastavovat šířku pásma pro 
asynchronní kopie dle provozních požadavků. Možnost reduplikace dat na straně 
zdroje.  

• Vytváření konzistentních kopií produkčních dat rozprostřených v čase diskrétně nebo 
spojitě s možností jednoduše tyto kopie prezentovat podle potřeby odpovídajícím 
serverům jako data „ostrá“nebo testovací. Možnost vytvořit minimálně 255 kopií dat 
nad jedním virtuálním LUNem. Zaručená aplikační konsistence veškerých kopií dat 
minimálně pro aplikace MS Exchange, MS SQL, Oracle, Lotus Domino/Notes. Možnost 
vytváření kontinuálních kopií produkčních dat a možností návratu k jakémukoliv datu 
v minulosti. 

• Jednoduchá migrace LUNů prezentovaných serverům z úložiště na úložiště bez 
odstávky běžící aplikace (přesun může být zapříčiněn např. nutností zvýšit výkonnost 
diskového úložiště, na kterém odpovídající LUN fyzicky leží – z Tier1 do Tier2 nebo 
výměnou starého diskového úložiště za nové) 

• Licence pro kapacitu minimálně 4 TB s rozšiřitelností minimálně na 10TB 

• Thin Provisioning 

• Akcelerace operací čtení/zápis – systém musí umožňovat přesun často čtených 
diskových oblastí do rychlé vyrovnávací paměti. Velikost vyrovnávací paměti musí být 
dimenzována podle požadavků příslušné aplikace. 

• Certifikace pro virtualizaci serverovou, certifikace pro MS SQL cluster 2008 2 nodový  
 

Aktivní prvky: 

• Součástí nabídky budou dva Ethernet Switche umožňující bezobslužné převzetí 
veškerých funkcí včetně VLAN druhým Switchem v případě poruchy jednoho z nich 

• Součástí nabídky bude odpovídající VPN Router pro zajištění komunikace s TC K 
 
UPS: 

• Součástí nabídky bude jedno/třífázový záložní zdroj napájení s výkonem minimálně 
8kVA, účinností min. 92 % při počítačové zátěži, minimální dobou provozu na baterie 
15 minut a možností modulárně rozšiřovat tuto dobu. UPS bude ve vlastní skříni. 
Součástí nabídky bude kompletní elektroinstalace mezi hlavním silovým rozvaděčem, 
motorgenerátorem a UPS. Součástí nabídky bude externí Bypass modul a SNMP 
modul pro správu UPS pomocí LAN. 

 
Motorgenerátor: 

• Součástí nabídky bude motorgenerátor s dieselovým pohonem s protihlukovým 
krytem pro venkovní použití a výkonem 18kW. Soustrojí bude vybaveno rozvaděčem 
pro automatiku startu, předehřevem, jističem proti přetížení, ATS rozvaděčem, 
nabíječem startovacích baterií, integrovanou palivovou nádrží v rámu soustrojí 
(obsah nádrže musí umožňovat minimálně 8 hodin provozu při 100% zatížení), 
snímačem množství paliva a ekologickou jímkou. Ventilátor chladiče musí při 
jmenovitém výkonu zajišťovat dostatečné chlazení motoru až do teploty okolního 
vzduchu 52 °C. 



      A-21 spol. s r. o.                                                              Studie proveditelnosti“ „Technologické centrum a  

elektronická spisová služba v území pro město Moravská Třebová“                                                               
                                                    

                                                                 
.                                                                                                                                                              Stránka 59 z 146 

• Soustrojí bude umístěno v DC Města Moravská Třebová. Součástí nabídky bude 
vzduchotechnika pro přívod a odvod vzduchu a výfukové potrubí. 

 
Klimatizační jednotka: 

• Součástí nabídky bude odpovídající klimatizační systém (pokud možno redundantní) 
schopný efektivně uchladit tepelný výkon 20.000 BtU/hod. 

 
Rack Monitoring System: 

• Součástí nabídky bude zařízení pro monitorování všech zásadních provozních 
parametrů serverovny: napájení, teplota, vlhkost, přítomnost kouře, funkčnost UPS, 
funkčnost klimatizační jednotky a systému automatického zhášení serverovny. 
Součástí nabídky bude dále SW vybavení schopné na základě SNMP protokolu a 
nastavených hodnot vyhodnocovat stav provozních parametrů serverovny a podávat 
automatizovaně hlášení IT administrátorům o překročení těchto parametrů formou 
e-mailové zprávy nebo sms. 

 
Rack s výbavou: 

• Součástí nabídky bude doplnění o montážní materiál, případně potřebné police a jiné 
komponenty (Patch panely 24 portů potřebná TP kabeláž pro stávající Rack hloubky 
800mm  

 
Zhášecí systém: 

• Součástí nabídky bude systém umožňující uhasit vznikající požár v serverovně co 
nejdříve po jeho vzniku a současně podat zprávu Rack Monitoring systému. Zhášecí 
medium musí být zdravotně nezávadné – doloženo příslušným certifikátem 

 
Implementace: 

• Součástí nabídky bude položkový výčet veškerých potřebných prací potřebných pro 
kompletní fyzickou instalaci všech navržených technologií, SW instalaci navržených 
licencí, zprovoznění funkčních celků, nastavení datových replikací, systému převedení 
funkce TC_ORP do TC K včetně zkušebního obousměrného převodu a nutná 
administrátorská školení. Součástí prací bude u vytvoření kompletní a detailní 
dokumentace TC_ORP. Součástí nabídky bude dále návrh způsobu zajištění provozu 
TC_ORP.  

 
Část 2 – Spisová služba ORP 
 
Servery: 
1x Server pro virtualizaci serverů a diskového prostoru: 

• dva čtyřjádrové procesory s výkonem dostatečným pro provoz až 20ti virtuálních 
serverů a virtualizaci diskového prostoru 

• minimálně 24GB RAM 

• dva pevné disky SAS 146GB/15k pro systém, HW RAID řadič s podporou RAID 0, 1 

• čtyři  4Gb/s FC HBA pro připojení k diskovým úložištím 

• provedení Rack 
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• certifikace HW serveru pro serverovou i diskovou virtualizaci 
 
Disková pole: 
1x diskové pole: 

• Dual controller 

• Minimálně dva 4 Gb/s FC porty na řadič 

• Minimálně 2GB CACHE (minimálně 1GB na řadič) 

• Možnost osazení disky SAS a SATA v jedné polici současně 

• Rozšiřitelnost na minimálně 60 disků 

• Možnost snapclon a snapshot funkcionality 

• Možnost replikace a synchronního mirroru na úrovni pole 

• Licence (např. managementu) na neomezenou diskovou kapacitu 

• Certifikace pro virtualizaci serverovou i diskovou 

• Certifikace pro MS SQL cluster  

• Certifikace pro MS Windows 2000 a všechny vyšší, systémy GNU/Linux   

• Podpora RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10 
Minimální osazení diskového pole disky: 4x pevný disk SAS 450GB/15k a 5x pevný disk SATA 
II 1TB. 
 
Implementace: 
Součástí nabídky bude položkový výčet veškerých potřebných prací potřebných pro 
kompletní fyzickou instalaci serveru a diskového pole. Součástí prací bude u vytvoření 
kompletní a detailní dokumentace TC_ORP. Součástí nabídky bude dále návrh způsobu 
zajištění provozu TC_ORP. 
 

7.2.6.2. Specifikace vybavení technologické místnosti včetně řešení bezpečnosti TC 
 

Část 1 - Technologické centrum ORP 
 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Servery a disková úložiště TC ORP 488 416 Kč 97 683 Kč 586 099 Kč

Serverová a disková virtualizace 194 692 Kč 38 938 Kč 233 630 Kč

Disková pole 293 724 Kč 58 745 Kč 352 468 Kč

Ostatní komponenty TC ORP 853 633 Kč 170 727 Kč 1 024 360 Kč

Rozvaděče a vybavení klimatizací 117 333 Kč 23 467 Kč 140 800 Kč

Elektrocentrála 263 333 Kč 52 667 Kč 316 000 Kč

Záložní zdroj napájení 140 916 Kč 28 183 Kč 169 099 Kč

Aktivní prvky 275 718 Kč 55 144 Kč 330 861 Kč

RMS systém 56 333 Kč 11 267 Kč 67 600 Kč

Zhášecí systém 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Software licence 1 101 664 Kč 220 333 Kč 1 321 997 Kč

Licence serverové OS 214 700 Kč 42 940 Kč 257 640 Kč

Licence serverové virtualizace 410 964 Kč 82 193 Kč 493 157 Kč

Licence disková virtualizace 476 000 Kč 95 200 Kč 571 200 Kč

Impementace 350 000 Kč 70 000 Kč 420 000 Kč

Celkem 2 793 713 Kč 558 743 Kč 3 352 455 Kč

Technologické centrum  ORP - Město Moravská Třebová 1DC

 
Tabulka č. 6: Specifikace komponent TC_MT (část TC) 
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Část 2 – Spisová služba ORP 
 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Servery a disková úložiště TC ORP 488 416 Kč 97 683 Kč 586 100 Kč

Serverová a disková virtualizace 194 693 Kč 38 939 Kč 233 631 Kč

Disková pole 293 724 Kč 58 745 Kč 352 468 Kč

Software licence 434 000 Kč 86 800 Kč 520 800 Kč

Licence serverové OS 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Licence SPS pro vlastní organizace 434 000 Kč 86 800 Kč 520 800 Kč

Impementace 57 750 Kč 11 550 Kč 69 300 Kč

Celkem 980 166 Kč 196 033 Kč 1 176 200 Kč

Technologické centrum  ORP - Město Moravská Třebová 1DC

 
Tabulka č. 7: Specifikace komponent TC_MT(část spisová služba) 

 
Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu 
Implementaci HW i SW technologií TC_ORP doporučujeme svěřit renomovaným firmám, 
které vzejdou z veřejné soutěže. S vítěznými firmami doporučujeme uzavřít kvalitní smlouvy 
o dílo se sankcemi za nedodržení termínů nebo funkčnosti jednotlivých prvků nebo celků. 
Základní školení vlastních administrátorů doporučujeme realizovat v průběhu budování 
TC_ORP. 
 
Technickou podporu doporučujeme svěřit renomované firmě, která má dostatečné 
technické i personální zázemí, zkušenosti se stejnou technickou podporou a je tedy schopna 
provoz TC_ORP dlouhodobě a kvalitně zajišťovat. 
 
Požadavky na dodavatele a provozovatele technologického centra 
Dodavatel technologického centra vzejde z veřejné soutěže. Dodavatele doporučujeme 
vybírat z firem, jejichž stabilita na trhu IT v České republice je velká, tzn., že existují 
minimálně deset let a více. Kvality takových firem doporučujeme prověřit i na několika 
vybraných referencích. Stejně doporučujeme přistupovat také k výběru provozovatele 
technologického centra. 
 
7.2.7. Provozní zajištění technologického centra 
 
Potřebné energetické a materiálové toky 
Vzhledem k využití velkého množství současných technologií IT infrastruktury dojde k 
navýšení spotřeby elektrické energie vybudováním TC_ORP, které není ve srovnání se 
spotřebou veškerých ostatních IT technologií města Moravská Třebová zásadní. Celkové 
navýšení spotřeby je necelých 4000W. Spotřeba bude klesat přesunováním stávajících 
serverů do virtuálního prostředí a odstavením odpovídajících HW serverů. 
 
Další materiálové toky potřebné pro provoz TC_ORP budou výměny náplní lahví zhášecího 
systému (pravidelné), dále pak případné rozšiřování diskové kapacity úložišť. 
 
Záruky a servis 
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Doporučujeme pořídit veškeré HW komponenty pro vybudování TC_ORP vybavit 5letou 
zárukou se zajištěným servisem. Na SW komponenty není možné v řadě případů zakoupit 
delší podporu, než na jeden rok, tyto investice je tedy nutné přesunout do provozních 
nákladů TC_ORP v následujících letech. Součástí kalkulace HW TC_ORP I SPS je 5letá záruka 
na veškerý HW. Součástí kalkulace TC_ORP je jeden rok podpory na SW. Součástí kalkulace 
není kalkulace vzdálené správy TC_ORP. 
 
Na provoz TC_MT doporučujeme uzavřít smlouvu na outsourcing. Následující tabulka 
zobrazuje předpokládané provozní náklady TC_MT v pěti následujících letech po jeho 
uvedení do provozu. 
 

Maintenance TC ORP Cena bez 

DPH

Cena s DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH

5 Outsoursing provozu TC 330 000 Kč 396 000 Kč 1 650 000 Kč 330 000 Kč 1 980 000 Kč

4 Maintenance řešení disková virtualizace 1 rok 48 000 Kč 57 600 Kč 192 000 Kč 38 400 Kč 230 400 Kč

4 Maintenance sw diskové virtualizace 1 rok 71 400 Kč 85 680 Kč 285 600 Kč 57 120 Kč 342 720 Kč

4 Maintenance serverová diskové virtualizace 1 rok 81 741 Kč 98 089 Kč 326 964 Kč 65 393 Kč 392 357 Kč

Celkem Maintenance TC ORP - 5let  2 454 564 Kč 490 913 Kč 2 945 477 Kč

Celkem Maintenance TC ORP - 1.rok 330 000 Kč 66 000 Kč 396 000 Kč

Celkem Maintenance TC ORP - 2.,3.,4.,5.rok 531 141 Kč 106 228 Kč 637 369 Kč

 
Tabulka č. 8: Přehled nákladů na maintenance TC_MT 

 
Údržba a nákladnost oprav 
V rámci záruky na veškeré HW komponenty TC_MT budou všechny záruční opravy řešeny 
bezplatně. 
 
Údaje o životnostech jednotlivých zařízení 
Životnost serverů a diskových úložišť je 5let, životnost diesel agregátu minimálně 10 let, při 
správné údržbě i více, životnost záložních zdrojů napájení je 6 let (předpokládána je nutnost 
výměny baterií). 
 
Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení 
Vzhledem k tomu, že veškeré HW komponenty TC_MT budou vybaveny 5letou zárukou, 
provozní náročnost vlivem opotřebení nebude během této doby narůstat. 
 
Vlastní provoz technologického centra 
Vlastní provoz technologického centra bude outsourcován. Vzhledem k současné vytíženosti 
informatiků byly zvažovány dvě varianty:  
 

a) přijetí nového zaměstnance – v této variantě je třeba pokrýt prací reálně jednu 
čtvrtinu až polovinu úvazku v minimálním nákladu cca 10-15 tis. Kč. Při vytíženosti 
informatiků by však bylo třeba zaměstnat nového informatika, tedy reálné náklady by 
byly minimálně 45 tis. Kč měsíčně  

b) outsourcing provozu technologického centra – v této variantě je uvažováno o 
zajištění prací, spojených s provozem TC externím dodavatelem. Tento může své 
kapacity pružně přizpůsobovat vznikající potřebě. Náklady na outsourcing jsou 
odhadovány na 33 tis. měsíčně (viz tabulka výše) 
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Z ekonomického hlediska vychází jako výhodnější varianta b).  
 

7.3. Spisová služba ORP Moravská Třebová 
 

7.3.1. Účel, pro který je studie proveditelnosti zpracována 
 

Projekt Elektronická spisová služba ORP (dále jen eSSL) definuje pořízení elektronické spisové 
služby města Moravská Třebová, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o 
spisové službě a archivnictví ve znění pozdějších předpisů, nebo upgrade stávající 
elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové 
službě a archivnictví ve znění pozdějších předpisů pro potřebu obce s rozšířenou působností 
a jí zřizovaných organizací.  
Projekt zároveň řeší přístup k elektronické spisové službě splňující požadavky dané zákonem 
č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů pro potřeby 
obcí a jimi zřízených organizací ve správním obvodu žadatele, které nedisponují vlastní 
elektronickou spisovou službou nebo projeví zájem využít nově hostovanou spisovou službu 
umístěnou na TC_MT. 
 
Tato kapitola studie proveditelnosti je zpracovávaná za účelem:  

• specifikace záměru zajištění elektronické spisové služby provozované v rámci TC 
Moravská Třebová pro MěÚ Moravská Třebová, městem zřizované organizace a obce 
správního obvodu ORP z hlediska stávajícího stavu řešené problematiky i jejího 
budoucího vývoje; 

• prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější 
varianta; 

• prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu; 

• prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti; 

• prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po 
ukončení finanční podpory ze strukturálních fondů.  

 
7.3.2. Cílové skupiny projektu 
 
Cílová skupina projektu definuje přesný a detailní soupis jednotlivých subjektů zapojených 
do projektu. Jedná se o: 

• Město Moravská Třebová a jeho městský úřad (dále jen MT) jakožto žadatel, garant 
realizace a provozovatel TC_MT a zároveň jako uživatel služeb poskytovaných TC. 

• Příspěvkové organizace zřízené městem Moravská Třebová (dále jen PO), které 
nejsou zakládané dle obchodního zákoníku: 

• Obce (dále jen O)  
 
7.3.3. Současný stav a historie projektu 
 
Aktuální stav  
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V současné době město Moravská Třebová provozuje spisovou službu e-spis firmy ICZ, a.s. 
Příspěvkové organizace města Moravská Třebová většinou spisové služby neprovozují. Cílem 
je vysoutěžit spisovou službu s pokrytím včetně příspěvkových organizací. 
Zásadní pro realizaci projektu je požadavek legislativy - novela zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě přináší nové požadavky na elektronickou spisovou službu, 
mimo jiné definuje i její povinné používání pro obce, školy a školská zařízení s výjimkou 
mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování (§ 63). V 
přechodných lhůtách novela obsahuje ustanovení:  
"Určení původci uvedou své spisové služby, elektronické systémy spisové služby vykonávané v 
elektronické podobě a spisové řády do souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona". 
 
Zvažované varianty řešení 
 
Pro naplnění požadavků legislativy v kontextu výše uvedeného zákona jsou zvažovány dvě 
varianty řešení:  
 
Varianta č. 1: Upgrade či nákup spisové služby na plnou kompatibilitu s ISDS a provoz 
hostované spisové služby pro zřizované organizace a obce v regionu 
Výhody: 

• Využití současného řešení (ověřená funkcionalita, není nutno provádět migraci dat, 
není nutno provádět školení uživatelů a administrátorů). 

• Kratší harmonogram. 

• Možnost získání dotace ve výši 85 % uznatelných nákladů. 

• Centrální správa spisové služby z jednoho místa 

• Zálohování přímo v prostředí technologického centra 
Nevýhody: 

• Jiný model práce se spisy pro zřizované organizace. 
 
Varianta č. 2: Upgrade či nákup spisové služby na plnou kompatibilitu s ISDS a pořizování 
separátních spisových služeb pro zřizované organizace a obce 
Výhody: 

• Možnost získání dotace ve výši 85 % uznatelných nákladů pro Upgrade 
Nevýhody 

• Vyšší finanční zatížení. Nemožnost financování pořizování separátních spisových 
služeb pro zřizované organizace s dotací. 

• Komplikovaný proces implementace, nemožnost centrální správy 

• Delší harmonogram. 
 
Ekonomičtějším a provozně adekvátním řešením je varianta č. 1. 
 
Etapy projektu 
 

Pro všechny výše uvedené zvažované varianty řešení platí společný harmonogram projektu, 
který je členěný na:  
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I. fáze: přípravná fáze zahrnující zpracování studie proveditelnosti, výběr doporučené 
varianty řešení, specifikaci zadávací dokumentace a samotné výběrové řízení; 
 
II. fáze: investiční fáze spočívající v realizaci samotného projektu, zahrnující implementaci 
spisové služby včetně školení administrátorů, zaškolení uživatelů hostované eSSL a  
testovacího provozu; 
 
III. fáze: provozní fáze, respektive ostrý provoz po dobu udržitelnosti projektu (tj. po dobu 5 
let od přechodu do ostrého provozu). 
 

Objektivně ověřitelné indikátory projektu elektronické spisové služby 
 
Kód nár. číselníku Indikátor Měrná 

jednotka 
Hodnota  
aktuální 

Hodnota 2015 
(cíl projektu) 

 
150118 

Počet úřadů se zavedeným systém 
elektronické spisové služby 
a elektronicky řízeným oběhem 
dokumentů 

 
 

Počet  

 
 

1 

 
 

18 

 
Tabulka č. 9: Přehled indikátorů projektu elektronické spisové služby 

 
7.3.4. Požadavky na vybrané spisové služby  
 

7.3.4.1. Funkční požadavky na eSSL 
 
Základní aplikační funkcionalitou pořizovanou v rámci projektu „TC_MT“ je pořízení spisové 
služby a spisovny k ukládání nevyřízených a negarantovaných spisů. Tato aplikační 
funkcionalita je pořizována pro naplnění níže uvedených zákonných požadavků:  

• Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, 
připravované k zajištění provozu eGovernmentu na území ČR 

 
Základní funkční požadavky na spisovou službu jsou identické jak pro spisovou službu města 
Moravská Třebová, tak pro centrální hostovanou eSSL a vychází z požadavků č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě v platném znění, a  zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění. 
 
S ohledem na využití již existující infrastruktury je vyžadována plná kompatibilita se 
současnou informační architekturou města Moravská Třebová. 
 

7.3.4.2. Minimální požadavky na eSSL   
 

• Příjem a evidence doručených i vlastních listinných dokumentů  
o evidence doručených i vlastních elektronických dokumentů  
o zobrazení zpráv doručených do datové schránky a elektronické podatelny  
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o vytvoření dokumentu ze zprávy doručené do datové schránky nebo elektronické 
podatelny  

o označení dokumentů evidenčním číslem a číslem jednacím  
o vedení podacího deníku  

• Oběh a vyřizování dokumentů – evidence předání a převzetí  
o sledování stavu vyřízení dokumentů  
o práce se spisy a uzavírání spisů  

• Práce s elektronickými dokumenty - vložení, zobrazení a editace elektronických 
dokumentů  
o ukládání elektronických dokumentů způsobem zaručujícím věrohodnost původu 

dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu 
o automatická kontrola a doplňování časových razítek a elektronických značek dle 

požadavků zákona 
o elektronické podpisy (podepsání souboru, ověření podpisu)  
o převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak  

• Automatická konverze dokumentů do ukládacího nebo výstupního datového formátu  

• Odesílání listinných i elektronických dokumentů  
o odesílání dokumentů poštou, elektronickou poštou a datovou schránkou  
o evidence doručení dokumentu  
o automatická evidence dodejky z datové schránky  

• Vyřízení a uzavření spisu 

• Ukládání a skartace - evidence skartačních znaků a lhůt  
o Ukládání spisů a dokumentů  
o Podpora skartačního řízení pro papírové i elektronické dokumenty 
o Předávání spisů a uzavřených dokumentů do e-spisovny  

• Požadavky na integraci s datovými schránkami – plná integrace s datovými schránkami 
(dopad zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů a zákona č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - projekt 
MV ČR „Datové schránky“) 

• Shoda s platnou legislativou, nároky kladené na systémy zadavatele, a její současná 
i budoucí údržba, zejména respektování vydaných národních standardů a rozhraní za 
účelem ukládání dokumentů (např.: vazba na digitální archív) 

• Součástí musí být i dokumentace a kompletní popis dodaných API rozhraní pro integraci 
s dalšími systémy na bázi XML.  

 
7.3.4.3. Další požadované funkce na eSSL  

 

• rovnocenný přístup k analogovým a digitálním dokumentům 

• evidenci dokumentů dle čárového kódu, včetně tisku na dokumenty a obálky 

• jedinečný identifikátor 

• sdílení spisů mezi odbory 

• tvorba hromadné korespondence 

• evidenci oprávněných úředních osob u každého správního spisu, včetně jejich historie 

• tisk adres na různá poštovní média i pomocí upravitelných vzorů 
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• komunikace s frankovacím strojem při vypravování dokumentů 

• eskalace včasného vyřízení dokumentů 
o nastavení počtu dnů pro upozornění na vyřízení případu 
o možnost zadat úkol se zápisem do úkolového systému (např. MS Exchange) 
o zasílání e-mailu s upozorněním blížícím se termínu zpracovateli 
o volba zasílání informativního e-mailu o nedodržení termínu vedoucímu pracovníkovi 

• workflow 

• modul pro vytváření statistických přehledů o počtu vyřízených dokumentů na odborech 

• podporovat integraci s ekonomickými systémy 

• disponovat rozhraním na systém CzechPoint 

• provádění autorizované konverze z moci úřední (z datové zprávy do listinné podoby i 
naopak) 

• převod elektronického dokumentu do formátu PDF/A 

• podepisování elektronických dokumentů PDF/A zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu 

• používání kvalifikovaných časových razítek 
 

7.3.4.4. Další požadované funkce na hostovanou SSL 

• podpora logického oddělení jednotlivých organizací v databázi  

• podpora vzdáleného volání a zobrazení písemností a příloh přes URL 

• disponovat rozhraním na systém CzechPoint 
 

Obrázek ukazuje způsob provozu spisové služby v technologickém centru ORP Moravská 
Třebová 
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Obrázek č. 18: Provoz systému elektronické spisové služby 
 

7.3.5. Poptávka a nabídka, analýza trhu – nabídka služeb  
 

Na základě vyhodnocení zvažovaných variant řešení a výstupů z průzkumů poptávky po 
službách technologického centra je potvrzena varianta č. 1: Upgrade či nákup spisové služby 
na plnou kompatibilitu s ISDS a provoz hostované spisové služby pro zřizované organizace 
 
7.3.6. Organizace a režijní náklady 
 
Organizační model 
Garantem provozu spisové služby pro Městský úřad Moravská Třebová a pořízení, 
implementace a provozu centrální hostované spisové služby pro příspěvkové organizace 
města Moravská Třebová a obce, které město Moravská Třebová požádaly o zřízení této 
služby (viz tabulka v příloze č. 1), je město Moravská Třebová. 
 

Provozní model 
Provozovatelem elektronické spisové služby pro město Moravská Třebová je městský úřad 
Moravská Třebová prostřednictvím oddělení informačních technologií. Provozovatelem 
centrální hostované elektronické spisové služby pro příspěvkové organizace města Moravská 
Třebová a obce zapojené do projektu ve správním území ORP Moravská Třebová bude 
městský úřad Moravská Třebová prostřednictvím oddělení informačních technologií za 
servisní spoluúčasti dodavatele SSL. Rozsah služeb souvisejících s prováděním servisu bude 
předmětem smluv o technické podpoře mezi provozovatelem a dodavatelem řešení.  
Provozní fáze bude zajišťována outsourcingem a řízena projektovým týmem, který je uveden 
ve studii i s popisem funkcí. Dodavatel služeb bude znám na základě výběrového řízení.  
 

7.3.6.1. Role všech subjektů v projektu 
 

Role koordinátora: 
V rámci projektu vystupuje jako koordinátor město Moravská Třebová, ostatní subjekty 
vystupují v roli partnerů.  Kompetence a závazky koordinátora v rámci projektu:   

• má řídící roli v projektu 

• je zadavatelem zpracování studie proveditelnosti projektu 

• je zadavatelem veřejných soutěží, a organizátorem výběrových řízení 

• přebírá dodávky 

• realizuje vybudování technologického centra (SW a HW část projektu) 

• zajistí zprovoznění (implementaci) dodávaného řešení u dotčených PO a obcí zapojených 
do projektu ve správním obvodu ORP a jejich PO sestávající z: 
o Metodická podpora 

Z titulu garanta projektu poskytuje partnerům na vyžádání metodickou podporu.  
o Pořízení hostované eSSL 

Pořízení eSSL bude zajištěno pro všechny výše uvedené subjekty a bude obsahovat 
pořízení odpovídajícího počtu licencí, implementaci eSSL v rámci TC_PK a vyškolení 
administrátorů a koncových uživatelů. 

o Zajištění provozu hostované eSSL 
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o Provoz centrální hostované SSL bude zajištěn dodavatelem outsourcingových služeb ve 
spolupráci s pracovníky oddělení informačních technologií Městského úřadu Moravská 
Třebová ve spolupráci s dodavatelem systému spisové služby na základě smlouvy 
o technické podpoře.  
Poskytnutí negarantovaného úložiště na TC_MT pro všechny subjekty. 

• garantuje provoz systému 

• je sám uživatelem systému 
 

Role uživatele: 
Uživatelé v rámci projektu jsou zaměstnanci města Moravská Třebová, zařazení do 
městského úřadu, PO města Moravská Třebová, obce ve správním obvodu ORP Moravská 
Třebová zapojené do projektu a jejich PO. Kompetence a závazky uživatele v rámci projektu 

• budou přistupovat do systému spisové služby vzdáleně, tj. bez nutnosti pořízení licencí, 
instalace, zajištění technologické infrastruktury a  provozu. využíván hostované eSSL 

• budou využívat všech dostupných služeb TC_MT 

• budou využívat metodické podpory koordinátora 

• poskytnou součinnost při implementaci a rutinním provozu  
 

Role státu: 
Česká republika prostřednictvím MV ČR vystupuje v projektu jako iniciátor a realizátor 
eGovernmentu v ČR a operačních programů vytváří podmínky pro realizaci strategie Smart 
Administration v období 2007-2015, včetně finanční podpory poskytované prostřednictvím 
IOP. 
 

7.3.6.2. Organizace výběrových řízení 
 
Výběrové řízení pro výběr dodavatele projektu bude realizováno v souladu: 

• se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů  

• se „Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém 
období 2007-2013“ přijatých usnesením vlády č. 48/2009 Sb.; 

•  s vnitřním předpisem -  směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města 
Moravská Třebová schválenou Radou města Moravská Třebová dne 21. 12. 2009 pod 
číslem usnesení 2816/R/211209 

• s aktuální Příručkou pro žadatele a příjemce finanční podpory. 
 

7.3.6.3. Smluvní ujednání (návrh základů SLA) pro provozované komponenty  
 
Služby paušální technické podpory:  
provádění změn software Spisové služby (SSL) vyplývajících ze změn obecně platných 
předpisů České republiky včetně distribuce upravené SSL zahrnující: 
o elektronickou distribuce nových verzí SSL a to zapsáním informace o zpřístupnění nové 

verze SSL do HelpDesk a zpřístupnění pokynů k jejímu elektronickému stažení 
objednatelem z datového úložiště zhotovitele. 

o služba HelpDesk pro řešení technických problémů. 

• služba HelpDesk pro zajištění veškeré písemné komunikace. 
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• nutná konfigurace základního nastavení SSL pro příspěvkové organizace objednatele v 
rozsahu: 
o vytvoření základní databáze jednotlivých organizací, 
o založení loginu administrátora příslušné organizace, 

• služby paušální technické podpory jsou poskytovány k jedné „referenční“ instalaci SSL  
 

Služby technické podpory na vyžádání: 
Poskytování služeb technické podpory na vyžádání bude prováděno na základě písemných 
požadavků objednatele. Dodavatel řešení je povinen na základě požadavku objednatele 
zpracovat a s objednatelem odsouhlasit způsob realizace služeb technické podpory a časový 
harmonogram jejich provádění 

• implementační a provozní práce zahrnující: 
o instalace a konfigurace operačních systémů, 
o instalace a konfigurace DB a jejích klientů, 
o instalace a konfigurace aplikačního SW, 
o transformace a migrace dat, 
o školení uživatelů (vyjma školení uvedených v harmonogramu implementace) 

• podpora provozu software zahrnující: 
o tvorba a úpravy SW dle požadavků 
o dodatková školení správce aplikací 

• expertní a konzultační činnost 
o tvorba software (analytické a návrhové práce) dle požadavků objednatele 
o konzultační činnost dle potřeb objednatele 
o analytické a návrhové práce dle specifikace objednatele 
o záchrana a obnova dat 

 
7.3.7. Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci  
 

Nezbytným faktorem úspěšné realizace projektu je vybudování kvalitního projektového 
týmu. Tým pro realizaci na straně žadatele dotace je sestaven tak, aby jednotlivé role v rámci 
týmu byly adekvátně zabezpečeny.  
Tým na straně dodavatele bude vytvořen v rámci inicializace projektu dle smlouvy. 
 

Složení projektového týmu elektronické spisové služby  
Role Funkce Jméno a příjmení 

garant projektu tajemník Ing. Zemánek 

vedoucí projektového týmu projektový manažer (manažer 
ekonomického rozvoje) 

Ing. Kelnar (Ing. Netolický) 

odborný konzultant vedoucí odboru vnitřních věcí 
dodavatel  

Ing. Šafařík (případně externista)  

administrátor dotace Projektový manažer  Ing. Kelnar (případně externista) 

organizace veřejných 
zakázek  

vedoucí odboru investičního a 
regionálního rozvoje 

Ing. Kolkop (případně externista) 

 právní poradenství vedoucí odboru kancelář starosty a 
tajemníka 

JUDr. Blahová  

finanční manažer vedoucí odboru finančního Ing. Mgr. Dana Buriánková 
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Tabulka č. 10: Složení projektového týmu elektronické spisové služby 

 
7.3.8. Realizace projektu, časový plán 
 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 7.7.3., je harmonogram projektu rozvržen do tří fází:  
I. fáze: přípravná fáze zahrnující zpracování studie proveditelnosti, výběr doporučené 
varianty řešení, specifikaci zadávací dokumentace a samotné výběrové řízení; 
 
II. fáze: investiční fáze spočívající v realizaci samotného projektu, zahrnující: 
o nákup eSSl 
o implementaci hostované spisové služby 
o školení administrátorů a koncových uživatelů hostované eSSL 
o 3 měsíční testovací provoz 
o akceptaci investiční fáze  

 
III. fáze: provozní fáze, respektive ostrý provoz po dobu udržitelnosti projektu (tj. po dobu 5 
let od přechodu do ostrého provozu 
 

Projekt bude realizován v rámci jedné etapy, jejímž cílem bude pořízení elektronické 
spisové služby v území ORP Moravská Třebová 
 

7.3.9. Finanční analýza projektu, finanční plán 
 
Na celý projekt technologického centra včetně spisové služby je zpracována celková finanční 
analýza a finanční plán projektu (viz kap. 12). Spisová služba je kalkulována včetně 
technologického zázemí.  
 
Je předpokládáno nakoupení hostovaných licencí spisových služeb pro příspěvkové 
organizace města. Pro obce je dále předpokládáno provozování hostované spisové služby a 
zakoupení samostatných licencí spisové služby těm obcím, které toto požadují. 

 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Servery a disková úložiště TC ORP 488 416 Kč 97 683 Kč 586 100 Kč

Serverová a disková virtualizace 194 693 Kč 38 939 Kč 233 631 Kč

Disková pole 293 724 Kč 58 745 Kč 352 468 Kč

Software licence 434 000 Kč 86 800 Kč 520 800 Kč

Licence serverové OS 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Licence SPS pro vlastní organizace 434 000 Kč 86 800 Kč 520 800 Kč

Impementace 57 750 Kč 11 550 Kč 69 300 Kč

Celkem 980 166 Kč 196 033 Kč 1 176 200 Kč

Technologické centrum  ORP - Město Moravská Třebová - spisová služba

 
Tabulka č. 11: přehled nákladů na zabezpečení zázemí spisové služby 

 
Pro 17 obcí budou zakoupeny licence buď hostované či separátní.  
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7.3.10. Analýza rizik v investiční a v provozní fázi a opatření pro jejich řešení či zmírnění 
 
Seznam rizik projektu technologického centra včetně spisové služby je zpracován komplexně 
(viz kap. 14).  
 

7.3.11. Udržitelnost projektu 
 
Udržitelnost projektu je definována komplexně pro celý projekt (viz kap. 15) 
 
7.3.12. Závěr 
 
Projekt eSSl je zaměřen na vybudování hostované spisové služby k obsluze správního obvodu 
ORP. Jedná se o dílčí projekt realizovaný v souvislosti s  projektem technologického centra, 
specificky se jedná o posílení stávající organizační kapacity prostřednictvím upgrade spisové 
služby města Moravská Třebová a poskytování veřejné služby hostované spisové služby pro 
příspěvkové organizace města Moravská Třebová a obce správního obvodu ORP. zapojené 
do projektu. 
 
Projekt není ziskový, avšak z ekonomického hlediska se ukazuje jako výhodný, neboť jeho 
realizace naplní požadované legislativní požadavky. Umístění spisové služby v novém 
technologickém centru zredukuje riziko výpadku spisové služby na minimum. Využívání 
elektronické korespondence (nahrazení papírové korespondence elektronickou 
prostřednictvím datových schránek) dále přinese jisté nezanedbatelné úspory (komplexně za 
celý projekt viz kapitola č. 11). Proto je vhodné jej realizovat.  
 

7.4. Vnitřní integrace MěÚ Moravská Třebová 
 

7.4.1. Vlastní koncept řešení vnitřní integrace úřadu 
7.4.1.1.  Současný stav veřejné správy v ČR a koncepční přístup k vnitřní integraci 

úřadu  

 
Problémy organizační fragmentace  

Bouřlivý rozvoj informačních technologií s sebou nese potřebu hlubokých změn v struktuře a 
způsobu práce organizací. Z dříve čistého servisu zpracování a uchovávání dat se informatika 
nyní mění v strategický nástroj správy a rozvoje organizací. Evropská unie na tento jev 
zareagovala konceptem pod názvem „Smart Administration“.  
Koncept Smart administration je reakcí na tyto konkrétní problémy organizací veřejné 
správy: 
 

Problém organizační roztříštěnosti a nedostatečné znalosti 
Základním problémem veřejné správy ČR je jistá vnitřní nekoherence při poskytování služeb 
a naplňování politických koncepcí. Tato nekoherence je dána již legislativou, dále vymezením 
organizačních struktur, nedostatečně kvalitní informační podporou (různá data a aplikace 
pro stejné objekty a navazující operace) a často protichůdnými požadavky z různých úrovní 
řízení.  
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Specificky se problém nekoherence projevuje v naplňování koncepcí – tyto jsou zaměřeny 
úzce odborově a jsou často rozmělněny v různých dílčích dokumentech. Proto dochází 
k tomu, že jednotlivé dílčí koncepce na sebe nenavazují, někdy se navzájem dokonce blokují. 
Dokumenty jsou buď v papírové podobě anebo jsou k dispozici jako nestrukturovaná data ve 
formátu Word bez zvláštní informatické podpory. Proto je velmi obtížné navazovat na tyto 
dokumenty například výkonnostní parametry a jejich prostřednictvím koordinovat tvorbu 
hodnoty na úřadě. Organizačně technologickou nekohernci ilustruje obrázek níže.  
 

 
 

Obrázek č. 19: Organizační nekoherence 

 
Náplní Smart Administration je dosahování co nejvyšší organizační koherence a tím i 
minimalizace zbytečných nákladů na řízení organizace veřejné správy. Každá dílčí koncepce a 
z ní vyplývající každá činnost jednotlivého referenta by měla být v souladu se strategií 
rozvoje města a koncepcí řízení úřadu. „Jen tam, kde je úsilí směřováno jedním směrem, se 
mohou konat skutečně velké věci.“ (M. Půček). Ideál organizační koherence demonstruje 
obrázek níže.  

 
 

Obrázek č. 20: Organizační zacílení 
 

Problém procesní nekompatibility 
Problém organizační roztříštěnosti obnažuje problém vzájemné nekompatibility 
organizačních struktur a procesů organizací. Stávající organizační strukturu veřejnoprávních 
organizací můžeme označit jako funkcionální. Je vytvořena na základě organizačního řádu, 
definujícího organizační jednotky dle funkčního vymezení.  Organizační struktury – jako 
například odbory a útvary jsou pevně dány, avšak procesy – tedy způsoby tvorby hodnoty již 
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definovány jednoznačně nejsou. Proto často dochází k problémům v komunikaci na rozhraní 
jednotlivých organizačních jednotek a jejich činnosti jsou optimalizovány nikoliv z hlediska 
organizace jako celku, nýbrž právě z hlediska organizační jednotky. V případě procesů, které 
probíhají napříč organizačními jednotkami, dochází na jejich rozhraních často k různým 
zdržením, procesy jsou zdvojovány anebo je vykonávána „práce pro práci“.  
Organizační struktury, stejně jako softwarové aplikace, jsou relativně stabilní jednotky. 
Procesy, naproti tomu, jsou často spontánně realizované soubory činností s cílem naplnění 
určité služby, jejichž životnost je ve srovnání s životností organizačních jednotek či aplikací 
nižší. Ve funkcionální organizaci veřejné správy vznikem nové kompetence (většinou ze 
zákona) vzniká často i nová organizační jednotka. V průběhu času pak organizační struktura 
„bobtná“ a nereflektuje na změněné procesy. 

 
 

Obrázek č. 21:  Chaotický proces napříč organizací 
 

Dalším z problémů funkcionální organizace je její řízení. Díky neformálnímu zvykovému toku 
procesů jsou procesy prakticky neřiditelné. Ve veřejné organizaci existují limity výkonu 
činností (např. ve Správním řádu) - nicméně neexistuje způsob měření efektivity 
vynaložených zdrojů. Řízení probíhá pouze na operativní úrovni formou úkolů a na úrovni 
přidělování prostředků konkrétnímu odboru jednou ročně prostřednictvím rozpočtu. 
Informační zabezpečení procesů je realizováno prostřednictvím proprietárních softwarových 
aplikací kupovaných vždy k pokrytí konkrétní potřeby. Vzniká fragmentované informační 
prostředí složené z různých aplikací s různými datovými formáty, s různými rozhraními a 
různými způsoby ovládání. Vzájemná nekompatibilita aplikací vede k „zamrznutí“ 
informačního prostředí, kde jednotlivé aplikace tvoří takzvaná aplikační sila – nepropojené 
ostrůvky informací. 

 
Obrázek č. 22: Nedefinovaný proces a Aplikační sila  
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Informační architektura takto vzniklá je značně nepřehledná. Vztahy mezi jednotlivými 
aplikacemi není možno kontrolovat – integrace vstřebává možné investiční zdroje a prakticky 
neumožní žádné radikální zásahy. 

 
 

Obrázek č. 23: Schéma informační architektury 
                     

Problém začlenění informatiky 
Tímto problémem je vztah a zapojení informačních technologií do života organizací – zde 
specificky organizací veřejné správy. Organizace veřejné správy jsou totiž strukturovány 
funkcionálně, tj. existují jednotlivé odbory úřadu se svými vedoucími, které jsou při 
vykonávání svých činností relativně autonomní a své procesy realizují celkem nezávisle. 
Problémem je, že informatika je také jedním z útvarů úřadu. Je začleněná v útvaru kancelář 
starosty a tajemníka a podřízena přímo tajemníkovi městského úřadu. Je tedy vázána ve 
strut a její procesy se dotýkají organizace jako celku. Informační systém je metaforicky 
uchopitelný jako nervový systém organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 24: Obslužný charakter informatických služeb veřejné správy,  
začlenění informatiky do úřadu jako úseku 

 
 

Problém rozpočtového výhledu 

Výborně pracující 
úřad, výborný 

informační systém a 
výborně pracující úsek 

informatiky 
Moderní úřad nabízí informační 

služby občanům a politické 
reprezentaci 

Úsek informatiky realizuje 
všechny svěřené úkoly v co 

nejlepší kvalitě 

Úsek informatiky je začleněn do 
hierarchické organizační struktury 

úřadu 

 
Informatika je nervovým 

systémem úřadu 
 



      A-21 spol. s r. o.                                                              Studie proveditelnosti“ „Technologické centrum a  

elektronická spisová služba v území pro město Moravská Třebová“                                                               
                                                    

                                                                 
.                                                                                                                                                              Stránka 76 z 146 

Z výše uvedených problémů vyplývá problém nemožnosti přesně měřit a řídit zdroje tvořící 
hodnotu. Rozpočtování se řídí zvykem a naprosto nedostatečnou rozpočtovou osnovou, 
založenou na funkcionálním principu. Rozpočtování na základě projektů a procesů není 
možné – rozpočtové výhledy jsou sestavovány většinou formálně a bez možností 
adekvátních reakcí na změněnou situaci (např. rozpočtové propady při finanční krizi).  
Ministerstvo vnitra ČR se výše uvedenou situaci snaží změnit – koncept Smart Administration 
je dobrým východiskem.  Problém funkcionálního modelu veřejné správy je 
mnohodimenzionální: má především svou stránku organizační, dále technologickou 
(informatickou) ale i stránku psychosociální (motivační). K plně efektivní „Chytré“ veřejné 
správě je třeba realizovat změny v organizační architektuře, způsobu řízení motivací a 
v nasazení informačních technologií. 
 

7.4.1.2.  Model integrace 
Základem pro vnitřní integraci úřadu bude na základě typizovaného projektu koncept 
transformace funkcionálního typu organizace do podoby organizace procesně obslužné 

 
Obrázek č. 25:  Architektura procesně obslužné integrace 

 
 
Základem organizační architektury úřadu se po změně na „Chytrý úřad“ stávají hlavní 
obslužné procesy sloužící k realizaci služeb pro zákazníky – občany a další cílové skupiny. 
Jedná se o procesy státní správy v přenesené působnosti a o procesy naplňování politik 
definovaných radou a zastupitelstvem města. Tyto procesy jsou realizovány v kontextu 
výstupů řídících procesů. Jedná se především o procesy tvorby politik, koncepcí a strategií, o 
tvorbu rozpočtů a procesy řízení kvality služeb úřadu. K podpůrným procesům pak patří 
především procesy řízení zdrojů – majetku, informačních technologií, financí, lidských zdrojů 
dále například právní služby pro organizaci. Jasná dokumentace a schopnost měření 
výkonnosti procesů je hlavním znakem „chytrosti“ veřejnoprávní organizace. K dalším 
znakům můžeme přičíst: 

• schopnost porovnávat reálnou výkonnost procesů s modelem 

• existence systému controllingu a reportingu 

• schopnost řízení projektů  
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• propojení procesů s jejich informační podporou, automatizace aktivit procesů a přístup 
k procesům přes portál 

• integrované informační prostředí 

• integrovaná datová základna 

• schopnost definice strategie zlepšování úřadu 

• existence systému postupného zvyšování výkonnosti a kvality procesů 

• etc. 
 
Klíčovým pojmem integrace všech v první kapitole uvedených rozporů se stává pro Smart 
Administration model pojem služby. Jeho prostřednictvím je možno vymezit užitečnost, 
efektivitu a rozvojovou dynamiku organizace. Pojmu služby lze pak rozvinout do jazyka 
porozumění mezi politiky, ekonomy, informatiky a zaměstnanci úřadu tak, aby bylo možno 
jednoznačně definovat domény kompetencí mezi jednotlivými aktéry organizačního života, a 
tak se vyrovnat v rámci stávajícího právního řádu se strukturálním rozporem.  
 
V praxi se jedná o přístup integrace tří základních dimenzí hodnototvorné architektury na 
třech úrovních organizační existence.  
 

 

 
Obrázek č. 26:  Pyramida organizační integrace 

 

Organizaci je možno rozčlenit do tří základních úrovní: 
 

• Vrcholové řízení a strategický controlling – na této úrovni probíhá definice cílů 
organizace na delší období (tři až pět let) 

• Operativní řízení a operativní controlling – na této úrovni dochází k převedení cílů 
organizace do konkrétních aktivit (procesů a projektů) 

• Provozní sebeřízení a osobní výkonnostní controlling – na této úrovni dochází k vlastní 
realizaci strategie prostřednictvím efektivně zaměřených činností konkrétních osob 
využívajících přidělené zdroje v rámci definovaných aktivit (procesů a projektů) 
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V těchto úrovních pak monitorovat tři základní dimenze: 

• Organizační architektura – je východiskem SA modelu. Obsahuje v sobě veškeré prvky 
strukturace tvorby hodnoty prostřednictvím organizace.  

• Informační architektura – je akcelerátorem tvorby hodnoty prostřednictvím digitalizace 
organizační architektury   

• Hodnototvorná vize – je dynamizačním prvkem SA modelu. Říká nám, kam chce 
organizace v určitém čase, z hlediska zvyšování vnitřní organizační hodnoty a tím i 
schopnosti generovat hodnotu pro zákazníka, dospět. 

 
„Smart Administration“ model je založen na modelování toku hodnoty na všech úrovních 
organizace ve všech třech dimenzích. Prostřednictvím jejich integrace je dosaženo maximální 
organizační koherence. 
 
Tok hodnoty je modelován po procesech. Jednotlivé procesy jsou vyhodnocovány na základě 
nákladnosti, jakosti a stupně automatizace. Ideálním stavem je maximální procesní 
automatizace s maximální kvalitou výstupu (služby) realizovaná prostřednictvím 
internetového portálu okamžitě.  
 

 

 
Obrázek č. 27 slouží k pochopení pro analýzu organizace prostřednictvím Smart Administration modelu 

– sběr informací (organizační audit) se opírá o katalog služeb, na jehož základě jsou modelovány procesy 
k dodávce těchto služeb a možnosti digitalizace těchto služeb. 

 
 

Významný prostor pro zvýšení jakosti a efektivity leží reálně v náhradách nesouvislých 
činností digitálními službami, ideálně pak celých procesních aktivit obslužnými procesními 
infokomponentami.  
 
Vlastní projekt vnitřní integrace úřadu vychází z výše uvedeného modelu Smart 
Administration a je zaměřen na vytvoření integrační platformy k integraci pro vlastní vnitřní 
integraci úřadu, Základem pro návrh technologické platformy je koncept kontinuálního 
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zlepšování služeb, založený na postupné integraci organizační a informační architektury 
prostřednictvím Procesně – obslužné mapy. 
 

 
 

Obrázek č. 28: Strategie zlepšování a Procesní mapa 

 
Cestou ke koncepční  vnitřní integraci úřadu je vytvoření architektonického rámce pro 
budování a rozvíjení informačního prostředí a následné poskytování cílených informačních 
služeb kmenovým pracovníkům. Informační prostředí je pojmem, označujícím kombinaci 
technologické infrastruktury a otevřených dílčích subsystémů, schopných nabízet efektivně 
uživatelům informačního prostředí konkrétní digitální služby (například SOA či digitalizační 
oblak – cloud).  
 
Procesně obslužná mapa se skládá z hierarchicky uspořádaných a na sebe navazujících 
procesních modelů:  
 

• Strategický procesní model – definuje základní procesní vymezení na nejvyšší úrovni. 
Jeho cílem je zachytit základní procesní aktivity tak, aby byly srozumitelné vlastníkovi 
procesu a nadřízeným manažerům. Proces je zachycen bez variant. 
 

• Operativní procesní model – zachycuje nezbytné detaily potřebné pro každodenní 
práci účastníků procesu a atributy pro následnou digitalizaci procesu. Je základním 
nástrojem procesního analytika, neboť prostřednictvím operativního procesního 
modelu jsou navrhována procesní zlepšení. Tento procesní model dále slouží jako 
východisko pro realizaci technického procesního modelu 

 

• Technický procesní model – slouží k průběžné automatizaci stávajících procesů. 
V cílové podobě se jedná o softwarový kód (BPEL) jehož prostřednictvím je běh 
jednotlivých procesů řízen a prostřednictvím takzvaného „procesního stroje 
(engine)“ automaticky či poloautomaticky realizován. Procesní stroj díky BPEL kódu, 
kde jsou zachyceny pro počítač „pochopitelné“ procesní kroky, volá jednotlivé služby 
(softwarové či lidské) a dohlíží na realizaci definovaných procesních aktivit. 
Technický procesní model je mostem mezi organizační a informační architekturou. 
Je jádrem vlastní vnitřní integrace úřadu.  
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Obrázek č. 29: ESB jako podklad pro procesní řízení 

 
Informační architektura bude založena na ESB – distribuované obslužné sběrnici SOA 
integrujícím v Run-time režimu organizační procesy realizované prostřednictvím služeb 
jednotlivých sémanticky integrovaných subsystémů na základě jasně definované strategie 
organizační transformace. Prostředí informačních služeb bude řízeno procesním strojem, 
který bude volat webové služby pomocí obslužné sběrnice.  
 

 
 

Obrázek č. 30: Procesní SOA a její komponenty 
 

Integrace bude založena na otevřených standardech: 
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• Procesy budou popisovány prostřednictvím BPMN 
• Softwarové služby budou popisovány prostřednictvím WSDEL a řízeny pomocí procesních 

konstruktů BPEL 

 

7.4.1.3.  Východiska pro vnitřní integraci úřadu  
 

V této části jsou analyzovány požadavky na vnitřní integraci úřadu. Východiskem je též 
analýza stávajícího stavu (příloha č. 1) 
 

Typizovaný projekt  
K realizaci integrace úřadu byl jako příloha výzvy sestaven typový projekt. V něm byly 
artikulovány tyto požadavky na vnitřní integraci:  
 

1. zajistit schopnost vzájemné komunikace mezi Základními registry a lokálními systémy 
ICT 

2. standardní členění činností (agend, služeb) veřejné správy s možností řešit lokální 
odlišnosti 

3. standardní popis životních situací s možností řešit lokální odlišnosti 
4. členění pracovních pozic a ve vazbě na personalistiku, práva a povinnosti a probíhající 

změny 
5. zpracovaný model standardní doporučené organizační struktury 
6. kvalitní systém řízení uživatelských oprávnění k funkcím používaných informačních 

systémů 
7. možnost hodnocení efektivity vykonávaných činností  
8. možnost svázat potřebné objekty systému – realizovat vazbu mezi těmito objekty 

 
Integrace chodu úřadu představuje „vyladění“ základních komponent systému, zejména:  

• systém řízení organizační struktury organizace 

• systém řízení zdrojů 

• systém řízení služeb  

• vnější integrace systému  

• klíčové databáze systému 
 

Integrační body pro vnitřní integraci jsou definovány takto:  

• Integrační bod č. 1 – úprava elektronické spisové služby ve vazbě na Informační 
systém datových schránek a na elektronizaci procesů uvnitř úřadu 

• Integrační bod č. 2 – nastavení pravidel pro autorizaci, identifikaci a autentizaci 
konkrétního úředníka: 

• Integrační bod č. 3 – komunikace se základními registry 

• Integrační bod č. 4 – komunikace s Portálem veřejné správy   
 
 
 
Cíle projektu vnitřní integrace jsou definovány takto:  
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• snížení administrativní náročnosti spojené s využíváním ICT a nastavení její optimální 
a efektivní správy 

• integrace všech SW komponent do uceleného systému s využitím TC a jejich 
nastavení dle procesů probíhajících žadatelem 

• existence vlastního portálu 
 
Typizovaný projekt vymezuje základní požadavky na vnitřní integraci, jmenovitě se tu mluví o 
zavedení integrační platformy. Vnitřní integrace úřadu dále respektuje vazbu na základní 
registry (specificky pak architekturu registru práv a povinností) a požadavky samotného 
úřadu.  
 

Registr práv a povinností 
Z hlediska integrace na základní registry, specificky pak na připravovaný registr práv a 
povinností je třeba, aby každý uživatel informačního systému úřadu byl jednoznačný 
z pohledu: 
 

• oprávnění vykonávat danou působnost (tedy mimo jiné využívat k výkonu působnosti 
daný agendou informační systém a využívat případně editovat data v ní obsažená) 

• role v organizační struktuře daného orgánu veřejné moci ve vazbě na danou agendu a 
působnost (konkrétní systémová vazba agenda – působnost – organizační struktura – 
úředník) 

• rozsah přístupových práv v systému a evidence jeho vstupů do systému 
 

Z pohledu propojení na základní registry je pohled dále poněkud specifičtější neboť využívá 
vazby na základní registry přímo. Jedná se o nastavení takového systému ověření úředníka, 
který bude jednoznačně prokazovat: 
 

• oprávněnost úředníka přiřazeného do Role v Agendě k výkonu působnosti v daném 
rozsahu dle údajů v Registru práv a povinností  

• existenci úředníka dle údajů Registru obyvatel  

• existenci úřadu dle údajů v Registru osob  
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Obrázek č. 31: Registr práv a povinností 
převzato z dokumentu „Globální architektura registru práv a povinností“ 

 
Integrační platforma vnitřní integrace úřadu by měla být schopná reflektovat na architekturu 
základních registrů, specificky pak na registr práv a povinností tak, aby identifikace 
působnosti práce úředníka s daty v rámci jemu svěřené agendy byly co nejvíce 
automatizovány. 
 
Základní registry poskytují své služby na základě katalogu služeb, který bude k integračním 
účelům přístupný prostřednictvím standardních mechanismů SOA (uložení služeb v registru 
UDDI). Volání služeb bude možné jen pro autorizované dotazy v rámci definovaných SLA.  
Integrační platforma vnitřní integrace úřadu bude sloužit k maximálnímu zjednodušení 
komunikace se základními registry.  
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        Obrázek č. 32: Katalog služeb 
Převzato z dokumentu „Globální architektura registru práv a povinností“ 

 
 

 Vlastní potřeby úřadu 
 

Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na MěÚ Moravská Třebová je možno 
hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury MěÚ Moravská Třebová 
 

• Integrace procesní architektury – ideálním typem integrace je integrovat na základě 
procesních definic, jejichž logika je držena mimo aplikační logiku. Digitální procesní 
model je nástrojem, integrujícím prostřednictvím jednoho jazyka požadavky 
odborníků (referenti) s informačním zázemím. 
 

• Integrace informační architektury – informační architektura MěÚ Moravská Třebová 
je heterogenní (viz. analýza). Proto je vhodný příklon k otevřeným standardům 
webových služeb. 

 

• Integrace organizační architektury – organizační architektura by měla být integrována 
na základě jednotného systému správy organizační struktury a digitálních identit 
(identity management systém) 

 
7.4.1.4. Základní integrační problémy MěÚ Moravská Třebová 

  

Základní integrační problémy jsou definovány níže: 
a) Neexistence procesního popisu na strategické a operativní úrovni a odpovídajícího 

digitálního procesního modelu 
b) Relativně volný svazek proprietárních a vzájemně neintegrovaných aplikací 
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c) Neexistence nástroje na správu organizační struktury a jí odpovídajících 
elektronických identit 

d) Neexistence integračního nástroje umožňujícího propojení s externími systémy 
 
Návrh variant řešení výše uvedených problémů je uveden níže:  
 
7.4.2. Porovnání konceptuálních variant řešení vnitřní integrace MěÚ Moravská Třebová 
 
Na základě typizovaného projektu jsou diskutovány varianty na těchto úrovních vnitřní 
integrace:  
 

7.4.2.1.  Technologické  
 

Funkční a Procesní pohled  
Variantou je čisté funkční řešení od jednoho dodavatele či otevřená aplikační krajina řízená 
digitálním procesním modelem. Doporučujeme dodržet funkční náplň vnitřní integrace 
v maximální možné míře a pokud možno prostřednictvím řešení, kde je procesní logika 
držena odděleně prostřednictvím technického procesního modelu a BPEL procesních popisů 

 
Datová část  

Variantou je integrovaný datový model (MDM) anebo integrace prostřednictvím webových 
služeb. Vzhledem k nákladnosti doporučujeme variantu webových služeb. 

 
SW architektura  

Variantou je uzavřená architektura od jednoho dodavatele anebo otevřená architektura na 
bázi SOA a standardů. Vzhledem k ochraně investic doporučujeme kombinaci obou variant.  

 
HW architektura  

Hardwarovou architekturu řeší komplexně technologické centrum (viz kapitola 7. 2)  
 

7.4.2.2.  Finanční  
Variantou je evoluční rozvoj stávajících informačních systémů nákupem nových modulů 
anebo radikální změna architektury z uzavřené na otevřenou prostřednictvím procesně 
definovaných služeb. Vzhledem k ochraně investic doporučujeme variantu evolučního 
rozvoje stávajících systémů rozšířenou o možnost procesního modelu podporovaného 
formulářovým systémem jako základu pro budování otevřené infrastruktury tak, aby bylo 
možné postupně realizovat integraci úřadu na bázi otevřených standardů (ideálně za 
podpory z OPLZZ) 
 

7.4.2.3.  Personální  
Variantou je zabezpečení integrace vlastními silami či prostřednictvím produktů externích 
dodavatelů. Vzhledem k personálním možnostem MěÚ Moravská Třebová doporučujeme 
využít podpory externích dodavatelů.  
 

7.4.2.4. Organizační  
Organizační zabezpečení (vlastní provoz či outsourcing) řeší technologické centrum.  
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Závěrečné doporučení:  

Na základě výše uvedeného a obecných požadavků typizovaného projektu (Výstupem 
projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, 
zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do 
jednoho uceleného informačního celku.  Projekt bude rovněž podporovat práci úředníků a 
zaměstnanců úřadů sjednocením jejich pracovního počítačového prostředí a také postupnou 
standardizací procesů vykonávaných jednotlivými orgány veřejné moci) je možno navrhnout 
ideální cílovou architekturu vnitřní integrace úřadu MěÚ Moravská Třebová takto 
 

 
      

   Obrázek č. 33: Architektura vnitřní integrace 

 
Tato architektura důsledně naplní požadavky typového projektu: 
 

• snížení administrativní náročnosti spojené s využíváním ICT a nastavení její optimální 
a efektivní správy  

• integrace všech SW komponent do uceleného systému s využitím TC a jejich 
nastavení dle procesů probíhajících žadatelem  

• existence vlastního portálu  
 
Tato architektura je cílovým plánem pro důslednou vnitřní integraci a pro transformaci MěÚ 
Moravská Třebová do podoby Smart Administration úřadu. 
 
Z hlediska aktuálního projektu „vnitřní integrace“ a po zhodnocení výše uvedeného pak 
doporučujeme (vzhledem k omezenosti finančních zdrojů) realizovat maximální efekt pro 
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úřad ve vazbě na cílovou architekturu -  variantu nákupu modulů k realizaci funkčních 
požadavků integrace od osvědčených dodavatelů rozšířenou o ESB a procesní modeler 
k postupnému budování otevřené integrační platformy SOA na MěÚ Moravská Třebová. Tato 
varianta vytvoří základ pro kvalitní integraci, ve vazbě na další procesy Smart Administration 
(chystané výzvy v OPLZZ) bude možno zpracovat procesní analýzu a katalog služeb a činností.  
 
Požadavky na systémy vnitřní integrace dle typizovaného projektu budou naplněny takto:  
 

o Systém řízení organizační struktury  
je zaměřen k definici jednoznačných systémových rolí v organizaci umožňujících jasné 
přičlenění k procesům, službám a jim odpovídajícím metrikám. Systém řízení organizační 
struktury umožní napojení na rozhraní do centrálního personálního systému Portál lidských 
zdrojů (projekt připravovaný MV a spuštěný k 1. lednu 2011) a tím i řízení přístupových 
oprávnění k procesně orientovaným službám a k případnému rozhraní registru práv a 
povinností 

 
o Systém řízení zdrojů  

jeho základem je digitální procesní model organizace definující způsob efektivního přičlenění 
procesních rolí lidským zdrojům a jejich práci s dalšími zdroji organizace (informační, 
majetkové, finanční). S digitálním procesním modelem je propojen subsystém systémového 
auditu na bázi „Smart Administration“ modelu, obsahujícímu klíčová měřítka pro měření 
výkonnosti, kvality a efektivity, jehož prostřednictvím je možno řídit organizační transformaci 
k efektivnímu využívání omezených zdrojů. Měřítka a jim příslušné hodnoty budou 
zobrazovány v graficky příjemném rozraní tak, aby i laikové mohli vyhodnocovat data o 
efektivitě zdrojů.  
 

o Systém řízení služeb  
vychází z výše uvedeného procesního modelu, který rozvíjí do podoby definic softwarových 
služeb, následně naplňovaných jednotlivými aplikacemi. K vlastní integraci je pak využívána 
integrační platforma, umožňující integraci front office (nabídka a odbyt) služeb, back office, 
dílčích agentových systémů, spisové služby a procesních workflow. Díky integrační platformě 
je možno komunikovat též s externími partnery v otevřených formátech softwarových služeb 
 

o Vnější integrace systému  
na základě integrační platformy je možno integrovat budoucí služby centrálních systémů, 
neboť integrační platforma zvládne všechny otevřené standardy k integraci. Je možno též 
integrovat i služby dalších organizací veřejné správy 
 

o Klíčové databáze systému  
klíčovou databází pro vnitřní integraci úřadu je databáze systémových metadat. Sémantika 
této databáze bude kompatibilní se sémantikou databáze registru práv a povinností a 
umožní tak integraci s tímto registrem. Databáze systémových metadat bude následně řídit 
další dílčí databáze jako například databázi pracovníků, databázi procesů a jim příslušných 
work-flow a odpovídajících pravidel (směrnice, zákony), databázi parterů, databázi služeb a 
databázi textových souborů (DMS systém)  
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7.4.3. Doporučení a upřesnění technického řešení vnitřní integrace 
7.4.3.1.  Architektura SOA a kompetenční model - jako základ pro otevřenou 

integraci 
 

Nosným základem integrace je SOA sběrnice (Enterprise Service Bus), jejímž jedním 
z hlavních parametrů bude její distribuovanost – tj. její velikost bude narůstat se zapojením 
každé další integrované komponenty, jednotlivé integrační prvky mohou být situovány 
v různých prostředích. Integrace je realizována na úrovni procesní (je možno realizovat BPEL 
instrukce), na úrovni aplikační (jsou zapojeny aplikace, které nabízejí své služby dalším 
aplikacím), dále na úrovni zapojení specifických zastaralých aplikací (Legacy) spravujících 
specifická data (tyto aplikace nemají obslužná rozhraní); poslední integrační vrstvou je pak 
zapojení jiných integračních prostředí „Service Busů“  
 
SOA sběrnice umožní dále zapojení všech relevantních komponent SOA architektury – 
obslužné registry a repository, infrastrukturní služby k zajištění bezpečnosti, specifické služby 
k zajištění správného toku zpráv v prostředí a služby k řízení procesů. SOA sběrnice bude 
v sobě obsahovat takto „katalog služeb“ – v ideálním případě dle standardního typového 
návrhu.  

 
Obrázek č. 34: ESB – Enterprise Service Bus 

 
 
SOA sběrnice je tedy hlavním integračním a komunikačním kanálem mezi dílčími subsystémy 
informačního prostředí města Moravská Třebová a mezi externími subsystémy. Díky 
otevřeným standardům Soap, BPEL, etc. bude možno komunikovat s externími systémy – 
především je uvažována replikace základních registrů, služby k výměně analytických dat mezi 
základními registry a agendovými službami, je též uvažováno o případné výměně work-flow 
konstruktů k definici transformace agentových služeb (tedy pokud budou tyto distribuovány 
v otevřených a obecně uznávaných formátech jako je například BPEL) či o synchronizacích 
work-flow s jinými systémy. V ideálním případě je v rámci otevřené architektury města 
Moravská Třebová uvažováno o sémantické kompatibilitě se službami externích systému 
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(zde všechny systémy veřejné správy – stát, kraj). Bohužel nejsou doposud známy technické 
podrobnosti (rozhraní) externích systémů státu (např. základních registrů – specificky 
registru práv a povinností); sémantika integračních služeb na tyto registry nebyla vůbec 
otevřena.    
 
Cestou ke koncepční  vnitřní integraci úřadu je vytvoření architektonického rámce pro 
budování a rozvíjení informačního prostředí a následné poskytování cílených informačních 
služeb kmenovým zaměstnancům. Informační prostředí je pojmem, označujícím kombinaci 
technologické infrastruktury a otevřených dílčích subsystémů, schopných nabízet efektivně 
uživatelům informačního prostředí konkrétní digitální služby (například SOA či digitalizační 
oblak – cloud). Klíčem k budování takového informačního prostředí je nalezení společného 
jazyka mezi IT zaměstnanci a kmenovými zaměstnanci využívajícími digitální služby. 
Navrhujeme, aby se tímto společným jazykem pro zaměstnance MěÚ stal jazyk procesního 
modelování – „Notace k modelování organizačních procesů“ - BPMN – Business Process 
Modeling Notation.  
 

 
 

 Obrázek č. 35: Schéma části procesu v BPMN 
 

7.4.3.2. Vlastní integrační řešení 
 

Vlastní řešení vnitřní integrace MěÚ Moravská Třebová se opírá o integrační komponenty 
umožňující obsluhu inteligentních formulářů jak občanem, tak úředníkem (portál), dále 
správu organizační struktury a jednotlivých elektronických identit a o nástroj na procesní 
modelování s podporou automatizace obsluhy namodelovaných procesů (Enterprise Service 
Bus) Cílová architektura projektu vnitřní integrace bude vypadat takto:  
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Obrázek č. 36: Architektura vnitřní integrace 

 
Cílová architektura projektu vnitřní integrace je otevřená a libovolně rozšiřitelná. Po 
vyhlášení projektu OPLZZ bude případně rozšířena o procesní mapu, katalog služeb a další 
integrační služby dle potřeb úřadu.  
 

7.4.3.3. Integrační komponenty 
 

K realizaci výše uvedené cílové architektury bude nasazen softwarový balíček založený na 
otevřených standardech SOA. Otevřenost této architektury umožní potenciálně integraci 
jakékoliv aplikace, které SOA standardy podporuje. Softwarový balíček se skládá z těchto 
komponent:  
 

o Portálové řešení pro správu formulářů 

Portálové řešení slouží k prezentaci poskytovaných služeb cílovým skupinám, včetně 
integrace na Portál veřejné správy. Navrhované portálové řešení bude plně vázat na 
centrální formulářový systém, čímž umožní:  
 

• udržovat knihovnu typových formulářů a popisu životních situací přenesené 
působnosti 

• použití takového typového formuláře a jeho on-line úpravu pro použití na lokální 
úrovni v konkrétním městě či obci (pokud to složitost formuláře dovolí) 

• vytvoření lokální modifikace formuláře a jeho uchování jako lokálního typového 
formuláře pro potřeby konkrétní obce, nebo města 

• vytvoření formuláře na lokální úrovni a jeho převzetí do typové knihovny  

• udržovat knihovnu formulářů a popisu životních situací – za samostatnou působnost 

• zajistit schopnost vytěžovat data prostřednictvím agendových systémů 
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• řízení přístupových práv 

• schvalování formulářů 

• zveřejňování formulářů na webu 
  

o Inteligentní formuláře 

V každé organizaci, kde se pravidelně používají papírové formuláře lze nasadit tzv. 
inteligentní formuláře. Tyto formuláře jsou založeny na otevřených standardních formátech 
a jejich nasazení či případná modifikace může probíhat téměř kdykoliv. S pomocí 
inteligentního formuláře je možné kontrolovat, omezovat vstupy/výstupy podle předem 
nadefinované logiky. Je možné, v rámci firemních procesů tyto procesy iniciovat a v jejich 
průběhu doplňovat informace. K návrhu a tvorbě inteligentních formulářů je možné využít 
designer, který má přehledné uživatelské rozhraní s řadou pokročilých funkcí usnadňujících 
jejich návrh. Samozřejmostí je i schopnost transformace existujících předloh papírových 
formulářů do jejich inteligentní elektronické podoby. 
Flexibilita inteligentních formulářů spočívá především v tom, že jejich nasazení nevyžaduje 
žádné změny stávajícího informačního systému. Využívání formulářů může být zaváděno 
postupně bez omezení provozu aplikačního software a databází. Nezanedbatelnou vlastností 
je i značné omezení chybovosti a vysoká míra automatizace zpracování. 
 
Mezi hlavní přednosti nasazení inteligentních formulářů patří zejména: 
 

• Snadný návrh a tvorba formulářů 

• Vysoká míra zabezpečení 

• Kontextová nápověda k jednotlivým polím 

• Možnost exportu do PDF 

• Automatizované načítání předdefinovaných (známých) údajů 

• Skrývání polí pro různé skupiny uživatelů 

• Možnost připojení příloh a elektronických podpisů 
 

Vybrané agendy podporované inteligentními formuláři 
 

Samostatné vnitřní procesy 
Tyto agendy pokrývají typická formulářová řešení na úřadech. Možnost jejich dalšího využití 
je v propojení s jinými agendovými systémy 

- interní sdělení 
- výkazy (práce, hodin, cest)  
- přehledy (cest, plateb, objednávek, práce) 
- výstupní listy 
- dotazníky (osobní, zaměstnance, uchazeče) 
- návrhy (přijetí, odměny, změny) 
- zápisy (porad, jednání, cesty) 
- registrace 
- oznámení a hlášení (zakázky, zadání, výsledků, soutěži, řízení) 
- žádosti o (půjčky, certifikát, příspěvek, dopravu) 
- dohody (provedení práce, pracovní činnosti)  
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Formuláře přenesené působnosti 
V rámci programu „Podaná ruka“ jsou zde základní agendy v elektronické podobě.   
 
Doprava 

- Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel  
- Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla   
- Oznámení o provozování taxislužby    
- Žádost o upuštění zbytku trestu ZRMV   
- Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění (RO)   
- Žádost o vrácení řidičského oprávnění (RO)   
- Žádost o výdej dat z registru řidičů   
- Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel   
- Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace    
- Žádost o stanovení místní přechodné úpravy provozu    
- Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti    
- Žádost o povolení uzavírky   
- Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace    
- Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu   
- Přihláška k registraci vozidla  

 
Životní prostředí  

- Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami   
- Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednot   
- Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových   
- Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových   
- Žádost o povolení k některým činnostem   
- Žádost o stavební povolení k vodním dílům   
- Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod    
- Žádost o povolení k užívání vodních děl   
- Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem   
- Žádost o udělení souhlasu   
- Žádost o vyjádření   
- Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla   
- Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami   
- Oznámení o užívání stavby vodního díla1   
- Ohlášení (udržovacích prací, obnovy vodního díla, stavební úpravy)   
- Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanu   

 
Stavební 

- Žádost o vydání regulačního plánu 
- Podnět k pořízení regulačního plánu 
- Žádost o územně plánovací informaci 
- Žádost o vydání rozhodnutí 
- Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 
- Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemku 
- Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 



      A-21 spol. s r. o.                                                              Studie proveditelnosti“ „Technologické centrum a  

elektronická spisová služba v území pro město Moravská Třebová“                                                               
                                                    

                                                                 
.                                                                                                                                                              Stránka 93 z 146 

- Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu 
- Ohlášení stavby 
- Žádost o stavební povolení 
- Oznámení stavby 
- Oznámení o užívání stavby 
- Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
- Oznámení změny užívání stavby 
- Ohlášení odstranění 

 
Zemědělství 

- Souhrnné údaje LHE za vlastníka   
- dočasně  trvale odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa   
- Žádost o vydání opatření k zabezpečení bezpečnosti osob a majetku   
- Žádost vlastníka lesa o prodloužení lhůty   
- Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu   
- Žádost o vydání souhlasu ke stavbě do vzdálenosti 50m od okraje lesa   
- Žádost o vydání souhlasu s trasou nadzemního a podzemního vedení pozemních 

komunikací, …  
 

Sociální 
- Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz motorového vozidla   
- Souhlas příspěvek na provoz vozidla   
- Plná moc příspěvek na provoz vozidla   
- Žádost motorové vozidlo   
- Souhlas motorové vozidlo   
- Plna moc motorové vozidlo   
- Žádost příspěvek na individuální dopravu   
- Souhlas příspěvek na individuální dopravu   
- Plná moc příspěvek na individuální dopravu   
- Žádost úprava bytu   
- Souhlas úprava bytu   
- Plná moc úprava bytu   
- Žádost o mimořádné výhody občany těžce postižené  

 
Integrace samosprávných formulářů 
Různé druhy samosprávných žádostí například 

- Žádost o pronájmu pozemku 
- Žádost o zapůjčení pozemku 
- Žádost o směně pozemku za pozemek 
- Žádost o přidělení čísla popisného 
- Žádost o vyjádření města ke stavbě 
- Žádost o uzavření smlouvy o svozu komunálního odpadu 

 
Nepřítomnost 
Veškerá zákonem daná nepřítomnost na pracovišti spojená v jedné žádance s možností 
provázání do docházkového systému 
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- Dovolená 
- Návštěva lékaře 
- Pracovní neschopnost  
- Náhradní volno 
- Svatba 
- a dalších 19 zákonných nepřítomností 

 
o Identity management 

Systém by měl umožnit sdílení stejných identit, jednotnou autentizaci a autorizaci pro více 
aplikací, musí být základnou pro řízení přístupu k ICT systémům zadavatele. 
Měl by sloužit jako univerzální platforma pro personalizaci práv uživatelů, založené na jejich 
rolích a adresářových službách. Umožnit zachování původního distribuovaného vlastnictví 
jednotlivých dat tvořících součást identity a definovat autoritativní zdroje těchto údajů. 
 
Adresářové služby by měly být distribuované a krosplatformní, tj. pracovat na více 
operačních systémech používaných v rámci ICT prostředí zadavatele. 
 
Systém by měl zajistit automatické poskytnutí personalizovaných služeb založených na 
identitě (tzv. User Provisioning) uživatelů vyplývajících z jejich rolí v organizaci. Tj. umožnit 
rychlé a automatické přidělení práv přístupu k síti a aplikacím podle organizačního a 
pracovního zařazení pracovníka při nástupu do organizace a stejně rychlé odebrání 
oprávnění při ukončení pracovního poměru. 
Automatizovat do maximální míry schvalovací proces (tzv. workflow) při žádosti uživatele o 
přidělení dalších práv přístupu, případně změně jeho organizační role. Podmínkou je 
obsáhnout celý životní cyklus uživatele v organizaci. 
 
Systém by měl respektovat současný a budoucí vývoj koncepce a standardů v oblasti správy 
identit. Měl by být vybaven bezpečným systémem auditu, tj. záznamu všech událostí, 
jejich sledováním a reportingem. Audit by měl být integrovatelný s databázemi zadavatele. 
 
Automatizace řešení běžných potíží s autentizačními údaji a praxí uživatelů, tzv. 
samoobsluhu v oblasti hesel a doplňujících osobních údajů (Password and User Self Service). 
 

o Kompetenční registry a rozhraní na Základní registry 

Kompetenční registry slouží k zajištění identifikace kompetencí jednotlivých funkčních míst 
v rámci organizační struktury. Organizační struktura je modelována hierarchicky. Doména je 
rozdělena do dvou základních částí. První entita je Organizační jednotka, druhá funkční 
místa. Organizační struktura je vizualizována pomocí grafické komponenty s možností 
editace. Obě entity jsou vzájemně propojeny, organizační jednotka je v přímé relaci na 
subjekty organizace. Funkční místa evidují konkrétní pracovní místa organizace s propojením 
na kompetence. Kompetenční registry jsou propojené s procesní mapou úřadu.  
 
Kompetenční registry dále zajistí napojení systému na registr práv a povinností tak, že 
autorizuje úředníka z pohledu jeho role a oprávnění této role k výkonu konkrétní agendy dle 
Katalogu působností orgánů veřejné moci, jako součásti Registru práv a povinností. 
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Samozřejmě, že při práci se základními registry nebude ve většině případů úředník provádět 
autorizaci, identifikaci a autentizaci občana jehož žádost bude vyřizovat z osobních dokladů 
neboť žádost vyřizuje na základě elektronicky podaného formuláře, ale bude tato ověření 
provádět vůči jednotlivým základním registrům (např. zda osoba existuje v registru obyvatel, 
zda je osobou vyvíjející ekonomickou činnost v registru osob, na jaké adrese bydlí či sídlí v 
registru územní identifikace adres a nemovitostí a také zda některým rozhodnutím orgánu 
veřejné moci nedošlo ke změně některých referenčních údajů) právě v rozsahu svého 
zákonného oprávnění se na tyto referenční údaje dotazovat, tedy na základě stanovené role 
ve veřejné správě.  Proto bude připravena definice a klasifikace rolí tak, aby bylo možné tyto 
role zanést do Registru práv a povinnosti pro pokrytí všech činností vykonávaných 
v agendách. Následně dle těchto rolí budou upraveny procesy uvnitř úřadu a v návaznosti 
dále i informační systémy úřadu nezbytné k zabezpečení těchto procesů. 
 

Hlavní subsystémy Základních registrů jsou:  
 

• informační systém základních registrů (ISZR) 

• základního registru práv a povinností (RPP) 

• základního registru obyvatel (ROB) 

• základního registru osob 

• základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) 

• převodníku identifikátorů fyzické osoby (ORG) 

• a agendových informačních systémů (AIS), které Základní registry využívají 
 
Agendové informační systémy mezi sebou a se základními registry komunikují 
prostřednictvím informačního systému základních registrů za využití převodníků 
identifikátoru fyzických osob (ORG) 
 
Identifikace základních procesů RPP s vazbou na integrační prostředí: 
 
Využívání dat Základních registrů a Agendových informačních systémů - Procesy 
inicializované agendami, zajišťující výdej referenčních nebo doplňujících údajů z RPP, dalších 
ZR a AIS RPP. 
 
Plnění základních registrů daty - Procesy inicializované Editorem referenčních dat RPP na 
základě požadavku právnické nebo fyzické osoby, jejichž výsledkem je zavedení, změna nebo 
zrušení referenčních údajů v registru RPP. 
 
Výkon Agend mimo ZR - Výkon veřejné moci orgány veřejné moci pomocí nástrojů AIS RPP. 
Tento proces je nepřímo podporován službami, které RPP poskytuje, výstupy z tohoto 
procesu mohou tedy být impulsem pro procesy RPP (dotazy na referenční data).  
 
Ohlášení Agendy - Proces ohlášení agendy v působnosti orgánů veřejné moci ministerstvu 
(správci). 
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Registrace Agendy - Proces registrace (správcem) úspěšně ohlášené agendy do RPP, jehož 
výsledkem je editace údajů v Katalogu agendových rolí (zápis, změna, zrušení). 
 
Oznámení působnosti v Agendě - Proces ohlášení orgánu veřejné moci k vykonávání 
působnosti v registrované agendě ministerstvu. 
 
Registrace působnosti v Agendě - Proces registrace orgánů veřejné moci, které vykonávají 
agendu k zaregistrované agendě, jehož výsledkem je editace údajů v Katalogu agendových 
rolí a Matici oprávnění (zápis, změna, zrušení). 
 
Všechny procesy RPP jsou modelovány v notaci BPMN.  
 

o BPMS, BPEL Engine  

Business process management – (management procesů) je metoda zaměřená na identifikaci, 
analýzu podnikových procesů, jejich aktivit a omezení mezi nimi. Proces je pak možné 
definovat jako posloupnost aktivit, omezení či pravidel, která proces parametrizují a řídí tak 
jeho tok. Ve smyslu SOA architektury lze tedy proces chápat jako skutečnost (např. výrobek, 
služba), která je vizualizována pomocí tzv. BPMN – Business process modeling notation. 
BPMN je tedy grafická notace, která slouží k modelování procesů. Obsahuje řadu grafických 
objektů, které jsou v BPMN diagramu uspořádány do jakési sítě a jsou tak velmi dobře 
čitelné. Každý objekt má jasně definovaný tvar a sadu vlastností (barvy, písmo), které je 
možné uživatelsky upravovat. Předností BPMN je především jednoduchost a současně 
schopnost modelování pokročilých a složitých podnikových procesů. Hlavním úkolem BPMN 
je definice, jak převést jednotlivé elementy a sekvence elementů procesu do spustitelné 
podoby. Je důležité poznamenat, že v rámci BPMN definice je možné mapovat již existující 
služby, např. webové služby, jejichž výstupy (zprávy) jsou v rámci procesu využívány. 
 
Za spuštění a vykonání procesů je pak zodpovědný BPEL – Business Process Excecution 
Language. Volně by se dalo přeložit jako jazyk pro vykonávání podnikových procesů. Jeho 
nasazení pro webové služby se nazývá WS-BPEL (BPEL4WS). BPEL je jazyk založený na XML. 
BPEL proces je zpravidla využíván na straně serveru tzv. BPEL engine, který je zodpovědný za 
jeho provedení. Zpracovává inicializaci, spouští jednotlivé webové služby a ukončuje proces 
dle jeho BPMN definice.  
 
Proces, který je popsán pomocí BPMN notace vypadá jako sekvence grafických objektů, které 
jsou vkládány to tzv. poolů. Pool by se dal volně přeložit jako plavecká dráha, která v tomto 
smyslu reprezentuje buď určitou roli, nebo rozhraní. V případě rozhraní můžeme uvažovat 
např. front-end aplikaci, která proces iniciuje, nebo webovou službu, která komunikuje 
s procesem formou zpráv. V případě rolí je to přesná definice kompetencí k vykonání určité 
činnosti. Poolů i rolí může teoreticky existovat neomezený počet. V rámci zachování 
přehlednosti je však třeba procesy sestavovat tak, aby věrně odrážely skutečnost při 
zachování určitého stupně přehlednosti. K tomu slouží aparát BMPN, který nabízí i možnosti 
vnořování procesu do jiného procesu apod.  
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Obrázek č. 37: Vzorový proces zpracovaný pomocí notace BPMN 
 
Na obrázku je zobrazen proces zapsaný v BPMN. Na provedení procesu se podílí tři role: 
Role1, Role2 a Role3. Proces je odstartován událostí vyvolanou přijetím zprávy – symbol 
kolečka s obálkou. Po provedení této události je Role1 zodpovědná za provedení úkolu 
Task1. Po dokončení Task1 zahájí Role2 a současně Role3 provádění Task2 a Task3. Tyto 
úkoly jsou prováděny paralelně – symbol kosočtverce s černým křížem. V okamžiku kdy 
proběhne synchronizace, tj. jsou provedeny Task2 i Task3 je proveden Task4 a proces končí 
zasláním zprávy – symbol kolečka s černou obálkou.  
 
Procesní model slouží jako integrační nástroj ve dvojím smyslu: 

• Integrace mezi laiky a informatiky k přesné definici procesního toku 

• Integrace mezi proprietárními software na základě jasně definovaných pravidel 
výměny dat.  

 
o Enterprise Service Bus + Registry UDDI 

Webová služba je sebepopisující, zcela samostatná, modulární jednotka aplikační logiky, 
která poskytuje určitou business funkcionalitu jiným aplikacím prostřednictvím internetu. 
Aplikace přistupují k webovým službám prostřednictvím všeobecně rozšířených webových 
protokolů a datových formátů (HTTP, XML), aniž by se musely starat o to, jak je daná služba 
implementována. Webové služby mohou být kombinovány a párovány s jinými webovými 
službami, aby prováděly řízení rozsáhlejších informačních toků nebo business transakce. 
 
UDDI znamená snahu o vytvoření systému pro dynamické vyhledávání, připojování a 
využívání webových služeb business aplikacemi. Cílem UDDI je přitom poskytnout uživateli 
jak klasická data (především informace o poskytovateli služby), tak metadata (způsob použití 
služby). To se realizuje tzv. UDDI protokolem, který je základem uvedeného standardu. 
Protokol je založen na verzi protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol), též označované 
jako "XML Protocol messaging specifications", jejímž tvůrcem konsorcium W3C 
 
UDDI funguje na principu registrace webových služeb jejich poskytovateli.  
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Vyhledávání v UDDI lze provést jak podle názvu a dalších charakteristik organizace či 
verbálního popisu služeb, tak podle vymezeného typu služby. K dispozici je jak webové, tak 
programové (služební) rozhraní vyhledavače pracující na protokolu SOAP. UDDI ovšem 
nepředepisuje žádný formát či metodiku pro popis vlastního rozhraní nabízené webové 
služby. Může se jednat o prostý text, vlastní (uživatelské) XML schéma, nebo kód ve WSDL 
(Web Services Description Language) 
 
ESB – Enterprise Service Bus – k plnohodnotné implementaci SOA architektury je potřeba 
instrument, který tuto architekturu bude řídit. Zcela určitě tedy SOA architektura není 
dostačující v podobě elementárních webových služeb a jejich adresace v podobě UDDI. 
Výsledkem takovéto architektury by byla mnohostranná peer-to-peer komunikace služeb, 
které by si vzájemně předávali zprávy. Musí tedy existovat jakási představa – koncept jak 
tyto služby řídit a propojovat – toto jak na elementární úrovni tak obecně z hlediska celého 
informačního systému. Tímto propojovacím místem je právě zmiňovaná ESB – Enterprise 
Service Bus 
 

 
Obrázek č. 38: Integrace služeb bez použití ESB 

 

 
 

Obrázek č. 39: Integrace služeb s použitím ESB 

 
Integrační prostředky jsou ideálně využitelné v kombinaci s měkkými projekty z výzev OPLZZ.  
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Pilotní integrační služba – vznik pracovního poměru 

 
K využití navrhované architektury je třeba realizovat pilotní integrační službu. 
 

                
 

Obrázek č. 40: Realizace integrované služby  

 
Tato služba bude demonstrovat užitečnost a efektivitu obslužné mezivrstvy mezi případným 
procesním modelem a technickou vrstvou dat a aplikací. Jako pilotní službu volíme službu 
„Vznik pracovního poměru“. Tato služba je velmi užitečná pro vytvoření elektronické identity 
zaměstnance, která je potřebná k elektronické obsluze formulářů a případné vazbě do 
Registru práv a povinností.  
 
Služba „Vznik pracovního poměru“, je službou nejvyšší úrovně a splňuje formální náležitosti 
vzniku pracovního poměru.  
 
Tato služba zabezpečuje: 

a) vytvoření identity uživatele 

• uložení atributů uživatele v připravené struktuře LDAP serveru 

• provázání na Identity Management 
b) začlenění uživatele do organizační struktury 

• provázání se subjektem (fyzická osoba) 

• přiřazení funkčního místa 
 
Dalším vývojovým stupněm je vytvoření samostatného procesu tvorby identity, která bude 
podprocesem reálného procesu – vznik pracovního místa. Tento proces bude navržen tak, 
aby odrážel skutečnou architekturu informačního systému včetně komponent LDAP, a 
nástroje pro editaci organizační struktury včetně funkčních míst. 
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Obrázek č. 41: Proces vzniku identity zaměstnance 

 
 Níže je pak uvedena karta Procesu „nástup do pracovního procesu s příslušnými atributy:  
 

Číslo popisu: ID_POP_OVS_16_02 

Verze: - Platí od: 1. 1. 2010 

Číslo procesu: OSV 16 

Název procesu: Pracovní poměr - 2) nástup 
 

Kroky procesu: 

Číslo 
kroku: 

Krok procesu (Role) Vstupy / Výstupy - Dodavatel / Zákazník 

26. b 2) nástup 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Formulář Z_OVS_15 - NÁSTUP - NÁVRH - 
obsazení místa k zveřejnění VŘ (vedoucí ORJ)  

1 

Vyplnění žádosti o obsazení 
FM a předložení tajemníkovi 
ke schválení (vedoucí ORJ) 

Výstup/y 
(Zákazník) 

Žádost (tajemník)  
pokračuje procesem: "OVS 16 -03 - Výběrové 
řízení na zaměstnance "  
nebo dalším bodem  - pokud se výběrové 
řízení nebude vyhlašovat 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Z_OVS_24 - NÁSTUP - Žádost o přijetí do 
pracovního poměru (OVS - personální 
referent, úspěšný žadatel) 

2 

Převzetí a kontrola "Žádosti o 
přijetí do pracovního poměru" 
(OVS - personální referent) 

Výstup/y 
(Zákazník) 

Kompletní a zkontrolovaná Z_OVS_24 - 
NÁSTUP - Žádost o přijetí do pracovního 
poměru (tajemník) 

3 
Vyhodnocení odborné praxe + 
výpočet platového stupně 
(referent OVS - PaM) 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Dosažená kvalifikace, odpracovaná doba 
Z_OVS_23 - NÁSTUP - Výkaz o vzděl a 
odborné praxi (zaměstnanec) 
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Výstup/y 
(Zákazník) 

Přiřazená platová třída (referent OVS - PaM, 
zaměstnanec) 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Z_OVS_24 - NÁSTUP - Žádost o přijetí do 
pracovního poměru (referent OVS - PaM) 

4 

Schválení žádosti o přijetí do 
pracovního poměru (tajemník) 

Výstup/y 
(Zákazník) 

Schválená Z_OVS_24 - NÁSTUP - Žádost o 
přijetí do pracovního poměru (referent OVS - 
PaM) 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Z_OVS_23 - NÁSTUP - Výkaz o vzděl a 
odborné praxi 
Z_OVS_21 - NÁSTUP - Vstupní lékařská 
prohlídka 
Z_OVS_24 - NÁSTUP - Žádost o přijetí do 
pracovního poměru  
pokračuje procesem: "OVS 22 - Zabezpečení 
lékařských prohlídek" 

5 

Formuláře k nástupu - s 
podpisem příslušného 
vedoucího odboru 
(zaměstnanec, referent OVS - 
PaM,…) 

Výstup/y 
(Zákazník) 

Vyplněné formuláře (referent OVS - PaM) 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Z_OVS_16 - NÁSTUP - Osobní dotazník 
Z_OVS_17 - NÁSTUP - Souhlas nevyplacením 
platu před dovolenou 
Z_OVS_12 - NÁSTUP - CESTNE PROHLASENI 
neurednik ZAKONIK PRACE 
Z_OVS_13 - NÁSTUP - CESTNE PROHLASENI 
urednik dle z_c_312_2002 
Z_OVS_18 - NÁSTUP - Souhlas se zveřejněním 
- narozeniny 
Z_OVS_19 - NÁSTUP - SOUHLAS SE 
ZVEŘEJNĚNÍM E-mail 
Z_OVS_20 - NÁSTUP - Tiskopis k pořízení a 
použití fotografie zaměstnance 
Z_OVS_83  - Souhlas ke srážkám ze mzdy 
(stravenky) 

6 

Další nástupní formality - 
vyplnění potřebných 
formulářů (zaměstnanec, 
referent OVS - PaM,…) 

Výstup/y 
(Zákazník) 

Vyplněné formuláře (referent OVS - PaM) 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Z_OVS_24 - NÁSTUP - Žádost o přijetí do 
pracovního poměru (tajemník MmM) 

7 

Zpracování pracovní smlouvy a 
dodatku k pracovní smlouvě / 
jmenovacího dekretu (referent 
OVS - PaM) 

Výstup/y 
(Zákazník) 

Pracovní smlouva / jmenovací dekret k 
podpisu (tajemník MmM) 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Pracovní smlouva / jmenovací dekret k 
podpisu (referent OVS - PaM) 

8 

Podpis pracovní smlouvy / 
jmenovacího dekretu 
tajemníkem (tajemník MmM) Výstup/y 

(Zákazník) 

Podepsaná pracovní smlouva / jmenovací 
dekret (referent OVS - PaM) 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Podepsaná pracovní smlouva / jmenovací 
dekret (tajemník) 

9 

Zabezpečení podpisu pracovní 
smlouvy / jmenovacího 
dekretu zaměstnancem 
(referent OVS - PaM) 

Výstup/y 
(Zákazník) 

Podepsaná pracovní smlouva / jmenovací 
dekret (zaměstnanec / referent OVS -PaM) 

10 
Vydání zaměstnanecké karty 
(referent OVS - PaM) 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Požadavek na vydání karty /elektronicky - e-
mail/ na příslušného referenta OIS (OVS - 
personální referent) 
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Výstup/y 
(Zákazník) 

Podpis vydání karty v příslušné evidenci 
(zaměstnanec) 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Přidělené funkční místo, přiřazená platová 
třída (referent OVS - PaM) 

11 

Vyplnění a podpis formuláře 
"Popis pracovní funkce" 
(zaměstnanec + vedoucí ORJ) Výstup/y 

(Zákazník) 

Z_OVS_26 - Popis pracovní funkce (referent 
OVS - PaM) 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Důležité informace pro nové zaměstnance 
(OVS - personální referent) 

12 

Důležité informace pro nové 
zaměstnance (OVS - 
personální referent) 
- Předání a podpis Důležité 
informace pro nové 
zaměstnance vč. předání 
Uživatelské příručky - telefony 
a Výplatního kalendáře pro 
příslušný kalendářní rok 

Výstup/y 
(Zákazník) 

Podepsaní Z_OVS_14 - NÁSTUP - Důležité 
informace ZP 
(zaměstnanec, OVS - personální referent) 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Nástup do pracovního poměru (zaměstnanec) 

13 

Proškolení z oblasti 
informačních systémů (OIS - 
referent) 

Výstup/y 
(Zákazník) 

Proškolený zaměstnanec v oblasti IS 
(zaměstnanec) Potvrzení Žádosti o přijetí 
(referent OVS - PaM) 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Osobní dotazník a další formuláře převzaté 
při nástupu (referent OVS - PaM) 

14 

Zavedení do IS (referent OVS - 
PaM) 

Výstup/y 
(Zákazník) 

Záznam v IS (personálně mzdový úsek) 

 
Volání služby Identity 
Management přes ESB 

 

a) vytvoření identity uživatele 

•uložení atributů uživatele v připravené 
struktuře LDAP serveru 

•provázání na Identity Management 
b) začlenění uživatele do organizační 

struktury 

•provázání se subjektem (fyzická osoba) 

•přiřazení funkčního místa 

Vstup/y 
(Dodavatel) 

Vyplněné nástupní formuláře (zaměstnanec) 

15 

Vytvoření osobního spisu 
zaměstnance (referent OVS - 
PaM) 

Výstup/y 
(Zákazník) 

Osobní spis (referent OVS - PaM) 
pokračuje procesem: "OVS 16 -04 - Adaptační 
proces" "OVS 16 - 05 - Průběh pracovního 
poměru"  

 
Obrázek č. 13: Orientační popis procesu  
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7.4.3.4. Konkretizace a kritéria pro výběrové řízení 

 

K zajištění vnitřní integrace nebudou třeba žádné hmotné dodávky, neboť systém vnitřní 
integrace se skládá se software a integračních služeb. 
 
V rámci veřejné zakázky bude poptáván softwarový balíček a základní implementační služby 
na zajištění vnitřní integrace MěÚ Moravská Třebová pro 83 uživatelů.  
 
V režimu multilicence budou poptávány tyto komponenty: 
 

• Kompetenční registry a rozhraní na základní registry s níže uvedenými vlastnostmi: 
o Hierarchický model organizační struktury včetně vizualizace 
o Identifikace funkčních míst v rámci organizační struktury 
o Evidence rolí funkčního místa  
o Evidence kompetencí jednotlivých rolí 
o Propojení na procesní mapu úřadu 
o Kompatibilita s rolemi základních registrů 
o Mapování role na registr práv a povinností 
o Mapování osoby do registru práv a povinností 
o Mapování služeb registru práv a povinností 

 

• BPMS a BPEL Engine (Systém modelování procesů a nástroj automatizace procesů) s 
níže uvedenými vlastnostmi 
o Schopnost modelování procesů 
o Podpora modelovacího standardu BPMN 2.0 
o Podpora tvorby kódu BPEL 2.0 k automatizaci procesů 
o Architektura J2EE na serverové straně k exekuci procesů 
o Podpora BPEL4People standard 

 

• ESB (obslužná softwarová sběrnice) s níže uvedenými vlastnostmi 
o Distribuovaná univerzální architektura 
o Modulární stavba založená na zásuvných modulech 
o Řízení služeb prostřednictvím politik 
o Podpora standardů SOA architektury: 

� Vnitřní architektura: Java EE (5.6), Java SE (5,6), .Net (3.0,3.5), JBI (1.0 FR), J2C 
(1.5), JMX (1.2) 

� Bezpečnost: SAML (1.1), WS-Security (1.0),XKMS (2.0), JAAS, XML Sig (RFC 3275), 
XML Encryption 

� Integrační infrastruktura (WSDL 1.1), UDDI (3.0.2), BPEL (2.0), WS-Interoperability 
(1.1), BPEL (2.0), JDBC (2.0), LDAP (V3) 

� Výměna zpráv SOAP (1.1), HTTP (1.1), JMS (1.1), SSL/TSL (3.0), JAXB (2.0) 
 
Dále součástí balíčku budou tyto komponenty pro 83 uživatelů:  
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• Server pro portálovou prezentaci, správu a oběh formulářů s níže uvedenými 
vlastnostmi:  
o Spravovat stávající agendu formulářů „přenesené působnosti“ 
o Otevřenost systému -  XML komunikace 
o Integrace návazných systémů (IDM, spisové služby, personalistika, ekonomické sw, 

atd.) 
o Centrální správa formulářů  
o Snadné zavádění procesů  
o Schvalování ve složitých procesech  
o Účinný sběr korektních dat  
o Dohled nad oběhem dat  
o Ověřování informací a přesné rozhodování  
o Archivace a automatizace  procesů  
o Nezměnitelnost vyplněných údajů pomocí zabezpečení parciálními elektronickými 

podpisy 
o Avíza pomocí běžného emailu a to i anonymním uživatelům  

 

• Inteligentní formuláře a nástroj na jejich tvorbu s níže uvedenými vlastnostmi:  
o nástroj pro návrh šablon ve formě formulářů a vytváření vlastních formulářů pro 

shromažďování dat 
o nástroj pro vyplňování formulářů 
o SW musí umožnit odeslání vyplněného formuláře na webový server (HTTP/HTTPS, 

SOAP a GovTalk), dále jako příloha e-mailu a musí umožnit vytvoření a vypravení 
datové zprávy podle z. č. 300/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů s umístěním 
vyplněného formuláře jako přílohy k této datové zprávě . 

o SW musí mít kontrolu dat již při vyplňování formulářů a pomoc při vyplňování s 
kontextovou nápovědou (automatické výpočty, kontrola pravopisu v češtině)  

o možnost převodu formulářů do PDF formátu 
o tisk formulářů na tiskárnu 
o dynamické číselníky a skripty  
o WYSIWYG návrh šablon a rychlé nasazení  
o SDK pro ovládání z třetích aplikací  
o upozorňování uživatelů na novou verzi formuláře v případě změny formuláře 
o zálohování a evidenci formulářů 
o možnost dalšího použití SW k elektronickému zpracování formulářů v resortních IS 
o grafická podoba zpracovávaných dokumentů musí vycházet z otevřeného formátu 

standardu XSL:FO (http://www.w3.org/TR/xsl/) s podporou stránkového formátování 
dokumentů, včetně podpory uživatelsky definovaných rozměrů stránek (obálek, 
formátů větších formátů např. A3 apod.). Souborový formát zpracovávaných 
dokumentů by měl umožňovat uložení v komprimovaném formátu.  

o Elektronický podpis - SW musí podporovat možnost podepsání dokumentu podle 
standardu XML Signature (http://www.w3.org/Signature/) 

 

• Nástroj na správu digitálních identit s níže uvedenými vlastnostmi:  
o bezpečná kryptovaná databáze s vyspělou adresářovou službou (Directory Services) 
o funkce replikace adresářové služby 
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o synchronizace adresářové služby v reálném čase 
o aktualizací na binární bázi (rychlý přenos změněných dat, tzv. delta synchronizace) 
o umožňuje sdílení stejných identit, jednotnou autentizaci a autorizaci pro více aplikací 
o je základnou pro řízení přístupu 
o je univerzální platformou pro personalizaci práv uživatelů, která je založená na rolích 

uživatelů 
o pro agregaci dat používá metaadresářových služeb (Metadirectory Services), které: 
o soustřeďují data vzniklá ve více systémech a vytvářejí bohatou a úplnější identitu 

jednoho každého uživatele 
o umožňují zachování původního distribuovaného vlastnictví jednotlivých dat tvořících 

součást identity a definují autoritativní zdroje těchto údajů 
o jsou distribuované a krosplatformní, tj. pracují na více operačních systémech 

používaných v rámci organizace 
o Ke snížení administračních nákladů zajišťuje automatické poskytování 

personalizovaných služeb založených na identitě (User Provisioning) uživatelům, 
vyplývajících z jejich rolí v organizaci, tj. 

o umožňuje rychlé a automatické přidělení práv přístupu k síti a aplikacím podle 
organizačního a pracovního zařazení pracovníka 

o automatizovat do maximální míry schvalovací proces (workflow) při žádosti uživatele 
o přidělení dalších práv přístupu, případně změně jeho organizační role. Výhodou je 
možnost definice logiky těchto postupů pomocí intuitivního, vizuálního nástroje 

o obsáhnout tak celý životní cyklus uživatele v organizaci (User Lifecycle Management) 
o Automatizace řešení běžných potíží s autentizačními údaji a praxí uživatelů, tzv. 

samoobsluha v oblasti hesel a doplňujících osobních údajů (Password and User Self 
Service) 

 
Dále bude dodána pilotní integrační služba „Vznik pracovního poměru“ integrující jednotlivé 
komponenty softwarového balíčku a procesem „Nástup do pracovního procesu“ 
 
Dodávaný softwarový balíček umožní: 

• Zajištění integrace na základě tří integračních bodů: 
o Integrační bod č. 1 – úprava elektronické spisové služby ve vazbě na Informační 

systém datových schránek a na elektronizaci procesů uvnitř úřadu 
o Integrační bod č. 2 – nastavení pravidel pro autorizaci, identifikaci a autentizaci 

konkrétního úředníka: 
o Integrační bod č. 3 – komunikace se základními registry 

• Zajištění jednotné správy organizační struktury: 

• Zajištění vazby na registr práv a povinností 

• Zajištění portálu pro správu formulářového systému umožňujícího komunikaci 
s portálem veřejné správy a s centrálním formulářovým systémem 

• Zajištění možnosti modelovat proces a tento následně automatizovat pomocí Enterprise 
Service Busu 
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7.4.3.5.  Položkový rozpočet pro vnitřní integraci 

 

  1 2 3 4 5 6 Celkem 

Portálové řešení  260           260 

Inteligentní formuláře  120           120 

Identity management 250           250 

Kompetenční registry + vazba RPP 320           320 

Procesní modeler, ESB a služba 210           210 

Implementace vnitřní integrace 159           159 

Investice celkem 1319           1319 

z toho náklady ORP             0 

Technická podpora VIÚ   80 80 80 80 80 400 

Technická podpora eSSl celkem             0 

Údržba, energie, etc..             0 

Mzdy             0 

Provoz celkem              400 

Náklady celkem              1719 

z toho náklady ORP             400 

 
Tabulka č. 14: Rozpočet vnitřní integrace (v tis. Kč) 

 

7.4.4. Postup při vnitřní integraci a její provozní zajištění  
 
Vnitřní integrace je kontinuálním procesem, založeným na integraci informačního systému 
s procesy úřadu. Výše navržený projekt je základem pro vnitřní integraci, jeho provozní 
zajištění se kryje s provozním zajištěním technologického centra. Softwarový balíček bude 
implementován v základním režimu: 
 

• V kompetenčních registrech bude vymodelována organizační struktura a budou 
nastavena funkční místa 

• Identity management systém bude napojen na Active Directory a budou vytvořeny 
digitální identity pro funkční místa 

• Bude implementován ESB  

• Bude implementován portálový formulářový server a nastavena základní řada 
inteligentních formulářů 

• Bude implementován Procesní modeler a BPEL Engine 

• Bude modelován proces „Nástup do pracovního procesu“ v notaci BPMN na základě 
šablony konkrétně pro město Moravská Třebová a následně bude tento proces 
implementován do prostředí BPEL Engine s využitím kompetenčních registrů, 
inteligentních formulářů, identity managementu, ESB a formulářového portálu 

• Výše uvedený integrační softwarový balíček bude propojen s Registrem práv a 
povinností 

 

Výše uvedená integrace a automatizace procesu může být realizována i na jiných procesech 
úřadu. K tomu je nezbytné mít zmapovány všechny procesy na operativní úrovni ve 
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standardu BPMN 2.0. Za tímto účelem je vhodné využít případnou výzvu z OPLZZ a operativní 
procesní model vytvořit.   

8. Organizace a režijní náklady 
8.1. Organizační model investiční fáze 
 
Garantem projektu a investorem projektu je město Moravská Třebová. Projekt TC_MT slouží 
k vybudování technologického zázemí pro poskytování digitálních služeb v správním obvodu 
ORP Moravská Třebová a to především k poskytování služeb eSSL k  obsluze datových 
schránek města Moravská Třebová, zřizovaných organizací a obcí ve správním území ORP 
Moravská Třebová. K zajištění výše uvedeného bude zorganizováno výběrové řízení na 
komponenty technologického centra, spisovou službu a komponenty vnitřní integrace úřadu. 
Výběrová řízení jsou organizována investorem městem Moravská Třebová.  
 

8.2. Provozní model 
 
Provozovatelem projektu (technologického centra) je město Moravská Třebová. Provozní 
fáze je především financována ze zdrojů provozovatele, partneři si financují provoz v případě 
pořízení separátních licencí spisové služby. Vlastní provoz zajišťuje a plně za něj zodpovídá 
externí dodavatel (outsourcer) na základě smlouvy o poskytování outsourcingových služeb 
(SLA).  
 

8.3. Role organizací, výběrová řízení, směrnice a právní opatření 
 
Na projektu se bude účastnit řada subjektů v různých rolích. Jsou to především: 
 

• Investor a provozovatel: Město Moravská Třebová  

• Partner využívající služby:  
o Obce ve správním území ORP Moravská Třebová (podrobněji viz kapitola 4) 
o Zřizované organizace města Moravská Třebová (podrobněji viz kapitola 4) 
o Případné další subjekty v městě Moravská Třebová připojující se 

k technologickému centru (v pozdějších fázích) 

• Partner projektu: Pardubický kraj (Koordinace TC v kraji, přenosy dat, etc.) 

• Spoluiniciátor projektu: Česká republika, specificky MV ČR 
 

Výběrová řízení bude pořádat investor a provozovatel projektu dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění a dle platného vnitřního předpisu - směrnice pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. K provozu TC_MT bude přijata směrnice s níže 
uvedenou osnovou:  

• Stručný popis TC_MT, jeho rozsahu, umístění, napojení na externí systémy, jeho 
funkčnosti. 

• Funkce (role) zavedené v TC_MT pro výkon správy bezpečnosti IS a činnosti, které 
zajišťují. 

• Postup pro zařazení osoby do seznamu oprávněných osob a pro její vyřazení, kdo o 
zařazení/ vyřazení rozhoduje, kdo vede seznam uživatelů. 
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• Jmenný seznam uživatelů/správců, s uvedením přístupových práv konkrétních osob 
(skupin uživatelů) k objektům IS/TC_MT. 

• Schválená základní konfigurace, umístění jednotlivých komponent TC_MT, odpovědnost 
za dodržování konfigurace HW a SW, systém řízení konfigurace (schvalování změn, 
aktualizace). 

• Fyzické zabezpečení TC_MT. 

• Pravidla pro správu auditních a provozních záznamů IS TC. 

• Procedury vztahující se k provádění údržby HW a SW TC. 

• Postup při haváriích TC: Pro případ havárie (způsobené například chybou obsluhy, 
poruchou techniky nebo živelní pohromou), musí být, zejména: 
o Stručně a jasně popsán sled činností pracovníka při dané události, 
o V bezpečnostních směrnicích musí být uvedena: 

� činnost následující ihned po havárii, vedoucí k minimalizaci škod, 
� činnost, která vede k likvidaci následků havárie a která obsahuje konkrétní 

pracovní postup se jmény a způsobem vyrozumění a dosažení pracovníků 
povolávaných na pracoviště, 

� způsob zálohování informačního systému, 
� způsob zajištění servisní činnosti, 
� způsob zajištění nouzového provozu informačního systému s vyjmenováním 

minimálních funkcí, které musí být zachovány. 
o Pro provoz prostředků technické bezpečnosti tj. elektrické zabezpečovací 

signalizace, elektrické požární signalizace apod., odkaz na příslušné směrnice. 
o Procedury pro kontrolu personálu údržby a jiného podpůrného personálu, který 

může potřebovat přístup do oblasti, v níž je umístěn IS TC nebo vzdálené pracovní 
stanice a terminály. 

o Zodpovědné osoby pro jednotlivé oblasti bezpečnosti a provozu 



      A-21 spol. s r. o.                                                              Studie proveditelnosti“ „Technologické centrum a  

elektronická spisová služba v území pro město Moravská Třebová“                                                               
                                                    

                                                                 
.                                                                                                                                                              Stránka 109 z 146 

 
9. Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci 
9.1. Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi 

projektu  
 

Organizační a personální zajištění projektu v investiční a provozní fázi projektu 
K úspěšné realizaci projektu budou sestaveny tři týmy: 
 

1. Tým:  Technologického centra 
Tento tým má na starost nákup a instalaci technologického centra ve spolupráci s externím 
dodavatelem. 
 
Tabulka týmu:  

Role Funkce Jméno a příjmení 

garant projektu tajemník Ing. Zemánek 

vedoucí projektového týmu Projektový manažer (manažer 
ekonomického rozvoje) 

Ing. Kelnar (Ing. Netolický) 

Odborný konzultant vedoucí oddělení informačních 
technologií 
dodavatel 

Ing. Němec a zástupce dodavatele 

administrátor dotace projektový manažer  Ing. Kelnar (případně externista) 

organizace veřejných zakázek  vedoucí odboru investičního a 
regionálního rozvoje 

Ing. Kolkop (případně externista) 

 právní poradenství vedoucí odbobu kancelář starosty 
a tajemníka 

JUDr. Blahová  

 finanční manažer vedoucí odboru finančního Ing. Mgr. Dana Buriánková 

 
Tabulka č. 15: Přehled rolí týmu TC 

 
2. Tým:  Spisové služby 

Tento tým má na starost implementaci spisové služby pro prostředí správního obvodu ORP a 
zřízení oddělených instancí spisové služby pro jednotlivé zákazníky TC. 
 
Tabulka týmu:  

Role Funkce Jméno a příjmení 

garant projektu tajemník Ing. Zemánek 

vedoucí projektového týmu Projektový manažer (manažer 
ekonomického rozvoje)  

Ing. Kelnar (Ing. Netolický) 

odborný konzultant vedoucí odboru vnitřních věcí 
dodavatel  

Ing. Šafařík (případně externista)  
 

administrátor dotace projektový manažer  Ing. Kelnar (případně externista) 

organizace veřejných zakázek  vedoucí odboru investičního a 
regionálního rozvoje  

Ing. Kolkop (případně externista) 

 právní poradenství vedoucí odbobu kancelář starosty 
a tajemníka 

JUDr. Blahová  

finanční manažer vedoucí odboru finančního Ing. Mgr. Dana Buriánková 
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Tabulka č. 16: Přehled rolí týmu Spisoví služby 

 

 
3. Tým:  Vnitřní integrace úřadu 

Tento tým má na prvotní implementaci technologií vnitřní integrace úřadu.  
 
Tabulka týmu:  

Role Funkce Jméno a příjmení 

garant projektu tajemník Ing. Zemánek 

vedoucí projektového týmu Projektový manažer (manažer 
ekonomického rozvoje)  

Ing. Kelnar (Ing. Netolický) 

odborný konzultant vedoucí oddělení informačních 
technologií 
dodavatel  

Ing. Němec a zástupce 
dodavatele 

administrátor dotace projektový manažer  Ing. Kelnar (případně externista) 

organizace veřejných zakázek  vedoucí odboru investičního a 
regionálního rozvoje  

Ing. Kolkop (případně externista) 

 právní poradenství vedoucí odbobu kancelář starosty a 
tajemníka 

JUDr. Blahová  

finanční manažer vedoucí odboru finančního Ing. Mgr. Dana Buriánková 

 
Tabulka č. 17: Přehled rolí skupiny provozu TC 

 

Vlastní provoz technologického centra bude zajištěn externím dodavatelem (outsourcerem ) 
na základě smlouvy o poskytování outsourcingových služeb (SLA).  

 
 

9.2. Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti 
 

Základní role v jednotlivých týmech vymezují výše uvedené tabulky. Obecně lze požadavky 
na kompetence v rámci projektu definovat takto:  

• projektové řízení, 

• administrace dotace, 

• administrace veřejných zakázek, 

• školení a podpora uživatelů TC_MT, 

• komplexní správa a servis hardware a sítí  

• správa software 
Výše uvedené kompetence jsou v definovaných týmech naplněny 
 
Příjemce přebírá za projekt plnou odpovědnost a v rámci projektu bude: 

• zajišťovat řádnou realizaci projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 

• zajišťovat efektivní řízení projektu a jeho rizik v souladu s vydanou dokumentací;  

• zajišťovat přípravu zadávací dokumentace, zadávání veřejných zakázek v souladu s 
příslušnými právními předpisy (včetně interních předpisů upravujícími postup při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) a realizaci smluv uzavřených s vybranými 
dodavateli; 
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• ověřovat faktury a jejich proplácení dodavatelům; 

• vést oddělenou účetní evidenci projektu; 

• zajišťovat zavedení a udržování adekvátního vnitřního kontrolního systému, včetně 
finanční kontroly po celou dobu realizace projektu; 

• před předložením žádosti o platbu musí konzultovat s Centrem pro regionální rozvoj 
obsah žádosti o platbu, aby neobsahovala nezpůsobilé výdaje; 

• předkládat žádosti o platby na standardních formulářích, přičemž musí doložit, že 
uváděné náklady odpovídají podmínkám, na které je poskytnutí dotace vázáno a které 
jsou uvedeny v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace; veškeré platební nároky 
musí být podloženy potvrzenými fakturami, nebo pokud to nelze provést, účetními 
dokumenty rovnocenné důkazní hodnoty; 

• v průběhu realizace vést dokumentaci o projektu, která bude dostatečnou pomůckou 
pro audit zaměřený na finanční toky; 

• zajišťovat neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly prováděné 
oprávněnými osobami a umožnit kontrolám vstup do svých objektů a na svoje pozemky; 

• oznamovat všechny změny a skutečnosti, které mají vliv nebo souvislost s plněním 
závazku plynoucího z Rozhodnutí o poskytnutí dotace s předstihem, tj. před jejich vlastní 
realizací, s výjimkou nepředvídatelných změn, které příjemce hlásí neprodleně; 

• plnit povinnosti spojené s monitorováním, tj. zejména podávání monitorovacích zpráv o 
realizaci projektu a hlášení o pokroku; 

• zajišťovat publicitu projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a 
propagačních opatření PPŽP P4. zajistit udržitelnost výstupů projektu po dobu 5 let od 
jeho ukončení; 

• zajistí spolufinancování projektu – tzn. nejméně 15 % způsobilých výdajů (podíl 
spolufinancování z národních prostředků) a financování případných nezpůsobilých 
výdajů, pokud při realizaci projektu vzniknou. 
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10. Realizace projektu, časový plán 
 
 

10.1. Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik projektu 
 

Tabulka níže vymezuje rámcově hlavní náklady v období minimálního nutného trvání 
projektu (5 let). Detailnější vymezení nákladů je uvedeno níže v kapitole 11. Technické 
specifikace jsou uvedeny v kapitole 7  

 

  1 2 3 4 5 6 Celkem 
TC ORP 3352           3352 
Spisová služba ORP + SP 1176           1176 
Spisová služba host obce 374           374 
Vnitřní integrace 1291           1291 
Studie proveditelnosti + služby 238           238 
Publicita a výběrová řízení 12           12 
Investice celkem             6443 
z toho náklady ORP             1542 
Technická podpora TC   396 637 637 637 637 2944 
Technická podpora eSSl celkem   30 30 30 30 30 150 
Technická podpora VIÚ   80 80 80 80 80 400 
Údržba, energie, etc.. 72 72 72 72 72 72 432 
Provoz celkem              3926 
Náklady celkem              10369 
z toho náklady ORP + obce             5468 

 
Tabulka č. 18: Rámcové rozložení nákladů v čase (v tis. Kč- včetně DPH) 
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10.2. Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu 
 
 

  Rok 2010         Rok 2011               
201

6 

  5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2   

Přípravná fáze                                           
Studie proveditelnosti, příprava žádosti                                            
Partnerské smlouvy s obcemi eSSL                                           
Rozhodování o žádosti                                           
Část spisová služba                                           
Výběrové řízení spisové služby PO, O                                           
Implementace spisové služby                                           
Školení  a testování spisové služby                                           
Dodávka hardware                                           
Výběrové řízení hardware                                           
Dodávka a implementace hardware                                          
Zkušení provoz                                           
Dodávka vnitřní integrace                                           
Výběrové řízení vnitřní integrace                                           
Dodávka a implementace vnitřní 
integrace                                           
Zkušební provoz                                           
Zahájení provozní fáze projektu                                           

Tabulka č. 16: Harmonogram projektu s důrazem na investiční fázi 

Projekt je navržen jako dvouetapový. Investiční fáze bude zahájena v září 2010 první etapou 
projektu výběrovým řízením na dodávku technologického centra a spisové sužby. Tyto 
komponenty budou následně dodány a podrobeny testovacímu provozu. Etapa druhá bude 
zahájena výběrovým řízením na vnitřní integraci v červenci 2011 a bude ukončena 
implementací vnitřní integrace úřadu v prosinci roku 2011. Tímto bude ukončena investiční 
fáze projektu. Jednotlivé etapy na sebe logicky navazují.  
 
10.3. Harmonogram postupu dalších souvisejících projektů (viz výzvy IOP) 
 

V době realizace této studie proveditelnosti neexistují žádné další výzvy v IOPu k rozvíjení 
technologického centra. 
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11. Finanční analýza projektu, finanční plán 
 

Finanční analýza projektu a finanční plán projektu jsou realizovány na základě aktuálně 
známých skutečností. Finanční plán je navržen co nejjednodušším způsobem tak, aby byly 
zřejmé investice a z nich vyplývající kapitálové toky. Kalkulace je provedena s DPH.  
Vzhledem k velkému množství možných variant technického řešení s ohledem na detailní 
komponenty, nikoli však funkčnost celku, nejsou v této studii porovnávány jednotlivé 
varianty mezi sebou, je pouze porovnána navržená technická varianta s variantou nulovou. 
Služby TC_MT jsou poskytovány zdarma (veřejný zájem), příjmy reálně vykazovány nejsou – 
je modelován pouze tok úspor, získaných činností TC_MT. 
 

11.1.  Zajištění dlouhodobého majetku 
 

Majetek, který se v průběhu projektu stane majetkem investora, bude zajištěn v souladu s 
interně platnými předpisy, které respektují příslušnou legislativu a metodické pokyny. 
Všechen nakupovaný majetek je evidován v informačním systému, na kartách a je k němu 
určena hmotná odpovědnost osoby. Majetek, ať již dlouhodobý hmotný nebo nehmotný 
majetek bude zvlášť evidován na příslušném středisku a ve zvláštní kapitole se samostatným 
označením, aby bylo možné majetek evidovat a zajistit jeho funkčnost po dobu udržitelnosti 
projektu. Majetek bude pravidelně inventarizován. 
 
Položka počet  jednotková cena  celkové náklady kategorie 

Technologické centrum         
Servery  1 233630 233630 HIM 
Disková úložiště 1 352468 352468 HIM 
Ostatní HW komponenty TC 1 1024360 1024360 HIM 

Softwarové licence TC 1 1321997 1321997 NIM 

          

Elektronická spisová služba         
Server pro eSSL 1 233631 233631 NIM 
Diskové pole pro eSSL 1 352468 352468 NIM 
Nákup spisové služby 1 520800 520800 NIM 
Softwarové licence eSSL obce 17 22000 374000 NIM 

          
Vnit řní integrace ú řadu         
Portálové řešení 1 260000 260000 NIM 
Inteligentní formuláře 1 120000 120000 NIM 
Identity management  1 250000 250000 NIM 
Kompetenční registry + vazba RPP 1 320000 320000 NIM 
Procesní modeler, ESB a služba 1 210000 210000 NIM 
Celkem     5573354   
 
 Tabulka č. 20: Položkový rozpočet 
(náklady v Kč, HIM znamená hmotný investiční majetek, NIM znamená nehmotný investiční majetek) 
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Náklady investiční fáze jsou kalkulovány jednak ze základního softwarového vybavení 
technologického centra a ceny spisové služby; jednak z předpokládané ceny hardwarového 
vybavení. Cena může být s jistotou stanovena po vyhodnocení nejlepší nabídky ve 
výběrovém řízení.  
Detailní technické specifikace investic jsou definovány v kap. 7  
 

Podmínky pořízení majetku 

• Majetek bude pořízen postupně v průběhu realizace projektu. 

• Dodavatelé zařízení budou vybráni prostřednictvím výběrových řízení. 

• Servisní a záruční podmínky budou upřesněny na základě výběrových řízení. Při 
vyhlašování výběrového řízení budou specifikovány veškeré podmínky (čas dodání, 
záruka). 

• Majetek, pořízený na základě projektu, bude pojištěn proti zcizení, zničení a poškození, 
výše pojistného je specifikována v plánu cash-flow. 

• Za oběh účetních dokladů bude odpovědný účetní spolu s finančním manažerem. 

• Projekt v období investiční fáze nepředpokládá pořizování žádného materiálu na sklad. 
 
Způsob financování investičního majetku 

• Financování nákladů projektu bude zabezpečeno z následujících zdrojů:  

• spoluúčast 15% a financování nezpůsobilých výdajů – vlastní zdroje žadatele 

• 85% způsobilých výdajů projektu – IOP 
 

11.2. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) 
 
Pro zajištění provozu budou potřeba jen běžné úhrady provozních nákladů (energie, 
opravy/údržba, pronájem linky na záložní úložiště, mzdy apod.). Běžné provozní náklady 
nejsou přímou součástí projektu. Projekt nepředpokládá pořizování žádného materiálu na 
sklad, ani nedokončené výroby, výrobků a zboží. Proto nebude v průběhu investiční fáze 
docházet ani k žádnému koloběhu zásob ani k udržování jakékoliv jejich výše. Za oběh 
účetních dokladů bude odpovědný účetní spolu s finančním manažerem. Závazky 
dodavatelům vzniknou ve fázi dodavatelských prací v investiční etapě. Doby splatnosti 
závazků se budou řídit platnými pravidly pro čerpání dotací z veřejných rozpočtů. V průběhu 
investiční a provozní fáze nebudou vznikat žádné pohledávky. 
 
Základní principy: 

• Na služby a dodávky zařízení je dle možností vypisováno výběrové řízení, výběr 
dodavatele se provádí v souladu se zákonem.  

• Faktury jsou propláceny po převzetí prací a kontrole kvality dodávky žadatelem. 

• Dosavadní financování bylo prováděno z vlastních provozních prostředků žadatele. 

• Účetnictví je vedeno a vykazováno v rámci účetnictví firmy v samostatné analytické 
evidenci, a to včetně účetních dokladů 

• Vedení této samostatné účetní evidence je prováděno v souladu s pravidly IOP, tak aby 
byla zajištěna prokazatelnost a uznatelnost těchto nákladů 
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11.3. Přehled celkových nákladů v investiční fázi 
 
Celkové náklady v investiční fázi se skládají z nákladů na pořízení investičního majetku a 
doprovodných nákladů spojených s instalací a implementací technologického centra a 
spisové služby. Veškeré náklady v tabulce jsou včetně DPH v Kč. 

 

Investiční fáze 2010 2011 Celkem 

Technologické centrum       
Servery a disková úložiště TC   586098 586098 
Ostatní komponenty TC   1024360 1024360 
Softwarové licence TC   1321997 1321997 

Implementace TC   420000 420000 

        

Elektronická spisová služba       
Server pro eSSL   233631 233631 
Diskové pole pro eSSL   352468 352468 
Nákup spisové služby   520800 520800 
Softwarové licence eSSL obce   374000 374000 
Implementace eSSl   69300 69300 
        

Vnit řní integrace ú řadu       
Portálové řešení   260000 260000 
Inteligentní formuláře   120000 120000 
Identity management    250000 250000 
Kompetenční registry + vazba RPP   320000 320000 
Procesní modeler, ESB a služba   210000 210000 
Implementace vnitřní integrace   131000 131000 
        
Ostatní náklady        
Náklady na studii proveditelnosti 237600   237600 
Povinná publicita   12000 12000 

náklady investiční fáze celkem 237600 6205654 6443254 
 

Tabulka č. 21: Přehled celkových nákladů v investiční fázi v Kč 
 
 
 

11.4. Přehled celkových nákladů v provozní fázi 
 

Celkové náklady v provozní fázi se skládají z nákladů technické podpory technologického 
centra (jsou uváděny provozní náklady v nejvyšším stupni SLA a spisové služby a z nákladů 
spojených přímo s provozem technologického centra (energie, mzdové náklady). Provozní 
náklady jsou definovány v kapitole 7. Provozní náklady nejsou uznatelným nákladem 
projektu. Veškeré náklady v tabulce jsou včetně DPH v tis. Kč, neboť žadatel, přesto že je 
plátcem DPH nebude v rámci projektu odpočet DPH uplatňovat.  
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Položka provozní fáze 2012 2013 2014 2015 2016 celkem 
Technická podpora TC 396 637 637 637 637 2944 
Technická podpora eSSl 30 30 30 30 30 150 

Technická podpora VIÚ 80 80 80 80 80 400 
Údržba, energie, etc.. 72 72 72 72 72 360 
Provoz celkem  578     819   3854 

 
Tabulka č. 22: Přehled celkových nákladů v provozní fázi 

 

11.5. Příjmy provozní fáze 
 
Náklady investiční fáze byly odhadnuty celkem na 6.443 tis. Kč. Provozní náklady jsou 
v maximální variantě odhadnuty na 819 tis. Kč ročně.  
Příjmy projekt negeneruje, neboť se jedná o veřejnoprávní projekt zaměřený na poskytování 
veřejné služby. Přesto má svůj pozitivní přínos. Tento je možno kalkulovat rámcově v podobě 
relativních časových úspor a snížení míry rizika ohrožení digitální komunikace 
prostřednictvím datových schránek a celkového výpadku prostředí technologického centra. 
Modelové vyčíslení přínosů viz kapitola č. 12. 
 

11.6. Finanční plán investiční a provozní fáze 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 celkem 

investiční výdaje -238 -6206           -6444 

zůstatková hodnota*             3377 3377 

provozní výdaje 0 -72 -578 -819 -819 -819 -819 -3926 

provozní příjmy 0 0   0 0 0 0 0 

čisté cash flow projektu -238 -6278 -578 -819 -819 -819 2558 -6993 

diskontované cash flow projektu -238 
-

6083,33 
-

542,7 
-

745,15 -722 
-

699,7 2117,5 -6913,4 

požadavek financování 2011 2012   2013 2014 2015 2016 celkem 

dotace   5423           5423 

rozpočet města 238 855 518 639 639 639 639 4167 

 
Tabulka č. 23: Finanční plán investiční a provozní fáze v tis. Kč 

 
Finanční plán provozní a investiční fáze spočívá v realizaci investic a provozních nákladů, 
přičemž tyto náklady se opírají o dotaci a rozpočet města. Zůstatková hodnota* projektu je 
určena investičními výdaji do nehmotného majetku. Tento, v případě kontinuálního zajištění 
legislativní kompatibility (prostřednictvím placené technické podpory), prakticky neztrácí na 
hodnotě. Hmotný majetek (hardware) má provozní životnost 5 let, proto je třeba uvažovat 
v druhé polovině roku 2016 o refinancování hardwarové části projektu.  
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11.7. Přehled financování projektu 
 

Projekt bude financován z dotace a z vlastních zdrojů. Celkové uznatelné náklady (v tis. Kč) 
v tabulce:  

Položka 
Dotace 
85% 

Spoluúčast 
15 % Jednotka Počet Celkem Náklady doplatek podíl ORP 

Technologické centrum 2800 494 3294 1 3294 3352 58 552 
Spisová služba ORP 1000 176 1176 1 1176 1176 0 176 

Vnitřní integrace + služby 1300 229 1529 1 1529 1529 0 229 

Celkem  5100       5999 6057   957 

Spisové služby obce 19 3 22 17 374 374 0 51 
 

Tabulka č. 24: Přehled financování projektu 

 
Náklady na technologické centrum nepřekračují v požadované konfiguraci možnou dotaci.  
Provoz projektu patří mezi nezpůsobilé výdaje a bude financován z vlastních zdrojů.  
 

11.8. Výpočty a hodnocení finančních ukazatelů 
 

Pro vyhodnocování přínosu projektu oproti nulové variantě je východiskem model, založený 
na ocenění potenciálních úspor a eliminace možných rizik provozu systémů spisových služeb 
k obsluze datových schránek. Za tímto účelem jsou použity následující ukazatele s uvedenou 
konstrukcí: 
 
Čistá současná hodnota (NPV): 
Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných 

finančních toků souvisejících s investicí. A vypočte se 
∑

= +
=

n

t
t

t
t r

CF
NPV

0 )1( (respektive 
jako současná hodnota provozních toků – současná hodnota vstupní investice), kde: 
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): 
Vnitřní výnosové procento je výše diskontní taková, že čistá současní hodnota toků 
plynoucích z projektu je rovna 0. Vypočte se iterativně aproximací ze vztahu

 
∑

= +
=

n

t
t

t

IRR

CF

0 )1(
0

, kde: 
CFt je tok plynoucí z investice; 

IRR je vnitřní výnosové procento; 
t představuje období; 
n je poslední období. 
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Doba návratnosti: 

Doba návratnosti je počet let nutných ke splacení investice. Vypočte se bCF

I
DN =

, kde: 
DN je doba návratnosti (v letech); 
I je suma investovaných prostředků; 
CFb je čistý hotovostní tok projektu v běžném roce provozu. 

 
Index rentability: 
Vypočte se NPV/I , kde: 
NPV je čistá současná hodnota projektu; 
I je suma investovaných prostředků 
 
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.  
Všechny zdroje budou mít veřejný základ (dotace + rozpočet města Moravská Třebová), 
takže pro potřeby následujících výpočtů budeme používat dlouhodobou reálnou diskontní 
míru 3,2 % p.a. (aktuální diskontní sazba ČNB je 0.25 %, předpokládané alternativní 
zhodnocení kapitálu odhadujeme maximálně na 3,2 % - aktuálně výnosy státních dluhopisů 
kolísají maximálně kolem 3%, akciový trh se propadá).  Všechny zahrnuté hotovostní toky 
jsou v reálném vyjádření, proto není nutné dlouhodobou reálnou společenskou diskontní 
sazbu převádět na nominální. Vzhledem k tomu, že provozní náklady nejsou uznatelnými 
náklady projektu a budou realizované v rámci normální provozní doby, nebudou tyto do 
kalkulace přínosů projektu zahrnuty provozních letech projektu.  
 
Diskontní míra 3,2 % byla využita při diskontování finančního plánu. 
 
Čistá současná hodnota (NPV) tak vychází – 6913,4 tis. Kč 
 
Vnitřní výnosové procento (IRR): nelze vypočítat, neboť čistá současná hodnota je záporná 
 
Doba návratnosti: Projekt nevykazuje příjmy a není tedy návratný 
 
Index rentability: Projekt nevykazuje příjmy a není tedy rentabilní 
 
Proti těmto hodnotám stavíme nulovou variantu. Nerealizací projektu by v ORP Moravská 
Třebová nedošlo k rozběhu eGovernmentu na území ORP Moravská Třebová a nebyly by 
vytvořeny technologické základy pro transformaci MěÚ Moravská Třebová do podoby 
Smart Administration (procesní přístup k realizaci agend a vazba na centrální registry). 
Realizací investice budou zahájeny projekty eGovernmentu, bude umožněna absorpce 
dalších projektů Smart Administration. Dílčí benefity jsou dále rozvedeny v sociálně 
ekonomické analýze nákladů a užitku (viz kapitola č. 12).  
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11.9. Závěry finanční analýzy 
 

Projekt negeneruje žádné příjmy, tudíž se z finančního hlediska jedná o nenávratnou 
investici. Cílem projektu není přímá generace zisku, ale veřejná služba. Hodnota investice je 
vyjádřena především její užitností pro cílové skupiny, kterými jsou především město 
Moravská Třebová, obce v SO ORP Moravská Třebová a jimi zřizované organizace. Projekt 
představuje novou technologicky vyspělou ICT infrastrukturu pro zajištění služeb 
eGovernmentu v území. 
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12. Ekonomická analýza projektu 
  
12.1. Sociálně ekonomická analýza nákladů a užitku 
 

Sociálně ekonomická analýza nákladů a užitku vychází z investičních a provozních nákladů 
projektu na jedné straně a z modelových přínosů projektu na straně druhé.  
 
Reálné příjmy projekt negeneruje, neboť se jedná o veřejnoprávní projekt zaměřený na 
poskytování veřejné služby. Přesto má svůj pozitivní přínos. Tento je možno kalkulovat 
rámcově v podobě relativních časových úspor a snížení míry rizika ohrožení digitální 
komunikace prostřednictvím datových schránek a celkového výpadku prostředí 
technologického centra.  K rámcovému vyčíslení společenského přínosu projektu je možno 
definovat tyto kalkulační kategorie:  
 

• Úspory času zaměstnanců při práci s dokumenty 
Nasazení spisové služby s sebou přináší větší přehlednost, a rychlost při práci s dokumenty. 
Tyto jsou uloženy na jednom místě a jsou přístupny všem uživatelům s přístupovými právy. 
Pohyb dokumentů je možno řídit prostřednictvím předpřipravených digitálních 
dokumentových toků, a tím dále urychlit a zjednodušit práci s dokumenty. V konzervativním 
výhledu předpokládejme, že se podaří ušetřit měsíčně 4 hodiny práce každého zaměstnance 
úřadu při nákladové ceně této hodiny 350,- Kč (jedná se o průměrné mzdové náklady včetně 
odvodů a dalších provozních nákladů) to u 100 zaměstnanců (zde jsou míněni i zaměstnanci 
v území – obce, zřizované organizace). Ročně úspora činí: 4 x 350 x 100 x 12, tj. 1.680.000,- 
Kč. 
 

• Výpadek práce díky nefunkčnosti informačního systému a možné ztrátě dat 
Provoz spisových služeb a datových schránek zaměřený na elektronickou komunikaci s sebou 
přináší nárůst požadavků na informační technologie – specificky na jejich kvalitu, rychlost, 
propustnost a datový prostor. Při nulové variantě, tedy při nerealizaci projektu riziko 
zahlcení a následného výpadku informačního systému narůstá a tím i roste riziko 
ekonomických ztrát. Toto riziko můžeme modelovat jako 2 dny prodlevy sta zaměstnanců 
celkem jednou za rok při osmihodinové pracovní době – tedy 2 x 8 x 350 x 100 tj. 560.000,- 
Kč.  
 

• Výpadek v komunikaci a ztráty s tím spojené 
Případný výpadek v komunikaci (tj. nefunkčnost datových schránek) a zpoždění prací je 
možno ohodnotit na 100 tis. Kč ročně. Technologické centrum v navržené konfiguraci 
prakticky znemožňuje jakékoli výpadky a zpoždění v práci zaviněné informačními 
technologiemi. V této částce není zahrnuta náhrada případných škod, vzniklých ztrátou 
datové správy 
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Výdaje 2011 2012 2013 2014 2015 2016 celkem 
Náklady investiční fáze 6443           6443 
Technická podpora TC   396 637 637 637 637 2944 
Technická podpora eSSl   30 30 30 30 30 150 
Technická podpora VIÚ   80 80 80 80 80 400 
Údržba, energie, etc.. 72 72 72 72 72 72 432 
Výdaje celkem 6515 578 819 819 819 819 10369 
Úspory a riziko 1 2 3 4 5   celkem 
Úspory času při práci   1680 1680 1680 1680 1680 8400 
Riziko výpadku v komunikaci   100 100 100 100 100 500 
Riziko výpadku technologií   560 560 560 560 560 2800 
Modelované přínosy             11700 

 
Tabulka č. 25:  Tabulka modelu řízení rizik a možných časových úspor ve vztahu k investičním a provozním 

nákladům (v tis. Kč) 
 

12.2. Vyhodnocení finančních ukazatelů sociálně ekonomické analýzy 
nákladů a užitku 

Vyhodnocení finanční rentability projektu hodnotícími ukazateli 
 
Čistá současná hodnota 
Vstupní hodnoty: 

� CFt viz tabulka 
� r 3,2 % p.a. 
� n 5  

Výsledná hodnota (v tis.) :  
 
NPV = - 6515 + (1762/1,032 1) + (1521/1,032 2) + (1521/1,032 3) + (1521/1,032 4) + 
(1521/1,032 5) = 644,7 
 
Čistá současná hodnota investice vyšla v průběhu šesti let trvání projektu ve výši 637,2 tis. 
Kč. Daná investice (projekt) je i při konzervativním odhadu úspor a obrany proti riziku 
přínosná a projekt je proto smysluplné realizovat  
 
Vnitřní výnosové procento 
Vstupní hodnoty: 

� CFt viz tabulka Finanční plán projektu  
� n 5  

Výsledná hodnota:  přibližně 7,2 % 
Rozdíl mezi vnitřním výnosovým procentem a diskontní sazbou je přibližně 4,0 % a proto je 
vhodné do projektu prostředky investovat 
 
Doba návratnosti 
I = 6515,- tis. Kč  
CFb = 1600,- tis. Kč (přibližná hodnota) 
Výsledná hodnota: 6515 : 1600 = 4,1 
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Investice dosáhne bodu zvratu v pátém roce provozu projektu 
 
Index rentability 
I = 6515,- tis. Kč 
NPV = 644,7,-  tis. Kč 
Výsledná hodnota: 644,7/6515 = 0,099 
Index rentability je kladný a proto je možno projekt hodnotit pozitivně 
 
Navrhovaný model je založen na předpokladech možných úspor a obrany před rizikem – 
proto projekt porovnáváme vůči nulové variantě: 
 

o Nulová varianta 
 
Výše uvedené kalkulace potenciálních úspor a ochrany před rizikem vymezují modelově 
přínosy realizované investice. V případě derealizace investice by nebyly realizovány výše 
uvedené benefity pro MěÚ Moravská Třebová jako pro hlavního beneficienta: 

• nedošlo by k redukci časů, potřebných k práci se spisovou službou a k obsluze datových 
schránek 

• nedošlo by k redukci rizik výpadku informačního systému. V případě tohoto výpadku by 
došlo ke ztrátám pracovní doby zaměstnanců úřadu (viz kvantifikace výše).  

 
 Z širšího hlediska je možno specifikovat další nefinanční přínosy projektu. 
 
Jedná se především o: 

• Zvyšování dostupnosti veřejných digitálních služeb. 

• Vyšší míra spolehlivosti a přehlednosti služeb veřejné správy. 

• Zvýšení kooperace v území. 

• Zvýšení informační gramotnosti úředníků a občanů. 
 

12.3. Citlivostní analýzy 
 
Citlivostní analýza zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady předkládaného investičního 
projektu prostřednictvím jejich vlivu na finanční ukazatele, kdy se zjišťuje, o kolik procent se 
změní výsledná hodnota ukazatele, když se kritický faktor (předpoklad) změní o 1 procento 
(popřípadě jinou smysluplnou jednotku). 
 
Citlivostní analýza byla provedena pro tyto parametry finančního, respektive socio-
ekonomického modelu projektu: 

• Spotřeba energie (změna o 1%); 

• Náklady na údržbu a opravy (změna o 1%); 

• Osobní náklady (změna o 1%); 

• Provozní režie (změna o 1%); 
 
Vzhledem k tomu, že všechny citlivostní faktory – kromě nákladů na údržbu a opravy - se 
vztahují k provozním nákladům, které jsou relativně marginální, je možno je zanedbat neboť 
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na efektivitu investice nemají téměř žádný vliv. Náklady na údržbu a opravy je třeba fixovat 
již při pořízení investice a proto tyto mohou být z citlivostní analýzy vyjmuty. 
 

12.4. Doporučení vybrané varianty a závěry citlivostní analýzy 
 
Nejlepší varianta byla definována na základě hodnocení technicko-ekonomických faktorů 
v kapitole 7. Oproti této variantě z čistě ekonomického hlediska můžeme postavit variantu 
nulovou – tedy nerealizaci projektu. Tato varianta se ukazuje vzhledem k možným úsporám a 
rizikům spojeným s naplňování zákonných požadavků na komunikaci v území jako nevýhodná 
 
Proto považujeme realizaci projektu ze socioekonomického hlediska za výhodnou a projekt 
doporučujeme k realizaci.  
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13. Analýza rizik 
 
K projektu je možno přiřadit tato rizika:  
 

• Technická rizika 

1. Riziko: veřejná zakázka a výběr nekvalitního dodavatele 
Nedostatečná příprava veřejné zakázky by mohla vést ke zpoždění celého projektu, výběr 
nekvalitního dodavatele by mohl ohrozit kvaltu projektu 
 

Opatření na jeho eliminaci:  
Výběrové řízení bude provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 (jelikož se jedná o 
nadlimitní zakázku) standardním procesem realizace výběru dodavatele, což zajistí výběr 
kvalitního dodavatele, který bude schopen realizovat dodávku dle projektového záměru a 
studie proveditelnosti a zároveň standardní akceptaci dodavatele politickými představiteli 
města Moravská Třebová.  
 
2. Riziko: Technické problémy při realizaci projektu  
Nedostatečná příprava veřejné zakázky by mohla vést ke zpoždění celého projektu, výběr 
nekvalitního dodavatele by mohl ohrozit kvaltu projektu 
 
  Opatření na jeho eliminaci:  
Navržené řešení minimalizuje pravděpodobnost závažných technických problémů, neb se 
jedná o prověřený způsob řešení obvyklých úloh. Realizační tým se skládá ze zkušených 
odborníků 
 

• Politická rizika 

3. Riziko: politická reprezentace 
Nedostatečná podpora politické reprezentace by mohla zhatit včasné dokončení projektu. 
 

Opatření na jeho eliminaci: 
Politická reprezentace je s projektem srozuměna. Projekt je realizován v rámci vládní Smart 
Administration strategie. Realizace projektu byla schválena radou města. Projektový tým 
seznámí novou politickou reprezentaci s projektem tak, aby i nová politická reprezentace (po 
volbách 2010) pochopila jeho strategický význam (realizace eGovernmentu v území ORP 
Moravská Třebová) 
 

• Finanční rizika 

4. Riziko: nepřidělení či zpoždění finanční dotace 
Nepřidělení finanční dotace by vedlo k nerealizování projektu, zpožděné přidělení finanční 
dotace by narušilo plánovaný průběh projektu 
 

Opatření na jeho eliminaci:  
Studie proveditelnosti byla jako typ konzultována se zástupci MV ČR, dále bude 
konzultována se zástupci CRR.  V případě nepřidělení dotace nebude projekt realizován. 
V případě zpoždění platby dotace bude projekt realizován z rozpočtu žadatele.  
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5. Riziko: Navýšení cen vstupů – podcenění rozpočtu 
Navýšení cen vstupů by bylo možné při zvýšení sazby DPH či při poklesu kurzu koruny vůči 
dolaru.  
 

Opatření na jeho eliminaci:  
Ceny byly navrženy na základě ceníkových cen platných v dubnu 2010. Při rychlosti 
zlepšování IT je předpoklad, že ceny spíše klesnou – soutěž na dodavatele bude vyhlášena 
v říjnu 2010. Případné navýšení cen vstupů uhradí žadatel z vlastního rozpočtu. V případě 
radikálního poklesu cen (přecenění vstupů) budou zakoupeny typově stejné komponenty 
s vyšším výkonem.  
 

• Personální rizika 

6. Riziko: nekvalitní projektové řízení 
Projekt je relativně jednoduchý nicméně nedostatečné projektové řízení by mohlo vést ke 
zpožděním či k zbytečnému plýtvání. 
 

Opatření na jeho eliminaci:  
Projekt bude řízen zkušeným týmem sestaveným z pracovníků MěÚ Moravská Třebová (viz 
kapitola č. 9) 
 

• Provozní rizika 

7. Riziko: nedostatečná poptávka po službách 
Navrhované subjekty se nezapojí do projektu  
 

Opatření na jeho eliminaci:  
Poptávka po službách je odvozena z analýzy (viz příloha č. 2) a je podložena souhlasným 
vyjádřením jednotlivých subjektů. Nabídka služeb je v souladu s vládní strategií Smart 
Administration.  
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14. Udržitelnost projektu 
 
14.1. Institucionální rovina 
 
Za vybudování TC_MT je zodpovědné město Moravská Třebová. Vybudováním TC Moravská 
Třebová se město Moravská Třebová zavazuje minimálně po dobu udržitelnosti projektu - 
což je po dobu 60 měsíců, poskytovat služby technologického centra svým zákazníkům. Po 
celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu město Moravská Třebová. 
 

14.2. Finanční rovina 
 
Jak je již uvedeno v kap. 11.2 předkládaný projekt nebude generovat příjmy, jeho výhodnost 
je definována případnými úsporami a eliminací rizik výpadku informačního systému.  
Investiční etapa bude financována z dotace a finančních prostředků města Moravská 
Třebová, provozní etapa pak plně z rozpočtu města Moravská Třebová. Zastupitelstvo města 
Moravská Třebová počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého 
rozpočtu na zajištění udržitelnosti TC_MT. 
 

14.3. Provozní rovina 
 
Projekt bude provozován v rámci informační infrastruktury žadatele a bude plně začleněn do 
jeho organizační a informační architektury. Správa projektu bude zajištěna kvalifikovanými 
zaměstnanci Městského úřadu Moravská Třebová, provoz projektu bude následně zajištěn 
prostřednictvím outsourcingu ve spolupráci s kvalitním dodavatelem. 
 
Projekt je ve všech hodnocených rovinách dlouhodobě udržitelný.  
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15. Závěr 
 
Projekt TC_MT je zaměřen na vybudování technologické kapacity k obsluze správního 
obvodu ORP. Z hlediska poskytovaných služeb je zaměřen na vytvoření technologického 
prostředí pro tyto čtyři oblasti: 
 
a) Služby spojené s obsluhou datových schránek prostřednictvím elektronické spisové 

služby poskytované v rámci správního obvodu ORP. 
b) Služby dalších typových projektů dle Smart Administration koncepce MVČR 

poskytované v rámci správního obvodu ORP jako služby technologického centra 
města Moravská Třebová. 

c) Vlastní služby poskytované v rámci města Moravská Třebová a správního obvodu 
ORP. 

d) Interní služby poskytované pro zajištění provozu MěÚ Moravská Třebová. 
 
TC_MT je koncipováno modulárně, především však s ohledem na poskytování služeb 
kategorie a), tedy - služby technologického centra města Moravská Třebová budou 
poskytovány obcím ve správním obvodu ORP především formou hostovaných instancí 
spisové služby schopnými provozu v odděleném režimu, obsluhy datových schránek a 
ukládání neuzavřených spisů v datovém úložišti technologického centra (důvěryhodné 
spisovně). Obcím, které projeví zájem o dodávku vlastní spisové služby kompatibilní s jejich 
informačním systémem, bude zajištěna potřebná licence spisové služby; tato spisová služba 
pak bude případně zajišťovat uložení dat v TC_MT v prostoru negarantovaného úložiště. 
 
Projekt negeneruje žádné příjmy, tudíž se z finančního hlediska jedná o nenávratnou 
investici. Cílem projektu není přímá generace zisku, ale veřejná služba. Hodnota investice je 
vyjádřena především její užitností pro cílové skupiny, kterými jsou město Moravská Třebová, 
obce v SO ORP Moravská Třebová a jimi zřizované organizace. Projekt představuje novou 
technologicky vyspělou ICT infrastrukturu pro zajištění služeb eGovernment v území. Jeho 
přínos je především v generování časových úspor a v omezení rizika spojené s naplněním 
legislativních požadavků. Ze sociálně ekonomického hlediska se projekt ukazuje jako 
výhodný, a proto je vhodné jej realizovat.  
 
Postup kroků projektu je definován prostřednictvím harmonogramu (kap. 10.2). Prvním 
krokem projektu byla jeho příprava. Následnými kroky projektu je realizace výběrového 
řízení na dodávku hardware a software. 
 
Závěrem je možno konstatovat, že jednotlivé komponenty technologického centra budou 
sestaveny do jednoho integrovaného celku tak, aby: 
 
a) Dílčí projekt technologického centra sloužil k vybudování technologického zázemí 

transformace MěÚ Moravská Třebová do podoby Smart Administration 
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b) Dílčí projekt vnitřní integrace úřadu sloužil jako základ přechodu úřadu na obslužně 
procesní model (základ Smart Aministration definovaný usnesením vlády ČR) a zajistil 
povinná propojení na centrální registry (specificky pak Registr práv a povinností) 
 

c) Dílčí projekt spisové služby se stal ve spojení s provozem negarantovaného úložiště první 
elektronickou veřejnou službou celostátního eGovernmentu realizovanou plošně 
v území ORP Moravská Třebová. 

 
V porovnání s nulovou variantou (nerealizace projektu – nerealizace eGovernmentu v území 
a nedostatečná vnitřní integrace směrem k základním registrům) se projekt jeví pro ORP 
Moravská Třebová jako výhodný a proto jej doporučujeme realizovat.  
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16. Přílohy 
 
Příloha č. 1 - Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na 
využívání ICT 
 

I) Současný stav systému v jednotlivých oblastech  
Níže uvedený obrázek definuje model, na jehož základě je možno definovat aktuální stav 
systému v jednotlivých oblastech:  
 

                      
 

Obrázek č. 42: Kompetence úřadu 
Převzato z dokumentu „Vnitřní integrace úřadu – Typizovaný projekt, verze 1.0“ 

 

•  Procesy 
Aktuálně úřad nedisponuje žádnou procesní mapou či procesním modelem. Organizace je 
založena na ryze funkčním přístupu, procesní přístup je uvažován v souvislosti s možnostmi 
zvyšování kvality úřadu v rámci výzev OPLZZ. 

 

•  Služby 
V organizaci neexistuje souhrnný katalog služeb. V souvislosti s vnitřní integrací je uvažováno 
vybudování katalogu služeb  

 

•  Předpisy 
Interní předpisy jsou v papírové podobě či v nestrukturované podobě ve formátu MS Doc, 
případně PDF. Vzhledem k neexistenci explicitně dokumentovaných procesů jsou interní 
předpisy propojeny s organizačním řádem přes definovaná funkční místa 



      A-21 spol. s r. o.                                                              Studie proveditelnosti“ „Technologické centrum a  

elektronická spisová služba v území pro město Moravská Třebová“                                                               
                                                    

                                                                 
.                                                                                                                                                              Stránka 131 z 146 

 

• Organizační struktura a správa identit 
Organizační struktura je zachycena v nestrukturovaném formátu (viz obrázek níže). Zatím 
v organizaci neexistuje softwarový nástroj na správu organizační struktury ve vazbě na 
procesy a identity, které příslušným procesním rolím odpovídají. 

 

 
Obrázek č. 43: Organizační struktura úřadu Moravská Třebová 
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Identity jsou spravovány v Active Directory podle organizačních jednotek 
 

 
 

Obrázek č. 44: Správa identit v Active Directory 

 
Ke správě pracovního cyklu zaměstnance existuje vnitřní předpis č. 25/2009 - směrnice 
„Cyklus zaměstnance“ platná od 8. 12. 2009. 
 

• Aplikace  
Aplikace úřadu jsou heterogenní. Jedná se většinou o aplikace typu klient–server či o 
aplikace provozované na samostatných stanicích. Většina aplikací je neintegrovaných, 
některé aplikace jsou integrovány – viz tabulka níže. 
 



      A-21 spol. s r. o.                                                              Studie proveditelnosti“ „Technologické centrum a  

elektronická spisová služba v území pro město Moravská Třebová“                                                               
                                                    

                                                                 
.                                                                                                                                                              Stránka 133 z 146 

 
Tabulka č. 26: Seznam integrovaných aplikací 

 

• Katalog činností 
Vzhledem k tomu, že všechny aplikace jsou proprietární a žádná z nich není založena na 
procesním přístupu, potažmo na SOA architektuře, tak neexistuje žádný katalog služeb a jim 
odpovídajících explicitně definovaných činností.  
 
Diagnóza:  
Stávající informační systém MěÚ Moravská Třebová je tvořen z převážné většiny 
neintegrovanými dílčími informačními subsystémy.  
 
Z hlediska požadavků typového projektu chybí především formulářový portál a dále jakýkoliv 
explicitní procesní popis, na základě kterého by bylo možno zajistit „úpravu ICT komponent či 
uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působností žadatele“ kde „systém ICT 
jako nástroj pro výkon jednotlivých agend vytváří optimální podmínky pro zajištění procesů 
probíhajících v rámci zajištění působností vykonávaných žadatelem. Uživatel se 
nepřizpůsobuje systému, ale systém procesům, tedy potřebám uživatele. (viz Typizovaný 
projekt vnitřní integrace úřadu). 
 
Požadavky na výstup projektu vnitřní integrace definuje Typizovaný projekt takto: 

• snížení administrativní náročnosti spojené s využíváním ICT a nastavení její optimální a 
efektivní správy  

• integrace všech SW komponent do uceleného systému s využitím TC a jejich nastavení 
dle procesů probíhajících žadatelem  

• existence vlastního portálu  
 
K naplnění výše uvedených požadavků je třeba kategorizovat základní systémové problémy a 
navrhnout cílovou architekturu v rámci omezených prostředků projektu.   
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II) Definice problémů systému a hodnocení závažnosti problému  

Stávající architekturu informačního systému můžeme znázornit takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 45: Stávající architekturu informačního systému 

 
Její základní problémy jsou uvedeny níže (upořádány dle závažnosti): 
 

• Neexistence procesního popisu a odpovídajícího digitálního procesního modelu 

• Relativně volný svazek proprietárních a vzájemně neintegrovaných aplikací – 
heterogenní informační systém 

• Neexistence nástroje na správu organizační struktury a jí odpovídajících elektronických 
identit 

• Neexistence integračního nástroje umožňujícího propojení s externími systémy 
(integrační platforma) 

• Neexistence portálu schopného obsluhovat cílové skupiny prostřednictvím 
digitalizovaných formulářů 

 
 

III) Návrh variant řešení problému včetně náročnosti navrženého řešení:  
 
Varianty:  
a) Technologické  

• Funkční a Procesní pohled  
Variantou je čisté funkční řešení od jednoho dodavatele či otevřená aplikační krajina řízená 
digitálním procesním modelem. Doporučujeme dodržet funkční náplň vnitřní integrace 
v maximální možné míře a pokud možno prostřednictvím řešení, kde je procesní logika 
držena odděleně.  

Aplikace 
DB 

Active Directory 

Aplikace 

Aplikace 
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• Datová část  
Variantou je integrovaný datový model (MDM) anebo integrace prostřednictvím webových 
služeb. Vzhledem k nákladnosti doporučujeme využití webových služeb. 

 

• SW architektura  
Variantou je uzavřená architektura od jednoho dodavatele anebo otevřená architektura na 
bázi SOA a standardů. Vzhledem k ochraně investic doporučujeme kombinaci obou variant.  

 

• HW architektura  
Hardwarovou architekturu řeší komplexně technologické centrum (viz kapitola č. 7.2).  
 
b) Finanční  
Variantou je evoluční rozvoj stávajících informačních systémů nákupem nových modulů 
anebo radikální změna architektury z uzavřené na otevřenou prostřednictvím procesně 
definovaných služeb. Vzhledem k ochraně investic doporučujeme variantu evolučního 
rozvoje stávajících systémů rozšířenou o možnost procesního modelu podporovaného 
formulářovým systémem jako základu pro budování otevřené infrastruktury tak, aby bylo 
možné postupně realizovat integraci úřadu na bázi otevřených standardů (ideálně za 
podpory s OPLZZ) 
 
c) Personální  
Variantou je zabezpečení integrace vlastními silami či prostřednictvím produktů externích 
dodavatelů. Vzhledem k personálním možnostem MěÚ Moravská Třebová doporučujeme 
využít podpory externích dodavatelů.  
 
d) Organizační  
Organizační zabezpečení (vlastní provoz či outsourcing) řeší technologické centrum.  
 
Závěr:  

Na základě výše uvedeného a obecných požadavků typizovaného projektu (Výstupem 
projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, 
zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do 
jednoho uceleného informačního celku.  Projekt bude rovněž podporovat práci úředníků a 
zaměstnanců úřadů sjednocením jejich pracovního počítačového prostředí a také postupnou 
standardizací procesů vykonávaných jednotlivými orgány veřejné moci) je možno navrhnout 
ideální cílovou architekturu vnitřní integrace MěÚ Moravská Třebová takto: 
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Obrázek č. 46: Architektura vnitřní integrace 

 
Tato architektura důsledně naplní požadavky typového projektu: 
 

• - snížení administrativní náročnosti spojené s využíváním ICT a nastavení její optimální a 
efektivní správy  

• - integrace všech SW komponent do uceleného systému s využitím TC a jejich nastavení 
dle procesů probíhajících žadatelem  

• - existence vlastního portálu  
 
Tato architektura je cílovým plánem pro důslednou vnitřní integraci a pro transformaci MěÚ 
Moravská Třebová do podoby Smart Administration úřadu. 
 
Z hlediska aktuálního projektu „vnitřní integrace“ a po zhodnocení výše uvedeného pak 
doporučujeme (vzhledem k omezenosti finančních zdrojů) realizovat maximální efekt pro 
úřad ve vazbě na cílovou architekturu -  variantu nákupu modulů k realizaci funkčních 
požadavků integrace (portál, inteligentní formuláře, identity management, kompetenční 
registry) od osvědčených dodavatelů rozšířenou o ESB a procesní modeler k postupnému 
budování otevřené integrační platformy SOA na MěÚ Moravská Třebová. Tato varianta 
vytvoří základ pro kvalitní integraci, ve vazbě na další procesy Smart Administration 
(chystané výzvy v OPLZZ) bude možno zpracovat procesní analýzu a katalog služeb a činností.  
Cílová architektura projektu vnitřní integrace bude vypadat takto:  
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Obrázek č. 47:  Architektura vnitřní integrace  

 
Cílová architektura projektu vnitřní integrace je otevřená a libovolně rozšiřitelná. Po 
vyhlášení projektu OPLZZ bude případně rozšířena o procesní mapu, katalog služeb a další 
integrační služby dle potřeb úřadu.  
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Příloha č. 2 - Analýza požadavků na zajištění služeb eGON centra na ORP Moravská Třebová 
 
Tabulka podává přehled o zájmu obcí (jejich příspěvkových organizací) k provozování hostované spisové služby a připojení k negarantovanému 
úložišti TC_MT.  
 
 

eSSL NGU 
obec 

O I II III I II 
telefon OÚ e-mail 

Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Jevíčko X         X 461 325 624 oubela@iol.cz 

Bezděčí u Trnávky čp. 19, 569 43 Jevíčko       X   X 461 329 039 ou.bezdeci@atlas.cz 

Biskupice čp. 11, 569 43 Jevíčko X       X   461 326 521 ou_biskupice@quick.cz 

- Mateřská škola Biskupice X       X       

Borušov čp. 60, 571 01 Mor. Třebová        X   X 461 312 142 obec.borusov@tiscali.cz 

Březina čp. 81, 569 23  X         X 461 321 117 obec.brezina@post.cz 

- Mateřská škola Březina X       X       

Březinky čp. 42, 569 43 Jevíčko   X       X 461 326 491 obecbrezinky@iol.cz 

Dětřichov u Mor. Třebové 82, 571 01 M T       X   X 461 312 322 detrichov.u_mt@tiscali.cz 

- Mateřská škola Dětřichov       X   X     

Dlouhá Loučka čp. 97, 569 43 Jevíčko       X   X 461 321 105 dlouha.loucka@tiscali.cz 

- ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka X       X       

Gruna 66, 571 01 Mor. Třebová        X   X 461 316 229 obec.gruna@worldonline.cz 

Hartinkov 569 43 Jevíčko       X   X 461 326 255 hartinkov@iol.cz 

Chornice, Jevíčská 41, 569 42 X       X   461 327 807 smekal@jevicko.net 

- Základní škola Chornice X       X       

Janůvky 569 43 Jevíčko       X   X 461 321 171 obecjanuvky@tiscali.cz  

Jaroměřice 569 44       X   X 461 327 813 obecjaromerice@cmail.cz 

- ZŠ a MŠ Jaroměřice       X   X     

Jevíčko Palackého nám. 1, 569 43   X       X   461 327 810 jevicko@jevicko.cz 

- ZŠ Jevíčko X       X       

- MŠ Jevíčko X       X       

Koruna čp. 10, 563 01 Lanškroun       X   X 461 324 152 kastanek.p@tiscali.cz 
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Křenov čp. 26, 569 22       X   X 461 321 187 obec.krenov@seznam.cz 

Kunčina čp. 204, 569 24 X       X   461 318 321 obec.kuncina@worldonline.cz 

Linhartice čp. 134 X         X 461 316 860 obec.linhartice@worldonline.cz 

Malíkov čp. 5, 571 01 Mor. Třebová        X   X 461 329 102 obec.malikov@seznam.cz 

Městečko Trnávka čp. 2 569 41 X         X 461 329 119 mestecko.trnavka@iol.cz 

- ZŠ a MŠ Městečko Trnávka       X X       

Mladějov na Moravě 56, 569 35       X   X 461 323 160 ou.mladejov@tiscali.cz 

- Mateřská škola Mladějov na Moravě       X   X     

Radkov čp. 4, 571 01             461 329 207 obecradkov@tiscali.cz 

Rozstání čp. 80 X       X   461 329 144 ou.rozstani@tiscali.cz 

Rychnov na Mor.  569 34 X         X 461 323 125 ou.rychnovnamor@worldonline.cz 

- Mateřská škola Rychnov na Moravě X       X       

Slatina čp. 54, 569 43 Jevíčko X         X 461 321 115 ouslatina@cbox.cz 

Staré Město 569 32   X         X 461 312 315 obec.staremestoumortreb@iol.cz 

- ZŠ a MŠ Staré Město       X   X     

Třebařov čp. 44       X   X 461 324 120 obec.trebarov@worldonline.cz 

- ZŠ a MŠ Třebařov       X   X     

Útěchov čp. 65       X   X 461 310 088 utechov@utechov.cz 

- MŠ Útěchov       X   X     

Víska u Jevíčka 569 43 Jevíčko       X   X 461 326 194 obecviska@tiscali.cz 

Vranová Lhota čp. 61, 571 01 Mor. Třebová  X         X 461 328 279 obec@vranovalhota.cz 

- ZŠ a MŠ Vranová Lhota X         X     

Vrážné 569 43 Jevíčko       X   X 461 329 174 obecvrazne@quick.cz 

Vysoká 569 43 Jevíčko       X   X   obecvysoka@quick.cz 
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Legenda 

O obec nemá zájem o zajištění přístupu k elektronické spisové službě 

I 
obec má zájem - nákupem licence plné verze elektronické spisové služby provozované na vlastní technologii obce, 
která bude provázána a kompatibilní s informačním systémem obce 

II 
obec má zájem - o elektronickou spisovou službu v hostovaném režimu provozovanou na TC_ORP, která bude 
provázána a kompatibilní s informačním systémem obce 

eSSL - elektronická spisová služba 

III 
obec má zájem - o elektronickou spisovou službu v hostovaném režimu provozovanou na TC_ORP vybranou a 
provozovanou obcí s rozšířenou působností Moravská Třebová 

I 
obec nemá zájem o zajištění přístupu k Negarantovanému úložišti dat pro ukládání dat z Informačního systému 
datových schránek (ISDS) a elektronické spisové služby v Technologickém centru ORP Moravská Třebová 

NGU - negarantované úložiště dat 

II 
obec má zájem o zajištění přístupu k Negarantovanému úložišti dat pro ukládání dat z Informačního systému 
datových schránek (ISDS) a elektronické spisové služby v Technologickém centru ORP Moravská Třebová 

 
Tabulka č. 27: Přehled o zájmu obcí k provozování hostované spisové služby 
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Hostovanou spisovou službu budou dále využívat tyto příspěvkové organizace: 
 

Název příspěvkové organizace Plánovaný počet uživatelů eSSl 
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 2 
I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová 2 
II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová 2 
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179 3 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 3 
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 2 
Základní umělecká škola Moravská Třebová 3 
Kulturní služby Moravská Třebová 3 
Sociální služby Moravská Třebová 2 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic 3 

Celkem  

 
Tabulka č. 28: Seznam příspěvkových organizací 
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Příloha č. 3 -  Koncept  e-government služeb ve správním obvodu ORP 
Moravská Třebová  
  
Kompilace výsledného konceptu TC_MT 

 

 
Obrázek č. 48: Výsledný koncept TC_MT 
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Výsledný koncept TC_MT se opírá o tři základní aktivity, které zajistí výzvou požadované cíle. 
Tyto cíle jsou:  
 
Cíl 1 - Zajištění obsluhy informačního systému datových schránek (ISDS) a správu spisů 
v elektronické podobě  
 
Prostřednictvím spisové služby pro Městský úřad Moravská Třebová, obce v správním 
obvodu ORP Moravská Třebová a organizace zřizované městem Moravská Třebová, dle níže 
uvedených zákonných norem: 

• Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů  

 
Tato spisová služba bude následně navázána na negarantované úložiště k obsluze správního 
obvodu ORP tak, aby ukládané spisy mohly být postupně přesouvány do krajského 
garantovaného úložiště. Aktuálně nejsou známy technické specifikace těchto úložišť.  
 
Cíl 2 - Vytvoření technologického centra ORP Moravská Třebová včetně technologického 
zázemí negarantovaného úložiště spisů a vnitřní integrace úřadu 
 
Technologické centrum je jako součást takzvaného eGON centra, které se má stát základem 
šíření eGovernmentu v území. Struktura eGON centra se opírá o Technologické centrum a o 
výzvu na vzdělávání (viz níže), struktura Technologického centra je dána především 
materiálem „Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností, včetně spisových 
služeb (Koncept a východiska) v. 2.0“ a definuje možnost naplnění požadavků na orgány 
veřejné moci kladené legislativou.  
Technologické centrum se tak jeví minimálně jako technologický základ pro zajištění provozu 
spisové služby, včetně datových úložišť, jako rozhraní pro datové schránky, dále jako možný 
základ pro absorpci doposud nedefinovaných typových projektů MV ČR. Technologické 
centrum by mělo být infrastrukturním zázemím pro provoz aplikací a služeb typových 
projektů, ze kterých některé jsou povinné a některé volitelné a dále aplikací samospráv. Ve 
výsledku je tak technologické centrum jednou z komponent vize „Smart City Moravská 
Třebová“. 
 

Technologické centrum bude provozováno v prostorách serverovny města Moravská 
Třebová, na ul. Olomoucké č. o. 2 v prostorách v 1NP a je vybaveno základními 
technologiemi. (centrální UPS, zhášení, klimatizace). Technologické centrum je navrženo jako 
dostatečně robustní a škálovatelné tak, aby bylo schopné absorbovat další typové projekty 
MV ČR a rozvojové informatické projekty města Moravská Třebová. Projekt takto rozvíjí 
Smart Administration strategii Vlády ČR do specifických podmínek města Moravská Třebová 
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Cíl 3 - Vnitřní integrace MěÚ Moravská Třebová 
 
Předkládaný projekt Integrace vnitřního systému úřadu řeší problematiku „kultivace“ 
vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW komponent pro zavedení vazeb na centrální 
systémy eGovernmentu zejména Registru práv a povinností.  
 
Cílem projektu je tedy umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost 
výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost 
úřadu. Výstupem projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na 
Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a postupná vnitřní integrace všech 
SW komponent dle digitalizovaných procesů, optimálně do jednoho uceleného informačního 
celku na principech obslužně orientované architektury (SOA).  
 
Klíčem k realizaci vnitřní integrace vytvoření strategického procesního modelu a jeho 
propojení s technickým procesním modelem řídícím tok služeb (aplikace a inteligentní 
formuláře). Infrastruktura technického procesního modelu je realizována „procesním 
strojem“ (BPEL Engine) a softwarovou obslužnou sběrnicí (ESB). Tato infrastruktura umožní 
napojení na služby základních registrů – především pak Registru práv a povinností.  
 

 
 

Obrázek č. 49: ESB jako podklad pro procesní řízení 
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Definice priorit dalšího rozvoje e-government služeb  ve správním obvodu ORP Moravská 
Třebová (strategie rozvoje v území) 

• Služby typových projektů  

• Realizace digitálního procesního modelu 

• Důsledná vnitřní integrace na bázi SOA architektury 

• Vize Smart City  
 
Výše uvedené priority je možné rozvíjet v rámci programu „Smart Administration“ a to tak, 
že náklady budou hrazeny prostřednictvím dotaci (možno získat 85 %). a to tak, že náklady 
budou hrazeny prostřednictvím dotaci (možno získat 85 %). Časový horizont pro budování 
Smart Administration v Moravské Třebové odhadujeme na 3-5 let. Kroky budování Smart 
Administration navrhujeme takto: 

• Sestavení digitálního procesního modelu (připravovaná výzva OPLZZ na zvyšování 
kvality č. 2 – oficiálně nepotvrzeno), jedná se o klíčovou komponentu k zajištění 
integrace na procesní bázi – náklady 1,2 -1,6 mil. Kč 

• Integrace a případná výměna software SOA kompatibilní (připravovaná výzva IOP na 
“zajištění přenosu dat a informací v území” pro ORP – oficiálně nepotvrzeno), jedná 
se o připravované prostředky na elektronizaci služeb veřejné správy a budování 
eGovernmentu, pravděpodobně shoda s výzvou č. 9 IOP  - odhadované náklady 1,5 -5 
mil Kč 


