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1.1 Seznam zkratek Studie proveditelnosti 

 

Zkratka Definice 

CF Cash flow 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ENPV Společenská čistá současná hodnota 

EPV/I Index ziskovosti 

ESMB Elektronické služby města Bílina 

ERR Vnitřní výnosové procento z ekonomického CF 

HNSP Hornická nemocnice s poliklinikou 

HW Hardware 

ICT Informační a komunikační technologie 

IOP Integrovaný operační program 

IRR Vnitřní výnosové procento 

IS Informační systém 

IT Informační technologie 

KÚ Krajský úřad 

MÚ Městský úřad 

MV ČR Ministerstvo vnitra ČR 

NAS Network Attached Storage 

NPV Čistá současná hodnota 

NPV/I Index ziskovosti 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PO Příspěvková(é) organizace 

SP Studie proveditelnosti 

SW Software 

TCK Technologické centrum kraje 
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2 Úvodní informace – INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE 
 
 

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ 
zpracovatele studie proveditelnosti 

Servodata a.s. 
Dolnoměcholupská 1418/12, Hostivař, 102 00 Praha 
IČ: 25112775 
DIČ: 25112775 

Členové zpracovatelského týmu, 
jejich role a kontakty 

Michal Karvánek, zpracovatel 
+420 602 143 414 
karvanek@servodata.cz 

Datum vypracování 31. 03. 2017 

Tabulka 1 Úvodní informace o zpracovateli 
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3 Základní informace o žadateli 
 

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ 
žadatele 

Město Bílina 
Břežánská 50/4 418 31 Bílina, 39201 Bílina 
IČ: 00266230 
DIČ: CZ00266230 

Jméno, příjmení a kontakt na 
statutárního zástupce 

Oldřich Bubeníček, starosta města Bílina 
Telefon: 417810803 
Email: bubenicek@bilina.cz 

Jméno, příjmení a kontakt na 
kontaktní osobu pro projekt 

Ing. Ladislav Kvěch, tajemník úřadu města Bílina 
Tel: +420 417 810 810 
E-mail: kvech@bilina.cz 

Nárok na odpočet DPH na vstupu ve 
vztahu ke způsobilým výdajům 
projektu (Ano x Ne) 

NE 

Název projektu Elektronické služby města Bílina 

Tabulka 2 Základní informace o žadateli 
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4 Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 
 

4.1 Místo realizace projektu 

Územím dopadu projektu je správní obvod ORP Bílina a ORP Bílina. Na základě provedených 
přípravných průzkumů a šetření zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje využít existujících 
prostor Městského úřadu Bílina a výstupy projektu situovat do hlavní budovy městského úřadu, v ul. 
Břežánská 50/4. 
 
Předmětem projektu je implementace SW řešení (SW, IS nebo části IS), která budou fyzicky 
provozovány v datovém centru technologického centra MěÚ Bílina, které je situováno v hlavní budově 
městského úřadu, v ul. Břežánská 50/4.  
 
Implementační práce, školení atd. budou typicky probíhat i na některých dalších místech na území 
města. Ve výjimečných případech mohou členové projektového týmu pracovat na projektu vzdáleně z 
pracoviště (budoucího) dodavatele. Za dodržení všech bezpečnostních opatření to může být libovolné 
místo s konektivitou k síti internet. 
 
Místa realizace projektu: 

 Adresa lokality 

Městský úřad Bílina Břežánská 50/4, 418 01 Bílina 

ZŠ Lidická Lidická 31/18, 418 01 Bílina 

ZŠ Chlum vč. přípravné třídy Sídl. Za Chlumem 824, 418 01 Bílina 

ZŠ Aléská Aléská 270, 418 01 Bílina 

Základní umělecká škola Mírové nám. 21/16, 418 01 Bílina 

  

Mateřská škola Bílina, Čapkova Čapkova 869, 418 01 Bílina 

 Za Chlumem 818, 418 01 Bílina 

Mateřská škola Bílina, Švabinského Maxe Švabinského, 664, 418 01 Bílina 

 Antonína Sovy 668, 418 01 Bílina 

Mateřská škola Bílina, Síbova Síbova 332, 418 01 Bílina 

 Aléská 264, 418 01 Bílina 

 Žižkovo údolí 275, 418 01 Bílina (+ jesle) 

Hornická nemocnice s poliklinikou 
spol. s r. o. 

Pražská 206/95, 418 01 Bílina 

Tabulka 3 Místa realizace projektu 

 

4.2 Účel zpracování Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti je zpracována jako základní podklad pro realizaci projektu elektronických služeb 
města Bílina. Dále bude dokument využit jako příloha žádosti o poskytnutí dotace v Integrovaném 
regionální operačním programu, výzvě 28 - Specifické informační a komunikační systémy a 
infrastruktura II.  
 
Obsahem projektu jsou elektronické služby v prostředí městského úřadu, které budou poskytovány 
uvnitř úřadu a především občanům města. Základním kamenem je zajištění dostupnosti služeb v rovině 
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technologického zabezpečení. Projekt dále pokračuje ve více osách, významně pozměňuje správu 
vnitřní agendy úřadu, zavádí elektronickou podporu městským strážníkům v terénu i na služebně, lépe 
eviduje geografické informace o majetku ve správě města. Dále elektronizuje vnitřní procesy na úřadě, 
zavádí komplexní elektronické schvalování žádanek, dovoluje spravovat pracovní prostředí 
zaměstnanců tak, aby každý dokument byl zálohovaný. V neposlední řadě vybuduje projekt základ pro 
poskytování elektronických služeb města občanům. Reviduje služby pro různé životní situace a usnadní 
občanovi jeho požadavky na město či úřad. 
 
Projekt přichází v době, kdy elektronizace služeb v České republice zaznamenává rozvoj od často 
nekomfortních řešení směrem ke službám, které vidí v občanovi zákazníka. Studie proveditelnosti je 
vyhotovena jako zásadní materiál k rozhodnutí, že předkládaný projekt je: 

A. sestaven z řešení pro úřad a občany nejvýhodněji 
B. z ekonomického hlediska svébytný, nezávisle na podpoře, reálně realizovatelný 
C. sestaven z nákladů odpovídající struktury a výše 
D. udržitelný po celou požadovanou dobu a dále dlouhodobě rozvinutelný.  

4.3 Popis cílových skupin projektu. 

Cílové skupiny projektu 

 občané města Bílina a spádových obcí. Pro ostatní občany je realizace projektu s okrajovým 
dopadem. 

 zřizované a zakládané organizace a obce ve správním obvodu (jako příjemci služeb a 
poskytovatelé informací), 

 zakládané a zřizované organizace obcí (jako příjemce služeb a poskytovatelé informací), 

 občané čerpající služby typu životní situace prostřednictvím různých typů kanálů vč. 
formulářových služeb a využívající nově elektronizované agendy MěÚ, 

 další veřejnosprávní organizace v regionu, 

 ekonomické subjekty v regionu 
 
 

Hlavní/vedlejší 
cílová skupiny 

Popis cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny 
 

Hlavní cílová 
skupina 

Občané města Bílina a 
spádových obcí v rámci 

výkonu služeb obce 
s rozšířenou působností 

Jedná se zejména o občany města Bílina a 
spádových obcí. Pro ostatní občany je realizace 
projektu s okrajovým dopadem. Obce spadající 
pod správní obvod města Bílina: 

 Ledvice 

 Hostomice 

 Hrobčice 

 Lukov 

 Měrunice 

 Ohníč 

 Světec 

 Přínosy 

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou občané 
města, kteří budou moci plnohodnotně využívat 
elektronické služby portálu občana:  

 Úplné elektronické podání 

 Elektronická platba za služby 
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 Vedení úkonů s úřadem dle životních 
situací 

 Zabezpečení škol a školek 

 Zabezpečení osobních dat ve správě 
města 

 
Zaměstnanci úřadu 
Zaměstnanci HNSP 

Zaměstnanci úřadu (včetně městské policie), 
škol a školek 
Zaměstnanci Hornické nemocnice s poliklinikou 
spol. s r. o. 

 

Přínosy 

Elektronizace agend úřadu významně zrychlí a 
zkvalitní práci úředníků. 
Rozvoj elektronických služeb v rámci HNSP 
významně zrychlí a zkvalitní práci pracovníků 
HNSP. 

Vedlejší cílová 
skupina 

 zakládané a zřizované organizace spádových obcí (jako příjemce 
služeb a poskytovatelé informací), 

 občané čerpající služby typu životní situace prostřednictvím 
různých typů kanálů vč. formulářových služeb a využívající nově 
elektronizované agendy MěÚ, 

 další veřejnosprávní organizace v regionu, 

 ekonomické subjekty v regionu 

 pacienti HNSP 

 Přínosy 

Využití portálu občana jako hlavního místa pro 
komunikaci s úřadem 
Pro občany a firmy mimo obvod Bílina jako 
vedlejší cílové skupiny: užívat elektronické 
služby portálu občana:  
• Úplné elektronické podání 
• Elektronická platba za služby 
• Vedení úkonů s úřadem dle životních 
situací 
• Zabezpečení škol a školek 
• Zabezpečení osobních dat ve správě 
města 
Pro pacienty HNSP – zkvalitnění práce 
pracovníků HNSP bude mít nepřímý dopad na 
pacienty HNSP – méně administrativních úkonů, 
které budou prováděny rychleji. 

Tabulka 4 Cílové skupiny žadatele 
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4.4 Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných 

aktivit. 

Hlavní podporované 
aktivity a cíle 

Naplnění v projektu investiční varianty Naplnění v projektu nulové 
varianty 

SC 3.2 Zvyšování 
efektivity a 
transparentnosti 
veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje 
využití a kvality 
systémů  

Projekt významným způsobem zefektivňuje 
klíčové procesy městského úřadu. Nabízí 
komplementární řešení, které zavádí elektronické 
služby a možnosti vysokého standardu 
transparentnosti.  
Cíle: transparentnost veřejné správy 
Výsledek: Portál občana zobrazuje data a procesy 
úřadu a zvyšuje tak transparentnost úřadu 

Zefektivnění chodu úřadu a 
elektronizace důležitých agend 
bude rozloženo do více let, přičemž 
nebudou dosaženy výhody 
komplementarity projektu. 

 
Rozvoj, modernizace a 
zvýšení dostupnosti 
komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury.  

Dílčí projekty D1, D2 a E zásadním způsobem 
povyšují dosavadní ICT prostředí městského 
úřadu a jejich realizace umožní nové služby 
občanům i pracovníkům úřadu. 
Cíle: Modernizace infrastruktury, zvýšení její 
dostupnosti 
Výsledek: V dílčích částech projektu D1, D2 a E 
dochází k povýšení infrastruktury a zvýšení vysoké 
dostupnosti 

Pro běžný chod úřad byla nutná 
investice do HW prostředí z hlediska 
výkonu, podpory a zejména 
bezpečnosti. Nulová varianta však 
realizuje cíle v mnohem delším 
období, tedy se nedá hovořit o 
rozvoji a modernizaci. 

Budování, rozvoj a 
modernizace 
regionálních datových 
center a komunikační 
infrastruktury pro nově 
pořízené nebo 
modernizované 
informační systémy.  

Dílčí projekty D1, D2 a E zásadním způsobem 
povyšují dosavadní ICT prostředí městského 
úřadu a jejich realizace umožní nové služby 
občanům i pracovníkům úřadu. 
Cíle: Modernizace infrastruktury, zvýšení její 
dostupnosti 
Výsledek: V dílčích částech projektu D1, D2 a E 
dochází k povýšení infrastruktury a zvýšení vysoké 
dostupnosti 

Pro běžný chod úřad byla nutná 
investice do HW prostředí z hlediska 
výkonu, podpory a zejména 
bezpečnosti. Nulová varianta však 
realizuje cíle v mnohem delším 
období, tedy se nedá hovořit o 
rozvoji a modernizaci. 

Vytváření nových a 
modernizace stávajících 
podpůrných 
informačních systémů. 

Projekty A1, A2, A3, B1 a B2, C1, E povyšují 
současné prostředí úřadu do pozice projektového 
centra, ve kterém lze koncipovat nové služby 
občanům a zaměstnancům. 
Cíle: Modernizace služeb pro občany 
Modernizace provozních IS 
Modernizace provozních IS v prostřední HNSP 
Výsledek: Zásadní modernizace služeb města pro 
občany, nepřístupné nebo nedohledatelné služby 
nahradí přehledný a transparentní portál 
elektrofonických služeb.  
Zásadní modernizace služeb uvnitř úřadu. 
Dosavadní heterogenní elektronické zázemí pro 
zaměstnance bude nahrazeno jednotným systém, 
který bude zajišťovat elektronické vyřízení všech 
požadavků zaměstnance k zaměstnavateli. Dále 
bude vytvořen nový pracovní prostor pro sdílení, 
spolupráci a inteligentní ukládání práce.  
Současně bude modernizován personální systém 
s tím, že bude napojen na nový docházkový 
systém. Tím bude zajištěna přehlednost i 
transparentnost základního chodu úřadu. V rámci 
dílčího projektu HNSP budou modernizovány 
klíčové informační systémy – ekonomika a 
personální systém.  

V nulové variantě nebudou, IS 
rozvíjeny. Zachová se současná 
podoba se spíše degresivním 
vývojem poskytování služeb. 



 
 

    Strana 15 z 108 

 

Tabulka 5 - Cíle projektu a jeho vazby na podporované aktivity 

4.5 Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či 

plánované projekty / investiční akce. 

Celý projekt je koncipován tak, aby všechny jeho části byly provázané a navzájem se podporovaly. 
Synergické vazby jsou vytvořeny mezi jednotlivými subprojekty. Základním kamenem projektu byla 
modernizace hardwarových prostředků, na kterých jsou provozovány všechny současné systémy, a 
které budou v rámci projektu nahrazeny novými IS nebo zcela modernizovány.  
 
Projekt bezprostředně navazuje na projekt výzvy č. 22 – Konsolidace IT ORP Bílina, který dále vycházel 
z předchozích projektů mimo oblast informačních technologií: 

 Projekt „Vzdělávání v eGON Centru Bílina“ (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/40.00041), který byl ukončen 
k 30. 04. 2013 (celkové náklady projektu 2 019 500 Kč). Projekt Vzdělávání v eGON Centru 
Bílina byl individuálním projektem systémového charakteru. Jeho realizace přispívala k 
naplňování vládou ČR navržené strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby", 
schválené Usnesením vlády č. 757/2007. Cílem projektu bylo zajistit, aby osoby, které zajišťují 
fungování prvků eGovernmentu nebo jejich znalost ke své práci potřebují, dokázaly tyto prvky 
(např. CzechPOINT, datová schránka apod.) ovládat. Projekt sestával ze dvou, navzájem 
neoddělitelných částí - pořízení didaktické techniky mobilní učebny a realizace vzdělávacích 
aktivit. V rámci projektu bylo využíváno kurzů eGovernment dovedností pro eGON centra 
připravených Institutem pro místní správu Praha i interních lektorů. Cílovou skupinou projektu 
byli úředníci, zaměstnanci, členové zastupitelstev města Bílina a zaměstnanci jimi zřizovaných 
organizací. 

 Projekt „Zavedení procesního řízení MěÚ Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF“ 
(reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00061), který byl realizován v období 09/2010 – 04/2012 (celkové 
náklady projektu činily 4 950 000 Kč). Hlavním cílem projektu bylo systematické, srozumitelné 
a přehledné popsání procesů úřadu a jeho vazeb na okolí a zavedení modelu sebehodnocení 
CAF pro zvýšení kvality řízení na úřadě. V rámci projektu byly vytvořeny klíčové procesní 
modely města a zaveden systém jakosti CAF a standardizovaly se postupy při administraci 
jednotlivých procesů. Výstupem projektu byla identifikace vybraných oblastí (např. potřeba 
řízení dokumentů města), které byly podkladem pro stanovení strategie projektu KIT ORP 
Bílina. 

 
Obrázek 1 Vývoj projektů v rámci Smart Administration 

• elektronizace vybraných formulářů 
pro zjednodušení přístupu občanů

• elektronizace vybraných vnitřních 
procesů a agend

• elektronizace dokumentového 
workflow MěÚ,

• centrální správa uživatelských 
oprávnění.

IOP výzva 22

• Komplexní portfolio životních 
situací

• Konsolidace vnitřních agend do 
portálu zaměstnance

• Zajištění bezpečnosti škol a školek

• Modernizace systémů HNSP

IROP výzva 28
• Portál občana

• Portál zaměstnance

• Zabezpčení škol, školek a 
městského úřadu

• Vysoká dostupnost systémů HNSP

Cílový stav
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Projekt výzvy č. 22 – Konsolidace IT ORP Bílina zásadním způsobem změnil IT zázemí úřadu. Povýšil 
infrastrukturní zázemí a soustředil se na služby poskytované občanům. Během doby od ukončení 
projektu došlo právě v oblasti služeb občanům k zásadním změnám v pojetí, legislativě i technologiích. 
Projekt výzvy č. 28 – Elektronické služby města Bílina výrazným způsobem rozšiřuje služby poskytované 
občanům, optimalizuje jejich využití, zpřístupňuje je občanům.  
 



 
 

    Strana 17 z 108 

 

5 Podrobný popis projektu 
Projektu elektronických služeb ve městě Bílina předcházelo vytvoření konceptu dlouhodobé 
udržitelnosti a rozvoje elektronických služeb pro občany. Osy tohoto konceptu jsou převzaty do 
projektu. Projekt je postaven z několika částí, které významným způsobem proměňují interní služby 
úřadu a především služby občanům. 
 

 
Obrázek 2 Základní sestava projektu 

Projekt Elektronických služeb města Bílina (ESMB) vychází ze situace posledních let, kdy se město 
snažilo využít podpory pro chod města: 

 Vzdělávání v eGON Centru Bílina 

 Zavedení procesního řízení MěÚ Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF 
Na tyto projekty navázal projekt Konsolidace IT ORP Bílina. Vzhledem k tomu, že primárním účelem 
projektu byla modernizace HW a úplné elektronické podání. Město Bílina tak řešilo: 

 elektronizace vybraných formulářů pro zjednodušení přístupu občanů ke službám MěÚ; 

 elektronizace vybraných vnitřních procesů a agend MěÚ; 

 elektronizace dokumentového workflow MěÚ, 

 centrální správa uživatelských oprávnění. 
Projekt byl realizován tak, aby došlo k naplnění cílů technickými prostředky, které byly dostupné 
v začátcích programu Smart Administration. Portálové technologie během posledních několika málo 
let prošly výrazným rozvojem směrem k zákaznickému/občanskému využití. Projekt Konsolidace IT 
ORP Bílina realizoval základy budoucích projektů na technologiích, které musí pro reálné a úspěšné 
plnění účelu musí být modernizovány. V kontextu současných technologií nebyl v rámci projektu výzvy 
č. 22 realizován portál občana, ale formulářové řešení, které umožňuje elektronické podání. Služby 
portálu občana jsou však především v rychlé orientaci občana v řešeném úkonu a jeho účinné 
zprocesování. Současný odkaz na portál občana je utopený v mnoha informacích internetových stránek 
města. Návštěvnost stránek se službami realizovanými ve výzvě 22 je velmi nízká. V rámci ostrého 
provozu řešení se ukazuje, že zásadní není realizace elektronické prostředku, kterým lze dosáhnout 
řešení situace v laboratorních podmínkách dodavatelů, ale nasazení takového řešení, které budou 
občané aktivně využívat.  
 
To jsou hlavní důvody pro spuštění nového projektu Elektronických služeb města Bílina.  
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5.1 Výchozí stav – popis výchozí situace  

Úřad města Bílina zvolil jako dlouhodobou strategii rozvoje informačních služeb koncept postupného 
rozvoje jednotlivých oblastí tak, aby změny mohly být provázané a dosahovalo se synergických efektů. 
Vzhledem k tomu, že pro města ve velikosti Bílina byla doposud připravena v oblasti ICT pouze dotace 
v IOP ve výzvě č. 22, nedocházelo k nákupům ve více oblastech skokově. Pořízení nových technologií 
tak bylo realizováno přírůstkově, na základě pravidelných obnov či na základě legislativních změn. 
Výjimkou z takového postupu byla právě výzva č. 22. 
 
Přírůstková strategie pořizování technologií je nejčastějším nástrojem udržitelnosti služeb malých a 
středních měst. rTento postup chce změnit žádostí o dotaci ve výzvy č. 28 IROP.  
 
Trendy ve využívání elektronických služeb uvnitř či navenek městských úřadů sílí. Město Bílina na tento 
trend reagovalo projektem Konsolidace IT ORP Bílina. Ve srovnání s jinými projekty v České republice 
se tak město vydalo na cestu informačních technologií evolučním přístupem, ve kterém je 
nejviditelnější myšlenka přinést do prostředí úřadu nové možnosti pro občany. Projekt měl ambice 
splnit cíle: 
 

 elektronizace vybraných formulářů pro zjednodušení přístupu občanů ke službám MěÚ 
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 elektronizace vybraných vnitřních procesů a agend MěÚ Bílina včetně digitalizace dat. 
 
Studie proveditelnosti počítala s rozpočtem 9 239 137 Kč pro celou dobu udržitelnosti. Provozní 
náklady činily 3 868 975. 
 
Velmi podobným způsobem přistupovala k rozvoji informačních služeb také HNSP. Postupný rozvoj na 
základě požadavků procesů výkonu služeb HNSP. Koncepční rozvoj s důrazem na rozvoj elektronických 
služeb může být proveden po realizaci projektu, ve kterém budou modernizovány klíčové informační 
systémy HNSP a především vytvořeno dostatečné IT zázemí.  

5.2 Základní popis výchozího stavu – městský úřad, organizace 

Celkový počet zaměstnanců úřadu je 102 (k 1. 9. 2016) pracovníků.  
 
Organizační struktura města je složena z úřadu města a dalších organizací: 

 
Obrázek 3 - Organizační struktura vedení města 

 

 
Obrázek 4 – Organizační struktura úřadu 
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Počet zaměstnanců HNSP je 103.  
 

 
Obrázek 5 Organizační struktura HNSP 

 

5.3 Základní popis výchozího stavu – provoz ICT 

5.3.1 Základní popis výchozího stavu – provoz ICT na MěÚ Bílina 

 
Provoz informačních technologií v rámci úřadu je realizován prostřednictvím 3 pracovníků.  
Vedoucím oddělení IT je Miloslav Dvořák.  
Součástí oddělení IT je Petr Dimmer a Karel Materna.  
Správa prostředí IT je realizována vlastními pracovníky, aplikace a informační systémy třetích stran jsou 
podporovány dodavateli softwaru.  
 

5.3.2 Základní popis výchozího stavu – provoz HNSP 

 
V rámci HNSP realizuji správu IT David Beneš s následujícími zkušenostmi: 
• IT se aktivně věnuje 17let. 
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oddělení

Odbor 
ekonomický a 

provozní

Oddělení 
stravování

Oddělení úklidu

Ekonomický 
oddělení

Odbor 
zdravotnický

LDN

LDN A

LDN B

LDN C

Ambulance

Praktiční lékaři 
pro dospělé

Praktiční lékaři 
pro děti a dorost

Ambulance 
specialistů

Domácí péče

Sestry
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• Správa MS serverů, znalost AD, GPO, DHCP, DNS, DFS, WSUS. 
• Znalost TCP/IP, konfigurace FireWall a směrování. 
• Výborná znalost OS Windows a Office 
• Znalost IOS routerů, switchů Cisco, Data Storage, NAS technologií, virtualizační platformy 
Microsoft Hyper-V, VMware. 
• Správa počítačítačových sítí formou outsourcingu (servery, klientské počítače, periférie), 
správa a údržba datových rozvodů, konfigurace zabezpečení aktivních prvků vnitřní sítě. 
• Správa HW, tiskáren, aktivních a pasivních prvků. 
• Správa systému, nastavení práv, zálohy databází, zálohy dat, zabezpečení sítí. 
• Správa souborových a poštovních serverů. 
• Správa IS Samepage. 
• Administrace a dálková správa. 
• Kompletní servis SW a HW. 
• Poskytování podpory uživatelům. 
• SW a HW audity. 
• Spolupráce při vyhledávání problémů na vnitřní datové. 
• Poskytování konzultací podle požadavků (plánování dalšího rozvoje sítě, problematika zajištění 
vysoké dostupnosti, bezpečnosti apod.) 
• Provádění oprav vnitřní datové sítě, konfigurace aktivních prvků. 
• IT konzultace. 

5.4 Základní popis výchozího stavu MěÚ Bílina – Provozní informační systémy 

Město Bílina provozuje několik provozních informačních systémů (dle členění zákona o ISVS č. 
365/2000 Sb.). Jako ISVS a PIS byly identifikovány: 
 

 BUC - Komunikace s bankou (Gordic)  
 Business 24 (Česká spořitelna)  
 Centrální registr řidičů (MDČR)  
 Crypta 1.2 (Česká pošta s.p.)  
 DDP - Daně, dávky, pohledávky (Gordic)  
 Derik - Informační systém Městské policie 

(A-Plus Software)  
 EL - Evidence lesů (MZE)  
 Evidence myslivosti (Yamaco)  
 eVPE - Editor vodoprávní evidence (MZE)  
 FLUXPAM 5 - Personalistika a mzdy (Flux 

sro)  
 FUC - Finanční účtárna (Gordic)  
 FormFlow (S602 a.s.) 
 INM - Inventarizace majetku (Gordic)  
 INU - Manipulace s daty (Gordic)  
 IS správních evidencí a registr vozidel 

(MVČR)  
 ISVAK - Evidence vodovodů a kanalizací 

(MZE)  
 JASU (MÚZO Praha s.r.o.)  
 Kaulí (A-Plus Software)  
 Codexis (Atlas, s.r.o.)  
 KDF - Kniha došlých faktur (Gordic)  

 Ken4 - Katastrální evidence nemovitostí 
(MK Consult)  

 Kerio Mailserver (Kerio)  
 KOF - Kniha odeslaných faktur (Gordic)  
 Kompas3 - Geografický informační systém 

(MK Consult)  
 LEG – Legalizace, vidimace (Gordic) 
 MapServer (MK Consult)  
 MTK – Matrika (Gordic) 
 MAJ – Evidence majetkau (Gordic) 
 Microsoft System Center (Microsoft)  
 MUZO (MÚZO Praha s.r.o.)  
 Ovzduší SQL (Kvasar)  
 POK – Pokladna (Gordic) 
 POD – Podatelna (Gordic) 
 PSI – Evidence poplatků za psi (Gordic)  
 Poštmistr (maservis.cz)  
 Pracovní doba (Atlasconsulting)  
 Registr živnostenského podnikání (MPO)  
 ROB - Registr obyvatel (Gordic)  
 ROV - Registr obyvatel volby (Gordic)  
 ROZ - Pořizovač rozpočtových dokladů 

(Gordic)  
 SBN - Správa nájmu bytů, nebytů (Alis)  
 SML - Evidence smluv (Gordic)  
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 Správce IT (Micos)  
 SSL - Spisová služba (Gordic)  
 STU - Stavební úřad (Gordic)  
 TaxEdit - Daňový poradce (Konsulta)  

 UCR - Účetní a rozpočtové výstupy 
(Gordic)  

 UCT - Pořizovač účetních dokladů (Gordic)  
 UMS - FaxChange, MobilChange (Datasys)  
 VYK – Výkaznictví (Gordic) 
 VYP – Výpravna (Gordic) 
 Webové stránky města  

 
 

5.4.1 Základní popis výchozího stavu na MěÚ Bílina - Podpora zaměstnanců 

Podpora práce a pracovních potřeb zaměstnanců neprobíhá elektronickou cestou. Všechny agendy 
zaměstnance jsou realizovány návody a směrnicemi pro každou z uvedených agend. 
 
1. Vedení kontaktů  
V současnosti nejsou kontakty na členy orgánů města, komise RM a výbory ZM a další komise a 
organizace města soustředěny na jednom místě. Část kontaktů je umístěna na webových stránkách 
města, tyto kontakty jsou však umístěny v různých sekcích a tudíž hůře dohledatelné. Některé kontakty 
zde zcela chybí. Díky nesystémovosti je častá i aktualizace s časovým zpožděním. 
 
2. Agenda zaměstnance 
 
Plán školení zaměstnanců 
Plány školení pracovníků úřadu (úředníků) vede pověřený personalista OSaVV. PŠ se vytváří do období 
3 let, projednají se s dotyčnými úředníky. Následně každý úředník předává na KT osvědčení či certifikát 
o absolvování školení, které se eviduje v Plánu školení. K evidenci se využívá PC. 
 
Interní předpisy a směrnice 
V současnosti jsou IPaS evidovány u tajemníka MěÚ. Seznámení pracovníků úřadu s předpisy a 
směrnicemi se provádí zasláním vedoucím odborů MěÚ prostřednictvím e-mailu. Vedoucí odborů 
seznamuje se své pracovníky se zněním IPaS na poradách odborů. 
 
Rezervace aut 
RA vede v papírové podobě pracovník OSaVV a to na základě telefonické objednávky. 
 
Rezervace zasedacích místností 
Rezervaci zasedacích místností vede sekretariát starosty a to v papírové podobě na základě telefonické 
objednávky. 
 
Vnitřní objednávky kancelářských potřeb 
Objednávky kancelářských potřeb zaměstnanci úřadu nevyhotovují. Nákup a výdej kancelářských 
potřeb má ve své kompetenci pověřený pracovník odboru správního a vnitřních věcí (OSaVV) odboru 
MěÚ, který objednává kancelářské pomůcky dle potřeby. Jednotliví pracovníci úřadu osobně 
vyzvedávají kancelářské potřeby u pověřeného pracovníka, který vede evidenci vydaných 
kancelářských potřeb a to v papírové podobě.   
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5.4.2 Základní popis výchozího stavu na MěÚ – Podpora občanů 

V předchozím projektu IOP konsolidace IT vytvořilo město projekt Portál občana za účelem zajistit 
formulářová řešení pro styk občana s úřadem upgradem stávajících SW komponent nebo nákupem 
chybějících SW komponent pro optimalizaci chodu úřadu včetně zajištění příslušných formulářů a jejich 
vystavení na webových stránkách města. 
 
Aktuálně agenda Portálu občana obsahuje: 

 soubory roztříděné dle odborů městského úřadu. 
 praktická videa životních situací, které můžete na našem úřadu vyřídit. Pod videi jsou 

připraveny formuláře, které lze vyplnit online. 
 obecnou žádost. Systém vygeneruje číslo jednací a zároveň informace o stavu zpracování 

žádosti. 
 přehled odeslaných žádostí (po registraci) a také přístup do aplikace "Registr pohledávek" (jiné 

přihlašovací údaje). 
 Úplné elektrické podání pro případy, kdy má občan datovou schránku či platný elektronický 

podpis,  
 
Projektem výzvy 22 – Konsolidace IT byl položen základní kámen, který nutně potřebuje další rozvoj. 
Portál občana sice dovoluje elektronické podání dokumentů a umožňuje tak elektronickou cestu 
jednání s úřadem, ale činí tak nekomfortním a technologicky překonaným způsobem. Zásadním 
nedostatkem a hlavním důvodem nízké využitelnosti portálu je absence navázání na životní situace. 
Pro občana bez znalosti použitého systému je velmi složitá orientace v životní situaci, jejíž vyústění je 
elektronické podání nebo připravená návštěva úřadu. 
 
Informace z oblasti krizového řízení, událostí ovlivňují chod města, klíčové zprávy o chodu úřadu jsou 
umisťovány do příslušných sekcí. Koncentrované (centrální) informační místo webová prezentace 
neobsahuje. 
 
Správu webu realizují pověření pracovníci (plnění obsahem), samotný provoz zajišťují IT specialisté 
města. 
 
Konkrétně bylo pořízeno řešení interaktivních formulářů pro vnitřní i vnější svět úřadu, jehož součástí 
byly technologie Software602 FormFlow Server, Software602 FormApps Server a Software602 Form 
Publishing. Díky těmto řešením byl vytvořen tzv. Inteligentní formulářový server, jehož součástí byla i 
základní sada formulářů, jejichž výčet je uveden níže. 
 
Životní prostředí: 
• Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami  
• Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů  
• Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových  
• Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu  
• Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních  
• Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých 
občanů (domácností)  
• Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu  
• Žádost o stavební povolení k vodním dílům  
• Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu 
dílu  
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• Žádost o povolení k užívání vodních děl  
• Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do 
kanalizace nebo jeho změnu  
• Žádost o udělení souhlasu  
• Žádost o vyjádření  
• Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  
• Oznámení o užívání stavby vodního díla  
• Ohlášení udržovacích prací/obnovy vodního díla  
• Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební 
povolení ke studni  
• Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých 
občanů (domácností)  
• Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých 
občanů (domácností)  
• Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních 
obyvatel 
• Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu  
• Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu  
• Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo 
podzemních nebo jeho změnu  
• Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití 
závadných látek  
• Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla  
• Žádost o vydání rybářského lístku  
• Žádost o vydání loveckého lístku  
Doprava: 
• Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu 
• Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 
• Evidenční karta řidiče 
• Žádost o schválení technické způsobilosti 
• Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla 
• Žádost o uznání testování silničního vozidla 
• Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel 
• Žádost o vyřazení vozidla z registru vozidel 
• Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel 
• Žádost o zapsání vymazání zástavního práva k vozidlu v registru vozidel 
• Přihláška k registraci vozidla do registru SV 
• Žádost o vydání tabulky s registrační značkou 
• Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz 
• Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou 
• Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla 
• Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla 
• Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel 
• Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel 
• Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel 
• Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu 
Stavební úřad: 
• Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
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• Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 
• Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 
• Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 
• Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 
• Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
• Žádost o územní souhlas 
• Ohlášení stavby 
• Žádost o stavební povolení 
• Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 
• Oznámení o užívání stavby 
• Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
• Žádost o povolení předčasného užívání stavby 
• Oznámení změny v užívání stavby 
• Ohlášení odstranění 
Matrika: 
• Dotazník ke zjištění státního občanství České republiky 
• Prohlášení o volbě druhého jména 
• Prohlášení o změně užívání příjmení 
• Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru 
• Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru 
• Žádost o vydání opisu matričního dokladu 
• Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství 
• Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
• Žádost o vydání osvědčení - církevní sňatek 
• Prohlášení - volba druhého jména 
• Žádost o změnu jména nebo příjmení - dítě 
• Žádost o změnu jména nebo příjmení - dospělí 
 

5.4.3 Základní popis výchozího stavu na MěÚ Bílina – Hardware a licencovaný SW 

5.4.3.1 Síťová infrastruktura 
Interní datová síť včetně použitých pasivních a aktivních datových prvků je běžně využívána a bude 
postupně nahrazována dle životnosti jednotlivých zařízení a poskytované podpory výrobce, resp. 
dodavatele pro daná zařízení. 
 
Síťové rozvody mezi jednotlivými koncovými uživateli jsou realizovány kombinovaným způsobem: 
 
 

 v budovách MěÚ Bílina prostřednictvím strukturované kabeláže s garantovanou rychlostí 
kapacitou 1 Gb, což povětšinou plně vyhovuje potřebám koncových stanic; 

 mezi jednotlivými budovami MěÚ je spojení prostřednictvím optických vláken s garantovanou 
rychlostí minimálně 1 Gb. 

 
Pro potřeby TC, resp. vnitřních uživatelů služeb TC, budou využívány základní komunikační trasy včetně 
zde použitých aktivních i pasivních prvků. Pro tyto potřeby není nutné pořizovat další zařízení. 
Stav technické infrastruktury (servery) v ORP je z části ve velmi dobrém stavu. Vybraná stávající zařízení 
je možno po dovybavení aplikačního software pro řešení elektronizace vybraných agend a vnitřních 
procesů plně využít pro činnost TC ORP Bílina, resp. produktů projektu KIT ORP Bílina. Zařízení splňují 
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požadavky kladené na provoz TC ORP (IBM BladeCenter H šasi, plně redundantní zapojení včetně SAN 
a LAN prvků). 
 

5.4.3.2 Serverová infrastruktura a datová úložiště 
K dispozici jsou 3 fyzické servery umístěné v blade šasi s plně redundantním zapojením (BLADE IBM, 
3ks BLADE server + 1 standalone IBM server). 
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Na uvedených serverech je provozováno virtuální prostředí VMware vSphere v edici VMware vCloud 
Suite Standard. V prostředí VMware jsou provozovány provozní virtuální servery. 
 
V současnosti je provozováno samostatné (provozní) diskové pole. 
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Obrázek 6 - Infrastruktura sítě a serverů 

 

5.4.4 Základní popis výchozího stavu – Klíčové informační systémy HNSP 
Současný stav provozního informačního systému naplňuje základní požadavky subjektu. Aplikace 
obsahuje evidenci personálních údajů. Nedílnou součástí Personalistiky je vystavování a archivace 
personálních dokumentů zaměstnance – osobní karta, pracovní zařazení, pracovní smlouva, různé 
individuálně uzavírané dohody. Aplikace umožňuje i hromadné generování a tisk personálních 
dokumentů. 
 
Současně pro sekci HR jsou využívány moduly: 
PAM – aplikace sloužící k výpočtu mezd 
PER – vedení personálních údajů 
DCH – docházkový systém 
ELD – evidence ELDP, komunikace s VREP 
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RNP – evidence NP, komunikace s VREP 
 
Informační systém Ekos řeší ekonomické a logistické procesy v organizaci. V systému je 
vedeno účetnictví, daňová evidence a výkazy pro nadřízené orgány. Zpracování dokladů k fakturaci, 
bezhotovostní úhrady ve styku s peněžními ústavy i hotovostní toky. Dále evidence smluv a publikace 
v registru smluv.  Současně pro sekci EKOS jsou využívány moduly: 
BAN – elektronická komunikace s bankami 
FAK - evidence fakturace 
POK – pokladna 
UCT – účetnictví 
SML – evidence smluv 
DIM – evidence drobného majetku 
INM – evidence investičního majetku 
MTZ – skladové hospodářství 
PAR – evidence partnerů a objednávek 
 

5.4.5 Základní popis výchozího stavu – Technologické zázemí HNSP 
HNSP disponuje starším řešením serverů ve 3 lokalitách, které jsou spojené optickým kabelem. 
Základním prvkem je jeden server propojený s NAS úložištěm. Na serveru je provozován VMware, ve 
které jsou 2 virtuální servery – doménový a aplikační server. 

 
Obrázek 7 Základní schéma serverů HSNP 

 
 
 

https://dok.vema.cz/?v=#dok.app$lang=cs;ns=doc/product/uct;idns=1/2/82289
https://dok.vema.cz/?v=#dok.app$lang=cs;ns=doc/product/fak;idns=1/2/94141
https://dok.vema.cz/?v=#dok.app$lang=cs;ns=doc/product/ban;idns=1/2/94083
https://dok.vema.cz/?v=#dok.app$lang=cs;ns=doc/product/pok;idns=1/2/81780
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Obrázek 8 Základní schéma sítě HNSP 

 
Funkční schéma sítě ukazuje propojení na jednotlivá pracoviště nemocnice.  

 
Obrázek 9 Základní schéma sítě HNSP 2 - řez 

 
 

5.5 Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky). 

Silné stránky vnitřního prostředí Slabé stránky vnitřního prostředí 

Silná a dlouhodobě stálá organizační struktura 
městského úřadu. 

Slabé možnosti úřadu poskytovat elektronické 
služby na adekvátní úrovni.  

Správci provozu mají s provozem na MÚ více než 
10 let zkušeností 

Nemožnost v běžném provozu škol a školek 
rychle a účinně zajistit jejich bezpečnost.  
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Všechna rizika provozu jsou známa a popsána, 
jsou přijata ošetřující opatření 

Nedostatek prostředků HNSP k modernizace 
vnitřních procesů. 

MÚ Bílina je dlouhodobě organizačně i finančně 
stabilní společností 

Technologický rozvoj provozovaných platforem 
musí být iniciován příležitostmi financování 
nebo dodavateli. 

Vedení úřadu je zkušené a dostatečně silné, aby 
zvládalo velké projekty 

Změny v politickém vedení města mohou 
ovlivňovat organizační strukturu i nastavení 
provozu.  

Technická správa provozu dovoluje rozvoj 
v oblasti technologií.  

Pracovní kapacita specialistů je na stejné úrovni 
s požadavky provozu. Rezervy pro další 
požadavky nejsou vytvořeny. 

Smluvní zajištění dodávaných SW a HW je na 
velmi vysoké úrovni (aplikace jsou pořizovány 
s podporou, stejně tak HW). 

Úzká operabilita pracovníků.  

Organizace práce je na velmi vysoké úrovni, 
všechno je zdokumentováno.  

Městský úřad je obsluhován především 
pracovníky, kteří jsou mimo většinu ICT 
kompetencí.  

Velmi dobrá spolupráce s vnějším prostředím, 
občany, MAS a dalším organizacemi města. 

 

Správa a dokumentace je realizována v souladu 
a s doporučeními předpisů ISVS 

 

Tabulka 6 Analýza vnitřního prostředí 

 

5.6 SLEPT analýza faktorů okolního prostředí. 

 

 Kategorie Faktor Popis vlivu Hodnocení 

So
ci

ál
n

í f
ak

to
ry

 

Demografie 

Velikost populace Vliv velikosti populace není pro dobu udržitelnosti 
zásadní 

NE 

Věková struktura Věková struktura nemá pro dobu udržitelnosti 
zásadní vliv 

NE 

Pracovní preference Vliv pracovních preferencí na pracovním trhu 
nemá zásadní vliv na projekt v době udržitelnosti 

NE 

Geografické rozložení Geografické rozložení nemá zásadní vliv na projekt 
v době udržitelnosti 

NE 

Etnické rozložení Etnické rozložení nemá zásadní vliv na projekt 
v době udržitelnosti 

NE 

Trh práce 

Rozdělení příjmů Rozdělení příjmů nemá zásadní vliv na projekt 
v době udržitelnosti 

NE 

Míra zaměstnanosti Míra nezaměstnanosti v dosavadních trendech 
nemá vliv na projekt v době udržitelnosti  

NE 

Sociologie 

Životní úroveň Změna životní úrovně nemá vliv na projekt v době 
udržitelnosti 

NE 

Rovnoprávnost pohlaví Rovnoprávnost pohlaví nemá vliv na projekt 
v době udržitelnosti 

NE 

Populační politika Populační politika nemá vliv na projekt v době 
udržitelnosti 

NE 

Pracovní síla 

Dostupnost zaměstnanců Změna dostupnosti zaměstnanců nemá na projekt 
v době udržitelnosti vliv 

NE 

Vzdělávací instituce Vzdělávací instituce, trendy ve změně poptávky po 
oborech nemá vliv na projekt v době udržitelnosti 

NE 
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Diversita pracovní síly Diverzita pracovní síly projekt v době udržitelnosti 
neovlivňuje 

NE 

Tabulka 7 SLEPT analýza faktorů okolního prostředí I 

 
 

 Kategorie Faktor Popis vlivu Hodnocení 

Le
gi

sl
at

vi
n

í f
ak

to
ry

 

Existence a 
funkčnost 

zákonů 

Obchodní právo 
Obchodní právo nemá po dobu udržitelnosti 
projektu zásadní vliv na projekt 

NE 

Daňové zákony 
Daňové zákony nemají po dobu udržitelnosti 
projektu zásadní vliv na projekt 

NE 

Dereguláční opatření 
Deregulační opatření nemají po dobu udržitelnosti 
projektu zásadní vliv na projekt 

NE 

legislativní omezení 
(distribuce, ekologická 

opatření) 

Legislativní změny nemají po dobu udržitelnosti 
projektu zásadní vliv na projekt 

NE 

Právní úprava pracovních 
podmínek (BOZP…) 

Právní úpravy pracovních podmínek nemají po 
dobu udržitelnosti projektu zásadní vliv na projekt 

NE 

 Zákon o ISVS 

Zákon o ISVS je dodržen zpracovanou informační 
koncepcí a bezpečnostní politikou. Požadavky 
obou řídících dokumentů budou v projektu 
reflektovány. Pro zajištění souladu budou oba 
dokumenty součástí zadávací i prováděcí 
dokumentace.  

ANO 

 
Zákon o kybernetické 

bezpečnosti 

Pro zajištění souladu bude v zadávací i prováděcí 
dokumentaci požadavek na technická a 
organizační opatření dodavatele.  

ANO 

 GDPR 

Evropská norma pro ochranu osobních údajů bude 
součástí zadávací dokumentace, přičemž 
dodavatel vypracuje realizační projektu ve shodě 
s normou. Dále každý z dodávaných subprojektů 
bude mít zpracovanou analýzu dopadu GDPR na 
jeho realizaci. Analýza bude zpracována v rámci 
prováděcí dokumentace projektu.  

ANO 

Nehotová legislativa 
Z pohledu náplně a udržitelnosti projektu nemá 
žádná nehotová legislativa zásadní vliv na projekt. 

NE 

Ostatní 
faktory 

Funkčnost soudu 
Trendy ve funkčnosti soudu nemají žádný vliv na 
udržitelnosti projektu 

NE 

Vymahatelnost práva 
Trendy ve vymahatelnosti práva nemají žádný vliv 
na udržitelnosti projektu 

NE 

Autorská práva 
Trendy v pojetí autorských práv nemají žádný vliv 
na udržitelnosti projektu 

NE 

 
 

 Kategorie Faktor Popis vlivu Hodnocení 

Ek
o

n
o

m
ic

ké
 f

ak
to

ry
 

Makroekonomická 
situace 

Míra inflace 
Trendy ve vývoji míry inflace nemají po dobu 
udržitelnosti projektu zásadní vliv na projekt 

NE 

Úroková míra 
Úroková míra nemá po dobu udržitelnosti 
projektu zásadní vliv na projekt 

NE 

Obchodní deficit nebo 
přebytek 

Obchodní saldo nemá po dobu udržitelnosti 
projektu zásadní vliv na projekt 

NE 

Rozpočtový deficit nebo 
přebytek 

Výsledek rozpočtu zásadně udržitelnost 
projektu neovlivňuje 

NE 

Výše HDP a HDP na per 
capita 

Výše HDP či jeho přepočet na obyvatele 
udržitelnost projektu neovlivňuje 

NE 

Měnová stabilita 
Měnová stabilita nemá zásadní vliv na 
projekt či jeho udržitelnost 

NE 
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Stav směnného kursu 
Stav směnného kursu nemá na projekt či 
jeho udržitelnost zásadní vliv 

NE 

Přístup k finančním 
zdrojům 

Náklady na místní půjčky 
Trendy vývoje nákladů na místní půjčky 
projekt či jeho udržitelnost neovlivňují 

NE 

Kvalita bankovního 
systému 

Kvalita bankovního systému nemá na projekt 
či jeho udržitelnosti zásadní vliv 

NE 

Dostupnost a forma 
úvěrů 

Dostupnost úvěrů nemá na projekt či jeho 
udržitelnost zásadní vliv 

NE 

Daňové faktory 

Výše daňových sazeb 
Výše daňových sazeb nemají žádný vliv na 
udržitelnosti projektu 

NE 

Vývoj daňových sazeb 
Trendy ve vývoji daňových sazeb nemají 
žádný vliv na udržitelnosti projektu 

NE 

Cla a daňová zatížení 
Cla a daňová zatížení nemají žádný vliv na 
udržitelnosti projektu 

NE 

 

 Kategorie Faktor Popis vlivu Hodnocení 

P
o

lit
ic

ké
 f

ak
to

ry
 

Politická stabilita 

Forma a stabilita vlády 
Trendy ve vývoji formy a stability vlády 
nemají po dobu udržitelnosti projektu 
zásadní vliv na projekt 

NE 

Klíčové orgány a úřady 
Obsazení klíčových orgánů a úřadů nemá po 
dobu udržitelnosti projektu zásadní vliv na 
projekt 

NE 

Existence a vliv 
politických osobností 

Existence a vliv politických osobností na 
celostátní úrovni nemá po dobu udržitelnosti 
projektu zásadní vliv na projekt. Vliv 
regionální politiky na projekt je redukován 
podmínkami projektu 

Částečně 

Politická strana u moci 
V případě jakékoliv demokratické strany je 
vliv na projekt a jeho udržitelnost necitelný. 

NE 

Politicko-
ekonomické faktory 

Postoj vůči státní a 
privátním investicím 

Postoj vůči investicím projekt či jeho 
udržitelnost neovlivňují 

NE 

Vztah ke státnímu 
průmysl 

Vztah ke státnímu průmyslu nemá na projekt 
či jeho udržitelnosti zásadní vliv 

NE 

Postoj vůči privátnímu 
průmyslu 

Postoj vůči privátnímu průmyslu nemá na 
projekt či jeho udržitelnost zásadní vliv 

NE 

Politický vliv různých skupin 

Politický vliv různých skupin nemá žádný vliv 
na udržitelnosti projektu. Vliv regionální 
politiky a jejich mocenských skupin je 
odstíněn povahou projektu. 

Částečně 
 

 

 Faktory Popis vlivu Hodnocení 

Te
ch

n
o

lo
gi

e 

Podpora vlády v oblasti výzkumu 
Zvýšená či snížená podpora se v projektu 
nebo v době jeho udržitelnosti neprojeví. 

NE 

Výše výdajů na výzkum (základní/aplikovaný) 
Výše výdajů na výzkum se v projektu nebo 
v jeho udržitelnosti neprojevuje. 

NE 

Nové vynálezy a objevy 

Technologický pokrok standardy veřejné 
správy a ISVS legislativu neovlivňuje 
v intervalech, které by měnily projekt nebo 
jeho udržitelnost. 

NE 

Rychlost realizace nových technologií 

Rychlost realizace nových technologií není 
pro projekt relevantní (vychází se 
z technologií nakoupených na začátku 
projektu). 

NE 

Rychlost morálního zastarání 
Rychlost morální zastarání projekt nebo jeho 
udržitelnost neovlivní.  

NE 

Nové technologické aktivity 
Nové technologické aktivity (cloud) se 
projeví nejdříve v centrální správě. Jejich 
dosah do regionů je okrajový. 

NE 



 
 

    Strana 34 z 108 

 

Obecná technologická úroveň 
Obecná technologická úroveň tento typ 
projektů nepoznamenává v době pořízení ani 
v době udržitelnosti projektu. 

NE 

Tabulka 8 SLEPT analýza faktorů okolního prostředí II 

 

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

S 

 Silná a dlouhodobě stálá organizační 
struktura městského úřadu. 

 Správci provozu mají s provozem na 
MÚ více než 10 let zkušeností 

 Všechna rizika provozu jsou známa a 
popsána, jsou přijata ošetřující 
opatření 

 MÚ Bílina je dlouhodobě organizačně i 
finančně stabilní společností 

 Vedení úřadu je zkušené a dostatečně 
silné, aby zvládalo velké projekty 

 Technická správa provozu dovoluje 
rozvoj v oblasti technologií.  

 Smluvní zajištění dodávaných SW a 
HW je na velmi vysoké úrovni 
(aplikace jsou pořizovány s podporou, 
stejně tak HW). 

 Organizace práce je na velmi vysoké 
úrovni, všechno je zdokumentováno.  

 Velmi dobrá spolupráce s vnějším 
prostředím, občany, MAS a dalším 
organizacemi města. 

 Správa a dokumentace je realizována v 
souladu a s doporučeními předpisů 
ISVS 

 Nízká závislost projektu na vnějším 
okolí 

W 

 Změny v politickém vedení města 
mohou ovlivňovat organizační 
strukturu i nastavení provozu.  

 Pracovní kapacita specialistů je na 
stejné úrovni s požadavky provozu. 
Rezervy pro další požadavky nejsou 
vytvořeny. 

 Úzká operabilita pracovníků.  

 Městský úřad je obsluhován 
především pracovníky, kteří jsou mimo 
většinu ICT kompetencí.  

 Technologický rozvoj provozovaných 
platforem musí být iniciován 
příležitostmi financování nebo 
dodavateli. 

O 

 Silné zázemí umožňuje rychlý rozvoj 
nově postavených služeb 

 Elektronizace v projektu výjimečně 
zrychlí vnitřní procesy a rozvoj 
potenciálu lidských zdrojů 

 Snížení pracnosti v mnoha agendách 
úřadu 

T 

 Změny v interních procesech mohou 
vyvolat problémy ve vztazích na 
pracovišti 

 Změny ve službách pro občany 
přinesou nové situace, které pracovníci 
úřadu nemají odzkoušeny v praxi 

Tabulka 9 SWOT analýza na základy analýzy vnitřního prostředí a SLEPT 

5.8 Vazba SWOT analýzy na cíle projektu. 

Cíle projektu jsou složeny z 5 oblastí, kterým se projekt věnuje.  
A. Elektronizace provozních systémů 
B. Elektronizace vnitřních procesů 



 
 

    Strana 35 z 108 

 

C. Portál občana a elektronické služby občanům 
D. Zvýšení dostupnosti služeb města 
E. Elektronizace provozních IS HNSP 
 
Vazba zkoumaných prvků projektu SWOT analýzou na cíle projektu v klíčových bodech 
 

 S W O T 

A. Elektronizace 
provozních 
systémů 

Budování silného 
zázemí úřadu 

Nutnost 
udržovat nové 
IS 

Rozvoj PIS a 
služeb 

Zvýšení nároků 
na zaměstnance 

B. Elektronizace 
vnitřních procesů 

Zrychlení interakce 
vnitřních procesů 

Nutnost 
udržovat nové 
IS 

Rozvoj 
zaměstnanců 

Zvýšení nároků 
na zaměstnance 

C. Portál občana a 
elektronické 
služby občanům 

Budování služeb pro 
občany 

Nutnost 
udržovat nové 
IS 

Spokojení 
občané a 
rostoucí e-
gramotnost 

Zvýšení nároků 
na zaměstnance 

D. Zvýšení 
dostupnosti služeb 
města 

Postoupení 
elektronizace služeb 
občanům 

Nutnost 
udržovat nové 
výpočetní 
prostředky 

Rozvoj ISVS a 
služeb 

Zvýšení nároků 
na zaměstnance 

E. Elektronizace 
provozních IS 
 

Zrychlení interakce 
vnitřních procesů 

Nutnost 
udržovat nové 
výpočetní 
prostředky 

Rozvoj ISVS a 
služeb 

Zvýšení nároků 
na zaměstnance 

Tabulka 10 SWOT vazby na cíle projektu 

5.9 Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho 

implementační plány a projektové okruhy 

 

Cíl projektu/Výstup projektu Vazba na projektový okruh/Aktivita 

A. Elektronizace provozních systémů  
Personální systém – Výstupem bude 
elektronizace nových agend – podpůrných 
informačních systémů veřejné správy.  
Správa nemovitostí – Výstupem bude 
elektronizace nových agend – podpůrných 
informačních systémů veřejné správy. 

9 – Elektronizace podpůrných procesů 
 
Vytváření nových a modernizace stávajících 
podpůrných informačních systémů  
 
Vytváření nových a modernizace stávajících 
podpůrných informačních systémů – řízení 
vztahů se zákazníky (občany) 

 
B. Elektronizace vnitřních procesů. Výstupem 
bude modernizace stávajícího systému, 
doplnění nových elektronických procesů.  

9 – Elektronizace podpůrných procesů 
 
Vytváření nových a modernizace stávajících 
podpůrných informačních systémů  
 
Vytváření nových a modernizace stávajících 
podpůrných informačních systémů – řízení 
vztahů se zákazníky (občany) 
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C. Portál občana a elektronické služby 
občanům – výstupem bude modernizace 
stávajícího informačního systému pro řízení 
vztahů s občany a rozšíření služeb IS. 

9 – Elektronizace podpůrných procesů 
Vytváření nových a modernizace stávajících 
podpůrných informačních systémů – řízení 
vztahů se zákazníky (občany) 

D. Zvýšení dostupnosti služeb města – zajištění 
zvýšení dostupnosti všech služeb zvýšením 
jejich HW zabezpečení.  

6.1 – Technologická a komunikační 
infrastruktura (datová centra) 
Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti 
komunikačních a informačních systémů a 
infrastruktury. 

E. Elektronizace provozních IS – modernizace 
personálních a mzdových systémů. 
 

9 – Elektronizace podpůrných procesů 
 
Vytváření nových a modernizace stávajících 
podpůrných informačních systémů  
 
Vytváření nových a modernizace stávajících 
podpůrných informačních systémů – řízení 
vztahů se zákazníky (občany) 

Tabulka 11Vazby na projektové okruhy implementačního plánu 

 
 
Strategický rámec rozvoje veřejné správy specifikuje cíle relevantní pro výzvu č. 28 IROP definuje 
následující oblasti (Cíle 3.1) 

 dobudování architektury eGovernmentu, 

 koncepční zajištění fungování eGovernmentu a realizace projektů ICT, 

 tvorba koncepčně-strategického materiálu – Strategie řízení investic do ICT, 

 prosazování principu open data, 

 rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a 

 bezpečné využívání dle jednotlivých agend i na principu “opendata“, 

 dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a realizace 

 bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti, 

 podpora vzniku a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury ICT a 

 novelizace relevantní legislativy vztahující se k eGovernmentu. 
 
Projekt ESMB reflektuje požadavky dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné 
správy v oblasti samosprávy. Informační systémy v podobě před realizací projektu neumožňují další 
rozvoj v definovaných oblastech. Další relevantní oblastí jsou bezpečnostní opatření podle zákona o 
kybernetické bezpečnosti.  
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Obrázek 10 Cíle projektu 

Tabulka níže zobrazuje vazby projektu na implementační plány a projektové okruhy SRR VS.  
 

Oblast projektu Dílčí projekt 
A 

Dílčí 
projekt B 

Dílčí 
projekt C 

Dílčí 
projekt D 

Dílčí projekt 
E 

Počet 
VAZEB 

Strategický cíl 1: 
Modernizace 
veřejné správy 

Zavedení prvků 
procesního 
řízení 
 

NE Snižování 
byrokratické 
zátěže 

Snižování 
byrokratické 
zátěže 

Zavedení prvků 
procesního 

řízení 
4 

Strategický cíl 2: 
Revize a 
optimalizace 
výkonu veřejné 
správy v území 

Optimalizace 
systému 
veřejnoprávních 
smluv 

NE NE NE Optimalizace 
systému 

veřejnoprávních 
smluv 

2 

Strategický cíl 3: 
Zvýšení 
dostupnosti a 
transparentnosti 
veřejné správy 
prostřednictvím 
nástrojů 
eGovernmentu 

eGovernment eGovernment eGovernment eGovernment eGovernment 

5 

Strategický cíl 4: 
Profesionalizace a 
rozvoj lidských 
zdrojů ve veřejné 
správě 

NE Řízení a 
rozvoj 
lidských 
zdrojů 

NE NE Řízení a rozvoj 
lidských zdrojů 

2 

Tabulka 12  Vazba projektu na implementační plány a projektové okruhy 
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5.10 Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude 

realizován. 

Popis nulové varianty je členěn podle jednotlivých sub projektů. 
 
A. Elektronizace provozních systémů 
Stávající informační systémy budou doplňovány v delších časových rozestupech. Stávající personální 
informační systém bude rozvíjen na základě základní podpory výrobce. Systém nebude podporován 
výrobcem a časem dojde k jeho výměně nebo k přechodu na papírovou formu.  
 
 

Název systému Další postup v nulové variantě 

Personální systém Stávající verze systému bude výrobcem podporována jen v základních 
parametrech. Rozvoj jednotlivých agend personálního systému tak bude 
nulový nebo v rámci jednotlivých modulů omezený. Městský úřad bude 
muset v horizontu 2 let přejít na nový informační systém. Současně 
nerealizace projektu ovlivňuje další části projektu – integrace 
docházkového systému apod. 

Správa nemovitostí Stávající verze systému vyrobená úřadem nedovoluje další rozvoj. 
Technologická omezení nedovolují další propojení na okolní informační 
systémy. Současný stav správy nemovitostí je tak odkázán na databázový 
informační systém postavený nad jednoduchou databází bez možnosti 
dalšího rozvoje.  

Tabulka 13 Popis nulové varianty PIS 

 
B. Elektronizace vnitřních procesů 
Stávající stav pro jednotlivé agendy elektronizace zůstane neměnný: 

Agenda Popis nulové varianty Plánovaná 
změna 

Vedení 
kontaktů 

V současnosti nejsou kontakty na členy orgánů města, komise RM 
a výbory ZM a další komise a organizace města soustředěny 
na jednom místě. Část kontaktů je umístěna na webových 
stránkách města, tyto kontakty jsou však umístěny v různých 
sekcích a tudíž hůře dohledatelné. Některé kontakty zde zcela 
chybí. Díky nesystémovosti je častá i aktualizace s časovým 
zpožděním. 

NE 

Plán školení 
zaměstnanců 

Plány školení pracovníků úřadu (úředníků) vede pověřený 
personalista z odboru správního a vnitřních věcí (OSaVV). PŠ se 
vytváří do období 3 let, projednají se s dotyčnými úředníky. 
Následně každý úředník předává personalistovi z OSaVV osvědčení 
či certifikát o absolvování školení, které se eviduje v plánu školení. 
K evidenci se využívá PC. 

NE 

Interní předpisy 
a směrnice 

V současnosti jsou IPaS evidovány u tajemníka MěÚ. Seznámení 
pracovníků úřadu s předpisy a směrnicemi se provádí zasláním 
vedoucím odborů MěÚ prostřednictvím e-mailu. Vedoucí odborů 
seznamuje se své pracovníky se zněním IPaS na poradách odborů. 

NE 

Rezervace aut RA vede v papírové podobě zaměstnanci OSaVV a to na základě 
telefonické objednávky. 

NE 
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Rezervace 
zasedacích 
místností 

Rezervace zasedacích místností vede zaměstnanec OSaVV a to 
v papírové podobě na základě telefonické objednávky. 
 

NE 

Vnitřní 
objednávky 
kancelářských 
potřeb 

Objednávky kancelářských potřeb zaměstnanci úřadu 
nevyhotovují. Nákup a výdej kancelářských potřeb má ve své 
kompetenci pověřený zaměstnanec OSaVV MěÚ, který objednává 
kancelářské pomůcky dle potřeby. Jednotliví pracovníci úřadu 
osobně vyzvedávají kancelářské potřeby u pověřeného pracovníka, 
který vede evidenci vydaných kancelářských potřeb a to v papírové 
podobě. 

NE 

Tabulka 14 - Stávající stav pro jednotlivé agendy vnitřní elektronizace 

 
C. Portál občana a elektronické služby občanům 
Město ke své prezentaci a k poskytování základních informací používá webovou prezentaci se 
základním nastavením a funkcemi. Služby občanům spočívají v možnosti podat elektronicky některé 
formuláře. Rezervace času úřadníku není v současnosti podporována. V případě nerealizace projektu 
se tento stav bude měnit jen pomalu, protože stávající webová prezentace má jen velmi omezené 
možnosti pro případ implementace jiných aplikací. 
 

Název systému Další postup v nulové variantě 

Portál občana Postup pro portál občana není stanoven. V případě nerealizace projektu 
bude projekt pokračovat dále v současné podobě. Služby občanům tak 
zůstanou v úrovni, kdy je nutné k jejich využití disponovat 
nadprůměrnou technologickou gramotností. 
Řešení krizového řízení je na stránkách města obsaženo jen prostým 
textem možnosti interakce. Další rozvoj této části informačního portálu 
není konsolidace služeb portálu možný. 
Město obměňuje stránky ve víceletých cyklech. Správci webového 
prostoru však nedisponují technologickými platformami, které by 
interaktivní portál krizového řízení připravili.  
Z předloženého stavu věcí je zřejmé, že současný portál města není 
koncepčně uchopitelný bez realizace projektu, který všechny 
heterogenní části prezentace scelí do jednoho řešení. 

Tabulka 15 Stávající stav pro jednotlivé agendy portálu občana 

 
D. Zvýšení elektronické bezpečnosti města 
Aktuální stav bezpečnosti na úřadech a školách města potřebuje změnu. Pokud nebude projekt 
realizován, přistoupí město k postupnému naplňování cílů v oblasti elektronického zabezpečení. 
Docházkový systém pro školy a mateřské školy nelze nahradit žádným jiným technologickým řešením, 
pouze navýšením počtu hlídajících pedagogů.  
 

Název systému Další postup v nulové variantě 

Bezpečnost a 
dostupnost služeb 

Požadavky na bezpečnost rostou především nové legislativy, zákona o 
kybernetické bezpečnosti a evropské normy GDPR o ochraně osobních 
údajů. Nulová varianta bez investic do bezpečnosti ve městě znamená 
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především riziko v nedostupnosti budovaných služeb – vnitřních i 
vnějších.  
Město může čekat na nové výzvy dotačních programů, ve kterých se 
bude řešit kybernetická bezpečnosti podle připraveného zákona nebo 
výzvu k tématu Smart Cities. Příprava nových projektů k bezpečnostním 
tématům je dlouhodobá. Nulová varianta odsune potřebné řešení pro 
školy a školy o několik let.   

Tabulka 16 Stávající stav pro zvýšení dostupnosti služeb 

 
E. Provozní systémy HNSP 
Aktuální stav je začátkem v plnohodnotném zajištění elektronizace procesů v HNSP. Většina procesů 
může být využívána elektronicky, ale chybí centrální místo, portál, pro přístup. V případě, že projekt 
nebude realizován, budou nadále agendy realizovány papírovým způsobem. 
 

Název systému Další postup v nulové variantě 

PIS – Ekonomika a 
personální systém 

HNSP modernizuje své systémy pravidelně, nicméně zdaleka ne 
v takových odstupech, jak by bylo třeba. Omezené investice znamenají, 
že současná podoba obou systému reflektuje pouze nutné moduly pro 
výkon správy ekonomiky a zaměstnanců.  

Zvýšení dostupnosti 
služeb 

Podobný přístup, jaký HNSP zvolilo pro pořizování informačního systému 
je patrný i v případě zvýšení dostupnosti služeb. Bez investic do nového 
technologického prostředí nelze zajistit bezvýpadkový provoz, který je od 
služeb PIS vyžadován. Ekonomický informační systém obsahuje moduly 
pro propojení na pojišťovny, který musí poskytovat data v čase, který má 
k tomu výkonu vymezen. Rizika na straně problémů ve správě dat 
nemocnice tak jsou veliká. Nemocnice je musí řešit nákupem dílčích 
komponent hardwaru či řešením cloudových služeb. 

Tabulka 17 Nulová varianta v případě PIS a Zvýšení dostupnosti infrastruktury HNSP 

5.11 Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému. 

Varianta rozvoje stávajícího informačního systému je postavena na postupném pořizování modulů a 
jejich funkčnosti tak, aby informační systém poskytoval takovou úroveň služeb, která by nebránila plnit 
úkoly agendy, kterou informační systém postihuje. 
 
Rozvoj stávajícího informační systému města lze provést formou: 

 postupného upgrade současných komponent, s možností pořízení nových, dosud 
nepodpořených agend, s nutností následné integrace jednotlivých dílčích částí řešení do 
jednoho funkčního celku. Realizace by proběhla „neprojektovou“ formou, tj. postupně, po 
jednotlivých blocích, dle finančních, personálních a časových možností. 

 jednorázového povýšení současného stavu na vyšší úroveň dle stanovených cílů, tj. realizací 
předkládaného projektového záměru. Realizace proběhne formou projektu, tj. ve stanoveném 
čase, s předem definovanými náklady, projektovým týmem a definovanými výstupy. 
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5.12 Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na 

provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu (kap. 

4). 

Ze zmíněných možných rozvojových variant popsaných v kapitole 5.11 je preferovaná varianta 
jednorázového povýšení současného stavu na vyšší úroveň, a to především z důvodu, že všechny 
požadované a definované cíle budou dosaženy „řízenou formou“ (tj. formou projektem) a to 
v předem známém čase, za dané náklady a s jasně definovanými výstupy (popsanými i co do 
technického řešení). 
 
Při správném technickém návrhu řešení a při odpovídajícím projektovém řízení tato varianta zajistí: 

 naplnění cílů definovaných v projektovém záměru 

 kvalitativní posun ICT podpory pro realizované agendy 

 naplnění Strategického cíle 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy 

 
Následující tabulka definuje vazby mezi jednotlivými analýzami. 

 Výsledky analýzy 

Analýza vnitřního 
prostředí 

SLEPT SWOT analýza Cíle projektu 

Rozvoj 
stávajícího IS 

Analýza prokázala, že 
v rámci vnitřního 
prostředí může být 
varianta rozvoje 
stávajícího IS 
realizovatelná. 
Z druhého pohledu je 
zřejmé, že vzhledem 
k silnému zázemí 
vnitřního prostředí je 
možno postavit služby, 
které budou postupný 
rozvoj stávajících 
prostředků 
přesahovat. 

Analýza prokázala 
nízký vliv okolního 
prostředí na 
předmětný typ 
projektu. Pro projekt 
rozvoje stávajícího IS 
nezaznamenává SLEPT 
žádná omezení. 

Analýza SWOT 
potvrdila velmi silné 
organizační prostředí. 
Dále prokázala 
schopnost organizace 
vést technologické 
projekty. Rozvoj 
stávajícího IS je 
základním projektem. 

Cíli projektu je 
zavedení 
moderního úřadu, 
odstraňujícího 
vnitřní i vnější 
bariéry. Varianta 
rozvoje stávajícího 
IS je základovou 
variantou rozvoje, 
ale neumožňuje 
poskytovat takové 
služby, aby cíle 
projekty byly 
naplněny. 

Tabulka 18 Výsledky analýzy rozvoje IS 

 

5.13 Podrobný popis investiční varianty projektu 

Předmětem této kapitoly Studie proveditelnosti je popis a technického požadavky na potřebné 
technologie a doporučení s upřesněními pro účely zadávací a realizační projektové dokumentace. 

5.13.1 Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu 

Město Bílina oslovilo dne 10. 10. 2016 společnosti k předložení nabídek na zpracování studie 
proveditelnosti a konzultantské služby spojené s přípravou projektu. Na základě výběru dodavatele 
byly vyhotoveny 2 objednávky na služby zajišťující konzultace, zpracování studie proveditelnosti a 
případného stanoviska OHA. Celková cena obou objednávek byla 239 000 Kč bez DPH (289 190 Kč 
s DPH). Na základě zákona o registru smluv byly obě objednávky vloženy do registru smluv – bylo 
potvrzeno uveřejnění smlouvy v registru smluv systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona 
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č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vydaná potvrzení slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná 
smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. 
 
Přípravné aktivity lze shrnout do následujícího chronologicky seřazeného bloku: 
 

 Aktivita Realizace 

1. prvotní návrh projektového záměru  Realizováno 

2. schválení dalšího postupu (zpracování studie proveditelnosti) vedením 
města 

Realizováno 

3. posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektového záměru formou 
zpracování studie proveditelnosti (ve struktuře dle Přílohy číslo 2 
Pravidel pro žadatele a příjemce)  

Realizováno 

4. zpracování a podání žádosti o dotaci do 28. výzvy z IROP v přípravě 

5. získání rozhodnutí o přidělení dotace v přípravě 

6. zpracování zadávací dokumentace s využitím výstupů studie 
proveditelnosti 

v přípravě 

7. alokace finančních prostředků v rozpočtu na rok 2017/2018 (v konkrétní 
výši a kapitole 

v přípravě 

8. rozpočtu dle výstupů studie proveditelnosti) v přípravě 

9. předběžné oznámení o vyhlášení veřejné zakázky v přípravě 

10. vyhlášení a realizace veřejné zakázky, uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem 

v přípravě 

Tabulka 19 Přípravné aktivity 

5.13.2 Popis realizace hlavních aktivit projektu 

Hlavní aktivity projektu jsou ty aktivity, které vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu. V rámci 
podporovaných aktivit budou realizovány následující kroky: 

 vlastní implementace řešení 

 pořízení ICT podpory dle návrhu technického řešení 

 zaškolení obsluhy, testovací provoz, pořízení 

 zpracování dokumentace k řešení 
 
Hlavní aktivity projektu budou realizovány dodavatelskou formou. 

5.13.3 Popis realizace vedlejších aktivit projektu 

Realizace vedlejších aktivit zahrnuje následující kroky: 

 pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu 
o zpracování studie proveditelnosti 
o příprava zadávací dokumentace 
o realizace výběrových řízení 
o řízení realizace projektu (odborné konzultace a dozor implementace pořizovaného IS) 
o publicita projektu 
o pořízení docházkového terminálu a identifikačních čipů 

 
Na vedlejší aktivity bude vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. 
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5.13.4 Popis ukončení realizace projektu 

Ukončení realizace projektu zahrnuje následující kroky: 

 akceptační řízení – na základě jasně definovaných měřitelných parametrů bude ověřeno 
dosažení shody výstupů projektu se zadáním, výstupem je podepsaný akceptační protokol 

 volitelně workshop s dodavatelem za účelem prezentace výstupů projektu vedení a 
zaměstnancům úřadu 

 volitelně tisková zpráva pro lokální média / obecní zpravodaj 
 
Ukončení realizace projektu znamená prokazatelné uzavření všech aktivit projektu. Tato skutečnost 
bude žadatelem doložena kromě vlastních výstupů projektu protokolem o předání a převzetí díla pro 
všechny dodávky způsobilých výdajů v rámci projektu a fotodokumentací dodaného plnění. Datum 
podepsání protokolu akceptačního protokolu (předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků 
bránících užívání díla) nepřekročí termín ukončení realizace projektu uvedený v právním aktu, tj. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 

5.13.5 Konečný stav po realizaci projektu 

 zahájení rutinního provozu s dobou trvání po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců) 

 aktivity typu administrace dotace (monitoring) 

 zajištění další (tj. nepovinné) publicity projektu 
 

5.13.6 Příprava investiční varianty 

 
Město Bílina postupovalo podle dlouhodobé koncepce rozvoje informačních služeb městského úřadu.  
 

 
Obrázek 11 Základní schéma investiční varianty 
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Obrázek 12 Základní schéma investiční varianty (HNSP) 

 
 

5.14 Popis realizace hlavních aktivit projektu. 

Projekt je sestaven tak, aby všechny jeho části byly provázané a zároveň, aby rizika realizace jedné 
částí hlavních aktivit negativně neovlivňovala další.  
 

5.14.1 A. Elektronizace provozních systémů MěÚ 

Realizace elektronizace provozních systémů má několik částí, které jsou na sobě nezávislé. Základním 
předpokladem je provedení analýzy stávajícího softwarového a hardwarového prostředí. Po ověření 
technického zázemí městského úřadu proběhne implementace jednotlivých informačních systémů 
podle projektového plánu. Během realizační fáze projektu nedojde k žádným omezením hlavního 
provozu. 
 
 

Postup realizace Analýza Implementace Testování a 
ověření 

Celkem 

A1. PIS 
Personalistika 

4 týdny 4 týdny 4 týdny 12 týdnů 

A2. PIS Správa 
nemovitostí 

4 týdny 6 týdny 4 týdny 14 týdnů 

Tabulka 20 - Postup realizace - základní harmonogram 

5.14.1.1 A1. Nasazení PIS Personalistika 
Personalistika umožňuje vést podrobnější personální evidenci o zaměstnanci, tvorbu organizační 
struktury, popis pracovní pozice, požadavky na pracovní pozici, přehled školení a prohlídek 
zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce atd. 
 
Systém lze implementovat jako modul nebo jako celistvý IS. Modul je propojen se systémem mezd a 
údaje, které jsou na rozhraní mezi personálním a mzdovým oddělením, je možné zobrazit a editovat 
jak v modulu Personalistika, tak ve mzdovém programu. Jedná se zejména o osobní údaje, adresy, 

Elektronizace služeb

Elektronizace PIS

Personalistika Ekonomika

Zvýšení dostupnosti

Servery Sítě
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přiznané tarifní složky, u státní správy o platové postupy a započitatelnou praxi. Práva uživatelů na 
položky jsou definována přístupovými právy. Algoritmy výpočtů jsou v obou modulech shodné. 
 
Základem personálního systému je organizační struktura (organizační strom) s možností zadávání 
organizací, sekcí, odborů, oddělení, sekretariátu, v různé hierarchii a s možností kdekoliv ve struktuře 
zadávat systemizovaná místa. Na systemizovaná místa se přiřazují zaměstnanci. 
 
Informační systém Personalistika bude disponovat těmito funkcemi: 
 

 Systém bude propojen s Active Directory. Práva a dostupnost bude stanovena na základě 
hierarchie AD. 

 Systém bude propojen se mzdovým systémem.  
 IS umožňuje variantní vytváření organizační struktury (zkušebně vytvářet několik různých 

variant systemizace, přitom však platná je vždy pouze jedna). 
 

 Historicky je možné zobrazit organizační strukturu k jakémukoliv datu. 
 

 Kdekoliv v organizační struktuře je možné přidávat systemizovaná místa. Pro každé SM se 
vytváří karta systemizovaného místa, která obsahuje údaje charakterizující pracovní místo, 
požadavky na dosažený stupeň a obor vzdělání, jazykové znalosti, požadované další vzdělávací 
aktivity, požadovanou odbornou a zdravotní způsobilost, rizikovost práce a rizikové faktory. 

 
 Součástí karty SM je pracovní náplň, kam lze blokovými operacemi přenášet texty z jiných 

dokumentů. 
 

 Na systemizovaném místě je možné zadávat předpokládané tarifní složky pro danou funkci. To 
umožňuje uživateli získat informaci o předpokládaných mzdových nákladech (zejména v 
případě změny systemizace). 

 
 Systemizované místo je základním stavebním prvkem personalistiky a opěrným bodem při 

všech kontrolních sestavách vyhodnocujících, splňují-li zaměstnanci požadavky vyplývající z 
přiřazeného systemizovaného místa (jazykové znalosti, vzdělání, zdravotní způsobilost atd.). 

 
 Součástí systemizovaného místa je i plánovaný počet osob na SM. Personalistika umožňuje obě 

možné varianty: 
o 1 SM = 1 zaměstnanec 
o 1 SM = více zaměstnanců s naprosto stejnou pracovní náplní 

 To umožní vytváření kontrolních sestav obsazenosti systemizovaných míst. 
 Evidence vzdělávací organizace 
 Jednotlivé vzdělávací akce, a to ve stadiu přípravy, přihlašování zájemců, výběru a vyslání 

zájemců na kurz, nákladovost na akce i na jednotlivé absolventy, evidenci lektorů a předaných 
materiálů, vyhodnocení vzdělávacích akcí. 

 Dále bude pro posouzení efektivity možné sledovat, kolika vzdělávacích akcí se zaměstnanec 
zúčastnil s vyčíslením nákladů na jeho účast. 

 Evidence uchazečů o zaměstnání, výběrové řízení s komisí i bez komise, možnost převzetí 
požadavku na uchazeče přímo ze systemizovaného místa, na které bude výběrové řízení 
probíhat, sledování dodání požadovaných dokumentů účastníky výběrových řízení, 
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vyhodnocení účastníků výběrového řízení s možností stanovení pořadí účastníků, převedení 
vybraného zaměstnance do aktivních zaměstnanců. 

 Sledováním čerpání nenárokových složek platu (i FKSP). Na základě zvolené váhy umožňuje 
vyhodnotit nárokování zaměstnanců. 

 Hodnocení zaměstnance nadřízeným i část, kde hodnotí zaměstnanec sám sebe. Systém 
pracuje v návaznosti na definované kompetence jednotlivých pracovních pozic a lze je přímo 
využít pří odměňování zaměstnanců. 

 
Systém bude obsahovat i další funkce: 
- tvorbu, evidenci a kontrolu plánu vzdělávání (včetně evidence osvědčení) 
- evidenci a požadavky na absolvování ZOZ (upozornění) 
- evidence vstupních prohlídek BOZP a PO 
- evidenci a kontrolu pracovně lékařských prohlídek (včetně požadavků na mimořádné a periodické 
prohlídky – automatické plánování prohlídek) 
- formuláře posudků o zdravotní způsobilosti k práci 
- evidence pracovních úrazů 
- evidence průkazů řidičů referentských vozidel včetně požadavků na termín dalšího proškolení 
- vystavování pracovně právních dokumentů 
- uživatelské šablony pracovně právních dokumentů 
- evidenci dokumentů, týkajících se pracovněprávních vztahů (archiv) 
- popisy pracovních činností 
- sledování čerpání dovolené 
- tvorba plánu dovolených 
- vytváření průkazů zaměstnanců včetně načtení příslušné fotografie 
- evidence praxe studentů včetně evidence uzavřených smluv o poskytnutí praxe 
- evidence a upozornění na životní jubilea zaměstnanců 
- upozornění na možný odchod do důchodu (dosažení důchodového věku) 
- evidence uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnance 
- evidence vyčerpaných hodin u DPP – sledování limitu max. 300 hodin/rok 
- modul hodnocení zaměstnanců (dosud u nás není prováděno) 
 
Harmonogram části A1 

 Harmonogram v týdnech – Předpokládaný začátek projektu – 1. leden 2018 
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Akcept 
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A1             

Obrázek 13 Harmonogram části A1 
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5.14.1.2 A2. Systém evidence a správy nemovitostí 
 
Informační systém správy a evidence nemovitostí bude mít následující funkce: 
 

 Centrální a aktuální evidence vyhrazených a jiných technických zařízení (v jednom datovém 
úložišti, v jednotné údajové struktuře) za použití přístupových práv diferencovaných podle 
uživatelských rolí. 

 Sjednocení metodiky pro evidenci technických zařízení a jejich identifikace (kódování). 
 Zlepšení péče o technická zařízení, omezení rizik z prodlení a opomenutí povinností. 
 Rychlá dostupnost dokumentace vztahující se k bezpečnému používání technických zařízení. 
 Podpora pro rozhodování o optimalizaci technických zařízení na základě komplexních a rychle 

dostupných informací. 
 Přesný přehled o rozsahu a skladbě technických zařízení organizace (zpřístupnění 

komplexních informací o technickém zařízení na jednom místě). Dokladování prováděných 
činností se zařízením v provozní knize. 

 Centrální a aktuální evidence areálů a budov (v jednom datovém úložišti, v jednotné údajové 
struktuře) za použití přístupových práv diferencovaných podle uživatelských rolí a 
kompetencí podle zvolených hodnot. 

 Sjednocení metodiky pro hierarchickou evidenci nemovitého majetku a jeho identifikace 
(kódování). 

 Jednotná metodika a pravidla pro provádění pasportizace prostorových objektů a pro 
průběžnou aktualizaci pasportních údajů. 

 Přehled o rozsahu a skladbě nemovitého majetku organizace (zpřístupnění komplexních 
informací o nemovitém majetku na jednom místě). 

 Přehled o dislokaci organizačních útvarů v objektech organizace. 
 Přehled o volných/využitých prostorech. 
 Možnost vzájemného srovnávání technicko-stavebních a ekonomických údajů na jednotlivých 

objektech. 
 Detailní evidence pronajatých ploch (kanceláří, bytů, parkovacích míst apod.). 
 Detailní evidence pronajatého vybavení (telefonů, antén, projekční techniky apod.) 
 Detailní evidence pronajatých služeb (úklid, ostraha, datové služby) 
 Členění na krátkodobé a dlouhodobé nájmy. 
 Přehledná evidence smluv, dokladů a ceníků k užívání včetně jejich snadné a efektivní správy. 
 Podklady pro rozhodování o optimalizaci portfolia pronajímaných prostor. 
 Komplexní správa nájemců a spolubydlících s potřebnými údaji. 
 Efektivní sledování nákladů/výnosů vynaložených na užívání objektů. 
 Sjednocení metodiky pro rozpočítávání nákladů a spotřeby energie organizace. 
 Přehled o spotřebě a nákladech za energie podle útvarů organizace. 
 Možnost optimalizace spotřeby energie rozborem ukazatelů spotřeby a vzájemného srovnání 

údajů o spotřebách v objektech organizace. 
 
Harmonogram části A2 
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A2           

Obrázek 14 Harmonogram části A2 

5.14.2 B. Elektronizace vnitřních procesů 

Realizace projektu elektronizace vnitřních procesů je vázána na analýzu současných procesů a procesní 
návrh vnitřních procesů. Analytické práce vyjdou z projektu Zavedení procesního řízení MěÚ Bílina a 
sebehodnocení úřadu podle modelu CAF. Součástí projektu je také vytvoření pracovních prostorů, 
které mohou být orientovány projektově, agendově nebo sloužit jako záloha výkonu kterékoliv práce. 
Během realizační fáze projektu nedojde k žádným omezením hlavního provozu. 
 

Postup realizace Analýza Implementace Testování a 
ověření 

Celkem 

B1. Elektronizace 
vnitřních procesů 

4 týdny 10 týdnů 8 týdny 22 týdnů 

Tabulka 21 - Elektronizace vnitřních procesů - harmonogram 

Projekt Elektronizace vnitřních procesů je rozdělen do 2 částí: 
B1 - Elektronizace dosavadních papírových procesů jako zadání dovolené zaměstnance či rezervace 
automobilu pro pracovní cestu apod.  
B2 – Vytvoření moderního pracovního zázemí zaměstnance.  
 
Harmonogram části B 

 Harmonogram v týdnech – Předpokládaný začátek projektu – 1. leden 2018 

B                                 
    

Analýza 
                                    

Impl. 
                                    

Testování 
                                    

Akcept 
                                    

 LEDEN 18 ÚNOR 18 BŘEZEN 18 DUBEN 18 KVĚTEN 18 ČERVEN 18 ČERVENEC 18 SRPEN 18 ZÁŘÍ 18 

B          

Obrázek 15 Harmonogram části B 

 
Obě části budou vytvořeny v jednom prostředí, rozcestníku, který bude centrální aplikací zaměstnance. 
Každý zaměstnanec bude mít vytvořen v aplikaci svůj účet. V rámci tohoto účtu bude zaměstnanec 
spravovat svou pracovní agendu, bude zpravován o událostech na úřadu, které se dotýkají apod. 
Současně bude mít k dispozici agendový prostor, ve kterém bude moci vytvářet a ukládat dokumenty 
pro svou pracovní agendu (pokud ji nepokrývá specializovaná aplikace). V případě, že obsahem 
pracovní náplně jsou projekty, zakládání, jejich správa, bude mít pracovník možnost tyto činnosti 
realizovat v jednotném prostředí.  
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Obrázek 16 - Vytvoření moderního pracovního zázemí zaměstnance - schéma 

 
Vedení kontaktů 
 

 Kontakty na členy RM a ZM 

 Kontakty na komise a výbory 

 Kontakty na vedení města 

 Kontakty na bezpečnostní radu a povodňovou komisi 

 Kontakty na obce správního obvodu 

 Kontakty na městské firmy a příspěvkové organizace 
 
Elektronické procesy  
 

 Dovolená 
o Dovolenou může vytvořit každý kmenový zaměstnanec.  
o Po vytvoření se spustí schvalovací proces.  
o Nadřízenému bude vytvořen úkol o schválení a zaslána emailová notifikace 
o Po schválení/zamítnutí bude zaslána emailová notifikace žadateli  
o Nadřízenému bude vytvořen úkol o doplnění čerpání 
o Po doplnění bude vytvořen úkol personalistce o finální doplnění.  
o Po doplnění personalistkou bude pracovní proces ukončen. Personalistka může vrátit 

nadřízenému žádost na doplnění. 
o Oprávnění jsou nastavená na čtení. Prohlížet může každý kmenový zaměstnanec a 

vidí jenom svoje dovolené. Vedoucí odboru vidí dovolené svých podřízených. Vedení 
městského úřadu bude mít plné oprávnění. 

 Nařízené přesčasy 
o Nařízený přesčas může vytvořit vedoucí odboru, nebo vedení města.  
o Po vytvoření se spustí schvalovací proces.  
o Tajemnici bude vytvořen úkol o schválení a zaslána emailová notifikace se žádostí o 

schválení 
o Po schválení/zamítnutí bude zaslána emailová notifikace žadateli vytvořen úkol 

napsání vyhodnocení. 
o Tajemnici bude vytvořen úkol o schválení vyhodnocení. 
o Po schválení bude zaslána emailová notifikace na Mzdové oddělení o zaevidování 
o Vedoucí odboru vidí přesčasy svého oddělení. Vedení městského úřadu bude mít 

plné oprávnění 

 Plán školení zaměstnanců 

Intranet zaměstnance

Zaměstnanecká agenda

Vedení kontaktů
Elektronické 

procesy

Práce

Agendový prostor Projektový prostor
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o Vytvořit plán školení pro zaměstnance na evidenci průběžného vzdělávání  
o Předepsaná doba dle zákona 312/2002 absolvovat předepsaný počet dní 

certifikovaných školení 
o Školení může vytvořit každý kmenový zaměstnanec. Zadávat a číst můžu jenom svoje 

Školení. 
o Po vytvoření se spustí schvalovací proces.  
o Nadřízenému bude vytvořen úkol o schválení a zaslaná emailová notifikace se žádostí 

o služební cestu 
o Po schválení bude zaslána emailová notifikace na Účtárnu. Po neschválení se 

pracovní postup ukončuje. 
o Účtárně bude vytvořen úkol o Potvrzení o platbě a zaslána emailová notifikace se 

žádostí o doplnění informace. (Proplaceno ANO/NE). 
o Po schválení/zamítnutí bude zaslána emailová notifikace žadateli 
o Personální bude vytvořen úkol o Absolvování školení a zaslána emailová notifikace se 

žádosti o doplnění informace, že školení absolvoval. Absolvováno (ANO/NE). 
o Po schválení/zamítnutí bude zaslána emailová notifikace žadateli 
o Oprávnění jsou nastavená na čtení. Prohlížet může každý kmenový zaměstnanec a 

vidí jenom svoje školení. Personalistka a účtárna může editovat. Vedení městského 
úřadu bude mít plné oprávnění 

 Interní předpisy a směrnice 
o Směrnice se uloží na SP až po schválení a po fázi připomínkování. Předpis je složka s 

více dokumenty. Nad směrnicí mohou běžet dvě varianty potvrzení seznámení s 
dokumenty.  
a) na vědomí  
b) vyjádření: ano, četl jsem a rozumím 

 Objednávky spotřebního materiálu (kancelářské potřeby) 
o Objednávku může vytvořit každý kmenový zaměstnanec. 
o Po vytvoření se spustí schvalovací proces.  
o Nadřízenému bude vytvořen úkol o schválení a zaslána emailová notifikace. Doba na 

schválení je 7dní 
o Po schválení/zamítnutí bude zaslána emailová notifikace žadateli  
o Zpracovateli kancelářských potřeb bude vytvořen úkol „Čeká na zpracování“. 
o Zpracovatel změní stav na „Zpracovávám“, nebo vrátí zadavateli na přepracovaní 
o Zpracovatel změní stav na „Připraveno na výdej“ a pošle emailová notifikace 

zadavateli zadavateli požadavku 
o Zpracovatel změní stav na „Vydáno“ a proces se ukončuje 

 Kalendář, rezervace 
 
Agendový prostor 
V rámci projektu budou zhotoveny sdílené pracovní prostory. 
 

 Knihovny dokumentů (verzování, práva, spolupráce nad 1 dokumentem) 

 Úkoly (zadávání, sledování, plnění) 

 Kalendář 

 Vyhledávání 
o Reprezentující prostor pro vyhledávání relevantních a aktuálních informací z celého 

prostředí. Nabízí uživateli jedno místo, ze kterého dohledá libovolnou informaci, aniž 
by věděl, kde se daná informace nachází.  
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o Využitím filtrů a upřesňování má uživatel možnost zpřesňovat výsledky vyhledává a 
rychle tak nalézt požadovanou informaci či soubor.  

o Vyhledávání je fulltextové, to znamená, že systém vyhledává i v obsahu jednotlivých 
souborů, které jsou na intranetu uloženy. 

o Z výsledků vyhledávání lze využít náhled do souborů, stahovat kopii souborů nebo 
otevřít knihovnu, ve které se soubor nachází. 

o Je možné vyhledávat i kontakty a to nejen dle jména či pracovní pozice, ale také na 
základě agendy. 

 
Projektový prostor 

 Projektová knihovna (verzování, práva, spolupráce nad 1 dokumentem) 
o Dotace, akce města – např. městské slavnosti, regionální trhy, akce NSZM dle 

principů MA21  
o Na stránce projektů bude seznam projektů. Po vytvoření projektu a vyplnění 

atributu, vznikne nový prostor „Site” na základě projektové šablony. Kromě obsahu 
šablony (dokumentové knihovny, kontakty a atd. …) bude mít i vytvořené základní 
skupiny pro definici security. 

 Úkoly (zadávání, sledování, plnění) 

 Kalendář (harmonogramy) 

 Integrace s MS Project (volitelně) 

 Integrace s ONE NOTE 
 
Uživatelé v rámci pracovních prostorů mohou sdílet dokumenty a ostatní soubory, důležité informace, 
úkoly, zápisy, agendy nebo kontakty. Každý pracovní prostor může mít pro svůj účel knihovny 
dokumentů, knihovny obrázků, společný kalendář pracovního prostoru, harmonogram, nejrůznější 
diskuze, průzkumy či další aplikace, které je možné do pracovních prostorů snadno přidávat. Pracovní 
prostory jsou tak přizpůsobeny potřebám jednotlivých týmů, útvarů či projektů, na kterých uživatelé 
spolupracují. Samozřejmostí je možnost souběžné spolupráce nad jedním dokumentem nebo možnost 
si dokument rezervovat pro své vlastní úpravy.  
 
Uživatelé si budou moci v prostorech vytvářet vlastní jednoduchá workflow, například nad knihovnou 
dokumentů či položkami v seznamu. Uživatel si tak může definovat jednoduché procesy, které může 
sám editovat (schvalování či připomínkování dokumentů). 
 
Nabízí mnoho sociálních funkcionalit, které mu usnadňují spolupráci v jednotlivých pracovních 
prostorech i sledování obsahu, o který má zájem. Informační kanál umožňuje sledovat vlastní příspěvky 
v různých pracovních prostorech a reakce na ně na jednom místě – osobním profilu uživatele.  
 
Dále se zde zobrazují osoby, dokumenty, weby a značky, které daný uživatel označil pro sledování. 
 
Součástí nasazení komplexního řešení pro zaměstnance úřadu bude komunikační kampaň. Nový 
intranet mění nejenom prostředí, ve kterém uživatelé pracují, ale také způsob práce a komunikace. Pro 
bezproblémovou implementaci nového intranetu doporučujeme využít komunikační kampaň, která 
bude uživatelům atraktivní formou představovat jednotlivé funkce nového prostředí, motivovat je k 
jejich aktivnímu využívání a také zdůrazňovat roli nového prostředí jako multifunkční platformy 
založené na informacích, komunikaci, sdílení a efektivitě.  
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V rámci komunikační kampaně je nutné nejprve analyzovat využívané komunikační kanály a interní 
komunikační procesy uvnitř společnosti, dále je nutné stanovit komunikační plán s přesným 
harmonogramem, cílovými skupinami, vybranými komunikačními kanály a základním sdělením, které 
by si měli uživatelé z komunikační kampaně odnést.  
 
 

5.14.3 C. Portál občana a elektronické služby občanům 

Projektu portálu občana byl započat prostřednictvím výzvy č. 22 v roce 2015. Vzhledem k tomu, že 
město Bílina chce služby portálu významně rozšířit 2 směry:  

1. Rozšíření služeb portálu 
2. Zlepšení UX 

 
Portál občana bude realizován jako subsite současné prezentace. Bude tak vytvořen nový službový 
prostor města a zároveň budou částečně upraveny odkazy na hlavní stránce. Během realizační fáze 
projektu nedojde k žádným omezením hlavního provozu.  
 
V projektu bude zásadní část analýza všech současných formulářů a formulářů budoucích. Pro všechny 
životní situace bude vytvořeno rozhraní, ze kterého bude moci občan zrealizovat zamýšlený úkon: 
1. Získání informací k životní situaci ve 3 módech 

 Základní informace dostatečné k provedení úkonu – vytvoření rychlého textu 

 Rozšířené informace dle modelu MV – využití popisů MV 
2. Podání formuláře – dle současných procesů portálu 
3. Elektronická platba – u formulářů s platební transakcí bude umožněna elektronická platba 
platebními metodami (platební karta, rychlé převody z účtu). 
 
Základní rozcestník životních situací bude připraven následujícím způsobem: 

 
Obrázek 17 Vizuál portálu občana  - životní situace 
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Postup realizace Analýza Implementace Testování a 
ověření 

Celkem 

C1. Portál občana a 
elektronické služby 
občanům 

6 týdny 18 týdny 4 týdny 28 týdnů 

Tabulka 22 - Portál občana a elektronické služby občanům - harmonogram 

Jednou ze zásadních změn, které projekt přináší, je změna postavení města vůči občanovi. Portál 
občana chce občanovi města usnadnit život ve městě, sdílet informace, dovolit rychle vybavit 
povinnosti, připravit jej na případná omezení, která život ve městě přináší.  
 
V současnosti portál umožňuje elektronická podání. Na základě této funkcionality budou postaveny 
další možnosti portálu.  
 
 
Harmonogram C 

 Harmonogram v týdnech – Předpokládaný začátek projektu – 1. leden 2018 

C                                 
    

Analýza 
                                    

Impl. 
                                    

Testování 
                                    

Akcept 
                                    

 LEDEN 18 ÚNOR 18 BŘEZEN 18 DUBEN 18 KVĚTEN 18 ČERVEN 18 ČERVENEC 18 SRPEN 18 ZÁŘÍ 18 

C           

Obrázek 18 Harmonogram části C 

 
Portál občana mění zažitá schémata z většiny městských prezentací jemným a pozvolným způsobem 
sub prezentace města, která bude věnována výhradně potřebám občana.  
 
Portál občana je dělen do více částí 

1. Životní situace 
2. Rozklikávací rozpočet 
3. Krizové řízení (veřejná část krizového portálu) 

 

5.14.3.1 Elektronické služby portálu občana 
Portál občana bude rozdělen na veřejnou a neveřejnou část 
a) veřejná část  

 je k dispozici anonymním návštěvníkům portálu 

 přes tuto část bude možné vyřídit životní situace, kde komunikace s úřadem proběhne 
emailem + elektronickým podpisem nebo formulář životních situací bude vytištěn a doručen 
na podatelnu města 

 Integrovat telefonní seznam a generovat z organizační struktury úřadu a načítat kontaktní 
údaje o úřednících 

 
b) neveřejná část  

 předpokládá registraci občana a jeho přihlašování unikátním jménem a heslem.  

 k přihlášení bude možné využít autority mojeID, ISDS 
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 portál Občana musí umožnit se přihlásit přes jiné autority. Plus musí být portál připraven k 
využívání elektronické občanky, která je připravována. 

 
V neveřejné části budou poskytovány registrovaným občanům tyto minimální služby: 
 

 Předvyplnění žádosti osobními údaji 

 Dostupnost formulářů životních situací s přenesenou působností (Doprava, Stavební úřad, 
Životní prostředí) a samosprávní (Žádost o informaci, Psy, Odpady, …) Seznam všech formulářů 
je specifikován v technických podmínkách níže 

 Zasílání notifikací (email, SMS) o zveřejněných informací/upozornění, které budou směřovány 
na konkrétní občany či skupiny občanů. 

 V rámci podání žádosti občan uvidí historii podání, rozdělenou na Odeslané, Vyřešené, 
Rozpracované 

 V detailu podání budou zobrazeny tyto informace: 
o Název podání 
o Datum podání 
o Číslo jednací 
o Náhled podání (zobrazení zaslaného podání) 
o Stavy podání (od podání, stažení, předělení, až vyřízení) s uvedeným datem a časem 

změny 
o Zobrazení komentáře úředníka k podání s uvedením kontaktních údajů na zmíněného 

úředníka 

 Upozornit občana o stavu jeho žádostí, smluvních vztahů, poplatků, platbách apod. 

 Platební historii „Mé platby“ kde jsou zobrazený všechny platby, které občan provedl/zaplatil 
nebo které má provést/zaplatit 

 Nabízené platby budou směřovány na platební bránu úřadu 

 Doplnit telefonní seznam z anonymní části o informace z docházkového systému a tyto 
informace uvádět u konkrétních uživatelů. Grafické znázornění pomocí semaforů 

Portál Občana musí umožňovat integraci na další části informací z používaných řešeních na městském 
úřadě: 

 Integrace objednání občanů na přepážku 

 Integrace úřední desky do grafiky Portálu Občana 

 Integrace s Evidencí smluv 

 Integrace s Evidencí veřejných zakázek 

 Umožnění zveřejňovat materiály pro radu a zastupitelstvo 
 
Součástí portálu Občana musí být redakční systém, který bude plnit úlohu zveřejňování informací, 
upozornění a dalších (Anket, diskuzí, …). Redakční systém též musí obsahovat dokumentovou 
knihovnu, pro zveřejňování povinných údajů. 
 
Minimální požadavky na redakční systém: 
 

 Redakční systém obslouží minimálně 500 současně přistupujících uživatelů. 

 Obsah portálu je automaticky generován na základě zadávaných dat uživateli bez potřeby 
znalosti HTML či jiného programovacího jazyka. 

 Veškeré ovládání a Zadávání dat se provádí přes webové rozhraní bez potřeby dalších klientů. 

 Kvalitní a originální vzhled, s možností automaticky generovaného obsahu. 
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 Možnost Zpracování zpráv, dokumentů. grafiky, fotografií, fotoalb, anket, diskuzí apod. 

 Systém přesně definovaných práv redaktorů, skupin a rubrik, do kterých mohou úředníci 
přispívat 

 Velmi jednoduché a intuitivní webové rozhraní pro zadávání informací 

 Definice a kontrola libovolných diskusních fór 

 Možnost využití pro jakoukoliv oblast prezentace informací 

 Samozřejmostí jsou newslettery 

 Vytváření libovolných diskusních fór a Správa jejich příspěvků 

 Ve správcovské konzoli správa neomezeného množství webů 

 Dynamická generace menu administrace přístupových skupin 

 Vytváření anket 

 Práce se šablonami dokumentů 

 Administrace uživatelů newsletterù 

 Fulltextové prohledávání 

 Vytváření rubrik článků 

 Zařazování článků do rubrik 

 Vytváření, mazání, přesouvání, kopírování článků 

 Filtrování článků 

 Třídění článků 

 Rozdělení článku na anotaci a tělo 

 Definice zobrazování podle data zviditelnění a expirace 

 Zobrazení článků jako seznamu či detailu 

 Vkládání formulářů 

 Práce se styly 

 Přikládání souborů 

 Definice zakončení článku (anketa /fórum / odpověd' autorovi) 

 Tématické třídění článků 
 

5.14.3.2 Formulářová část - Nové inteligentní žádosti – Samosprávné činnosti 
V rámci nové výzvy IROP28 je plánován rozvoj stávajícího řešení Inteligentního formulářového serveru. 
Plánujeme pořízení nových inteligentních formulářových žádostí z oblasti samosprávných agend, které 
využívají stávající, již pořízené technologické řešení v rámci výzvy IOP22. Jedná se konkrétně o 
formuláře/žádosti z oblasti Poplatky, Datace a granty, bytová politika, Životní prostředí, Matrika a 
Ostatní samospráva. Minimální seznam konkrétních formulářů/žádostí je uveden níže: 

Poplatkové evidence: 

 Přihláška k místnímu poplatku za komunální odpad – trvalý pobyt, dospělý, zástupná osoba 

 Přihláška k místnímu poplatku za komunální odpad – chataři 

 Žádost o změnu v evidenci komunální odpad 

 Žádost o snížení výše poplatku 

 Přiznání místního poplatku za psa 

 Odhlášení poplatku za psa 

 Přiznání místního poplatku za využívání veřejného prostranství 

 Registrace k místnímu poplatku z rekreačních kapacit 

 Hlášení k místnímu poplatku z rekreačních kapacit 

Dotace a granty: 

 Žádost o poskytnutí dotace pro oblast kultury, TV a sportu, sociální oblast 
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 Žádost o poskytnutí daru pro oblast kultury, TV a sportu, sociální oblast 

 Vyúčtování poskytnuté dotace, daru 

Bytová politika města: 

 Formuláře ke správě bytové agendy 

 Přihláška ke směně bytů 

 Oznámení o změně počtu osob, které společně s nájemcem užívají byt 

 Žádost o nájem obecního bytu 

 Žádost o potvrzení přechodu užívacího práva k bytu 

 Žádost o odstranění závady v obecním bytě 

Životní prostředí: 

 Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

 Souhrnné údaje LHE za vlastníka 

 Žádost o odnětí/omezení pozemku určeného k plnění funkce lesa do 1 ha 

 Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) 

 Žádost o vydání souhlasu ke stavbě do vzdálenosti 50m od okraje lesa 

 Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání zeleně 

Matrika: 

 Rezervace lokality pro svatební obřad 

 Žádost o povolení uzavřít manželství na stanoveném místě mimo stanovenou dobu 

 Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě 

 Žádost o povolení změny příjmení rodiny za trvání manželství 

 Žádost o vydání matričního dokladu 

 Žádost o doslovný výpis z matriční knihy narození, manželství, úmrtí 

Ostatní samosprávné činnosti: 

 Hlášení o vzniklých škodách na majetku města včetně pořízení fotodokumentace 

 Žádosti o poskytnutí služeb města 

 Nabídka městu na odprodej, pronájem, směnu, darování, výpůjčku, nemovitosti 

 Žádost o zřízení věcného břemene k nemovitosti ve vlastnictví města 

 Žádost o zrušení předkupního práva k nemovitosti 

 Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky 

 Žádost o vydání závazného stanoviska pro obnovu kulturní památky 

 Žádost o vydání koordinovaného stanoviska 

 Žádost o uzavření smlouvy 

 Žádost o zřízení hrobového zařízení 

 Potvrzení bezdlužnosti 

 Objednávka komerční inzerce ve zpravodaji 

 Žádost o vyhrazení parkovacího místa 

 Noční klid 

 Žádost o informace dle zákona číslo 106/1999 Sb. 

 Žádost o zábor pozemku 

 Oznámení o konání shromáždění 

 Žádost o upuštění od zbytku trestu z řízení motorových vozidel 

 Žádost o sdělení k investiční akci 

 Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace z důvodu havárie vedení 

 Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace 

 Oznámení o změně v registraci autoškoly 

 Žádost o uzavření, změnu, ukončení nájemní smlouvy 
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 Žádost o pronájem nebytových prostor 

 Žádost o přidělení/změnu sběrné nádoby 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 
 
 

5.14.3.3 Část Krizového portálu 
 
Krizový informační portál bude součástí portálu občana. Krizový portál bude koncipován jako 
standardizované modulární prostředí, které umožňuje potřebnou distribucí informací, vzájemnou 
komunikaci a výměnu informací využívaných pro potřeby rozhodování při zajišťování připravenosti 
území ORP na řešení mimořádných událostí a krizových situací.  
 
Základní procesní rámec krizového portálu: 
Základní rámec procesních činností v rámci Portálu vychází zejména z následujících právních předpisů: 
• Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění. 
• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v 
platném znění 
• Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění  
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v 
platném znění 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. 
• Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. 
• Zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 
pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pojišťovnictví), v platném znění. 
• A další související právní předpisy. 
  
 
 
Struktura portálu 
Krizový informační portál obce s rozšířenou působností je koncipován do dvou základních částí, 
veřejné a neveřejné části. 
 
a) Veřejná část  
Veřejná část obsahuje portfolio služeb poskytovaných koncovým uživatelům přistupujícím ke 
Krizovému informačnímu portálu obce s rozšířenou působností volně z prostředí Internet. Jedná se o 
nejširší možnou veřejnost (zejména obyvatele dotčeného správního území, návštěvníky a turisty, 
ostatní fyzické a podnikající fyzické osoby apod.). Informace a služby zde nabízené jsou určené k 
seznámení dotčené veřejnosti s charakterem možného ohrožení, důležitými dokumenty a kontakty s 
cílem zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace. Z tohoto důvodu informace v 
této části Portálu budou zcela otevřené resp. veřejné. 
 
Veřejná část Portálu (tzv. Krizový informační portál občana - KIPO) bude obsahovat následující funkce: 

1. Zdroje ohrožení  
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 Zobrazení mapy ohrožení správního území obce s rozšířenou působností, jako jsou 
např. povodně, sesuvy půdy, místa potenciálních úniků nebezpečných chemických 
látek a směsí apod.).   

 textové zpracování těchto vytipovaných zdrojů ohrožení včetně jejich charakteristiky, 
možných příčin a především následků s vazbou na potenciální místo výskytu.  

2. Rady a doporučení (aneb jak se připravit a jak se chovat – co dělat když) a kontakty 

 Obsahuje sadu informací, rad, návodů, a doporučení jakým způsobem by se měli 
občané chovat a jednat v případě, že se ocitnou v situaci ohrožující život a zdraví, 
majetek nebo životní prostředí v důsledku vzniku mimořádné události nebo krizové 
situace. Jedná se například o následující informace: co dělat v případě ohrožení ve 
vazbě na konkrétní hrozbu, zásady evakuace, první pomoc apod.  

3. Dokumenty  

 Dále bude portál obsahovat informace o problematice krizového řízení a ochrany 
obyvatelstva včetně vysvětlení nejdůležitějších pojmů a relevantních právních 
předpisů. Dále zde budou uvedeny související příručky a metodiky pro řešení 
mimořádných událostí a krizových situací. Dále zde bude dokument krizového plánu.  

4. Aktuality 

 Dále budou na portále aktuální sdělení obce s rozšířenou působností v oblasti 
bezpečnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Např. vzniklé mimořádné 
události na území obce s rozšířenou působností, informace o konání preventivně 
výchovných akcích apod. 

 
b) Neveřejná část  
Neveřejná část bude poskytovat informace a služby pro potřeby zejména orgánů krizového řízení obce 
s rozšířenou působností, souvisejících pracovních skupin (např. stálé pracovní skupiny krizového štábu 
apod.) a dalším vybraným subjektům (např. složkám IZS apod.). Primárním účelem neveřejné části 
bude zvýšení připravenosti prvků systému krizového řízení ve správním území obce s rozšířenou 
působností, a to za využití centralizace informací a zavedení prvků ověřování plánovaných činnosti 
formou aktivního procvičení. Přístup do této části portálu není veřejný a je určen pouze pro oprávněné 
entity. Informace a služby zde nabízené jsou tedy neveřejné. Neveřejná část bude koncipována takto:  
 
 
 

1. Tvorba a evidence scénářů  
Obsahem této části budou scénáře, které se modifikují a spouštějí v průběhu řešení nežádoucí 
události anebo předem v rámci plánovaných nácviků či spuštění v návaznosti na vydefinovaná 
témata informování obyvatelům, či jiným registrovaným příjemcům. Tyto scénáře budou v 
systému zpracovávány ve strukturované podobě s přehledným zobrazením struktury 
komunikačních uzlů a vyhodnocení podle detailních potřeb organizace a zapojených stran. 
Scénář může být libovolně složitý a zahrnovat libovolný počet úkolů a postupů (komunikačních 
kanálů) na úrovni jednotlivého uzlu, ale i celé jeho struktuře. Scénář musí obsahovat takové 
instrumenty, které jednoznačně prokáží, zaznamenají schopnost zásahu dotčených subjektů a 
to v reálném čase, přičemž všechny výsledky budou předmětem obsáhlého reportingu pro další 
zpracování. Jen díky správné modelaci a aktuálních dat je možné dosáhnout řádných výsledků 
krizového komunikace a stanovit potřebné metodické pokyny. Scénáře umožní: 

 Oslovení definovaných osob, týmů, skupin formou SMS zpráv, hlasových 

zpráv s funkcí TTS v českém jazyce, emailem, PUSH notifikací 
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 Definovat incident na mapových podkladech a vymezit oblast, která má 

být informována zprávou 

 Libovolnou kombinaci komunikačních kanálů a to i v samém průběhu 

toho samého scénáře 

 Spuštění v definovaném času a periodě (ideální funkce pro automatické 

informování, spuštění cvičení) 

 Ukončení i v průběhu již spuštěného a běžícího 

 
2. Systém bude zajištovat detailní reporting po obsahové i provozní stránce. Důležité je zobrazení 

výsledků z jednotlivých spuštěných scénářů, ty budou odesílány automaticky na osobu, která 
scénář spustila. Souhrnné reporty za definované období (měsíčně) budou odesílány 
automaticky na pracovníky krizového řízení a vedení města.  
Uživatel neveřejné části portálu si na základě definovaných práv bude moci sám vytvářet 
přehledné výsledné reporty o celém procesu krizové události. Mezi základní reporty budou 
zařazeny: 
b. Historie scénářů 

 Údaj o čase, kdy a kým byl proces svolání odpovědných osob zahájen a 

jakým způsobem 

 jaký byl průběh odpovědí oslovených osob, jakou formou a kdy k němu 

došlo 

 kdy a jak byl v případě nedostupnosti osoby kontaktován její náhradník, 

zda k těmto událostem došlo 

 kdy došlo k přechodu mezi jednotlivými fázemi procesu (jsou-li fáze 

definovány) 

 kdy a kým byl proces krizové události ukončen apod. 

c. Historie úkolů a odpovědí účastníků 

d. Graf historie scénářů 

e. Rozvržení nákladů a provozu 

 
3. Evidence zdrojů 

Evidence v databázi potřebných zdrojů pro řešení mimořádných událostí a krizových situací ve 
správním území obce s rozšířenou působností. Jedná se zejména o osoby, organizace (objekty) 
a prostředky. Součástí této evidence jsou lokalizační, kontaktní, funkční a kapacitní informace 
k jednotlivým zdrojům.  

4. Vyrozumění bezpečnostních entit 
Tato část řeší včasné předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události nebo 
krizové situaci odpovědným orgánům za řešení této situace. Vlastní proces vyrozumění je 
zajištěn prostřednictvím sms/hlasovou zprávou/PUSH zprávou, emailem. 

5. Vizualizace  
Možnost zobrazení dat na mapovém podkladě a je společný pro obě části portálu. 

5.14.4 D. Bezpečnost města 
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Aktivity v této části jsou rozděleny do 2 částí.  
D1 – Zajištění vysoké dostupnosti provozovaných systémů - základní kybernetické bezpečnosti 
D2 – Zajištění evidence docházky a bezpečnosti přístupů 
 

5.14.4.1 D1 – Zajištění vysoké dostupnosti provozovaných systémů 
 
Zajištění dostupnosti informačních systémů je zásadním opatřením pro bezproblémový běh 
elektronických služeb. Jako významné se jeví opatření sledování logů v síti městského úřadu, analýza 
událostí v síti apod. Řešení, která zpracovávají logy, ukládají je, vyhodnocují události (SIEM) jsou pro 
města velikosti Bílina zbytečně nákladná. Pro schopnost dohledat chyby v provozu, které mohou 
dostupnost služeb snížit, je vhodný software, který umí zpracovávat logy v následující funkcionalitě: 
 

 centrální úložiště logů pro Vaši organizaci 
 centrální přehled s grafickou prezentací –dashboards 
 rychlé vyhledávání 
 forenzní analýza 
 korelace událostí 
 alerting 
 reporting 
 sjednocení formátu logů 
 dlouhodobé uložení 
 plní požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a ČSN ISO 27001 
 pro pořizování auditních záznamů 
 uchování logů pro předložení organizacím zabývajících se bezpečností 
 ukládání logů ze všech síťových a bezpečnostních zařízení, serverů, stanic 
 sběr logů pro řešení provozních problémů a bezpečnostních incidentů 
 intuitivní a rychlé vyhledávácí rozhraní 
 ověření přijetí záznamu do úložiště (pokud je podporováno odesílajícím 
 zařízením) 
 ověření identity zdroje záznamů, aby nemohl být záznam podvržen 
 (pokud je podporováno odesílajícím zařízením) 

 

Postup realizace Analýza Implementace Testování a 
ověření 

Celkem 

D1. Docházka 4 týdny 8 týdnů 6 týdnů  18 týdnů 
Tabulka 23 - Zvýšení dostupnosti služeb – harmonogram 

 Harmonogram v týdnech – Předpokládaný začátek projektu – 1. leden 2018 

D1                                 
    

Analýza 
                                    

Impl. 
                                    

Testování 
                                    

Akcept 
                                    

 LEDEN 18 ÚNOR 18 BŘEZEN 18 DUBEN 18 KVĚTEN 18 ČERVEN 18 ČERVENEC 18 SRPEN 18 ZÁŘÍ 18 

D1           

Obrázek 19 Harmonogram části D1 
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5.14.4.2 D2 – Zajištění evidence docházky a bezpečnosti přístupů 
Město Bílina si je vědomo toho, že zajištění bezpečnosti občanů města musí být v následujících letech 
prioritou. V oblasti technologie bezpečnosti je důležité stanovit nejdůležitější místa, která musí být 
pravidelně vyhodnocováno riziko a následně přijata opatření. V rámci první fáze nasazení 
bezpečnostních technologií v oblasti docházky byly vyhodnoceny k potřebě zabezpečení lokality 
městského úřadu, škol a mateřských škol v Bílině.  
 
Přehled lokalit: 

 Adresa lokality Počet 
klientů IS 

Městský úřad Bílina Břežánská 50/4, 418 01 Bílina 102 

ZŠ Lidická Lidická 31/18, 418 01 Bílina 332 

ZŠ Chlum vč. přípravné třídy Sídl. Za Chlumem 824, 418 01 Bílina 600 

ZŠ Aléská Aléská 270, 418 01 Bílina 547 

Základní umělecká škola Mírové nám. 21/16, 418 01 Bílina 228 

   

Mateřská škola Bílina, Čapkova Čapkova 869, 418 01 Bílina 87 

 Za Chlumem 818, 418 01 Bílina 50 

Mateřská škola Bílina, Švabinského Maxe Švabinského, 664, 418 01 Bílina 71 

 Antonína Sovy 668, 418 01 Bílina 47 

Mateřská škola Bílina, Síbova Síbova 332, 418 01 Bílina 56 

 Aléská 264, 418 01 Bílina 39 

 Žižkovo údolí 275, 418 01 Bílina (+ jesle) 42 (+20) 
Tabulka 24 Přehled lokalit a klientů části D2 

 
Důležitým předpokladem řešení je realizace již odzkoušeného projektu.  
Docházkový systém, který je vyvíjen podle české legislativy a požadavků firem. Docházkový systém se 
skládá ze serveru (případně serverů) a off-line docházkových terminálů. 
 
Software je licencovaný na neomezený počet zaměstnanců (žáků) na jednom konkrétním serveru. 

 Docházkové terminály pracují v režimu off-line tzn., sbírají data a server si je na vyžádání 
stahuje (ručně nebo automaticky), autentifikovat se je možné pinem, čipem, otiskem prstu – 
(přesně dle instrukcí ÚOOÚ), protože terminál neukládá vizuální obrázek otisku, ale přepočítá 
otisk na dlouhý řetězec znaků, který není zpětně sestavitelný na vizuální podobu otisku prstu.  

 
 Terminál musí být umožňovat při každém pokusu o autorizaci osoby pořídit snímek 

integrovanou kamerou (PAL rozlišení) a odeslat tento snímek do docházky. 
 

 Uživatelské prostředí musí být jednoduché, výstupem může být tabulka v excelu s docházkou 
jednotlivce, případě souhrny, evidence nepřítomnosti apod. 

 
 Aplikace docházky musí umožňovat práci s daty serveru, přičemž každý rodič se může po 

zadání jména, příjmení a hesla podívat na přítomnost/nepřítomnost svého dítěte. 
 
Celý projekt docházky bude rozdělen do dvou částí: 

1. Projekt Docházky v rámci městského úřadu Bílina 
2. Projekt Docházky v rámci škol/mateřských škol Bílina 
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Oba projekty mají následující specifikace, pro která je vhodné realizaci rozdělit: 

 Projekty počítají s jinými cílovými skupinami, zatímco projekt docházky v rámci úřadu je 
zaměřen na zaměstnance, projekt pro školní a předškolní zařízení počítá se stovkami žáků, 
učitelů, rodičů, tedy silně heterogenní skupiny uživatelů.  

 Nasazení turniketů v rámci městského úřadu není vhodné 
 Docházka v rámci úřadu bude provázána na další provozní informační systémy úřadu, 

zabezpečení škol a školek bude napojeno pouze na webový portál. 
 
Realizace obou projektů má stejný průběh: 

 Analýza a příprava realizace, případné stavební úpravy 
 Osazení vchodů technologiemi, terminály 
 Zprovoznění 
 Napojení na informační systémy využívající data ze vstupu 

 

Postup realizace Analýza Implementace Testování a 
ověření 

Celkem 

D2. Docházka 4 týdny 6 týdnů 2 týdny 12 týdnů 
Tabulka 25 - Docházka – harmonogram 

 Harmonogram v týdnech – Předpokládaný začátek projektu – 1. leden 2018 

D2                                 
    

Analýza 
                                    

Impl. 
                                    

Testování 
                                    

Akcept 
                                    

 LEDEN 18 ÚNOR 18 BŘEZEN 18 DUBEN 18 KVĚTEN 18 ČERVEN 18 ČERVENEC 18 SRPEN 18 ZÁŘÍ 18 

D2           

Obrázek 20 Harmonogram části D2 

5.14.5 Část E 

Město Bílina se domluvilo s Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina na spolupráci při realizaci 
společného projektu. Část projektovaná za HNSP míří především do pořízení portálového řešení pro 
zaměstnance, ve kterém budou vykonávány agendy personalistiky a ekonomiky (včetně přehledů 
zdravotního pojištění). 
 

5.14.5.1 Část E – Provozní IS 
Stávající informační systémy poskytují informační služby především pracovníkům personálního a 
ekonomického oddělení. Chybí jakákoliv přímá vazba na zaměstnance. Projektový záměr počítá s tím, 
že bude pořízeno portálové řešení, které obsahuje následující funkcionalitu: 
 

1. Agenda cestovního příkazu – schválení a vyhodnocení uskutečněné cesty 
Požadavky na evidenci pracovních cest uskutečněných vlastním nebo firemním autem 
nebo veřejným dopravním prostředkem od fáze pořízení cestovního příkazu, vyplacení 
zálohy a následné vyúčtování celé cesty. Cestovní příkazy lze v různých fázích předávat ke 
schválení nadřízené osobě. Umožněno je i vícestupňové schvalování.    
 
Požadavky na výpočet nároku cestovní náhrady a porovnání se zálohou, uchování detailů 
o pracovní cestě, např. zprávu z cesty, datum a způsob proplacení náhrady a podobně.  
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Nutnost zajištění rozhraní na s personálními aplikacemi Vema pro vzájemný přenos zpráv 
o osobách a podkladech pro mzdy.  
 
Jako řešení je upřednostňováno portálové řešení, ve kterém lze pořizovat, opravovat a 
vyúčtovávat své cestovní příkazy, vedoucí pracovníci je mohou schvalovat – a to 
prostřednictvím internetového prohlížeče.  

 
2. Agenda dovolené – zadání a schválení dovolené, přehledy dovolených - schválení a 

vyhodnocení dovolené 
 

3. Agenda oběhu faktur, plně elektronické schvalování faktur a evidence majetku 

 párování saldokontních účtů, jako jsou například účty pořízení materiálu, zboží, 
majetku, zálohové účty, peníze na cestě apod. Účetní zápisy saldokontních účtů se 
aktualizují z deníku a nevyrovnané případy zůstávají v evidenci přes hranici roku. 

 Všechny párovací procesy lze vrátit zpět.  

 aplikace sleduje skutečný stav majetku organizace  

 aplikace spolupracuje s aplikacemi Investičního majetku a Evidence drobného 
majetku 

 Aplikace WKF je základem pro řešení workflow úloh v organizaci. Spolupracuje s 
řadou navazujících modulů, zejména eWKF (portálové řešení) a moduly pro řešení 
konkrétních typů procesů v organizaci. Vlastní WKF poskytuje společné nástroje pro 
zefektivnění běžných pracovních postupů v organizaci - plánování procesů, 
automatizace předávání práce mezi pracovníky, využívání stávajících údajů z 
databází, aktuální informace e-mailem, přehledná evidence všech údajů, a to v 
uživatelsky komfortní podobě.   

 Základem řešení je nadefinování příslušné skupiny pracovních postupů (typů 
procesů) - schválení nástupního listu, schválení změnového listu atd. Pro typ procesu 
jsou definovány základní atributy - stavy, ve kterých se může nacházet, činnosti, které 
v rámci něj mohou probíhat, možné výsledky procesu, lhůty pro vyřízení procesu i 
jednotlivých úloh a řada dalších. Vlastní proces je realizován posloupností úloh, které 
pracovníci v průběhu procesu plní - zorganizovat příslušný proces, schválit 
požadované změny, zapsat změny do informačního systému apod. Proces může být 
zadán každým oprávněným pracovníkem.  

 Každý proces má svého vlastníka, tj. osobu zodpovědnou za správný průběh 
konkrétního procesu. Může to být pracovník, který proces vytvořil, ale také jiný 
pracovník, který má správu procesů v příslušné oblasti organizace na starosti. Tento 
pracovník v jednoduchém dialogu zadá, kdo, jakým způsobem, v jaké lhůtě se má na 
schválení, zaevidování apod. požadovaných změn podílet. Tím automaticky vznikne 
posloupnost úloh pro účastníky tohoto procesu. Proces potom prochází jednotlivými 
pracovními kroky mezi zadanými úlohami.  

 Konkrétním účastníkům procesu jsou postupně přidělovány příslušné úlohy spolu s 
upozorněním e-mailem, že jim byla přidělena úloha v procesu WKF.  

 Každý účastník může připsat svou poznámku, která se stává součástí dat procesu. Pro 
případy, kdy vlastník úlohy nechce rozpracovanou úlohu ihned ukončit a odeslat 
zpracování procesu dalšímu pracovníkovi, lze již zapsané údaje ukládat průběžně do 
databáze.  

 Veškeré úkony učiněné v rámci WKF jeho uživateli jsou protokolovány. Vždy je tedy 
zřejmé, kdo a kdy proces založil, s jakými údaji, chronologie všech úloh v procesu, 
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celý průběh schvalování včetně poznámek jednotlivých účastníků a výsledku, s jakým 
svou úlohu ukončili. Protokol o průběhu procesu lze tisknout.  

 Součástí řešení je i propracovaný systém automatického informování o průběhu 
procesu e-mailem. Kromě informace pracovníkovi, který je aktuálně "na řadě", je 
posílána zpráva i o výsledku procesu, o prodlení ve schvalování procesu i úlohy, resp. 
v případě nestandardních problémů je posílán e-mail administrátorovi WKF. 
Shrnutí: 

 Formuláře (objekty), které jsou v procesu přeposílány mezi definovanými uživateli, 
jsou instalovány jako moduly zvlášt, do aplikace Workflow přidávají po zaregistrování 
modulů nad příslušným datovým prostředím pouze nastavovací parametry pro typ 
procesu daný konkrétním formulářem 

 Procesy, prostřednictvím kterých sledujeme průběh určité události, jsou vytvářeny 
uživatelem přímo na portále. 

 Aplikace Workflow má vazbu na ostatní aplikace prostřednictvím svých modulů, které 
se instalují samostatně. 

 
4. Agenda evidence přehledů o výši zdravotního pojištění, evidence hromadných hlášení, 

zajištění elektronické komunikace se všemi zdravotními pojišťovnami, v detailu pak: 

 není třeba ručně zadávat data na jednotlivých stránkách pojišťoven; stačí pouze 
jednou připravit data v aplikaci Mzdy, a pak je hromadně odeslat, 

 podání hlášení probíhá prostřednictvím přehledného průvodce 

 Zajištění komunikace s následujícími subjekty - Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví, Revírní bratrská pokladna-zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní 
pojišťovna ČR a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR provozují každá svůj vlastní systém 
komunikace B2B. 

 
 

5. Podpora nákupu a odbytu.  
Pro HNSP jsou důležité následující funkce: 
Evidence nabídek a odběratelských objednávek, záznamy souvisejících skladových a 
fakturačních dokladů, které jsou generovány na základě zadaných parametrů z obchodního 
případu nebo z konkrétní objednávky. K objednanému zboží je potřeba vytvářet rezervace 
a požadavky na nákup. K dispozici musí být přehledné sestavy o vykrytí odběratelských 
objednávek, stavu vyskladnění a fakturace a rovněž potřebné sestavy pro vyhodnocování 
obchodních případů a jednotlivých obchodníků. 
 
Dále je potřeba zajistit funkcionalitu - požadavky na nákup, které lze zadávat ručně podle 
vlastního uvážení, ale především mohou vznikat generováním z nevykrytých 
odběratelských objednávek nebo ze skladu z důvodu doplnění zásob.  
 
Stěžejní funkcionalitu části IS 
• snadné pořizování obchodních případů, nabídek, objednávek a požadavků 
• úzká provázanost s Fakturaci, Skladovým hospodářstvím a Pokladnou 
• možnost vytvářet a sledovat související vydané doklady pod hlavičkou obchodního 
případu 
• vytváření požadavků z potřeb odbytu nebo doplnění skladových zásob 
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• vytváření dodavatelských objednávek z požadavků a sledování jejich uspokojení 
• možnost vytvářet a sledovat související přijaté doklady pod hlavičkou dodavatelské 
objednávky 
• hodnocení obchodních případů a obchodních zástupců 
 

6. Elektronický docházkový systém 
HNSP disponuje terminály, které však zaznamenávají údaje o docházce jen do 
jednoduché tabulky. HNSP usiluje o posílení agendy tak, aby údaje byly sdíleny dalšími 
systémy. Proto žádá následující funkcionalitu: 
• intranetový provoz – možnost prohlížení i editování údajů v docházkové kartě 
prostřednictvím internetového prohlížeče s intuitivním ovládáním 
• diferencovaný přístup k datům – dle uživatelského profilu a vztahů nadřízenosti a 
podřízenosti  
• flexibilita systému – připojení docházkových terminálů přímo do počítačové sítě 
protokolem TCP/IP umožňuje jednoduché přemístění terminálů 
• autonomní režim docházkových terminálů – v případě ztráty komunikace s řídícím 
počítačem terminály dále fungují, po obnovení komunikace jsou nasbíraná data 
automaticky zpracována 
• automatické zpracování docházkových dat vyspělou aplikací Docházka, která obsahuje 
bohaté možnosti parametrizace vlastností zpracování a zobrazení a je v přesném souladu 
s legislativou 
• možnost kontrolovaného výstupu zpracovaných docházkových dat ve formě podkladů 
pro mzdovou účtárnu s garancí plné a udržované kompatibility na aplikaci Mzdy Vema 
• jednoduchý přehled aktuální přítomnosti resp. nepřítomnosti zaměstnanců s informací 
o čase příchodu/odchodu a důvodu nepřítomnosti prostřednictvím intranetového 
formuláře 
• efektivní správa identifikačních karet 
• možnost propojení se systémem pro řízení přístupů 
• zpracování všech forem pevné i pružné pracovní doby, s vlastní definicí rozvrhů 
• paralelní zpracování neomezeného počtu skupin zaměstnanců s různými rozvrhy a 
parametry výpočtu 
• zaokrouhlení a korekce nasnímaných průchodů a složek pracovní doby dle 
individuálního požadavku zákazníka 
• evidence nadpracovaných hodin a zadávání přesčasů 
• práci s přestávkami na jídlo a oddech včetně jejich automatického generování 
• zadávání a generování příplatků k odpracované době 
• možnost evidence docházky pomocí intervalů, 
• rozdělení odpracované doby, přerušení a příplatků na pracoviště, zakázky, účetní 
činnosti 
• definici a údržbu seznamů identifikačních karet včetně jejich přiřazení k jednotlivým 
zaměstnancům a seznamů karet pro návštěvy 
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E          

Obrázek 21 Harmonogram části HNSP E 

 

5.14.5.2 Část E – Zvýšení dostupnosti provozních IS 
Posílení aplikačního portfolia HNSP včetně distribuce elektronických služeb mezi zaměstnance přináší 
potřebu vyššího výkonu na straně HW. Proto jsou součástí projektu 2 nové servery a zálohovací 
zařízení.  
 
Primárně nejde o navýšení výkonu pro běh současných aplikací, ale o posílení technologického 
prostředí tak, aby zvládalo výkyvy ve výkonu a v případě poruchy jednoho ze serverů dále zajistilo běh 
aplikací. Zvýšení dostupnosti služeb je docíleno ve všech vrstvách: infrastruktura serverů, ve 
virtualizační vrstvě, v infrastruktuře datového pole. 
 
Přehled HW pro zvýšení dostupnosti. 

Položka Počet ks Popis zařízení 

Server 2 Výkonný server pro běh vše aplikací HNSP 
včetně OS a SW pro virtualizaci 

Server úložiště 1 Hlavní datové úložiště 

Zálohovací úložiště 1 Záloha dat z hlavního datového úložiště 
Tabulka 26 Přehled HW pro zvýšení dostupnosti části E 

Hlavní parametry nového řešení: 

 2x Server (1U, 2x2620v4, 4x16GB RAM, diskless, 2x16GB SD pro VMware, 5 let záruka 
NBD onsite) 

 1x Storage (2U, max 24 disků, osazeno 7x1,2TB 10K SAS HDD, čistá kapacita 5TB, 
výkon 800 IOPS čtení, redundantní řadiče 8GB cache, konektivita 12Gb SAS + 2x 10Gb 
ISCSI, 5 let záruka NBD onsite) 

 1x backup NAS (1U, 4x4TB 7,2K SATA, WSSE2012, 4x1Gbit, 5 let suppoort NBD onsite) 

 2x switch (1U, 24xGigE, 2xSFP, stackable, 5 let záruka NBD onsite) 
 
Optimalizací HNSP získá: 

 2x více RAM pro běh nových aplikací, o 50% výkonu pro běh nových aplikací,  

 redundanci u storage, její vyšší zápisový výkon + vyšší kapacita +enterprise support 

 Vyšší dostupnost 
 

5.14.6 Komplexní harmonogram: 
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Obrázek 22 Komplexní harmonogram 

5.14.7 Etapy projektu 

Projekt má 1 etapu 
Investiční etapa začne 15. 02. 2017, skončí 30. 9. 2018.  
 
Pohled na jednotlivé části implementační fáze projektu v měsících: 

 LEDEN 18 ÚNOR 18 BŘEZEN 18 DUBEN 18 KVĚTEN 18 ČERVEN 18 ČERVENEC 18 SRPEN 18 ZÁŘÍ 18 

A1            

B          

C           

D1          

D2          

E          

Obrázek 23 Pohled na jednotlivé části projektu v měsících 

Hlavní termíny zahájení a ukončení implementační fáze projektu 
Zahájení implementační fáze projektu bude 1. 1. 2018 
Ukončení projektu 30. 9. 2018 
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5.14.8 Identifikace dopadů projektu 

5.14.8.1 Výčet a popis dopadů realizace a provozu projektu  
Projektový záměr je realizovaný Městem Bílina, tj. subjektem veřejné správy, samosprávy. Z tohoto 
důvodu jsou dopady jeho realizace a provozu hodnoceny v rozsahu Hexagonu veřejné správy. Ten 
nabízí pohled na veřejnou správu jako na šestiúhelník, jehož jednotlivé vrcholy jsou vzájemně 
provázány. Dopad projektu je identifikován a popsán pro termín akceptace projektu. 
 

5.14.8.1.1 Dopad na občana 
Realizace projektového záměru přispěje ke zlepšení fungování MěÚ Bílina, občané tak mohou čerpat 
následující benefity: 

 Využití současné elektronické komunikace občana s úřadem prostřednictvím portálu občana 
s podporou řešení životních situací a s inteligentními formuláři 

 proaktivní elektronická notifikace občana o stavu podání v průběhu jeho zpracování 

 zlepšení kvality poskytovaných služeb spojených s efektivnějším výkonem agend 
podpořených prvky ICT 

 Využití systému krizového řízení – systém prevence a rychlého krizového zpravodajství 

 Vyšší míra bezpečí ve školách a školkách, na městském úřadě 
 

5.14.8.1.2 Dopad na zaměstnance 
Zaměstnancům zařazeným do organizační struktury MěÚ přinese realizace projektového záměru: 

 Nové interní agendy 

 Scelení všech agend a potřeb pod jeden komunikační prostředků 

 Nové systémy pro spolupráci a efektivní sdílení dokumentů 
 

5.14.8.1.3 Dopad na organizaci 

 Realizace projektového záměru přispěje ke zvýšené efektivitě fungování MěÚ a k vyšší úrovni 
poskytování služeb občanům. 

 přehledná evidence nemovitého majetku 

 Transparentní docházka 
 

5.14.8.1.4 Další dopady spočívají v povinnostech směrem do organizace žadatele – žadatel musí 
zajistit: 

 udržitelnost výstupů projektu po dobu 5 let 

 zajistit financování veškerých výdajů spojených s provozem a údržbou výstupů 

 řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu 

 aktivity typu zpracování průběžných/závěrečných zpráv o udržitelnosti projektu 
 

5.14.8.1.5 Dopad na finance 
Realizace projektu má tyto dopady na finance: 

 dopady na rozpočet města – žadatel musí zajistit předfinancování realizace projektu v plné 
výši, proto bude v rozpočtu na 2017 a 2018 alokována potřebná částka včetně případných 
nezpůsobilých výdajů projektu 

 dopady na rozpočet města – žadatel musí zajistit financování provozu projektu minimálně po 
dobu udržitelnosti, proto budou v rámci schvalování projektu v orgánech žadatele uvedeny i 
kompletní předpokládané provozní náklady, provozní náklady budou nedílnou součástí 
rozpočtu po celou dobu udržitelnosti 
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 dopad na čerpání prostředků z operačního programu IROP – žadatel uplatní nárok na finanční 
podporu po splnění podmínek pro poskytnutí dotace, proto musí být v daném roce v 
rozpočtu IROP dostatečná alokace pro projekt 

 z finančního hlediska má projekt přínos v oblasti správného proplácení faktur díky zavedení 
nového interního schvalovacího mechanismu, díky kterému nebude možné proplatit fakturu 
(nebo vystavit objednávku) pokud nebude mít výdaj odpovídající krytí v rozpočtu – projekt 
tak podporuje efektivní hospodaření žadatele 

 

5.14.8.1.6 Dopad na technologie 
Realizace projektového záměru bude mít následující dopady na ICT: 

 Zavedení výkonnější platformy pro vnitřní procesy úřadu 

 dojde k posílení technické (kybernetické) bezpečnosti  
 

5.14.8.1.7 Dopad na legislativu 
Realizace projektového záměru pomáhá naplňovat požadavky následující legislativy: 

 zákon číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

 nařízení eIDAS – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 910/2014 

 zákon číslo 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

 zákon číslo 204/2015 Sb., kterým se mění zákon číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon číslo 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

 zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, v aktuálním znění 

 zákon číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

 Zároveň přispívá k naplnění stanovených cílů definovaných v informační koncepci zpracované 
podle zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

5.14.8.2 Návaznost projektu na další aktivity žadatele. 
Návaznost předkládaného projektového záměru na předchozí aktivity žadatele je popsána v kapitole 
číslo 4.4 Popis synergických nebo komplementárních vazeb. 
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6 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 
Město Bílina se rozhodlo, že se připojí k projektům eGovernmentu, které významně promění vnitřní 
prostředí městského úřadu a nabídnou nové služby občanům. Volba na jednotlivé aktivity projektu byla 
doprovázena snahou propojit jednotlivé aktivity tak, aby jejich synergie projektu pomohly.  
 

 
Obrázek 24 - Naplnění cílů opatření 

 
 
Navrhovaný projekt významným způsobem změní chápání informačních technologií v naplňování 
dlouhodobého rozvojového plánu města a městského úřadu. Zatímco většina projektů je věnována 
posilování provozním informačním systémům nebo službám pro občana výlučně, komplexně 
nastavený projekt mění všechny oblasti provozu města. 
 

 
Obrázek 25 - Postup plnění cílů projektu 
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Projektem elektronických služeb se v Bílině položí základní kameny možného rozvoje služeb pro 
občany, významně se zvýší elektronizace vnitřních procesů. Vznikne zabezpečené centrum po 
poskytování služeb občanům, zesílí se ochrana dat, se kterým úřad pracuje. Zpřehlední se 
zaměstnanecké agendy.  
 
Potřebnost realizace projektu zdůvodňují legislativní nároky a to zejména: 
 
nařízení eIDAS – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 910/2014 

 zákon číslo 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

 zákon číslo 204/2015 Sb., kterým se mění zákon číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon číslo 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

 zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, v aktuálním znění 

 zákon číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
 
Mimo legislativní požadavky lze dalším potřebnost projektu zdůvodnit současným stavem a úrovní 
prvků ICT podpory pro výkon agend městského úřadu Bílina – tento stav je podrobně rozepsán v 
kapitole číslo 5.1 Výchozí stav – popis výchozí situace. 
 
Zároveň je na straně MěU dlouhodobě zájem o poskytování kvalitních služeb a také zájem „posunout“ 
současné ICT vybavení na vyšší úroveň. Omezení je v současné době primárně po stránce finanční, kdy 
v rámci rozpočtu města není možné uvolnit požadované investiční náklady na realizaci záměru 
popsaného v této studii. 28. výzva z IROP je tedy ideálním způsobem, jak skutečně zajistit požadovanou 
vyšší kvalitu veřejných služeb zajišťovaných městem (prostřednictvím úřadu) a jak také zajistit vyšší 
úroveň realizace vnitřních procesů. 
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7 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Role v rámci projektového 
týmu 

Jméno a příjmení Organizace, funkce v rámci organizace 

Garant (sponzor) projektu Ing. Ladislav Kvěch Kancelář úřadu – tajemník 

tel: +420 417 810 810 

E-mail: kvech@bilina.cz 

Projektový manažer Miloslav Dvořák Informační sítě a komunikace 

tel: +420 417 810 855 

E-mail: dvorak@bilina.cz 

Technický gestor Miloslav Dvořák 

David Beneš (HNSP) 

Informační sítě a komunikace 

tel: +420 417 810 855 

E-mail: dvorak@bilina.cz 

benes@chomutovsko.cz 

tel: 474 333 474 

Manažer bezpečnosti Miloslav Dvořák Informační sítě a komunikace 

tel: +420 417 810 855 

E-mail: dvorak@bilina.cz 

Administrátor projektu Ing. Renata Straková Vedoucí odboru dotací a projektů tel: 
+420 417 810 959 

E-mail: strakova@bilina.cz 

Finanční manažer Jaroslava Wasylyszynová 

 

Jaroslava Wasylyszynová 

vedoucí finanční účtárny 

417 810 830 

wasylyszynova@bilina.cz 

Manažer veřejných zakázek Miroslava Strunzová Miroslava Strunzová 

Výběrová řízení   

+420 417810863  

strunzova@bilina.cz  

Tabulka 27 Lidské zdroje v projektu 

Projektový tým je dostatečně odborně zdatný, je vyvážený a přiměřeně veliký s ohledem na 
obsah, rozsah a stanovené cíle projektu. 

 
Zkušenosti jednotlivých členů týmu s relevantními projekty a aktivitami jsou uvedeny v žádosti o 
finanční podporu (IS KP14+). 

Pozice v rámci 
projektového týmu 

Garant (sponzor) projektu 

Popis aktivit ve fázi 
přípravy projektu 

 Zastupování projektu na venek 

 Spolupráce na přípravě projektového záměru 

 Vrchní dohled nad přípravou rozpočtu 

 Komunikace se zpracovatelem ohledně rozpočtu 

 Jmenování projektového manažera 

Popis aktivit ve fázi 
realizace projektu 

 Zastupování projektu na venek 

mailto:dvorak@bilina.cz
mailto:benes@chomutovsko.cz
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 Dohled nad dodržováním rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v rámci 
projektu 

Popis aktivit ve fázi 
udržitelnosti projektu 

 Dohled nad udržitelností všech výstupů projektu po celou dobu udržitelnosti 

 Dohled nad dodržováním rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v rámci 
projektu 

Pozice v rámci 
projektového týmu 

Projektový manažer 

Popis aktivit ve fázi 
přípravy projektu 

 Navržení složení projektového týmu 

 Příprava projektového záměru ve spolupráci s dalšími členy projektového týmu 

 Příprava podkladů pro výběrové řízení na studii proveditelnosti 

 Spolupráce při zpracování žádosti o finanční podporu v aplikaci IS KP 14+ 

 Vybrání vhodných nástrojů pro publicitu projektu 

 Vydefinování důležitých milníků projektu 

Popis aktivit ve fázi 
realizace projektu 

 Dohled nad realizací projektu dle schválené žádosti o finanční podporu a studie 
proveditelnosti 

 Koordinace jednotlivých členů týmu a vedení projektového týmu 

 Kontrola dodávek plnění 

 Příprava podkladů pro přípravu monitorovacích a dalších zpráv 

 Vytvoření vhodných podmínek pro dodržování rozvojových příležitostí a zajištění 
udržitelného rozvoje 

 Dohled nad dodržováním rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v rámci 
projektu 

 Kontrola milníků projektu 

 Sledování splnění všech podmínek realizace projektu dle smlouvy 

 Zajištění všech nástrojů publicity 

 Reportování aktuálního stavu projektu garantovi projektu 

 Komunikace s kontrolními orgány 

Popis aktivit ve fázi 
udržitelnosti projektu 

 Zajištění otázky hospodaření s majetkem pořízeným z projektu a jeho rozvoj v 
souvislosti s novelizací zákonů 

 Zabezpečení plnění podmínek uvedených v právním aktu, a to zejména v oblasti 
doby použitelnost jednotlivých software a hardware ve vztahu k zákonu č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a ve vztahu k zákonu č. 219/2000 Sb., o 
hospodaření majetku státu.  

 Dohled nad udržitelností všech výstupů projektu po celou dobu udržitelnosti 

 Příprava dalších rozvojových projektů navazujících a rozvíjejících tento projektový 
záměr 

 Dohled nad dodržováním rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v rámci 
projektu 

 Zodpovědnost za přípravu zpráv o udržitelnosti projektu 

 Komunikace s kontrolními orgány 

Pozice v rámci 
projektového týmu 

Technický gestor 

Popis aktivit ve fázi 
přípravy projektu 

 Zpracování rámce technického řešení projektu 

 Příprava podkladů pro finanční stránku realizační fáze a provozního finančního 
modelu 

 Spolupráce při zpracování technické části zadávací dokumentace 
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Popis aktivit ve fázi 
realizace projektu 

 Odborný dohled při instalaci a zprovoznění technologií nad dodržením stanoveného 
technického řešení 

Popis aktivit ve fázi 
udržitelnosti projektu 

 Zabezpečení a kontrola pravidelné údržby systému 

Pozice v rámci 
projektového týmu 

Manažer bezpečnosti 

Popis aktivit ve fázi 
přípravy projektu 

 Podílí se na zpracování rámce věcného řešení projektu 

 Příprava podkladů pro finanční stránku realizační fáze a provozního finančního 
modelu  

 Spolupráce při zpracování zadávací dokumentace 

Popis aktivit ve fázi 
realizace projektu 

 Odborný dohled při implementaci a instalaci řešení 

 Zodpovídá za správné nastavení procesů v souvislosti se zákonem o kybernetické 
bezpečnosti 

Popis aktivit ve fázi 
udržitelnosti projektu 

 Metodicky garantuje správný provoz systému z pohledu bezpečnosti 

Pozice v rámci 
projektového týmu 

Administrátor projektu 

Popis aktivit ve fázi 
přípravy projektu 

 Spolupráce při zpracování studie proveditelnosti  

 Spolupráce při zpracování žádosti o finanční podporu v aplikaci IS KP14+ 

 Zajištění všech povinných příloh k žádosti o finanční podporu 

 Spolupráce při vypořádání připomínek (v rámci kontroly přijatelnosti a formální 
správnosti) 

 Zajištění potřebných podkladů k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace 

Popis aktivit ve fázi 
realizace projektu 

 Příprava, zpracování a předkládání oznámení o změnách v projektu a podkladů 
k nim 

 Zajištění přípravy a předkládání monitorovacích zpráv, hlášení o pokroku, žádostí o 
platbu a požadovaných příloh 

 Účast při interních i externích kontrolách projektu, zajištění podkladů pro kontrolu, 
zajištění součinnosti dalších osob relevantních ke kontrole 

 Komunikace s kontrolními orgány 

Popis aktivit ve fázi 
udržitelnosti projektu 

 Kontrola zajištění technologických parametrů díla minimálně po dobu udržitelnosti 
projektu 

 Příprava a předkládání zpráv o udržitelnosti projektu 

 Komunikace s kontrolními orgány 

Pozice v rámci 
projektového týmu 

Finanční manažer 

Popis aktivit ve fázi 
přípravy projektu 

 Spolupráce při zpracování finanční analýzy projektu 

 Příprava rozpočtu realizační fáze a provozního finančního modelu 

 Koordinace administrace dodavatelských faktur (včetně kontroly zajištění povinné 
publicity projektu na fakturách) 

Popis aktivit ve fázi 
realizace projektu 

 Koordinace administrace dodavatelských faktur (včetně kontroly zajištění povinné 
publicity projektu na fakturách) 

 Kontrola průběžného čerpání financí z projektu  

Popis aktivit ve fázi 
udržitelnosti projektu 

 Nezapojen 
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Pozice v rámci 
projektového týmu 

Manažer veřejných zakázek 

Popis aktivit ve fázi 
přípravy projektu 

 Vydefinování typů výběrových řízení, které budou v projektu realizována 

 Podílí se na přípravě projektu a žádosti o finanční podporu 

Popis aktivit ve fázi 
realizace projektu 

 Příprava zadávacích dokumentací 

 Zodpovědnost za vyhlášení a vyhodnocení výběrových řízení projektu 

 Komunikace s kontrolními orgány 

 Spolupráce s dodavatelem, který bude zajišťovat přípravu výběrového řízení  

Popis aktivit ve fázi 
udržitelnosti projektu 

 Zpracovává zákonné podklady v oblasti udržitelnosti projektu 

Tabulka 28 - Zkušenosti projektového týmu 
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8 Řešení projektu  
V případě, že žadatel nemusí dokládat souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu, je 

vyplnění této kapitoly pouze doporučené.  

Shrnutí veškerých podstatných procesních, aplikačních, technických a technologických aspektů 

projektu přes všechny čtyři vrstvy architektonické vize eGovernmentu, jako jsou procesní změny, 

změny aplikačních služeb, zvolená technologie, technické parametry případných jednotlivých 

zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika pro 

realizaci a podmínky následného provozu a údržby: 

 

 Enterprise architektura projektu – prokázání dodržení metodik, standardů a vzorů Národního 

architektonického plánu veřejné správy ČR. 

 Přehled prvků navrhovaného řešení a jejich pozice v kontextu enterprise a aplikační 

architektury úřadu a navazujících subjektů veřejné správy. 

 Způsob využití sdílených prvků architektur úřadu a eGovernmentu.  

 Přehled nahrazovaných procesů a technologických prvků a začlenění navrhovaného řešení do 

stávajícího prostředí úřadu a eGovernmentu. 

 Podrobnější architektura řešení projektu, jeho funkční a ne-funkční specifikace. 

 Stanovení úrovně dodávky sleb realizovaných projektem s dodržením minimálních 

požadovaných standardů. 

 Popis následné technické a technologické podpory realizovaného řešení a způsobu jejího 

zajištění. 

 Podrobný popis nových funkcionalit v případě, že se liší od funkcionalit uvedených v popisu 

indikátoru „Nová funkcionalita informačního systému“. 

 



 
 

    Strana 77 z 108 

 

9 Dlouhodobý majetek  

9.1 Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku vstupujícího do 

projektu 

Žadatel nepředpokládá, že by do projektu vstupoval dlouhodobý investiční majetek v současné době 
vlastněný žadatelem či jiným subjektem. 
 

Dlouhodobý investiční majetek projektu 

Majetek movitý Vlastnické právo 

D1. Kybernetická bezpečnost  ANO 

D2. Terminály/servery ANO 

E. HNSP – Hardware/klimatizace ANO 
Tabulka 29 - Hmotný dlouhodobý majetek – vlastnické právo 

9.2 Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu 

Celkové způsobilé náklady přípravné a realizační fáze projektu činí 14 914 850 Kč. Z toho hlavní 
způsobilé investiční výdaje dosahují 14 502 240 Kč. Zbytek nákladů tvoří výdaje na přípravu studie 
proveditelnosti, výdaje na zpracování zadávacích podmínek, administraci zadávacích řízení a dohled 
nad implementací projektu (projektové řízení). 
 

9.2.1 Dlouhodobý investiční majetek 

 

Položka majetku Typ dlouhodobého 
majetku 

Životnost 
v letech 

Počet 
kusů 

Předpokládaná 
hodnota 

Personální systém Nehmotný 8 1 625 570 Kč 

Správa nemovitostí Nehmotný 8 1 605 000 Kč 

Portál zaměstnance Nehmotný 8 1 2 022 663 Kč 

Portál občana Nehmotný 8 1 5 749 920 Kč 

Kybernetická bezpečnost Nehmotný 8 1 1 028 500 Kč 

Docházkový terminál Hmotný 10 48 1 263 240 Kč 

Databázový server Hmotný 8 15 308 550 Kč 

SW docházka licence 50U Nehmotný 10 50 14 520 Kč 

SW docházka licence 250U Nehmotný 10 250 101 277 Kč 

SW docházka licence  Nehmotný 10 1 55 660 Kč 

Identifikační čip Hmotný 8 3200 290 400 Kč 

Personální a mzdový 
systém 

Nehmotný 10 1 496 100 Kč 

Servery a storage Hmotný 8 3 1 197 900 Kč 

Sítě Hmotný 8 2 36 300 Kč 

CELKEM 
 

13 795 600 Kč 

 

9.2.2 Životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty, reinvestice 
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Životnost pořizovaného majetku je uvedena v tabulce výše, v době udržitelnosti žadatel nepředpokládá 
nutnost reinvestice. Pro potřeby finanční analýzy byla stanovena zůstatková hodnota majetku, způsob 
stanovení i její výše je uvedena v kapitole 12.3 Plán cash-flow. 
 
Předpokládaná pořizovací hodnota majetku byla stanovena na základě průzkumu trhu, jehož metodika 
je uvedena v kapitole 16 Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu. V předpokládané ceně 
jsou zohledněny všechny výdaje na pořízení majetku. 
 

Číslo VZ 
Název 

veřejné 
zakázky 

Režim VZ 
Druh 

zadávacího 
řízení 

Datum 
zahájení ZŘ 

Datum 
ukončení 

ZŘ 

Stav 
veřejné 
zakázky 

Typ 
kontraktu 

ZŘ 

1 Elektronické 
služby města 
Bílina 

Nadlimitní Nadlimitní 30. 10. 
2017 

30. 12. 
2017 

Plán smlouva 

Tabulka 30 - Postup pořízení hmotného majetku 

Předpokládaná hodnota výběrového řízení byla stanovena na základě nabídek společností působících 
v oblasti informačních technologií. Firmy byly osloveny v rámci průzkumu trhu, který ověřoval 
dostupnost a cenu řešení, které projekt obsahuje. 
 
Po dobu udržitelnosti projektu nejsou předpokládány žádné opravy vyvolané přirozenými či 
neovlivnitelnými procesy.  

9.3 Dlouhodobý nehmotný majetek 

 

Dlouhodobý investiční majetek projektu 

Majetek nehmotný Vlastnické právo 

A1 Personální IS ANO 

A2 Správa nemovitostí IS ANO 

B1. Portál zaměstnance IS ANO 

C1. Portál občana IS ANO 

E. Personální a mzdový IS ANO 
Tabulka 31 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

9.4 Plán investičních výdajů v realizační fázi projektu 

V průběhu investiční etapy bude pořízen nehmotný investiční majetek. Veškeré plánované výdaje jsou 
určeny jen a pouze k vytvoření investičního majetku a proto jsou započítány do hodnoty vytvořených 
stálých aktiv. 
 

9.5 Převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, 

pronájem majetku třetím osobám, předpokládaný termín změny vlastnictví 

Pořízený majetek bude využívat žadatel a jeho příspěvkové organizace, nepředpokládá se převod, 
prodej nebo pronájem majetku třetím osobám či partnerům. 
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10 Výstupy projektu 

10.1 Přehled výstupů projektu 

10.1.1 Hlavní výstup projektu 

Stěžejním výstupem projektu bude komplex informačních technologií významně měnící interní i 
externí služby města. Mění se zažité papírové agendy a především služby občanům. 
 
Výstupy projektu jsou rozděleny do funkčních částí: 

A. Provozní informační systémy provozované městem. Zde budou pořízeny nové informační 
systémy zrychlující a zpřesňující provoz a správu informací města 
 Personalistika 
 Evidence a správa nemovitostí 

B. Informační systém pro zaměstnance. Výstupem bude pořízení komplexního informačního 
systému sloužící pro elektronizaci běžných úkonů zaměstnance. Současně bude připraven i 
centrální pracovní systém, ve kterém bude možné spravovat projektové knihovny a 
dokumenty.  

C. Nejviditelnějším výstupem projektu bude Portál občana. Informační systém poskytující 
rychlou pomoc občanům. Budou v něm zpracovány životní situace moderním, jednoduchým 
a účelným způsobem. Portál občana bude obsahovat rezervaci času úředníka a možnost 
elektronických plateb za služby, které město poskytuje.  

D. Zajištění zvýšení dostupnosti elektronických služeb a implementace docházkových systémů.  
E. Provozní IS v rámci HNSP a zajištění dostupnosti elektronických služeb 

 

10.2 Průkazné doložení a termín naplnění cílů projektu 

Termín pro naplnění cílů projektu je stanoven na 30. 9. 2018 a nastane dokončení projektu pro 
městský úřad a školy/mateřské školky. 
 

10.3 Průkazné doložení a termín naplnění cílů projektu 

Výstupy projektu zkvalitní práci úřadu města a zpřístupní nové služby občanům. 
 

10.4 Dostupnost výstupů projektu 

Výstupy projektu budou přístupné v režimu 24/7 občanům. V pracovní době budou výstupy projektu 
přístupné zaměstnancům. 

10.5 Indikátory 

Indikátory projekty jsou použity 2 – Nová funkcionalita informačního systému (kód 30515) a indikátor 
Počet pořízených informačních systémů 30 500. 
 

Výstup 
Kód 

indikátoru 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Nová funkcionalita informačního systému 3 05 15 0 24 

Počet pořízených informačních systémů 3 05 00 0 6 
Tabulka 32 - Indikátory projektu 
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10.5.1 Stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů 

Hodnocený systém – Personalistika  

Fn Povinné funkcionality nového systému y/n 

F1 samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (modernizovaný nebo nový 
agendový informační systém veřejné správy vytvářející podporu 
samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti 
zprostředkování služby jiným zástupcem OVM) a/nebo 

ANO 

 Nové funkce v rámci podpory samoobslužných procesů: 
a) Podpora zavedení systematizovaného místa 
b) Evidence a správa vzdělávání 
c) Evidence a správa uchazečů o zaměstnání aj. 

 

F2 integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení 
s dalšími orgány, aby bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné 
správy (provedení integrace datového fondu s daty dostupnými 
prostřednictvím Informačního systému základních registrů nebo eGON service 
bus (eGSB) a/nebo publikace údajů z datového fondu prostřednictvím eGSB pro 
příjemce v jiných agendách) a/nebo 

NE 

F3 interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU (vytvoření nebo 
modernizace univerzálního rozhraní pro interoperabilitu a/nebo napojení na 
existující rozhraní pro interoperabilitu) a/nebo 

NE 

F4 logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních 
systémů v rámci OVM (vytvoření nebo modernizace provozních informačních 
systémů OVM tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální 
systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro provozní 
informační systémy) a/nebo 

NE 

F5 celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů 
státní správy a IZS (vytvoření nebo modernizace specifických informačních 
systémů státní správy a IZS tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na 
centrální systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro 
specifické informační systémy) a/nebo 

NE 

F6 zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, 
vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových 
informačních systémů s možností podpory procesního postupu (vytvoření 
popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání 
údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a 
podobné grafické formáty) a/nebo 

ANO 

 Zrychlení a zjednodušení procesů (technicky a organizačně): 
1. Integrace na AD (zajištění bezpečnosti na základě přístupů apod.). 
2. Hodnocení zaměstnanců, záznam a zpřístupnění zpětné vazby 
3. Kontroly efektivity práce 
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F7 zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních 
systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů 
se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů) a/nebo 

ANO 

 Napojení na AD: 
1. Zajištění bezpečnosti, doposud bez hierarchie přístupů 
2. Zajištění správy odpovědnosti v rámci PIS 

 

F8 elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů 
s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů). 

ANO 

 Elektronizace následujících procesů: 
1. Správa pracovníků prostřednictvím funkcí systematizovaného místa 
2. Elektronizace organizace vnitřní struktury 
3. Elektronizace vedení vzdělávání 
4. Elektronizace evidence uchazečů o zaměstnání 

 

Počet povinných funkcionalit systému: 4 

Tabulka 33 - Hodnocení projektu v části Personalistika 

 
 

Hodnocený systém – Evidence a správa nemovitostí  

Fn Povinné funkcionality nového systému y/n 

F1 samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (modernizovaný nebo nový 
agendový informační systém veřejné správy vytvářející podporu 
samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti 
zprostředkování služby jiným zástupcem OVM) a/nebo 

ANO 

 1. Sjednocení metodiky pro evidenci technických zařízení a jejich identifikace 
(kódování). 
2. Elektronické zpřístupnění dokumentace vztahující se k bezpečnému 
používání technických zařízení. 

 

F2 integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení 
s dalšími orgány, aby bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné 
správy (provedení integrace datového fondu s daty dostupnými 
prostřednictvím Informačního systému základních registrů nebo eGON service 
bus (eGSB) a/nebo publikace údajů z datového fondu prostřednictvím eGSB pro 
příjemce v jiných agendách) a/nebo 

NE 

F3 interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU (vytvoření nebo 
modernizace univerzálního rozhraní pro interoperabilitu a/nebo napojení na 
existující rozhraní pro interoperabilitu) a/nebo 

NE 

F4 logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních 
systémů v rámci OVM (vytvoření nebo modernizace provozních informačních 
systémů OVM tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální 

NE 
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systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro provozní 
informační systémy) a/nebo 

F5 celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů 
státní správy a IZS (vytvoření nebo modernizace specifických informačních 
systémů státní správy a IZS tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na 
centrální systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro 
specifické informační systémy) a/nebo 

NE 

F6 zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, 
vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových 
informačních systémů s možností podpory procesního postupu (vytvoření 
popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání 
údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a 
podobné grafické formáty) a/nebo 

ANO 

 1. Centrální a aktuální evidence vyhrazených a jiných technických 
zařízení (v jednom datovém úložišti, v jednotné údajové struktuře) za 
použití přístupových práv diferencovaných podle uživatelských rolí. 

2. Sjednocení metodiky pro evidenci technických zařízení a jejich 
identifikace (kódování). 

3. Zlepšení péče o technická zařízení, omezení rizik z prodlení a 
opomenutí povinností. 

 

F7 zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních 
systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů 
se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů) a/nebo 

ANO 

 Centrální a aktuální evidence vyhrazených a jiných technických zařízení (v 
jednom datovém úložišti, v jednotné datové struktuře) za použití 
přístupových práv diferencovaných podle uživatelských rolí 

 

F8 elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů 
s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů). 

ANO 

 Centrální a aktuální evidence vyhrazených a jiných technických zařízení (v 
jednom datovém úložišti, v jednotné datové struktuře) za použití 
přístupových práv diferencovaných podle uživatelských rolí. 
Zlepšení péče o technická zařízení, omezení rizik z prodlení a opomenutí 
povinností. 
Rychlá dostupnost dokumentace vztahující se k bezpečnému používání 
technických zařízení. 

 

Počet povinných funkcionalit systému: 4 

Tabulka 34 - Hodnocení projektu v části Nový systém evidence a správy nemovitostí 

 

Hodnocený systém – Portál zaměstnance  

Fn Povinné funkcionality nového systému y/n 
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F1 samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (modernizovaný nebo nový 
agendový informační systém veřejné správy vytvářející podporu 
samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti 
zprostředkování služby jiným zástupcem OVM) a/nebo 

ANO 

 Nařízené přesčasy 
Interní předpisy a směrnice 
Objednávky spotřebního materiálu (kancelářské potřeby) 

 

F2 integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení 
s dalšími orgány, aby bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné 
správy (provedení integrace datového fondu s daty dostupnými 
prostřednictvím Informačního systému základních registrů nebo eGON service 
bus (eGSB) a/nebo publikace údajů z datového fondu prostřednictvím eGSB pro 
příjemce v jiných agendách) a/nebo 

NE 

F3 interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU (vytvoření nebo 
modernizace univerzálního rozhraní pro interoperabilitu a/nebo napojení na 
existující rozhraní pro interoperabilitu) a/nebo 

NE 

F4 logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních 
systémů v rámci OVM (vytvoření nebo modernizace provozních informačních 
systémů OVM tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální 
systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro provozní 
informační systémy) a/nebo 

NE 

F5 celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů 
státní správy a IZS (vytvoření nebo modernizace specifických informačních 
systémů státní správy a IZS tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na 
centrální systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro 
specifické informační systémy) a/nebo 

NE 

F6 zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, 
vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových 
informačních systémů s možností podpory procesního postupu (vytvoření 
popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání 
údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a 
podobné grafické formáty) a/nebo 

ANO 

 Elektronizace dovolenek 
Elektronizace nařízení přesčasů 
Platforma pro řízení projektů 

 

F7 zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních 
systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů 
se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů) a/nebo 

ANO 

 Zavedení hierarchických přístupů dle AD  

F8 elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů 
s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů). 

ANO 
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 Zavedení skupiny interních elektronických procesů (dovolenky, rezervace a 
další.) 
Zavedení kolaborativních režimů práce ve struktuře úřadu i napříč úřadem 

 

Počet povinných funkcionalit systému: 4 

Tabulka 35 - Hodnocení projektu v části Portál zaměstnance 

 

Hodnocený systém – Portál občana  

Fn Povinné funkcionality nového systému y/n 

F1 samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (modernizovaný nebo nový 
agendový informační systém veřejné správy vytvářející podporu 
samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti 
zprostředkování služby jiným zástupcem OVM) a/nebo 

ANO 

 Napojení na ekonomický systém města 
Elektronické platby 

 

F2 integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení 
s dalšími orgány, aby bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné 
správy (provedení integrace datového fondu s daty dostupnými 
prostřednictvím Informačního systému základních registrů nebo eGON service 
bus (eGSB) a/nebo publikace údajů z datového fondu prostřednictvím eGSB pro 
příjemce v jiných agendách) a/nebo 

NE 

F3 interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU (vytvoření nebo 
modernizace univerzálního rozhraní pro interoperabilitu a/nebo napojení na 
existující rozhraní pro interoperabilitu) a/nebo 

NE 

F4 logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních 
systémů v rámci OVM (vytvoření nebo modernizace provozních informačních 
systémů OVM tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální 
systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro provozní 
informační systémy) a/nebo 

N 

F5 celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů 
státní správy a IZS (vytvoření nebo modernizace specifických informačních 
systémů státní správy a IZS tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na 
centrální systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro 
specifické informační systémy) a/nebo 

NE 

F6 zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, 
vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových 
informačních systémů s možností podpory procesního postupu (vytvoření 
popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání 
údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a 
podobné grafické formáty) a/nebo 

ANO 

 Zrychlení odbavení plateb, vyřízení na straně úřadu  
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Zjednodušení záznamů o platbách (proběhlých elektronickou formou) 

F7 zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních 
systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů 
se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů) a/nebo 

ANO 

 Zavedení portálové technologie s bezpečnostními pravidly  

F8 elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů 
s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů). 

ANO 

 Vyřízení, správa elektronických plateb  

Počet povinných funkcionalit systému: 4 

Tabulka 36 - Hodnocení projektu v části - Portál občana 

Hodnocený systém – Docházkový systém města/škol/školek  

Fn Povinné funkcionality nového systému y/n 

F1 samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (modernizovaný nebo nový 
agendový informační systém veřejné správy vytvářející podporu 
samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti 
zprostředkování služby jiným zástupcem OVM) a/nebo 

ANO 

 Samoobslužná agenda docházky 
Záznamy pro správu a vytváření statistických sestav 

 

F2 integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení 
s dalšími orgány, aby bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné 
správy (provedení integrace datového fondu s daty dostupnými 
prostřednictvím Informačního systému základních registrů nebo eGON service 
bus (eGSB) a/nebo publikace údajů z datového fondu prostřednictvím eGSB pro 
příjemce v jiných agendách) a/nebo 

NE 

F3 interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU (vytvoření nebo 
modernizace univerzálního rozhraní pro interoperabilitu a/nebo napojení na 
existující rozhraní pro interoperabilitu) a/nebo 

NE 

F4 logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních 
systémů v rámci OVM (vytvoření nebo modernizace provozních informačních 
systémů OVM tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální 
systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro provozní 
informační systémy) a/nebo 

NE 

F5 celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů 
státní správy a IZS (vytvoření nebo modernizace specifických informačních 
systémů státní správy a IZS tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na 
centrální systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro 
specifické informační systémy) a/nebo 

NE 
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F6 zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, 
vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových 
informačních systémů s možností podpory procesního postupu (vytvoření 
popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání 
údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a 
podobné grafické formáty) a/nebo 

ANO 

 Zjednodušení vedení docházky 
Zrychlení správy vedení docházky a navazujících agend 

 

F7 zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních 
systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů 
se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů) a/nebo 

ANO 

 Zabezpečení docházky na úrovni přístupových práv  

F8 elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů 
s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů). 

ANO 

 Elektronizace procesu záznamu docházky  

Počet povinných funkcionalit systému: 4 

 
 

Hodnocený systém – E. Provozní  IS HNSP  

Fn Povinné funkcionality nového systému y/n 

F1 samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (modernizovaný nebo nový 
agendový informační systém veřejné správy vytvářející podporu 
samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti 
zprostředkování služby jiným zástupcem OVM) a/nebo 

ANO 

 intranetový provoz – možnost prohlížení i editování údajů v docházkové kartě 
prostřednictvím internetového prohlížeče s intuitivním ovládáním 
efektivní správa identifikačních karet 
možnost propojení se systémem pro řízení přístupů 
zpracování všech forem pevné i pružné pracovní doby, s vlastní definicí 
rozvrhů 
paralelní zpracování neomezeného počtu skupin zaměstnanců s různými 
rozvrhy a parametry výpočtu 

 

F2 integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení 
s dalšími orgány, aby bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné 
správy (provedení integrace datového fondu s daty dostupnými 
prostřednictvím Informačního systému základních registrů nebo eGON service 
bus (eGSB) a/nebo publikace údajů z datového fondu prostřednictvím eGSB pro 
příjemce v jiných agendách) a/nebo 

NE 
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F3 interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU (vytvoření nebo 
modernizace univerzálního rozhraní pro interoperabilitu a/nebo napojení na 
existující rozhraní pro interoperabilitu) a/nebo 

NE 

F4 logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních 
systémů v rámci OVM (vytvoření nebo modernizace provozních informačních 
systémů OVM tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální 
systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro provozní 
informační systémy) a/nebo 

NE 

F5 celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů 
státní správy a IZS (vytvoření nebo modernizace specifických informačních 
systémů státní správy a IZS tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na 
centrální systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro 
specifické informační systémy) a/nebo 

NE 

F6 zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, 
vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových 
informačních systémů s možností podpory procesního postupu (vytvoření 
popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání 
údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a 
podobné grafické formáty) a/nebo 

ANO 

 Elektronizace v oblasti personální a ekonomické  

F7 zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních 
systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů 
se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů) a/nebo 

ANO 

 Každý proces má svého vlastníka, tj. osobu zodpovědnou za správný průběh 
konkrétního procesu. Může to být pracovník, který proces vytvořil, ale také 
jiný pracovník, který má správu procesů v příslušné oblasti organizace na 
starosti. Tento pracovník v jednoduchém dialogu zadá, kdo, jakým způsobem, 
v jaké lhůtě se má na schválení, zaevidování apod. požadovaných změn 
podílet. Tím automaticky vznikne posloupnost úloh pro účastníky tohoto 
procesu. Proces potom prochází jednotlivými pracovními kroky mezi 
zadanými úlohami. 

 

F8 elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů 
s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů). 

ANO 

 Elektronizace desítek vnitřních procesů  

Počet povinných funkcionalit systému: 4 

 
 

Výstup 
Kód 

Indikátoru 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Personalistika 3 05 15 0 4 
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Evidence a správa nemovitostí 3 05 15 0 4 

Portál zaměstnance 3 05 15 0 4 

Portál občana 3 05 15 0 4 

Docházkový systém  3 05 15 0 4 

Provozní IS HNSP 3 05 15 0 4 
Tabulka 37 - Výchozí a cílové hodnoty indikátoru Nová funkcionalita IS 

10.5.2 Způsob plnění indikátorů a jejich vykazování 

Plnění indikátorů bude vykazováno relevantní projektovou dokumentací a doklady o úspěšné 
realizaci projektu. Dále budou tyto indikátory vykazovány prostřednictvím: 

 Průběžných zpráv o realizaci projektu 

 Závěrečné zprávy o realizaci projektu 

 Zpráv o udržitelnosti projektu 

10.5.3 Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity. 

Vazby monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity jsou přímé a plně 
související. 
 

 
 

 
 
 

Kód  Název  Způsob plnění a vykazování  

3 05 00  Počet pořízených 
informačních systémů  

IROP_3.2_28_04 – Vytváření 
nových a modernizace 

Výstup Funkce 
Monitorovací 

indikátory 
Cíle projektu 

Podporované aktivity 
projektu 

Personalistika F1, F6, 
F7, F8 

3 05 15 Zpřístupnění elektronických 
služeb 
Modernizace a dostupnost IS 
Regionální datové centrum  

Modernizace a zvýšení 
dostupnosti 
Vytváření PIS 
Datová centra v regionech 

Evidence a správa 
nemovitostí 

F1, F6, 
F7, F8 

3 05 15 Zpřístupnění elektronických 
služeb 
Modernizace a dostupnost IS 
Regionální datové centrum 

Modernizace a zvýšení 
dostupnosti 
Vytváření PIS 
Datová centra v regionech 

Portál 
zaměstnance 

F1, F6, 
F7, F8 

3 05 15 Zpřístupnění elektronických 
služeb 
Modernizace a dostupnost IS 
Regionální datové centrum 

Modernizace a zvýšení 
dostupnosti 
Vytváření PIS 
Datová centra v regionech 

Portál občana F1, F6, 
F7, F8 

3 05 15 Zpřístupnění elektronických 
služeb 
Modernizace a dostupnost IS 
Regionální datové centrum 

Modernizace a zvýšení 
dostupnosti 
Vytváření PIS 
Datová centra v regionech 

Docházkový 
systém 

F1, F6, 
F7, F8 

3 05 15 Zpřístupnění elektronických 
služeb 
Modernizace a dostupnost IS 
Regionální datové centrum 

Modernizace a zvýšení 
dostupnosti 
Vytváření PIS 
Datová centra v regionech 

Provozní IS pro 
HNSP 

F1, F6, 
F7, F8 

3 05 15 Zpřístupnění elektronických 
služeb 
Modernizace a dostupnost IS 
Regionální datové centrum  

Modernizace a zvýšení 
dostupnosti 
Vytváření PIS 
Datová centra v regionech 

Tabulka 38 Vazba monitorovacích indikátorů nové funkcionality na cíle projektu 
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stávajících podpůrných 
informačních systémů  

3 05 15  Nová funkcionalita 
informačního systému  

IROP_3.2_28_04 – Vytváření 
nových a modernizace 
stávajících podpůrných 
informačních systémů  

Tabulka 39 Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity 

10.5.4 Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená 

pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad. 

V projektu není plánováno, že budou vytvořena pracovní místa. 
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11 Připravenost projektu k realizaci 

11.1 Technická připravenost 

Projekt je připraven k realizaci. Projektová dokumentace je sestavena tak, aby projekt mohl být 
realizován v dohodnutém termínu. Všechny majetkoprávní vztahy byly vyřešeny a projektová rizika 
ošetřena.  
 

11.1.1 Majetkoprávní vztahy 

Žadatel o dotaci je oprávněným žadatelem do 28. výzvy z IROP. Veškerý v projektu nově pořizovaný 
majetek bude umístěn v prostorách žadatele. S ohledem na pořizování nového movitého majetku do 
projektu nevstupují žádné další majetkoprávní vztahy (mimo nákup předmětu realizace projektu od 
jeho zhotovitele objednatelem). 

11.1.2 Připravenost projektové dokumentace 

Úvodní krokem bylo zpracování rámcového projektového záměru. Na jeho základě se vedení města 
rozhodlo o zpracování studie proveditelnosti, která je kvalifikovaným materiálem posuzujícím 
potřebnost a realizovatelnost projektového záměru. Po zpracování této studie tak budou existovat 
všechny relevantní podklady (podrobný technický popis navrženého řešení a informace a z průzkumu 
trhu) pro přípravu zadávací dokumentace a následnou organizaci veřejné zakázky. 
 

11.1.3 Připravenost dokumentace v zadávacím a výběrovým řízením 

Zadávací dokumentace bude zpracována po zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci. 

11.2 Organizační připravenost 

11.2.1 Popis procesů 

Žadatelem je město Bílina. Výkonnou administrativní složkou pro realizaci projektu je MěÚ Bílina. 
 

 Nese zodpovědnost Předkládá Zastupitelstvo/Rada 

Žádost o dotaci Starosta Tajemník Rada 

Změny v projektu Starosta Tajemník Rada 

Výzva Starosta Tajemník Rada (sestavuje hodnotící 
komisi) 

Realizace VZ Tajemník Tajemník Rada (schvaluje výsledek) 

Schválení VZ/podpis Starosta Tajemník  

Akceptační protokoly Vedoucí odboru   

Objednávky Tajemník   

Rozpočtování Starosta Tajemník Rada 
Tabulka 40 - Procesní postupy příjemce 

11.2.2 Využití nakupovaných služeb 

Žádná aktivita na projektu nebude zajištěna formou nakoupení služby. 
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11.2.3 Provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace. 

Příjemcem dotace je stejný subjekt jako provozovatel.  

11.3 Plán zdrojů financování 

Investiční etapa i následný provoz bude financován z finančních prostředků města Bílina, přičemž 
dotace uhradí náklady investiční etapy zpětně (dle poměru níže). 
 
Způsob financování realizační fáze projektu bude zajištěn následovně: 
Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z těchto zdrojů: 

 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

 5 % ze státního rozpočtu 

 10 % z rozpočtu příjemce dotace 
Nezpůsobilé výdaje budou hrazeny kompletně z rozpočtu žadatele. 
 
Plán jednotlivých výdajů, tj. požadavky na alokaci do rozpočtu žadatele jsou uvedeny v kapitolách 
číslo 12.4 a 12.5 studie proveditelnosti. 

11.4 způsob financování realizační a provozní fáze projektu.  

Protože samotný projekt negeneruje příjmy, byl kladen velký důraz na zabezpečení finančních zdrojů 
nejen v investiční fázi, ale především v provozní fázi projektu. Dostatek likvidních prostředků po celou 
dobu realizace a udržitelnosti projektu je zaručen zajištěním dlouhodobého zdroje krytí záporných cash 
flow z rozpočtu žadatele a z dotace. Likvidita je dále podpořena uváženým navržením harmonogramu 
s dostatečným prostorem na realizaci aktivit projektu. 
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12 Finanční analýza 
Finanční analýza se zaměřuje na přímé dopady projektu na rozpočet žadatele, popisuje plán 
hotovostních toků (příjmů a výdajů) projektu. Veškeré hodnoty uvedené ve finanční analýze jsou v 
reálných cenách roku 2017. Ceny jsou uváděny včetně DPH, protože žadatel o finanční podporu sice je 
plátce DPH, ale nemá zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu. Výnosy a náklady 
jsou v našem případě současně příjmy a výdaji projektu. 
 
Projekt bude řešen v rámci finanční podpory IROP, prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění 
veřejných institucí, investiční podpora: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro 
elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou 
kulturu a elektronické zdravotnictví, specifický cíl 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“, kdy výše podpory je pro kraje, organizace 
zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi 90 % způsobilých výdajů projektu (85 % Evropský 
fond pro regionální rozvoj (dále také jen EFRR), 5 % státní rozpočet (dále také jen SR)) pro investiční 
část, finanční spoluúčast žadatele je 10 %. Neuznatelné výdaje a provozní náklady jsou hrazeny 
žadatelem (z rozpočtu Města Bílina) po dobu udržitelnosti projektu. 
 
Doba udržitelnosti je 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP a referenční období 
je 10 kalendářních let. Počátečním datem referenčního období je datum zahájení realizace projektu. 
 
Náklady investiční fáze byly kalkulovány expertním odhadem dle cen obvyklých na trhu v době 
zpracování Studie proveditelnosti a z výstupů průzkumu trhu provedeného v průběhu vypracování 
vstupních analýz projektu. 
 

12.1 Základní údaje o finančních nákladech projektu. 
Celkové způsobilé náklady projektu   14 914 849,98 Kč 

Spoluúčast   1 491 485,00 Kč 

Nezpůsobilé výdaje   1 872 532,83 Kč 

Obec Celkem za 5 let   3 364 017,83 Kč 

Tabulka 41 - Základní finanční údaje projektu 

 

12.2 Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.  

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Investiční výdaje 14 502 240 Kč     0 

Údržba a servis 374 507 374 507 374 507 374 507 374 507 0 

Reinvestice 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 42 Finanční tabulka plánu udržitelnosti a reinvestic 

 



 
 

    Strana 93 z 108 

 

12.3 Podrobný položkový rozpočet projektu. U každé položky rozpočtu projektu musí být 

uvedena konkrétní vazba na jednu nebo více podporovaných aktivit podle kap. 2.2 

Specifických pravidel 

Položkový rozpočet obsahuje všechny nakupované položky. V tabulce je uveden detailní investiční 
rozpočet projektu. Jednotlivé výdaje byly popsány již v předchozí podkapitole. U jednotlivých výdajů 
je také uvedeno, jestli se vztahují k hlavním nebo vedlejším aktivitám projektu. 
 

      Vazba dle cílů 2.2  Cena s DPH VZ 

A 
A1 Personalistik

a  
 Rozvoj, modernizace a zvýšení 

dostupnosti komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury. 

 Vytváření nových a 
modernizace stávajících 
podpůrných informačních 
systémů, a to v následujících 
tematických oblastech 

 o řízení financí (tvorba a 
čerpání rozpočtu, účetnictví, 
controlling, objednávky, 
smlouvy, pohledávky, 
závazky, řídicí kontrola), 

Hlavní aktivita 625 570    
 

1 

A2 Evidence a 
správa 
nemovitostí 

 Rozvoj, modernizace a zvýšení 
dostupnosti komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury 

 Vytváření nových a 
modernizace stávajících 
podpůrných informačních 
systémů 

Hlavní aktivita 605 000    
 

1 

          

B 
B1 Pořízení IS 

portál 
zaměstnanc
e 

 Rozvoj, modernizace a zvýšení 
dostupnosti komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury. 

Hlavní aktivita 1 215 835    1 

Licence SW Hlavní aktivita 806 828    1 

          

C 
C1 Portál 

občana 
 Rozvoj, modernizace a zvýšení 

dostupnosti komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury. 

Hlavní aktivita 3 109 700 1 

Platební část  Rozvoj, modernizace a zvýšení 
dostupnosti komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury. 

Hlavní aktivita 1 611 720 1 

 
 Krizové 

řízení 
 Rozvoj, modernizace a zvýšení 

dostupnosti komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury. 

Hlavní aktivita 1 028 500 1 

          

D1 Zajištění 
dostupnosti 
IS 

 Budování, rozvoj a 
modernizace regionálních 
datových center a 

Hlavní aktivita 1 028 500    
 

11 
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D 
komunikační infrastruktury 
pro nově pořízené nebo 
modernizované informační 
systémy. 

 Rozvoj, modernizace a zvýšení 
dostupnosti komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury. 

D2 Docházka IS  Budování, rozvoj a 
modernizace regionálních 
datových center a 
komunikační infrastruktury 
pro nově pořízené nebo 
modernizované informační 
systémy. 

 Rozvoj, modernizace a zvýšení 
dostupnosti komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury. 

Hlavní aktivita 1 186 647  1 

 
 Docházka – 

chipy a 
terminály 

 Budování, rozvoj a 
modernizace regionálních 
datových center a 
komunikační infrastruktury 
pro nově pořízené nebo 
modernizované informační 
systémy. 

 Rozvoj, modernizace a zvýšení 
dostupnosti komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury. 

Vedlejší aktivita 1 553 640 1 

          

E 

E1 Personální IS  Rozvoj, modernizace a zvýšení 
dostupnosti komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury 

 Vytváření nových a 
modernizace stávajících 
podpůrných informačních 
systémů 

Hlavní aktivita 496 100 1 

E2 Servery  Rozvoj, modernizace a zvýšení 
dostupnosti komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury 

Hlavní aktivita 1 197 900 1 

E3 Sítě  Rozvoj, modernizace a zvýšení 
dostupnosti komunikačních a 
informačních systémů a 
infrastruktury 

Hlavní aktivita 36 300 1 

  
  
  

        

 Studie 
proveditelno
sti 

 pořízení studie 
proveditelnosti, 

Vedlejší aktivita 279 510 
 

1 

 Administrac
e zakázky 

 výdaje na zpracování 
zadávacích podmínek k 
zakázkám a na organizaci 
výběrových a zadávacích 
řízení, 

Vedlejší aktivita 121 000 1 
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 Povinná 
publicita 

 Povinná publicita  12 100 1 

         

         
Tabulka 43 Položkový rozpočet projektu. 

Výběrové řízení ke všem položkám bude 1. 

12.4 Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech: 

12.4.1 Dělení na investiční a neinvestiční výdaje, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a výše DPH 

u příjemců bez nároku na odpočet DPH na vstupu, 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nezpůsobilé výdaje 1 872 533 Kč  374 507 Kč 374 507 Kč 374 507 Kč 374 507 Kč 374 507 Kč 

Investiční 14 502 240 Kč  14 502 240 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Neinvestiční 412 610 Kč 412 610 Kč 
 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Způsobilé výdaje 14 914 850 Kč  14 914 850 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Projekt celkem 5 let 16 787 383 Kč  15 289 357 Kč 374 507 Kč 374 507 Kč 374 507 Kč 374 507 Kč 

Tabulka 44 Dělení na investiční a neinvestiční výdaje 

 
Město Bílina nemá nárok na odpočet DPH. 
 

12.5 rozpočty v jednotlivých etapách projektu 

Projekt je jednoetapový. Žádost o platbu bude podána v roce 2018 (viz harmonogram). Projekt se 
skládá ze dvou fází: 
1. Přípravná fáze zahrnuje vytvoření konceptu celého projektu, podle kterého je vytvořena studie 
proveditelnosti. Součástí přípravné fáze je výběrové řízené dodavatele. Přípravná fáze začala 15. 02. 
2017 a potrvá do 31. 12. 2017. V rámci této fáze bude vynaloženo na studii proveditelnosti a 
administraci nadlimitní VZ 400 510 Kč.  
 
2. Realizační fáze. V realizační fázi proběhne nákup a implementace, testování a akceptace. V této 
fázi bude dokončen projekt k datu 30. 9. 2018. Náklady této fáze jsou 14 514 340 Kč (pořízení 
majetku + publicita). 
 
  

12.6 Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech 

Kód Název 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Celkové výdaje 15 289 357    374 507    374 507    374 507    374 507    

1.1 
Celkové způsobilé 
výdaje 

14 914 850            

1.1.1 
Celkové způsobilé 
výdaje - investiční 

14 914 850            



 
 

    Strana 96 z 108 

 

 1.1.1.2 Pořízení majetku 14 502 240            

  1.1.1.2.3 
Pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku 

4 124 890            

    1.1.1.2.3.1 
Pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku - 
hlavní aktivita 

2 571 250            

    1.1.1.2.3.2 
Pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku - 
vedlejší aktivita 

1 553 640            

  1.1.1.2.4 
Pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku 

10 377 350            

    1.1.1.2.4.1 
Pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku - 
hlavní aktivita 

10 377 350            

    1.1.1.2.4.2 
Pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku - 
vedlejší aktivita 

0            

 1.1.2.2 
Nákup služeb - vedlejší 
aktivita 

400 510            

  1.1.2.2.1 

Pořízení služeb 
netvořící součást 
pořizovací ceny 
majetku 

          

  1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 279 510            

  1.1.2.2.3 
Příprava a realizace 
zadávacích a 
výběrových řízení 

121 000            

  1.1.2.2.4 Ostatní služby           

 1.1.2.3 
Publicita projektu - 
vedlejší aktivita 

12 100            

  1.1.2.3.1 Povinná publicita           

1.2 
Celkové nezpůsobilé 
výdaje 

374 507    374 507    374 507    374 507    374 507    

 
Tabulka 45 Rozpočet projektu v aktivitách 

 

  Celkem 2018 2019 2020 2021 2022 

Celkové finanční náklady ostatní 0    0    0          

Celkové finanční náklady pro 
návratnost investice 

0    0    0          

Celkové investiční náklady 14 502 240    14 502 240    0          

Celkové provozní náklady 1 872 535   374 507    374 507    374 507    374 507    374 507    

Celkové provozní výnosy 0    0    0          

Celkové zdroje financování 16 374 775 14 876 747    374 507    374 507    374 507    374 507    
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Diskontované finanční náklady 
ostatní 

0    0    0          

Tabulka 46 Rozdělení investic a provozu 

Projekt nepředpokládá příjmy, proto jsou uvedeny pouze výdaje. 
 
 

12.7 zdroje financování provozních výdajů.  

Hodnocený projekt je pro vlastníka finančně ztrátový. Žadatel bude muset počítat s vlastními výdaji 
pro udržení projektu v letech 2019 – 2023. Přípravná a realizační fáze projektu bude financována z 
rozpočtu žadatele v rozsahu neuznatelných výdajů a dále z dotace v rámci IROP v rozsahu 90% 
uznatelných nákladů (85% z prostředků EFRR, 5% ze státního rozpočtu). Provozní fáze bude hrazena 
plně z rozpočtu žadatele. 
 
Předkládaný projekt negeneruje finanční příjmy, jeho účelem je poskytování veřejné služby, která má 
nefinanční benefity. Z tohoto důvodu nejsou výsledné hodnoty ukazatelů finanční analýzy pro 
odpověď, zda projekt realizovat, klíčové. 
 
Projekt je za daných předpokladů finančně udržitelný a požadovaná výše podpory nepřevyšuje 
maximální výši podpory danou výzvou. Udržitelnost projektu plyne především z toho, že finanční zdroje 
na investici i provoz projektu jsou z veřejných zdrojů, projekt není závislý na půjčkách na finančním 
trhu nebo příjmech z provozované činnosti (neexistují) a projekt je po všech stránkách efektivně 
navržen (legislativně, technicky a ekonomicky). 

12.8 Vyhodnocení plánu cash-flow 
  Celkem 2018 2019 2020 2021 2022 

Celkové investiční náklady 14 914 850    14 914 850    0    0    0    0    

Celkové provozní náklady 1 872 533    374 507    374 507    374 507    374 507    374 507    

Celkové náklady 16 787 383    15 289 357    374 507    374 507    374 507    374 507    

Dotace 13 423 365    13 423 365            

Zdroje rozpočtu města 3 364 018    1 865 992    374 507    374 507    374 507    374 507    

Výsledek Cash Flow 0    0    0    0    0    0    

Tabulka 47 Vyhodnocení plánu cash-flow 

V rámci realizace projektu nedochází k negativnímu cash-flow. 
 
 

12.9 zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob 

překlenutí. 

V rámci realizace projektu nedochází k negativnímu cash-flow. 
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12.10 Zdroje krytí ztrátového provozu.  

V rámci realizace projektu nedochází k negativnímu cash-flow. 
 

12.11 Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní). 

Pro projekt Elektronických služeb není relevantní. 
 

12.12 Podrobné rozčlenění způsobilých výdajů podle struktury rozpočtu a dále podle 

jednotlivých stavebních objektů, technologií, pořízených zařízení, atd. (DPH pro každou 

položku zvlášť). 

 

      Cena bez 
DPH 

Cena s DPH DPH 

A A1 Personální systém 
(FLUX) 

517 000    625 570    108 570    

A2 Správa nemovitostí 500 000    605 000    105 000    

      1 017 000    1 230 570    213 570    

B B1 Licence Sharepoint 
Standard 

1 004 822    1 215 835    211 013    

Licence na zařízení 666 800    806 828    140 028    

      1 671 622    2 022 663    351 041    

C C1 Portál občana 2 570 000    3 109 700,00 
Kč 

539 700    

Formulářová část 1 332 000    1 611 720,00 
Kč 

279 720    

Krizové řízení 850 000    1 028 500,00 
Kč 

178 500    

      4 752 000    5 749 920    997 920    

D D1 Kybernetická 
bezpečnost 

850 000    1 028 500    178 500    

D2 Docházkový terminál 1 044 000    1 263 240    219 240    

Databázový server 255 000    308 550    53 550    

SW licence 50 12 000    14 520    2 520    

SW licence 250 83 700    101 277    17 577    

SW licence MAX 46 000    55 660    9 660    

Identifikační čip + 
10% rezerva 

240 000    290 400    50 400    

Implementace 584 000    706 640    122 640    

      3 114 700    3 768 787    654 087    

E E1 Personální a mzdový 
systém 

410 000    496 100    86 100    

E2 Servery 990 000    1 197 900    207 900    

E3 Sítě 30 000    36 300    6 300    
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      1 430 000    1 730 300    300 300    

Ostatní Studie 
proveditelnosti 

  231 000    279 510    48 510    

Administrace 
zakázky 

  100 000    121 000    21 000    

  Povinná publicita 
projektu 

  10 000    12 100    2 100    

      341 000  412 610    71 610    

       12 326 322  14 914 850    2 588 528    

 
Tabulka 48 - Způsobilé výdaje 



 
 

    Strana 100 z 108 

 

13 Analýza a řízení rizik 
Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu a může 
doplnit další. 
 

Druh rizika a fáze projektu, ve které 
je možné riziko očekávat 

Závažnost 
rizika  
(1 – nejnižší, 
5 – nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu/četnost 
výskytu rizika 

Předcházení/ 
eliminace rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v projektové 
dokumentaci 

4 2 Dokumentace je 
vytvořena tak, aby 
plně obsáhla všechny 
nároky projektu. 

Dodatečné změny požadavků 
investora 

3 2 Schvalovací proces 
dodatečné změny 
neumožňuje 

Nedostatečná koordinace 
programátorských prací 

3 3 Součástí každé 
implementace je 
analýza a rozvrh 
dalších činností. 
Všechny části projektu 
prochází dílčí 
akceptací.  

Výběr nekvalitního dodavatele 4 2 Zadávací 
dokumentace bude 
obsahovat požadavky 
na kvalitu dodavatele 
(kvalifikace a 
hodnocení) 

Nedodržené termínu realizace 3 2 Smlouva 
s dodavatelem bude 
obsahovat sankční 
ujednání. 

Živelné pohromy 2 1 Projekt bude 
realizován mimo 
dosah živelných 
pohrom v geograficky 
odlišných zálohách 

Zvýšení cen vstupů 3 3 Rizikem je dotčena jen 
marginální část 
vstupů. Riziko bude 
minimalizováno 
včasným podpisem 
smluv. 

Nekvalitní projektový tým 3 1 Projektový tým prošel 
školením a má 
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zkušenosti 
z obdobných projektů. 

Finanční rizika 

Neobdržení dotace 4 2 Všechny části 
dokumentace budou 
zkontrolovány CRR.  

Nedostatek finančních prostředků 
na předfinancování a v průběhu 
realizace projektu 

3 1 Peníze na všechny 
části projektu budou 
vyčleněny při stavbě 
rozpočtu. 

Právní rizika 

Nedodržení pokynů pro zadávání 
VZ 

5 1 Administraci bude 
provádět renomovaná 
společnost. 

Nedodržení podmínek IROP 5 1 Podmínky IROP budou 
součástí projektového 
plánu. 

Nedodržení právních norem ČR, EU 5 1 Součástí projektového 
týmu je právník, který 
kontroluje všechny 
výstupy projektu. 

Nevyřešené vlastnické vztahy 5 1 Vlastnické vztahy jsou 
dané smlouvou. 

Provozní rizika 

Neplnění dodavatelských smluv 5 3 Součástí smluvního 
vztahu budou sankční 
ujednání pro provozní 
část. 

Nedodržení indikátorů 5 2 Indikátory budou 
pravidelně sledovány 
a vyhodnocovány. 

Nedostatek finančních prostředků 
v provozní fázi projektu 

4 1 Peníze na všechny 
části projektu budou 
vyčleněny při stavbě 
rozpočtu. 

Tabulka 49 - Analýza a řízení rizik 



 
 

    Strana 102 z 108 

 

14 Vliv projektu na horizontální kritéria 
Projekt nemá negativní vliv na následující horizontální principy. Projekt je od svého začátku vytvářen 
tak, aby svou přípravou, realizací či udržitelností neměl negativní vliv na podporu rovných příležitostí, 
podporu rovnosti mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj. Vliv projektu na horizontální kritéria je 
neutrální. 

14.1 podpora rovných příležitostí a nediskriminace 

Zapojení principů rovnosti žen a mužů a nediskriminace znamená potírání diskriminace na základě 
pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální 
orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny, jako jsou migranti, 
dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, 
drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol; souhrnně skupiny sociálně vyloučené a ohrožené 
sociálním vyloučením. 
 

14.2 Rovnost mezi muži a ženami 

Podpora rovnosti mezi muži a ženami není přímo v projektu akcentována, přesto projekt nevytváří 
žádnou příležitost omezení podpory rovnosti mezi muži a ženami. 

14.3 udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj je definován jako rovnováha mezi ekonomickým, sociálním a environmentálním 
pilířem. Součástí základních moderních principů při investování veřejných prostředků je důraz na 
udržitelný rozvoj území, ochranu životního prostředí, účinné a úsporné využívání zdrojů, opatření 
vedoucí ke zmírňování změny klimatu a poskytnutí podmínek pro odolnost proti katastrofám a 
předcházení rizikům. 
 
Projekt je koncipován tak, aby respektoval pravidla udržitelného rozvoje.  
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15 Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
Projekt využívá dotační rámec pro budování eGovernmentu a staví nové pilíře pro poskytování 
elektronických služeb ve městě, které doposud město neposkytovalo nebo jen v omezené míře. 
Všechny služby jsou navrženy tak, aby jejich přínos pro město byl okamžitý, bez ohledů na další vývoj 
v IT oblasti.  

15.1 Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část: 

15.1.1 Provozní a administrativní 

Provozní část je plně zajištěna týmem přiděleným pro administraci. Většina nových implementací má 
samoobslužný charakter, který nikterak nenavyšuje pracnost uvnitř úřadu. V udržitelnosti bude mít 
projekt na starost za žadatele pracovník kanceláře tajemníka, který bude zpracovávat zprávy o 
udržitelnosti projektu, poskytovat součinnost při administrativních kontrolách i kontrolách na místě 
realizace projektu, zajišťovat publicitu projektu 
 

15.2 finanční 

Financování v době udržitelnosti je zajištěno z rozpočtovaných prostředků města Bílina. V době 
udržitelnosti nejsou předpokládány žádné náklady na předmět realizace projektu mimo nákladů 
provozních a údržbových. Tento předpoklad je podložen požadovanou zárukou na předmět plnění. 
Uvedené provozní náklady budou hrazeny z rozpočtu žadatele. 
 

15.3 Administrativní 

Z administrativního pohledu musí žadatel: 

 každých 12 měsíců od zahájení udržitelnosti podávat v MS2014+ Průběžnou ZoU projektu a 
přepočet finanční mezery a maximální výše dotace 

 do 10 pracovních dnů ode dne ukončení udržitelnosti podat v MS2014+ Závěrečnou ZoU 
projektu 

 dodržovat pravidla publicity 

 prokázat naplnění a udržení indikátoru 

 informovat CRR o všech zahájených externích kontrolách, zasílat návrhy závěrečných zpráv a 
protokolů, zasílat CRR finální zprávy, plnit nápravná opatření z předcházejících kontrol 

 informovat CRR o všech změnách v projektu 

 monitorovat příjmy projektu do uzavření programu v EK 

 řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu 

 veškerý pořízený majetek používat k účelu, ke kterému se zavázal v žádosti o podporu 

 řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu 

15.4 Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace 

Projekt se věnuje 4 oblastem, ve kterých vytváří základy pro poskytování elektronických služeb.  

Základní pilíř 
elektronických služeb 

Pořízený IS Důvody potřebnosti 

Pořízení provozních 
informačních systémů 

Pořízení IS 
Personalistika  

 Systém významně zvyšuje rychlost zpracování 
personální agendy.  

 Zavádí provázanost mezi jednotlivým ekonomickými 
agendami. 
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 Zvyšuje dostupnost služby. 

 Pořízení IS Evidence a 
správa nemovitostí 

 Zefektivnění správy nemovitostí.  

 Zjednodušení administrace pracovníků.  

 Zlepšení evidence. 

 Naprostá minimalizace chyb úředníků. 

Portál zaměstnance Elektronizace agend 
zaměstnance 

 Elektronické schvalování procesů na úřadu. 

 Zrychlení procesů.  

 Záznamy a zálohování procesů a dokumentů.  

 Přístup k dokumentům z domova.  

 Pracovní portál 
zaměstnance 

 Kolaborativní režimy práce 

 Plná záloha všech rozpracovaných a uložených 
dokumentů 

 Budoucí práce z domova 

Portál občana Portál občana  Životní situace v jednoduchém zpracování 

 Elektronické formuláře a elektronické podání 

 Rezervace čau úředníka 

 Krizové zpravodajství 

 Elektronická komunikace mezi občanem a 
úředníkem 

Agendy HNSP Personální a IT IS  Elektronické schvalování procesů na úřadu. 

 Zrychlení procesů.  

 Záznamy a zálohování procesů a dokumentů.  

 Přístup k dokumentům z domova. 

 Správa IT 

Tabulka 50 - Přínosy projektu 

Všechny služby budou provozovány v technologickém centrum města Bílina. Bude zajištěna jejich 
vysoká dostupnost a bezpečnost.  
 

15.5  realizace projektu při neschválení dotace. 

Management projektu je připraven tak, aby při neschválení dotace nedošlo k zavření implementace 
nových služeb. Hardwarové prostředky pro technologické centrum město nakoupilo v roce 2015 tak, 
aby mohly být následné služby instalovány do bezpečného technologického zázemí.  
 
Provozní informační systémy budou v případě neschválení dotace pořizovány dle stanových priorit. 
Obsah projektu v bodu A se tak rozdělí do delšího časové období, ve kterém budou naplněny priority 
jednotlivých uživatelských skupin.  
 
Portál zaměstnance bude realizován v delším časovém období, na platformě, která bude volně 
dostupná (open source nebo Microsoft SharePoint Foundation).  
 
Portál občana bude realizován postupnými kroky, prioritu mají životní situace a elektronické formuláře. 
Další služby z naplnění této priority vyjdou.  

15.6 Konečný stav po realizaci  

Projekt je postaven z několika částí, které významným způsobem proměňují interní služby úřadu a 
především služby občanům. 
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15.7 Konečný stav po realizaci projektu 

15.7.1 Výstupy a výsledky 

Realizací projektu budou dosaženy a zajištěny: 

 výstupy projektu – pořízené informační systémy 

 výsledky – nové funkcionality pořízených informačních systému 
Popis a kvantifikace těchto výstupů a výsledků projektu je uvedena v kapitole číslo 10.2. 
 

15.7.2 Personální zabezpečení a udržitelnost 

Akceptace projektu obecně neznamená veškeré ukončení projektových prací – minimálně ne na straně 
žadatele. Žadatel musí udržet dosažené cíle a výstupy projektu, tj. musí zajistit, aby pořízený informační 
systém a jeho funkcionality sloužily svému účelu a umožňovaly výkon agend s tímto účelem spjatých, 
zejména se zohledněním maximálně přípustné doby odstávky systému nebo akceptovatelného 
výpadku. To znamená, že během provozní fáze musí být na straně žadatele vyčleněny odpovídající 
kapacity. 
 
U projektů obdobného charakteru po akceptaci projektu nastává období, kdy je vhodné, resp. nutné 
nastavit zvýšený dohled nad využíváním dodaného řešení a kvalitou jeho výstupů. Je nutné, aby se 
podmínky a požadavky provozní smlouvy (smlouvy o technické podpoře) dostaly do rutiny, tj. bylo zcela 
jasné, která ze stran (ve vztahu dodavatel/ zákazník) co zajišťuje, hlídá, řeší a odpovídá. Platí, že často 
s ohledem na detailní znalost, resp. neznalost nejsou všechny požadavky smlouvy plněny a tento stav 
není aktivně ze strany zákazníka řešen (toto platí obecně). 
 
Na tomto místě lze ze zkušenosti doporučit zachování projektových schůzek ve složení projektový 
manažer / manažer kvality / technický a věcný gestor řešení, tj. schůzek v zastoupení věcně příslušných 
odborů a informatiky (zhruba 1× měsíčně s předpokladem doby trvání cca ½ roku po akceptaci). Na 
schůzky v případě indikovaných problémů je vhodné přizvat zástupce dodavatele. V případě, že na 
straně zákazníka nejsou potřebné kapacity dostupné, je možnou variantou doplnit kapacity externími 
konzultanty s odpovídající kvalifikací. 
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16 Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu 
 

16.1 Stanovení cen do rozpočtu projektu 

Projekt, který bude na základě studie proveditelnosti realizován v roce 2017, je složen z několika částí. 
Ceny jsou stanoveny na základě pravidel výzvy č. 28. Žadatel předpokládá, že hlavní aktivity projekty 
budou pořízeny v jedné veřejné zakázce.  
 

0001 Elektronické 
služby města 
Bílina 

Nadlimitní Nadlimitní 1. 11. 2017 31. 12. 
2018 

Plán smlouva 

Tabulka 51 - Postup pořízení hmotného majetku 

Výběrové řízení bude realizováno jako jedno výběrové řízení s dílčím částmi tak, aby byla zajištěna 
transparentnost a rovný přístup uchazečů o dodávku. Části budou soutěženy ve stejný čas.  
Způsob stanovení ceny pro jednotlivé položky odpovídá požadavkům na studii proveditelnosti a 
obecným požadavkům příjemce dotace.  
 
Předpokládaný termín výběrového řízení je 1. 11. 2017, ukončení pak 31. 12. 2018. 
 
Stanovení cen - Ve všech případech byla použita metody stanovení ceny – průměr z průzkumu trhu. V 
případě, že nabídka neodpovídala zadání nebo nebyla porovnatelná, byla vyřazena. 
 

16.1.1 Stanovení ceny pro část personální systém 

 
Na základě požadavků na personální agendy projektu byly poptány 3 společnosti patřící mezi 
osvědčené dodavatele agendy. 2 odpověděly s nabídkou. Cena byla stanovena průměrem obou 
nabídek. 
 

Stanovení ceny pro část Modernizace personálního IS – A1 

 Číslo 
podkladu 

podklad ze 
dne 

Zdroj 
informací 

Cena s 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 

rozpočtu 

Princip 
stanovení 

ceny 

VZ č. Plánované 
zahájení VŘ 

A1.1 10. 5. 2017 GORDIC 
spol. s r.o. 

641 300 Kč 

625 570 A1 
průzkum 

trhu 
Průměr 

0001 1. 11. 2017 

A1.2 20. 2. 2017 FLUX 609 840 Kč 

Tabulka 52 Stanovení ceny pro část Modernizace personálního – A1 

16.1.2 Stanovení ceny pro část A2. Správa nemovitostí. 

 
Na základě požadavků na IS správy nemovitostí projektu byly poptány 3 společnosti patřící mezi 
osvědčené dodavatele agendy.  
Nabídka společnosti Tesco SW zahrnovala zásadně více funkcionality, přičemž dodavatel odmítl dělení 
po modulech, které by stačily pokrýt požadovanou funkcionalitu. Proto není započítána do výsledků 
cenového průzkumu. 
 

Stanovení ceny pro správa nemovitostí– A2 
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 Číslo 
podkladu 

podklad ze 
dne 

Zdroj 
informací 

Cena s 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 

rozpočtu 

Princip 
stanovení 

ceny 

VZ č. Plánované 
zahájení VŘ 

A2.1 3. 3. 2017 SW Tesco 2 620 000  

605 000 Kč A2 
průzkum 

trhu 
Průměr 

 1. 11. 2017 A2.2 1. 3. 2017 HSI System 701 800 

A2.3 19. 4. 2017 Doxologic 508 200 

Tabulka 53 Stanovení ceny pro část správa nemovitostí– A2 

 

16.1.3 Stanovení ceny pro část B1 Portál zaměstnance 

 
Na základě požadavků pro portál zaměstnance byly poptány 3 společnosti patřící mezi osvědčené 
dodavatele podobných řešení. 2 společnosti na průzkum trhu reagovaly. Na základě požadavků a cen 
jednotlivých modulů, které požadavkům odpovídaly, byla stanovena cena 2 022 662 Kč .  
 

Stanovení ceny pro část B1 Portál zaměstnance 

 Číslo 
podkladu 

podklad ze 
dne 

Zdroj 
informací 

Cena s 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 

rozpočtu 

Princip 
stanovení 

ceny 

VZ č. Plánované 
zahájení VŘ 

B1.1 10. 1. 2017 MULTIMA 
a.s. 

2 242 130 

2 022 663 B1 
průzkum 

trhu 
Průměr 

 1. 11. 2017 
B1.2 17. 1. 2017 DOXOLOGI

C s.r.o. 
1 803 196 

Tabulka 54 Stanovení ceny pro část B1 Portál zaměstnance 

16.1.4 Stanovení ceny pro část C1 Portál občana 

 
Na základě požadavků pro portál občana byly poptány 3 společnosti patřící mezi osvědčené dodavatele 
podobných řešení. 2 společnosti na průzkum trhu reagovaly. Na základě požadavků a cen jednotlivých 
modulů, které požadavkům odpovídaly, byla stanovena cena 5 749 920Kč. 
 

Stanovení ceny pro část C1 Portál občana 

 Číslo 
podkladu 

podklad ze 
dne 

Zdroj 
informací 

Cena s 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 

rozpočtu 

Princip 
stanovení 

ceny 

VZ č. Plánované 
zahájení VŘ 

C1.1 23. 1. 2017 MULTIMA 
a.s. 

5 979 840 Kč 

5 749 920 C1 
průzkum 

trhu 
Průměr 

 1. 11. 2017 
C1.2 17. 1. 2017 DOXOLOGI

C s.r.o. 
5 520 000 Kč 

Tabulka 55 Stanovení ceny pro část C1 Portál občana 

16.1.5  Stanovení ceny pro část Kybernetická bezpečnost 

 
Na základě požadavků na KB projektu byly poptány 3 společnosti patřící mezi osvědčené dodavatele 
agendy. 2 společnosti na průzkum trhu reagovaly. Na základě požadavků a cen jednotlivých modulů, 
které požadavkům odpovídaly, byla stanovena cena 1 028 000Kč. 
 

Stanovení ceny pro část KB 

 Číslo 
podkladu 

podklad ze 
dne 

Zdroj 
informací 

Cena s 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 

rozpočtu 

Princip 
stanovení 

ceny 

VZ č. Plánované 
zahájení VŘ 
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D1.1 3. 5. 2017 ANECT 1 190 000  
1 028 500 D1 

průzkum 
trhu 

Průměr 
 1. 11. 2017 

D1.2 4. 5. 2017 RELSIE 867 000 

Tabulka 56 Stanovení ceny pro část Kybernetická bezpečnost 

 

16.1.6 Stanovení ceny pro část Bezpečnost 

 
Na základě požadavků na bezpečnosti a docházky za stranu škol/školek i městského úřadu byly poptány 
3 společnosti patřící mezi osvědčené dodavatele agendy. 2 společnosti na průzkum trhu reagovaly. Na 
základě požadavků a cen jednotlivých modulů, které požadavkům odpovídaly, byla stanovena cena 2 
740 287 Kč. 
 

Stanovení ceny pro část KB 

 Číslo 
podkladu 

podklad ze 
dne 

Zdroj 
informací 

Cena s 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 

rozpočtu 

Princip 
stanovení 

ceny 

VZ č. Plánované 
zahájení VŘ 

D2.1 3. 1. 2017 Techniserv 3 036 374 
2 740 287 D2 

průzkum 
trhu 

Průměr 
 1. 11. 2017 

D2.2 11. 1. 2017 ARANEA 2 444 200 

Tabulka 57 Stanovení ceny pro část Bezpečnost 

 

16.1.7 Stanovení ceny pro část E HNSP 

 
Na základě požadavků na ekonomického IS byly poptány 3 společnosti patřící mezi osvědčené 
dodavatele agendy. 2 společnosti na průzkum trhu reagovaly. Na základě požadavků a cen jednotlivých 
modulů, které požadavkům odpovídaly, byla stanovena cena 496 100 Kč. 
 

Stanovení ceny pro část E – Ekonomický a personální IS 

 Číslo 
podkladu 

podklad ze 
dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 

rozpočtu 

Princip 
stanovení 

ceny 

VZ č. Plánované 
zahájení VŘ 

E1.1 3. 4. 2017 Gordic 459 800 
496 100 E 

průzkum 
trhu 

Průměr 
 1. 11. 2017 

D1.2 7. 4. 2017 FLUX 532 400 

Tabulka 58 Stanovení ceny pro část E - Ekonomický systém 

 
Na základě požadavků na HW prostředí byly poptány 3 společnosti patřící mezi osvědčené dodavatele 
hardwaru. 2 společnosti na průzkum trhu reagovaly. Na základě požadavků a cen jednotlivých modulů, 
které požadavkům odpovídaly, byla stanovena cena 1 234 200 Kč. 
 
 

Stanovení ceny pro část E – HW 

 Číslo 
podkladu 

podklad ze 
dne 

Zdroj 
informací 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Kód 
položky 

rozpočtu 

Princip 
stanovení 

ceny 

VZ č. Plánované 
zahájení VŘ 

E1.3 19. 3. 2017 MULTIMA 1 300 000  
1 234 200 E 

průzkum 
trhu 

Průměr 
 1. 11. 2017 

E1.4 26. 3. 2017 COMFOR 1 168 400 

Tabulka 59 Stanovení ceny pro část E - Hardware 


