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2 Informace o zpracovateli Studie proveditelnosti 

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt „Rozvoj kybernetické bezpečnosti města 
Bílina“ (dále také "projekt") žadatele města Bílina (dále také „město“ nebo „Bílina“ nebo „žadatel“). 

Projekt je předkládán do Integrovaného regionálního operačního programu, do prioritní osy 3 - 
Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2 - Zvyšování efektivity 
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. 

Studie proveditelnosti projektu je zpracována ve struktuře dle závazné osnovy Studie proveditelnosti - 
přílohy č. 2 Specifických pravidel pro Žadatele a příjemce k výzvě č. 10 IROP, resp. Obecných 
pravidel pro Žadatele a příjemce (IROP). 

Studie proveditelnosti byla zpracována na základě informací a podkladových materiálů dodaných 
městem Bílina, s využitím součinnosti jeho zaměstnanců a know-how zpracovatele Studie 
proveditelnosti (společnosti Equica, a.s.), a to v souladu s metodikou stanovenou Řídícím orgánem 
IROP. Tato studie, případně její části, mohou být proto použity pouze v přímé souvislosti a v kontextu 
se žádostí Žadatele o finanční podporu / dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů, 
konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 10 Specifické informační 
a komunikační systémy a infrastruktura II. 

2.1 Zpracovatel Studie proveditelnosti 

Studii proveditelnosti projektu „Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina“ zpracovali 
za průběžných konzultací se zástupci Žadatele pracovníci společnosti Equica, a.s. 

Zpracovatel Studie proveditelnosti 

Obchodní jméno: Equica, a.s. 

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

IČ: 26490951 

DIČ: CZ26490951 

Datová schránka: Ymkdxhb 

Telefon: +420 281 093 513 

E-mail: equica@equica.cz 

Webové stránky: www.equica.cz 

Tabulka č. 1 − Zpracovatel Studie proveditelnosti 

2.2 Členové zpracovatelského týmu Studie proveditelnosti 

Zpracovatelský tým Studie proveditelnosti je složen z 5 členů: 

 

 

mailto:equica@equica.cz
http://www.equica.cz/
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Organizace Člen zpracovatelského týmu 

Equica, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

IČ: 26490951 

www.equica.cz 

Bc. Vladimír Matějíček 

Projektový manažer 

Tel.: +420 281 093 513 

E-mail: vladimir.matejicek@equica.cz 

Equica, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

IČ: 26490951 

www.equica.cz 

Mgr. Martina Jalovecká 

EU specialista 

Tel.: +420 281 093 513 

E-mail: martina.jalovecka@equica.cz 

Equica, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

IČ: 26490951 

www.equica.cz 

Ing. Martina Wild 

EU specialista 

Tel.: +420 281 093 513 

E-mail: martina.wild@equica.cz 

Městský úřad Bílina 

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

IČ: 00266 230 

www.bilina.cz 

Ing. Ladislav Kvěch 

Tajemník úřadu města Bílina 

Tel: +420 417 810 810 

E-mail: kvech@bilina.cz 

Městský úřad Bílina 

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

IČ: 00266 230 

www.bilina.cz 

Miloslav Dvořák 

Vedoucí oddělení informatiky 

Tel.: +420 417 810 855, 723 778 548 

E-mail: dvorak@bilina.cz 

Tabulka č. 2 − Zpracovatelský tým Studie proveditelnosti 

2.3 Datum vypracování Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti projektu Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina byla zpracována 
v termínu červen až říjen 2017. 

 

http://www.equica.cz/
mailto:vladimir.matejicek@equica.cz
http://www.equica.cz/
mailto:martina.jalovecka@equica.cz
http://www.equica.cz/
mailto:martina.wild@equica.cz
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3 Základní informace o žadateli 

3.1 Žadatel 

Žadatelem projektu o finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů je Město 
Bílina. 

Žadatel 

Obchodní jméno: Město Bílina 

Sídlo: Břežánská 50/4, 41831 Bílina 

IČ: 00266 230 

DIČ: CZ 00266 230 

Datová schránka: qdtb7vx 

DPH − plátce / neplátce: Plátce 

Telefon: 417 810 811 

E-mail: ePodatelna@bilina.cz 

Webové stránky: www.bilina.cz 

Tabulka č. 3 − Údaje o žadateli 

Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se 
rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Bílina má 17 tisíc obyvatel. Město 
Bílina je rozděleno do 6 částí, jejichž název je shodný s názvem katastrálního území: Bílina, 
Chudeřice, Mostecké Předměstí, Pražské Předměstí, Teplické Předměstí a Újezdské Předměstí. 

Město Bílina poskytuje z hlediska zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlášky Ministerstva vnitra 
ze dne 15. srpna 2002 o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností a speciálních zákonů agendy v samostatné a přenesené 
působnosti. V případě přenesené působnosti se jedná zejména o následující agendy: 

 evidence obyvatel, 

 vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů, 

 živnostenský úřad 

 sociálně-právní ochrana dětí, 

 péče o staré a zdravotně postižené, 

 doprava a silniční hospodářství. 

 stavební úřad a životní prostředí 

 odbor školství, kultury a sportu 

Z hlediska čerpání dotací o podporu z fondů Evropské unie má Bílina bohaté zkušenosti s realizací 
investičních a tzv. měkkých projektů. Město disponuje kvalitním zázemím z pohledu personálu, zdrojů 

mailto:ePodatelna@bilina.cz
http://www.bilina.cz/
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evidence_obyvatel&action=edit&redlink=1
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a techniky pro řízení investičních akcí v oblasti rozvoje města a úřadu, včetně investic v oblasti 
informačních a komunikačních technologií. 

3.2 Zástupci žadatele 

Zástupci Žadatele 

Statutární zástupce: Oldřich Bubeníček, starosta Města Bílina 

Email: bubenicek@bilina.cz 

Tel: 417 810 803 

Kontaktní osoba pro projekt: Ing. Ladislav Kvěch, tajemník úřadu města Bílina 

E-mail: kvech@bilina.cz 

Tel: +420 417 810 810 

Tabulka č. 4 − Údaje o zástupcích žadatele 

3.3 Název projektu 

Informace o projektu 

Název projektu: Rozvoj kybernetické bezpečnosti 
města Bílina 

Zkrácený název projektu: KYBL 

Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu 
ke způsobilým výdajům projektu: 

Není 

Tabulka č. 5 − Informace o projektu 

 

 

mailto:bubenicek@bilina.cz
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4 Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 

4.1 Místo realizace projektu 

Projekt je realizován na území města Bílina. 

Územím dopadu projektu je Ústecký kraj. 

4.2 Cílové skupiny projektu 

V rámci IROP výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost jsou definovány následující cílové skupiny: 

 Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě 

 Občané 

4.2.1 Zaměstnanci ve veřejné správě 

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci města Bílina. Město Bílina je předkladatel a realizátor 
projektu. V rámci projektu budou aktivně vystupovat pracovníci věcně příslušných útvarů městského 
úřadu, kteří se budou přímo podílet na technické a administrativní stránce projektu a budou nosiči 
změn v souvislosti s projektem. Ostatní pracovníci městského úřadu a města budou ve vztahu 
k projektu vystupovat jako uživatelé. 

4.2.2 Podnikatelé 

Vlivem realizace projektu nebudou ohroženy systémy provozované žadatelem, které zpracovávají 
osobní a citlivá data občanů ČR co by klientů služeb města. 

Zapojení cílové skupiny do projektu bude pasivní. 

4.2.3 Občané 

Vlivem realizace projektu nebudou ohroženy systémy provozované žadatelem, které zpracovávají 
osobní a citlivá data občanů ČR co by klientů služeb města. 

Zapojení cílové skupiny do projektu bude pasivní. 

4.3 Cíle a výsledky projektu 

Cílem projektu je zajištění ochrany a bezpečnosti klíčových agendových systémů a provozně 
podpůrných systémů města Bílina - GINIS, VITA, VERA, DMS, Formulářový systém S602, Správce IT, 
Poštmistr, Flux – mzdy, GIS – mapy a Byty – nebyty - realizací technických opatření dle § 19, § 22 a § 
25 zákona č. 181/2014 Sb., okybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti). 

Dílčí cíle projektu: 

 Zajištění řízení přístupových oprávnění k IS v rámci města Bílina 

 Zavedení nástrojů pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí na úrovni města Bílina 

 Zavedení kryptografických prostředků na úrovni města Bílina 
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Výstupem projektu bude pořízení 5 nástrojů pro naplnění standardů dle zákona č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), mj.: 

 Nástroj pro monitorování sítě 

 Nástroj Data Loss Prevention 

 Nástroj Mobile Device Management 

 Nástroj L2 EPS 

 Nástroj na ochranu dat souborovým šifrováním 

Realizací projektu bude zajištěna ochrana a bezpečnost agendových a provozně podpůrných IS 
města Bílina klíčových pro zajištění fungování města a výkonu veřejné správy mu svěřené. 

4.4 Problém, který projekt řeší 

Projekt řeší problém s celkovým zabezpečením sítě města Bílina, na které jsou provozovány 
agendové informační systémy a provozní podpůrné systémy. V současné době chybí centrální řešení 
pro ověřování přístupových oprávnění do sítě (myšleno zařízení jako PC, telefony, tablety, mobilní 
telefony apod.), zahrnující automatické rozpoznávání a klasifikaci připojených zařízení, kontrolu 
přístupu, omezení přístupu apod. Dále město nedisponuje dostatečně robustním nástrojem 
pro ověřování identity uživatelů. V současné době je k dispozici pouze Active Directory, které 
neumožňuje dostatečným způsobem řídit, spravovat, kontrolovat a vyhodnocovat přístupy jednotlivých 
uživatelů do sítě, a tedy k jednotlivým IS města. Z hlediska ochrany IS jako takových, jsou vybrané IS 
dílčím způsobem chráněny, některé jsou dokonce schopné v omezené míře logovat, ale už není 
známo, kam se logy posílají apod. Celkové řešení tedy opět chybí. V neposlední řadě nejsou nijak 
chráněna důležitá či citlivá data obsažená v IS města, neboť zcela chybí kryptografické prostředky, 
a nedostatečné je i samotné fyzické zabezpečení prostor, odkud jsou IS spravovány (serverovna). 

Projekt tedy řeší celkově neuspokojivou situaci v oblasti ochrany IS a sítě města z pohledu standardů 
zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti), kdy byla dosud realizována jen dílčí opatření související s dovybavením 
informační a komunikační infrastruktury města. Komplexní řešení zatím, zejména z důvodu finančního, 
nebylo realizováno a je v době hrozících kyberútoků o to naléhavější a potřebnější. 

4.5 Popis synergetických nebo komplementárních vazeb na realizované / 
zrealizované či plánované projekty / investiční akce 

Město Bílina se úspěšně zapojilo do výzev č. 22 a č. 28 z Integrovaného operačního programu. 
Aktuálně předkládaný projekt na níže uvedené projekty a předchozí aktivity koncepčního budování 
IKT Města Bílina navazuje a podporuje poskytování kvalitnějších služeb jak směrem do úřadu, tak 
k veřejnosti. 

4.5.1.1 Vzdělání v eGON Centru Bílina 

Operační program/výzva: 22 IOP 

Celkové výdaje projektu: 2,02 mil. Kč 

Realizace projektu: 6/2009 – 5/2011 

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 
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(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 
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. 

4.5.1.2 Zavedení procesního řízení MěÚ Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF 

Operační program/výzva: 22 IROP 

Celkové výdaje projektu: 4,95 mil. Kč 

Realizace projektu: 9/2010 – 4/2012 

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.  

4.5.1.3 Elektronické služby města Bílina 

Operační program/výzva: 28 IROP 

Celkové výdaje projektu: 14,9 mil. Kč 

Realizace projektu: 1/2018 – 9/2018 (Je ve schvalování) 

Projekt významným způsobem zefektivňuje klíčové procesy městského úřadu, které budou 
poskytovány uvnitř úřadu a především občanům města. Základním kamenem je zajištění dostupnosti 
služeb v rovině 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. 
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5 Podrobný popis projektu 

5.1 Výchozí stav 

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 výzva č. 22. 

V rámci nového programového období 2014 – 2020 začalo město Bílina řešit nové požadavky, výzvy 
a potřeby v oblasti informační a komunikační infrastruktury města. Z tohoto důvodu předložilo žádost 
o podporu v rámci výzvy č. 28 IROP, prostřednictvím které bude investovat do nových IS města, resp. 
modernizace stávajících IS. 

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)  
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 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)  

 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  
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Schéma č. 1 – Aplikační mapa MěÚ Bílina 

5.2 Opatření zabezpečení KII/VIS/ISZS 

Předmětem projektu není zabezpečení KII, VIS, ani ISZS. Tato kapitola není pro projekt relevantní. 

5.3 Opatření zabezpečení KII 

Předmětem projektu není zabezpečení KII. Tato kapitola není pro projekt relevantní. 

5.4 Opatření zabezpečení IS/KS 

V rámci předloženého projektu z výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost město Bílina plánuje zabezpečit 
níže uvedené IS. Jedná se ve většině o agendové IS, které jsou nezbytné pro výkon veřejné správy 
a zajištění dostupnosti veřejných služeb poskytovaných městem Bílina. Dále se jedná o IS, které jsou 
sice spíše provozně podpůrného charakteru (např. personální systém), nicméně bez zajištění jejich 
ochrany by nebyl možný chod úřadu jako takového. 

Předmětem projektu bude ochrana následujících IS: 
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Řešené informační a komunikační systémy 

GINIS IS 

VITA IS 

VERA IS 

DMS IS 

Formulářový systém S602 IS 

Správce IT IS 

Poštmistr IS 

Flux – mzdy IS 

GIS – mapy IS 

Byty – nebyty IS 

Tabulka č. 6 – Přehled řešených IS žadatele v rámci projektu 

5.4.1 Detailní popis zabezpečovaných IS v rámci projektu 

5.4.1.1 GINIS 

IS pro většinu agend MěÚ (finance, majetek, matrika, evidence obyvatel atp.) 

Integrační platforma pro veřejnou správu obsluhující tyto oblasti: 

 Daně, dávky, poplatky, pohledávky 

 Evidence majetku 

 Evidence poplatků ze psa 

 Evidence smluv 

 Finanční účtárna 

 Kniha došlých a odeslaných faktur 

 Komunikace s bankou 

 Legalizace a vidimace 

 Matrika 

 Účetnictví 

 Pokladna 

 Pořizovač rozpočtových a účetních dokladů 

 Registr obyvatel 

 Tisk podacích deníků 

 Spisová služba 

 Výpravna a podatelna 
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5.4.1.2 VITA 

IS pro stavební úřad a odbor dopravy (silniční hospodářství).  

Stavební úřad 

IS je pomocníkem stavebních úřadů při provádění činností, které se řídí stavebním zákonem. 
Umožňuje vést všechny typy správních řízení a dalších postupů, které na stavebním úřadě přicházejí 
v úvahu. Podporuje i činnosti odvolacího orgánu.  

Silniční správní úřad 

AIS slouží pro podporu činnosti silničního správního úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu. Pro 
speciální stavební úřad poskytuje obdobné funkce jako stavební úřad, pro zvláštní užívání komunikací 
je AIS rozšířen o další typy řízení. 

5.4.1.3 VERA 

IS Vera Radnice - modul pro agendu Městské Policie 

IS poskytuje kompletní řešení pro městskou policii. Plně podporuje novelu zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích i další legislativní normy upravující její činnost. Přímé vstupy do registrů zrychlují procesy 
ověřování, standardizované a průběžně aktualizované číselníky přesných kvalifikací přestupkového 
jednání zvyšují komfort práce. Přednastavené šablony usnadňují tvorbu dokumentace a systém 
zajišťuje i kontrolu nad lhůtami v přestupkovém řízení. 

5.4.1.4 DMS 

Dokumenty městského úřadu (směrnice, smlouvy, rozhodnutí atp.) 

Document management system (DMS) je systém pro správu všech dokumentů úřadu nezařazených 
v ostatních specializovaných systémech. Je postaven na platformě Microsoft SharePoint server. 

5.4.1.5 Formulářový systém S602 

FormFlow Server – formulářový systém (cestovní, příkazy, faktury atp.) 

FORMULÁŘOVÁ ŘEŠENÍ PRO OBČANY 

IS umožňuje občanům a příspěvkovým organizacím podávat žádostí plně elektronicky náhradou za 
stávající „papírové“ šablony. Sada téměř 50 formulářů pro oblast přenesené působnosti veřejné 
správy v oblastech: • dopravy • stavebního řízení • životního prostředí je dostupná z webových stránek 
města.  

DIGITALIZACE INTERNÍCH AGEND 

 •schválení cestovního příkazu a jeho následné vyúčtování • žádost o schválení nepřítomnosti na 
pracovišti • schvalování účetních dokladů  • materiály do RM/ZM • evidence veřejných zakázek 

5.4.1.6 Správce IT 

Evidence SW a HW, IT Helpdesk 

(SAM – software asset management) Správce IT je software pro evidenci výpočetní techniky a 
ostatního majetku. Správce IT uchovává data systematicky a na jednom místě. Data se sbírají z 
počítačů připojených k síti a shromažďují se na centrálním počítači. Sběr probíhá pomocí skenovací 
utility vzdáleně, nebo ručně na jednotlivých stanicích. Výsledná data se zpracují a přidělí se 
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jednotlivým nalezeným počítačům v aplikaci. Rozsáhlá databáze aplikací software umožňuje přesně 
identifikovat nalezený software a správně určit podmínky licenčního ujednání. Tento systém 
shromažďování dat lze nastavit v pravidelném intervalu a data jsou proto vždy aktuální. Klíčové funkce 

Správce IT ■ audit hardware ■ audit software a správa licencí ■ evidence majetku společnosti ■ 

databáze daňových dokladů ■ generování předávacích protokolů ■ alarmy důležitých událostí. 

5.4.1.7 Poštmistr 

Správa poštovní agendy (složenky) 

Poštmistr je software na správu poštovní agendy. Program Poštmistr umožňuje snadnou a rychlou 
evidenci došlé a odeslané pošty, vykonával automaticky rutinní úkony a je výkonným pomocníkem pro 
podej jakékoliv zásilky. Zajišťuje vždy platné podmínky ČP. Poštmistr připraví pro podej na České 
poště. Zvládne jednorázový i hromadný podej do datového souboru, vytiskne veškeré potřebné 
podklady – štítky, složenky, podací archy, dodejky atd., automaticky zkontroluje PSČ, samozřejmě 
spočítá správnou cenu (i včetně slevy za hromadný podej). 

5.4.1.8 Flux - mzdy 

FLUXPAM- Zpracování mzdové agendy, personalistika 

 zpracování všech typů mezd 

 sledování historie položek 

 přepočty do minula za libovolné období 

 zadávání údajů do budoucna 

 výpočet sociálního a zdravotního pojištění a všech typů daně 

 nadstandardní množství tiskových sestav 

 modifikovatelné tiskové sestavy 

 vlastní vývojové prostředí 

 kompletní podpora národního prostředí 

 výpočet náhrad při pracovní neschopnosti, včetně náhrad nad limit 

 vytváření podkladů a generování Přílohy k žádosti o nemocenské dávky ČSSZ 

 sledování podpůrčí doby v nemoci, včetně podpůrčí doby u důchodců 

 výpočet ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

 sledování platových postupů a výpočet dalšího platu u zaměstnanců státní správy 

 podpora zapracování služebního zákona (zákon č.234/2014 Sb.) včetně elektronického 
podávání na portál ISoSS 

 automatický výpočet zákonného pojištění odpovědnosti 

 stanovení povinného podílu osob se ZPS 

 automatický výpočet zákonných srážek včetně exekucí 

 generování statistického šetření Trexima, ISP a dalších statistik, včetně statistiky zdravotnictví 
a školství 

 sledování nároku, čerpání a zůstatku dovolené 

 poskytování a odvod příspěvků organizace na penzijní připojištění a kapitálové životní 
pojištění zaměstnance 
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5.4.1.9 GIS – mapy 

Kompas 5, Ken 3 – geografický IS MK Consult v.o.s 

 Univerzální aplikace s vlastnostmi obecného geografického informačního systému (GIS) 

 Prohlížení, analýza a tvorba polohopisných dat včetně správy atributových struktur 

 Podpora různých typů grafických objektů - symbol, lomená čára, plocha (včetně multiobjektů), 
plocha s osou, text, obrázek, sestava (report) 

 Přímé otevření / zobrazení širokého spektra souborových dat (CAD, GIS, rastrová grafika, 
tabulky) s možností importu do databáze / přímé konverze do jiného formátu 

 Podpora různých databázových systémů a souborových formátů (vektorová i rastrová grafika, 
tabulky, atd.) 

 Využití webových mapových technologií (WMS, WMTS, SlippyMap, apod.) 

 Návrhář formulářů a sestav, možnost tvorby aplikací 

 Kombinace různých datových zdrojů v mapovém okně (externí soubory / databázové tabulky / 
webové služby), integrovaný webový prohlížeč 

 Pokročilé nástroje grafické analýzy (prostorové operace) - průniky grafických vrstev, apod. 

 Možnost uložení rastrové grafiky do databáze, nástroje pro správu datových příloh grafických 
objektů 

 Import formátu VFK, podpora propojení na ČÚZK (Nahlížení do KN, WSDP) 

 Plně databázová grafická aplikace pro práci s údaji Informačního systému katastru 
nemovitostí (ISKN) 

 Všechna data jsou v relační databázi - současná práce nad neomezeným množstvím 
katastrálních území, mimořádně rychlá odezva 

 Řada jednoduchých a efektivních nástrojů - výběry, filtry, export vybraných dat v různých 
formátech (m.j. i Microsoft Excel, Word, internetový prohlížeč) 

 Snadné aktualizace dat katastru importem VFK pomocí GIS Kompas 3.0 (možno řešit 
dodavatelsky) 

 Kromě dat z ISKN (distribuováno v datovém formátu VFK) je možné připravit zobrazení 
dalších vektorových i rastrových vrstev (zaměření, územní plán, ortofotomapa, atd.) – program 
má funkčnost obecné prohlížečky GIS 

 Možnost doplnění území bez grafiky ve zdrojovém souboru VFK daty parcelní kresby z jiného 
zdroje 

 Funkce na online kontrolu údajů vybraných objektů (parcela, budova) na www stránkách 
ČÚZK 

 Podpora WMS (webová mapová služba), editace textů a popisů v mapě 

 Specializované řešení s funkcemi pro prohlížení dat Informačního systému katastru 
nemovitostí (ISKN) v prostředí internetového prohlížeče 

 Data jsou dynamicky zobrazována z databázového souboru, vzniklého importem výměnného 
formátu katastru (VFK) pomocí programu Kompasu3 

 Plnohodnotné využití všech datových struktur údajů obsažených ve VFK 

 Propojeno s mapou v MKCMapServeru 

 HTTP server převádějící data z relační databáze do rozhraní internetového prohlížeče 
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 Současná práce s více databázovými soubory (jednotlivé databáze jsou připraveny pomocí 
programu Kompas3) 

 Provozováno přímo u zákazníka jako standardní licencovaný software s výstupy do intranetu 
nebo Internetu (v rámci jedné licence lze současně provozovat neomezené množství 
mapových projektů) 

5.4.1.10  Byty - nebyty 

Správa bytů a nebytů (Nájmy) 

IS pro výpočet a změny nájemného a záloh bytových prostor podle aktuálního právního stavu, a 
nebytových prostor, tisk Nájemní smlouvy a Evidenčního listu, umožňuje napojení na software 
Poštmistr, dále umí stanovovat nájemné dohodou i pro členy družstev a majitele bytů včetně odvodů 
do jednotlivých fondů, pro evidenci nájemníků a jejich předpisu nájemného za jednotlivé měsíce 
sledování dlužníků, a vedení účtových listů (kont) nájemníků, měsíční uzávěrku nájmu,- pro 
vyúčtování záloh a nákladů za služby spojené sbydlením (studená voda, TUV, teplo a jednotlivé 
služby), včetně potřebných tiskových sestav či výstupů na media. 

5.4.2 ICT vybavení 

Co se týče současného způsobu zabezpečení informačních systémů řešených v rámci projektu, je 
tento uveden v následující tabulce. Pro všechny nicméně platí, že žádný z IS nemá vlastní specifickou 
ochranu. Všechny jsou chráněny pouze společnými prostředky pro celou síť města Bílina. 

ICT vybavení IS ve vztahu k ZoKB 

GINIS Firewall a antivir na rozhraní do internetu a antivir na každé 
pracovní stanici. Logování je pouze interní, tj. součástí systému, 
bez nastavení úrovní, zálohování, třídění, řízení přístupu 
a centrální správy. 

VITA Firewall a antivir na rozhraní do internetu a antivir na každé 
pracovní stanici. Logování je pouze interní, tj. součástí systému, 
bez nastavení úrovní, zálohování, třídění, řízení přístupu 
a centrální správy. 

VERA Firewall a antivir na rozhraní do internetu a antivir na každé 
pracovní stanici. Logování je pouze interní, tj. součástí systému, 
bez nastavení úrovní, zálohování, třídění, řízení přístupu 
a centrální správy. 

DMS Firewall a antivir na rozhraní do internetu a antivir na každé 
pracovní stanici. Logování je pouze interní, tj. součástí systému, 
bez nastavení úrovní, zálohování, třídění, řízení přístupu 
a centrální správy. 

Formulářový 
systém S602 

Firewall a antivir na rozhraní do internetu a antivir na každé 
pracovní stanici. Logování je pouze interní, tj. součástí systému, 
bez nastavení úrovní, zálohování, třídění, řízení přístupu 
a centrální správy. 

Správce IT Firewall a antivir na rozhraní do internetu a antivir na každé 
pracovní stanici. Logování je pouze interní, tj. součástí systému, 
bez nastavení úrovní, zálohování, třídění, řízení přístupu 
a centrální správy. 
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ICT vybavení IS ve vztahu k ZoKB 

Poštmistr Firewall a antivir na rozhraní do internetu a antivir na každé 
pracovní stanici. Logování je pouze interní, tj. součástí systému, 
bez nastavení úrovní, zálohování, třídění, řízení přístupu 
a centrální správy. 

Flux – mzdy Firewall a antivir na rozhraní do internetu a antivir na každé 
pracovní stanici. Logování je pouze interní, tj. součástí systému, 
bez nastavení úrovní, zálohování, třídění, řízení přístupu 
a centrální správy. 

GIS – mapy Firewall a antivir na rozhraní do internetu a antivir na každé 
pracovní stanici. Logování je pouze interní, tj. součástí systému, 
bez nastavení úrovní, zálohování, třídění, řízení přístupu 
a centrální správy. 

Byty – 
nebyty 

Firewall a antivir na rozhraní do internetu a antivir na každé 
pracovní stanici. Logování je pouze interní, tj. součástí systému, 
bez nastavení úrovní, zálohování, třídění, řízení přístupu 
a centrální správy. 

Tabulka č. 7 – ICT vybavení IS 

5.4.3 ICT vybavení tvořící ISOUI 

Tato kapitola není pro projekt relevantní. 

5.5 Vazby projektu 

5.5.1 Vazba projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 
pro období 2014 - 2020 

Strategický rámec projektu vychází ze strategie stanovené v dokumentu Strategický rámec rozvoje 
veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 (viz Usnesení vlády ČR č. 680 ze dne 27. 
srpna 2014), jehož globálním cílem je zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy, a to 
cílenou intervencí zaměřenou na vybraná slabá místa veřejné správy. Globální cíl Strategického 
rámce rozvoje veřejné správy bude naplněn prostřednictvím realizace 4 strategických cílů, které se 
skládají z 12 specifických cílů. 

Účelem Strategického rámce rozvoje veřejné správy je zajistit kontinuitu a realizaci dalších potřebných 
kroků v oblasti rozvoje veřejné správy, nastavit další směřování rozvoje a investic do vybraných 
oblastí veřejné správy v programovém období 2014 - 2020, zajistit plnění předběžných podmínek 
stanovených Evropskou komisí jako podmínky pro umožnění čerpání Evropských strukturálních 
a investičních fondů. K naplnění cílů stanovených Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy 
přispěje realizace programových dokumentů Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

Projekt reaguje na současný problém ne zcela dostatečného zajištění standardů kybernetické 
bezpečnosti. Projekt konkrétně naplňuje strategický cíl 3 Strategického rámce rozvoje veřejné 
správy - Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů 
eGovernmentu, specifický cíl 3.1 - Dobudování funkčního rámce eGovernmentu. 
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Z pohledu věcného zaměření a cílů (tj. realizace bezpečnostních opatření podle zákona 
o kybernetické bezpečnosti a podpora vzniku a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu 
infrastruktury ICT) projekt spadá do Integrovaného regionálního operačního programu: 

 Prioritní osa - PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. 

 Investiční priorita -  IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou 
veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou 
kulturu a elektronické zdravotnictví. 

 Specifický cíl - SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. 

 Výzva č. 10: Kybernetická bezpečnost. 

5.5.2 Vazba projektu na Implementační plán 

Realizace projektu je v souladu s Implementačním plánem pro strategický cíl 3, Strategického 
rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020: Zvýšení dostupnosti 
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu. 

Cílem strategického cíle 3 je zvýšit dostupnost a transparentnost veřejné správy prostřednictvím 
nástrojů eGovernmentu a jejich vyšší efektivnost. To povede ve svém důsledku k „přátelské 
a dostupné veřejné správě“, jejíž výstupy pro uživatele budou srozumitelné a zajistí větší míru 
využívání služeb eGovernmentu a zároveň spokojenost uživatelů služeb veřejné správy při řešení 
jejich životních situací. 

Specifickým cílem je dobudovat přehledné, transparentní a současně flexibilní prostředí a podmínky 
právního a institucionálního charakteru pro plynulý rozvoj eGovernmentu a zajištění maximálního 
využití přínosů jeho fungování. 

 Hlavní aktivita - Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS 

 Indikátor - Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické 
bezpečnosti 

 

Hlavní aktivity Implementačního plánu 
Vazba projektu 

- ANO / NE 

1. Koncepční zajištění fungování eGovernmentu a realizace projektů ICT 
(včetně legislativy a řízení investic do ICT) 

NE 

2. Vzdělávání v oblasti ICT a eGovernmentu včetně kybernetické 
bezpečnosti 

ANO 

3. Dobudování eGovernmentu NE 

4. Prosazování principu Open Data NE 

5. Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a 
jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend 

ANO 

6. Dobudování infrastruktury a úložišť informačních a komunikačních 
systémů veřejné správy a eGovernmentu  

NE 

7. Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS ANO 

8. Realizace systému elektronické identifikace, autentizace a autorizace a 
dalších služeb vytvářejících důvěru 

NE 

9. Elektronizace podpůrných procesů NE 
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Tabulka č. 8 - Vazba projektu na hlavní aktivity Implementačního plánu pro strategický cíl 3 
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 

5.5.3 Karta projektového okruhu 

Číslo a název projektového okruhu: 7. Kybernetická bezpečnost 

Garant karty projektového okruhu: Národní bezpečnostní úřad1 

Spolupracující subjekty: Ministerstvo vnitra ČR, Rada pro kybernetickou bezpečnost, Národní centrum 
kybernetické bezpečnosti 

Cíl projektového okruhu: Zvýšení odolnosti informačních systémů veřejné správy proti kybernetickým 
hrozbám 

Projektový okruh bude zajišťovat výrazné zvýšení bezpečnosti informačních systémů veřejné správy, 
a to jak v oblasti technických opatření, tak i v oblasti organizační a procesní. Díky značné provázanosti 
jednotlivých ISVS dojde při implementaci lepších bezpečnostních opatření u méně bezpečnostně 
zralých systémů k vylepšení bezpečnostní situace i u připojených systémů bezpečnostně zralejších. 
Obzvláště výrazné toto je u zajištění integrity a důvěrnosti dat, které musí být předávány do méně 
zabezpečených systémů. 

V rámci projektů tohoto okruhu by mělo dojít k významnému zvýšení schopnosti monitorovat 
a vyhodnocovat kybernetické události v důležitých sítích ISVS a k posílení bezpečnostního povědomí 
zaměstnanců veřejné správy. 

5.6 Návaznost projektu 

V tuto chvíli žadatel nepředpokládá další navazující projekt v oblasti IKT. 

5.7 Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu 

V rámci projektu budou realizovány tzv. hlavní a vedlejší aktivity, vlivem kterých bude dosaženo cílů 
a indikátorů projektu. 

Žadatel předpokládá realizaci projektu v rámci 3 fází: 

 přípravné fáze, 

 realizační fáze, 

 provozní fáze (období udržitelnosti projektu). 

Přípravná a realizační fáze budou tvořit jednu etapu. Časový harmonogram jednotlivých fází je uveden 
v kapitole 5.5 Studie proveditelnosti. 

5.7.1 Popis realizace hlavních aktivit projektu 

Hlavní aktivity projektu povedou k zabezpečení IS města Bílina v souladu se standardy kybernetické 
bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). 

                                                   

1 Nově Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. 
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V rámci hlavních aktivit projektu bude proveden výběr a nákup požadovaného řešení a zajištěna 
implementace příslušných technologií pro zajištění standardu kybernetické bezpečnosti 
zahrnující instalaci a konfiguraci potřebného HW a SW. Zakončením této fáze bude ověření 
a akceptace implementovaného řešení. 

Na základě průzkumu trhu a popisu technického řešení projektu bude zpracována zadávací 
dokumentace na dodavatele řešení projektu. 

Realizováním hlavních aktivit projektu bude nahrazena / doplněna stávající technologie za výkonnější, 
bezpečnější, spolehlivější a dostupnější pro ochranu IS města Bílina. 

5.7.2 Popis realizace vedlejších aktivit projektu 

Vedlejší aktivity projektu budou realizovány v rámci Etapy I. projektu. 

Bude zahájena činnost projektového týmu projektu, který bude po dobu realizace projektu 
vykonávat činnosti uvedené v kapitole 7 Studie proveditelnosti. 

Dále bude připravena zadávací dokumentace pro realizaci plánovaného výběrového řízení 
na dodavatele řešení projektu a dle časového plánu projektu bude toto výběrové řízení realizováno. 

V průběhu realizace projektu bude dále zajištěna povinná publicita projektu. Veškerá povinná 

publicitní opatření budou realizována v souladu s podmínkami programu IROP a pravidly pro žadatele 
a příjemce. 

5.7.3 Popis ukončení realizace projektu 

Realizace projektu bude ukončena testováním, pilotním provozem a akceptačním řízením 
dodávaného řešení. Jako součást návrhu řešení navrhne dodavatel/lé jednotlivých provozních 
informačních systémů testovací scénáře a akceptační kritéria jednotlivých milníků realizace. 
Dodavatel/lé podle testovacích scénářů řešení otestují a vypracují o tom dokumentaci. 

Město Bílina provede vlastní otestování a na základě výsledků jeho testů a dokumentace z testů 
dodavatelů a vyhodnocení akceptačních kritérií příslušného milníku provede akceptaci řešení 
pro pilotní provoz. Po testování a pilotním provozu bude následovat finální akceptační řízení. 
Akceptace celého řešení bude provedena po akceptaci všech typů testů a akceptaci výsledků 
pilotního provozu. 

Co se týče ukončení projektu z hlediska jeho řídící struktury, dojde k rozpuštění projektového týmu 
a předání projektové dokumentace a výstupů projektu do správy relevantních zaměstnanců města 
Bílina. 

Z pohledu dotace bude projekt ukončen finančním vypořádáním projektu směrem k poskytovateli 
dotace. 

Následná provozní fáze projektu bude o zajištění udržitelnosti výstupů projektu po dobu 5 let. 

5.8 Časový harmonogram realizace podle etap 

5.8.1 Termíny zahájení a ukončení realizace projektu 

Projekt bude realizován v období 06/2017 – 06/2019 

Harmonogram projektu 
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Harmonogram projektu 

Předpokládané datum zahájení realizace projektu 01. 06. 2017 

Předpokládané datum ukončení realizace projektu 30. 06. 2019 

Předpokládaná doba trvání realizace projektu 25 měsíců 

Tabulka č. 9 − Harmonogram projektu 

5.8.2 Časová období 

Projekt je rozdělen do jednotlivých fází: 

 

Harmonogram projektu - fáze a etapy 
Termín 

zahájení 
Termín 

ukončení 

Přípravná a realizační fáze projektu 06/2017 06/2019 

Etapa I – Zajištění KB města Bílina 06/2017 06/2019 

Provozní fáze projektu 2019 2024 

Tabulka č. 10 − Fáze projektu 

Jednotlivé fáze se vzájemně odlišují aktivitami, které v rámci nich probíhají, viz předchozí kapitoly. 

Co se týče realizace Etapy I. projektu, žadatel předpokládá následující postup: 

Harmonogram činností Etapy I. Projektu 
Termín 

zahájení 
Termín 

ukončení 

Realizace přípravných aktivit vztahujících se k předložení 
žádosti o podporu 

06/2017 09/2017 

Podání a posouzení projektové žádosti 11/2017 01/2018 

Příprava výběrového řízení projektu 01/2018 03/2018 

Realizace výběrového řízení projektu 03/2018 08/2018 

Implementace řešení / technických opatření ve městě Bílina 08/2018 04/2019 

Pilotní provoz řešení / technických opatření ve městě Bílina 05/2019 06/2019 

Tabulka č. 11 – Harmonogram realizace Etapy I. projektu 

5.9 Identifikace negativních dopadů projektu 

Při přípravě projektu a zpracování projektové dokumentace nebyly identifikovány negativní dopady 
projektu v době realizace. Realizací projektu zabezpečí město Bílina IS města, a to v souladu se 
standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Realizace projektu tak podpoří 
kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb městem, ať už z pohledu externích klientů (občanů, 
podnikatelů), tak interních klientů (pracovníci úřadu). 
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Potenciálním negativním dopadem projektu může být kapacitní zatížení zaměstnanců města, resp. 
pracovníků oddělení informatiky, kteří budou spravovat výstupy projektu v době udržitelnosti, což bude 
znamenat nárůst agendy, kterou budou řešit. Toto riziko bude eliminováno vhodným nastavením 
servisních smluv s dodavateli řešení, kteří budou odpovědni za zajištění provozu dodaného řešení 
a v případě neplnění smluvního vztahu budou uplatňovány sankce obsažené v servisních smlouvách. 

Dalším negativním dopadem realizovaného projektu budou zvýšené finanční nároky na město 
z hlediska provozu nově pořizovaného řešení. S nárůstem nákladů na provoz IKT infrastruktury však 
město počítá a je připraveno tyto náklady finančně pokrýt. Navíc si je město vědomo skutečnosti, že 
neinvestice do zabezpečení IS města v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona 
č. 181/2014 Sb. by do budoucna mohlo generovat mnohem závažnější a finančně nákladnější 
operace vyvolané různými kyberútoky než jsou plánované investice v souvislosti s realizací projektu. 

5.10 Popis nulové varianty projektu 

Nulová varianta projektu představuje situaci, kdy nedojde k realizaci projektu, ale město bude muset 
vynaložit prostředky na pořízení dílčích technologií na zajištění bezpečnosti, ochrany a dostupnosti IS 
města. S ohledem na omezené investiční zdroje žadatele v této oblasti hrozí, že postupně pořizované 
vybavení nezajistí potřebnou a komplexní ochranu a dostupnost infrastruktury města a nebudou tak 
eliminována bezpečnostní rizika a potenciální kyberútoky, které jsou v poslední době v oblasti veřejné 
správy časté. 

5.11 Alternativní řešení 

Možnost alternativního řešení není pro projekt relevantní. Žadatel prozkoumal všechny možné 
způsoby řešení ochrany IS. Alternativní řešení nepřipadá v úvahu z důvodů jeho nedostupnosti 
v některých oblastech, anebo příliš vysoké náročnosti na implementaci a obsluhu, včetně velkých 
finančních nároků. Tyto slabé stránky alternativní varianty, vlivem kterých nejsou garantovány cíle 
a výsledky projektu, vedou k rozhodnutí žadatele se alternativním řešením ve Studii proveditelnosti 
dále nezabývat. 

5.11.1 Zdůvodnění vybrané alternativy 

Při analýze byla jako nejvíce výhodná a potřebná varianta pro žadatele zvolena investiční 
varianta, která přináší především potřebné dlouhodobé řešení bezpečnostních problémů. 

Zvýšením kybernetické bezpečnosti je požadovaný krok potřebný pro podporu stávajících a nových 
technologií. Zajistí požadovanou bezpečnost a umožní udržet provozní náklady na únosné míře. 
Z tohoto důvodu se jedná také o variantu hospodárnou. 

5.12 Investiční varianta projektu 

V rámci investiční varianty projektu bude pořízeno řešení vedoucí k naplnění následujících 
technických opatření dle zákona o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění: 

 Naplnění § 19 nástroj pro řízení přístupových oprávnění 

 Naplnění § 22 nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí 

 Naplnění § 25 Kryptografické prostředky 

Za tím účelem bude pořízen: 

 nástroj na monitorování sítě, 

 nástroj L2 EPS, 
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 nástroj Mobile Device Management, 

 nástroj na ochranu dat souborovým šifrováním, 

 nástroj na ochranu citlivých dat před jejich ztrátou, zneužitím apod. - tzv. Data Loss 
Prevention. 

5.13 Vymezení zainteresovaných subjektů 

Do projektu jsou zapojeny níže uvedené subjekty: 

 Město Bílina – předkladatel a realizátor projektu. V rámci projektu budou aktivně 
vystupovat zaměstnanci oddělení informatiky a odboru dotací a projektů, kteří se budou 
přímo podílet na technické a administrativní stránce projektu a budou nosiči změn 
v souvislosti s projektem. Ostatní zaměstnanci města budou ve vztahu k projektu 
vystupovat jako uživatelé. 

Projektem budou dotčeny také další subjekty veřejné správy, občané a podnikatelé, kteří jsou příjemci 
a uživateli služeb poskytovaných městem Bílina. 
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6 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 

6.1 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity 
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality 
IKT 

S ohledem na narůstající počty kybernetických útoků v posledních několika letech je nezbytné 
soustředit pozornost na bezpečnost informačních systémů veřejné správy. 

Studie prováděné v posledních letech v Nizozemsku a v USA odhadují ztráty způsobené v těchto 
státech kyberkriminalitou na 1 - 1,5 % HDP. Jedná se tedy o extrémně závažnou hrozbu, která může 
mít i velmi výrazné hospodářsko-ekonomické důsledky. I systémy neobsahující data s výraznou 
ekonomickou hodnotou se mohou stát cílem útoku, a to buď jako vedlejší důsledek útoku na jiné 
systémy nebo jako cíl vandalismu. 

Projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti informačních systémů veřejné správy, a to jak v oblasti 
technických opatření, tak i v oblasti organizační a procesní. 

Z pohledu věcného zaměření a cílů projekt spadá do Integrovaného regionálního operačního 
programu: 

 Prioritní osa - PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. 

 Investiční priorita -  IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou 
veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou 
kulturu a elektronické zdravotnictví. 

 Specifický cíl - SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. 

 Výzva č. 10: Kybernetická bezpečnost. 

6.2 Definice oblastí řešených projektem 

Projekt je zaměřen na následující oblasti: 

 Naplnění § 19 nástroj pro řízení přístupových oprávnění 

 Naplnění § 22 nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí 

 Naplnění § 25 Kryptografické prostředky 

Realizace projektu bude řešit následující oblasti: 

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

 Specifický cíl: 3.1 Dobudování funkčního rámce eGovernmentu 
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Oblasti řešené v rámci projektu 
Priorita 
řešení 

Vazba na Strategický rámec rozvoje 
veřejné správy 

Realizace technických opatření §§ 19, 22 
a 25 zákona o kybernetické bezpečnosti, 
pomocí příslušného HW a SW. 

Vysoká 

Klíčové opatření Strategického rámce: 
„podpora vzniku a vybavení orgánů 
veřejné moci pro ochranu 
infrastruktury ICT“. 

Tabulka č. 12 - Oblasti řešené v rámci projektu a jejich vazba na Strategický rámec rozvoje 
veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 

6.3 Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů 
na cílovou skupinu 

Řešení projektu umožní zlepšení bezpečnostních opatření u IS, které město spravuje a jsou klíčové 
pro zajištění výkonu agend úřadu a jím poskytovaných služeb. 

Očekávané stěžejní dopady a přínosy realizace projektu: 

 Celkové zvýšení bezpečnosti IS města Bílina a výměny dat mezi těmito IS v rámci vnitřní 
a vnější sítě. 

Z hlediska dopadů na cílovou skupinu projektu. Vlivem projektu dojde k ochraně a zabezpečení IS 
města, což bude přínosem zejména pro správce jednotlivých IS, tedy oddělení informatiky, které bude 
mít k dispozici sadu nástrojů eliminujících hrozby plynoucí z napadení IS a jejich vyřazení z provozu, 
zneužití či poškození dat nebo jejich nedostupnosti apod. Pro uživatele IS bude projekt zárukou 
dostupnosti IS a jejich obsahu / dat. Pro občany a podnikatele bude projekt znamenat ochranu jejich 
dat a citlivých údajů, které jsou zaneseny především v agendových informačních systémech 
a případným kyberútokem by mohlo dojít k jejich ztrátě, zneužití, poškození apod. 



 

 

    Strana 31 z 81 

 

7 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Pro efektivní využití lidských zdrojů při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu je nutné jednoznačně 
rozdělit pravomoci, odpovědnosti a tím i náplně práce jednotlivých rolí, které se na projektu podílí. 
Organizační struktura tak popisuje systém řízení projektu, tedy poskytuje nástroj pro efektivní řízení 
lidských zdrojů a optimalizaci jejich vytížení na činnostech. Účastníkům projektu poskytuje organizační 
struktura návod, jaké činnosti mají vykonávat, komu při jejich výkonu podléhají a koho řídí. 

Nezbytným faktorem úspěšné realizace projektu je vybudování kvalitního projektového týmu. 
Projektový tým je sestaven tak, aby jednotlivé role v rámci týmu byly adekvátně zabezpečeny. Každá 
role začleněná v organizační struktuře projektu musí mít jednoznačnou informaci o jemu nadřazených 
organizačních složkách a jejich personálním obsazení, a pokud to popis role vyžaduje, musí být také 
schopna určit personální obsazení sobě podřízených rolí. 

Projekt bude ve všech fázích, tj. v realizační fázi a provozní fázi, zajištěn klíčovými zaměstnanci města 
Bílina s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi. V rámci životního cyklu projektu bude projekt 
připravovat, realizovat a udržovat projektový tým. Vrcholovou řídící úroveň projektu bude zajišťovat 
garant projektu. 

Projekt bude řízen v souladu s Obecnými pravidly pro Žadatele a příjemce IROP a Specifickými 
pravidly pro Žadatele a příjemce průběžné výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost. 

7.1 Management projektu v přípravné fázi projektu 

Projekt je realizován jako jednoetapový. To znamená, že pro přípravnou a realizační fázi projektu byl 
vytvořen jeden projektový tým. Popis složení projektového týmu a jeho jednotlivých pozic je detailně 
uveden v kapitole 7.2 Management projektu v realizační fázi projektu. 

7.2 Management projektu v realizační fázi projektu 

V realizační fázi bude projekt řízen, koordinován a realizován relevantními členy ustanovené 
organizační struktury projektu. 

Organizační struktura projektu bude hierarchická. Realizaci projektu bude zajišťovat pro tento účel 
speciálně vytvořený projektový tým. Projektový tým bude ustanoven mimo běžnou strukturu města 
Bílina se speciálně definovaným postavením a kompetencemi. Zásadní rozhodnutí a případné změny 
projektu bude schvalovat vedení města. 

Do realizace projektových aktivit budou zapojeni pracovníci vykonávající manažerské a administrativní 
činnosti a odborníci z praxe s cílem zaručit kontinuitu obsahu i výstupu projektu. Žadatel rozplánoval 
aktivity související s realizací projektu do jedné etapy, pro kterou je stanoven následující projektový 
tým: 

 Garant (sponzor) projektu 

 Projektový manažer 

 Technický gestor 

 Manažer bezpečnosti 

 Administrátor projektu 
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 Finanční manažer 

 Manažer veřejných zakázek 

Navržený projektový tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům 
projektu. Role projektového týmu mohou být zajišťovány pracovníkem ze 100 % jeho kapacity, ale 
nemusí to být pravidlem. Některé role v projektovém týmu působí jen dle potřeby na stanovenou část 
své celkové kapacity. Některé role mohou být naopak vykonávány pouze jednou osobou. Je však 
nutné mít na zřeteli nutnost pokrytí veškerých pravomocí a zohlednit nevhodnost sloučení některých 
střetávajících se pravomocí jednomu člověku (typicky výkon a zároveň kontrolu dané aktivity). 

V průběhu realizace projektu bude projektový tým spolupracovat se specialisty − dodavateli řešení 

projektu. 

7.2.1 Garant projektu 

Garant projektu odpovídá za komplexní řízení projektu, realizaci projektu v souladu s harmonogramem 
a za plánování a organizování všech činností nezbytných k dosažení definovaných cílů projektu. 
Jedná se zejména o následující činnosti: 

 Operativní řízení projektu. 

 Průběžná kontrola a hodnocení přípravy projektu. 

 Zastřešení projektu po věcné stránce − zajištění chodu projektu (řízení, plánování, úkolování, 

kontrola) a využívání alokovaných zdrojů pro projekt tak, aby byly naplněny výstupy projektu 
v rozsahu času, kvality a obsahu. 

 Dohled nad návazností jednotlivých prací, věcným plněním harmonogramu, rozpočtu 
a stanovených cen. 

 Koordinace činnosti členů projektového týmu (včetně týmu dodavatele), vytváření předpokladů 
vzájemné komunikace a partnerské spolupráce při řešení projektu. 

 Podrobná specifikace dodávky v průběhu realizace projektu a její přenášení do věcné 
specifikace smlouvy s dodavatelem. 

 Účinná informační, metodická a organizační podpora aktivit dodavatele při tvorbě výstupů 
a plnění dodávky. 

 Vzájemná spolupráce při přípravě technologických, právních a organizačních podkladů 
nutných pro včasnou realizaci projektu. 

 Řízení procedur řešení problémů a rozhodování sporů (v souladu s jednotně stanovenými 
postupy). 

 Řízení procesu změn projektu. 

 Identifikace a případná eliminace rizik projektu. 

 Prezentace celkového průběhu realizace projektu směrem k vedení města. 

7.2.2 Projektový manažer 

Projektový manažer zodpovídá zejména za monitoring a kontrolu prací realizovaných v projektu. 
Jedná se zejména o následující činnosti: 

 Příprava žádosti o poskytnutí dotace a povinných příloh žádosti. 

 Vypořádání připomínek v rámci kontroly přijatelnosti projektu a formálních náležitostí projektu, 
zajištění součinnosti a účast při ex-ante kontrolách. 
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 Zajištění a udržení práva na čerpání dotace z ESI fondů. 

 Kontrola průběhu realizace projektu a operativní řešení veškerých problémů, které nevyžadují 
rozhodnutí garanta projektu, resp. vedení města. 

 Příprava podkladů pro vykazování projektu (zprávy o realizaci, závěrečné 
vyhodnocení akce atd.). 

 Kontrola plnění definovaných monitorovacích indikátorů projektu. 

 Komunikace s řídícím orgánem, návrhy na opatření vedoucí k dodržení podmínek programu. 

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

 Účast při interních kontrolách, zajištění podkladů pro kontrolu, zajištění součinnosti dalších 
osob relevantních ke kontrole. 

7.2.3 Finanční manažer 

Finanční manažer projektu je zodpovědný za koordinaci finančních požadavků v průběhu realizace 
projektu v návaznosti na Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP a Specifická pravidla 
pro žadatele a příjemce výzvy č. 10 IROP. Jedná se zejména o následující činnosti: 

 Příprava a řízení finančního plánu projektu. 

 Plánování, koordinace a vykazování stavu čerpání finančních zdrojů projektu (finanční 
výkaznictví projektu z pohledu pravidel financování). 

 Tvorba, kontrola a prezentace cashflow (stavu peněžních toků) a dalších požadovaných 
finančních ukazatelů. 

 Řízení rozpočtu v návaznosti na změny projektu. 

 Kontrola dodržování platných rozpočtových a jiných pravidel relevantních k finančním tokům. 

 Zabezpečení ekonomické a finanční stránky veřejných zakázek. 

 Kontrola správnosti smluvních dokumentů z hlediska finančního pohledu. 

 Kontrola podkladů od dodavatelů z hlediska uznatelnosti výdajů. 

 Zpracování finanční části zpráv o realizaci, žádostí o platbu a dalšího vykazování směrem 
k poskytovateli dotace. 

 Stanovení pravidel a dohled nad řízením finančních rizik. 

7.2.4 Technický gestor 

Technický gestor je zodpovědný za přípravu detailního popisu řešení projektu a zajištění věcné 
a technické správnosti realizace projektu. Jedná se zejména o následující činnosti: 

 Kontrola parametrů a funkčnosti systému. 

 Příprava detailního technického popisu projektu − přesné popsání požadavků na implementaci 

IKS. 

 Poskytování expertního posouzení a odborných stanovisek v průběhu realizace projektu. 

 Průběžné vyhodnocování naplňování aktivit projektu po technické stránce. 

 Řešení technických problémů a nestandardních situací vzniklých v průběhu realizace projektu. 

 Poskytování informací pro zpracování zpráv o realizaci projektu. 
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7.2.5 Manažer bezpečnosti 

 Podílí se na zpracování rámce věcného řešení projektu. 

 Příprava podkladů pro finanční stránku realizační fáze a provozního finančního modelu. 

 Spolupráce při zpracování zadávací dokumentace. 

 Odborný dohled při implementaci a instalaci řešení. 

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

7.2.6 Administrátor dotace 

Administrátor projektu zajišťuje koordinaci projektu směrem k členům projektového týmu, externímu 
dodavateli projektu a poskytovateli dotace. Je zodpovědný zejména za následující činnosti: 

 Administrace projektové dokumentace vznikající v realizační fázi projektu. 

 Zajišťování korespondence v rámci realizační fáze projektu. 

 Kontrola formálního a věcného souladu projektové dokumentace s pravidly IROP. 

 Správa archivu projektu včetně korespondence, zápisů a smluvní dokumentace. 

 Organizace všech setkání (jednání, porad) v rámci projektu. 

 Tvorba a distribuce zápisů z jednání, porad. 

 Vyhotovování zpráv o realizaci po textové a formální stránce včetně zajištění jejich podání 
prostřednictvím MS2014+. 

 Vyhotovování žádostí o platbu včetně zajištění jejich podání prostřednictvím MS2014+. 

 Zajištění rychlého přenosu případných žádostí o upřesnění / dotazů / informací 
od poskytovatele dotace na členy projektového týmu a naopak. 

 Tvorba závěrečného vyhodnocení akce včetně zajištění jeho podání prostřednictvím 
MS2014+. 

 Zajištění tvorby a předkládání ročních zpráv o udržitelnosti projektu po dobu udržitelnosti 
projektu. 

 Zajištění publicity projektu. 

 Koordinace / spolupráce při veřejnoprávní kontrole. 

7.2.7 Manažer veřejných zakázek 

 Vydefinování typu výběrového řízení, které bude v projektu realizováno 

 Podílí se na přípravě projektu a žádosti o finanční podporu 

 Příprava zadávacích dokumentací 

 Zodpovědnost za vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení projektu 

 Komunikace s kontrolními orgány 

 Spolupráce s dodavatelem, který bude zajišťovat přípravu výběrového řízení 
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Schéma č. 2 − Organizační schéma projektu: realizační (investiční) fáze 

7.3 Management projektu v provozní fázi projektu 

Projekt v provozní fázi (fázi udržitelnosti) bude řízen a koordinován relevantními pracovníky 
příslušných organizačních útvarů Městského úřadu Bílina. Jedná se především o pracovníky Odboru 
výpočetní techniky a informatiky a pracovníky Oddělení evropských fondů a dotací. 

7.4 Způsob komunikace v rámci projektu 

Projektový manažer bude pravidelně svolávat projektové schůzky, na kterých bude informovat členy 
projektového týmu o průběhu realizace projektu, plnění termínů, cílů apod. Frekvence schůzek se 
předpokládá jednou za měsíc. Projektové schůzky budou dokumentovány zápisem. V zápise budou 
jednoznačně a transparentně rozděleny úkoly týkající se projektu. Zápisy z porad budou distribuovány 
všem relevantním rolím projektu. Zápis schválený účastníky porady bude závazným operativně-
řídícím dokumentem projektu. 

Projektový manažer bude zároveň pracovat v úzké součinnosti s vedoucím projektu. Vedoucí projektu 
bude informovat management města Bílina o průběhu realizace projektu. Pravidelné schůzky 
s vedoucím projektu jsou předpokládány jednou za měsíc v průběhu realizace projektu. V případě 
problémů, změnových řízení apod. bude tato frekvence upravena dle aktuální potřeby projektu. 
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7.5 Pravidla eskalace problémů v rámci projektu 

Pro zajištění operativní reakce na aktuální problémy vzniklé v průběhu realizace projektu 
a pro zajištění jejich nápravy tak, aby nebylo ohroženo splnění cílů a indikátorů projektu, budou 
při zahájení projektu stanovena pravidla pro eskalaci problémů v rámci projektu, jež budou 
respektovat navržené schéma řízení projektu. 

Aktuální problémy (rizika), které se vyskytnou v průběhu realizace projektu, budou primárně řešeny 
na té úrovni, na jaké věcně vznikly, nejčastěji zřejmě na úrovni projektového týmu, a to v souladu 
s definovanými odpovědnostmi a pravomocemi jeho jednotlivých členů. Současně bude platit pravidlo, 
že problémy, které nebude možné při dobré vůli vyřešit z jakýchkoliv důvodů na této úrovni, budou 
bez zbytečného odkladu postoupeny na vyšší řídící úroveň. 
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8 Řešení projektu 

V současné době nemá žadatel zabezpečeny klíčové IS v souladu s technickými opatřeními 
definovanými v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, za takové technické opatření, 
které je v souladu s definovanými technickými opatřeními v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti. Z tohoto důvodu budou v rámci projektu realizována řešení, která zabezpečí vybraná 
technická opatření. 

§ 19 Nástroj pro řízení přístupových oprávnění – Mobile Device Management 

Jedná se o nástroj, který umožní registrovat zařízení, bezdrátově konfigurovat a aktualizovat 
nastavení zařízení, vynucovat zásady zabezpečení a shodu s těmito zásadami, zajistit zabezpečený 
mobilní přístup k IS MěÚ Bílina a vzdáleně blokovat a mazat spravovaná zařízení. Cílem je efektivní 
řízení a správa mobilních zařízení v rámci MěÚ Bílina. 

Uvažované řešení umožní mimo jiné: 

 Správu různých platforem mobilních zařízení (smartphony, tablety a notebooky) – Android, 
iOS, BlackBerry, Windows Phone, Windows PC a OS X s pomocí jedné konzole. 

 Požadované službu s definovanými SLA parametry a podporu automatizace nastavení 
mobilních zařízení. 

 Centralizované zabezpečení a nastavení VPN přístupů na připojeném mobilním zařízení. 

 Datové přístupy jsou očekávány z mobilních zařízení přes GSM/LTE, WIFI organizace, 
veřejnou WIFI. 

 Omezit datové přístupy na mobilním zařízení. 

 Vynutit připojení do Internetu výhradně přes bezpečnostní infrastrukturu MěÚ Bílina a umožnit 
tak aplikaci všech nasazených bezpečnostních funkcí jako Proxy, DLP, FW, AVO apod. 
(tj. přístup přímo do Internetu bude blokován kromě spojení do vnitřní sítě (Intranet)). 

 Řízení a správu povolených přístupů do vnitřní sítě. 

 Centralizované nastavení bezpečnostních politik. 

 Zajištění bezpečnosti dat MěÚ Bílina, dokumentů a přístupu k nim (aktualizace, vynucení 
politik, blokace, výmaz dat). 

 Centralizaci dohledu připojených mobilních zařízení do sítě. 

 Řízenou distribuci mobilních aplikací. 

 Centralizovanou distribuci bezpečnostních certifikátů. 

 Podporu instalace, aktualizace a nastavení zařízení a aplikací. 

 Monitoring aktivity uživatele – generování alertů. 

V rámci řešení budou pořízeny zejména licence pro 150 uživatelů z úřadu. 

Další požadavky implementace systému: 

 Naplnit požadavky pro významné informační systémy pro řešenou oblast ze zákona 
č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a příslušných vyhlášek v platném znění 
a souvisejících část normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. 

Záruka: 
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Minimální záruka na dodaný systém dodavatelem je požadována na 24 měsíců, přičemž maintenance 
v délce min. 60 měsíců. 

§ 19 Nástroj pro řízení přístupových oprávnění – Data Loss Prevention 

Pro snížení rizika zneužití privilegovaných účtů je nezbytné zavést systém řízení a monitorování 
činností uživatelů s privilegovanými účty, a to především administrátorských účtů. Jedná se především 
o zabezpečení hesel k těmto účtům, správou přístupu k účtům, nahrávání obrazovek a snímání vstupů 
od uživatele pro vyhodnocení případného kybernetického bezpečnostního rizika. Přijaté opatření 
nesmí svou činností narušit důvěrnost hesla uživatele. Z tohoto důvodu bude v rámci projektu 
zavedeno DLP řešení k zabránění nechtěné ztráty dat. 

DLP řešení umožní: 

 Kompletní audit pohybu dat a činnosti uživatelů 

 Kompletní prevenci úniků dat 

 Správu externích zařízení 

 Blokování aplikací a webů 

 Inspekci šifrovaných spojení SSL/HTTPS 

 Efektivní ochrnu dat jejich lokálním šifrováním 

 Ochranu před připojováním neautorizovaných medií (která mohou mimo jiného být zdrojem 
škodlivého kódu), 

Řešení bude zajištěno nákupem software a licencí v počtu 150 ks a zaškolením administrátorů úřadu. 

Další požadavky implementace systému: 

 Naplnit požadavky pro významné informační systémy pro řešenou oblast ze zákona 
č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a příslušných vyhlášek v platném znění 
a souvisejících část normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. 

Záruka: 

Minimální záruka na dodaný systém dodavatelem je požadována na 24 měsíců, přičemž maintenance 
v délce min. 60 měsíců. 

§ 22 Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí – Monitorování sítě 

V rámci projektu bude zaveden systém dohledu nad síťovým provozem s cílem udržet infrastrukturu 
města a v ní provozované IS dostatečně chráněné, spolehlivé a dostupné. Systém dohledu 
nad síťovým provozem musí zajistit včasnou výstrahu v případě podezřelých stavů, musí preventovat 
nadměrné generování false-positive a přitom reagovat na relevantní low-profile události. Systém musí 
podporovat záznam událostí a stavů na síťových prvcích a koncových zařízeních ve vztahu k 
procesům a službám. Dalším požadavkem je dohled a alertování snížené nebo žádné dostupnosti 
definovaných aktiv. Lze shrnout, že dohledový systém musí podporovat nebo obsahovat 

 automatické zjišťování serverů, síťových zařízení a jiných aktiv 

 nízkoprahovou detekci relevantních událostí a stavů 

 distribuovaný dohled s možností centrální správy  

 aktivity a postupy pro investigaci incidentů 

 záznam a logování relevantních definovaných stavů a událostí 
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 nativní agenty široké spektum operačních systémů 

 monitorování síťového provozu v části sítě bez možnosti instalace agenta 

 rozpoznávání uživatelů s vysokou mírou spolehlivosti 

 snadná správa a užívání a grafickým rozhraním 

 vícekanálové zasílání stavových a alertových zpráv (mail, sms, push) 

 audit logování a nastavení, logování nastavení 

 monitorování síťového chování aplikací, procesů a služeb 

 ukládání logů pro pozdější zpracování a předání třetím stranám 

 příznakovou detekci narušení žádoucího stavu v síti 

 příznakovou detekci intrudera 

 detekci podezření na nežádoucí změnu síťových nastavení 

 detekci podezřelého fyzického nebo virtuálního zařízení 

 detekci neobvykle používaných médií 

 Informace o provozu stanice 

 podrobné informace o přihlášení uživatele na koncové stanici 

 způsob využívání aplikací 

 přístupy na webové stránky 

 download a upload souborů v rámci internetu i intranetu 

 odchozí a příchozí traffic na síti 

 pohyb externích zařízení v síti MěÚ Bílina 

 informace o pohybu dat na externích zařízeních 

 informace o přístupu k vybraným datům na pevných discích a síti 

 sběr, zobrazení, analýzu a dlouhodobé uložení statistik o komunikaci v síti 

Systém musí mít plně integrovány mechanismy a pravidla behaviorální analýzy síťového provozu tak, 
aby byl schopen detekovat nové typy útoků a hrozeb, vybočující z rámce popsaných vektorů a aby 
umožnil detekci rizikového provozu, způsobeného zlým úmyslem, chybou uživatele nebo technickým 
selháním. V záznamech, určených k investigaci a dokazování, musí být dostupné zejména dotčené IP 
adresy, porty, MAC, protokoly, rozhraní, typy služeb a další identifikátory a indikativní leady. Systém 
musí být škálovatelný, s vysokou propustností. 

V rámci řešení budou pořízeny sondy, kolektory, modul ADS a modul APM. 

Další požadavky implementace systému: 

 Naplnit požadavky pro významné informační systémy pro řešenou oblast ze zákona 
č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a příslušných vyhlášek v platném znění 
a souvisejících část normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. 

Záruka: 

Minimální záruka na dodaný systém dodavatelem je požadována na 24 měsíců, přičemž maintenance 
v délce min. 60 měsíců. 

§ 22 Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí – L2 IPS 
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Jedná se o systém pro detekci a prevenci průniku, který monitoruje síť a/nebo aktivity operačního 
systému na škodlivou činnost. Hlavní funkce IPS systémů jsou identifikace škodlivé činnosti. 

IPS může provádět takové akce jako vyvolání poplachu, filtrování škodlivých paketů, násilné 
resetování spojení a/nebo blokování provozu z podezřelé IP adresy. 

Řešení by mělo v požadovaném rozsahu být schopno vyhovět požadavkům směrnice GDPR. Zároveň 
by mělo být schopno eliminovat výskyt ransomware v síti města Bílina. Pro budoucí rozšíření je třeba 
zajistit možnost nasazení ve více LAN s možností správy z centra. 

Uvažované řešení umožní mimo jiné:  

 dynamickou detekci zařízení v LAN 

 NAC využívající MAC adresy 

 kontinuální detekci přítomnosti známých zranitelností (CVE) 

 ochranu před šířením škodlivého kódu z internetu i uvnitř LAN 

 nástroj pro reporting 

V rámci řešení bude pořízen odpovídající HW a SW, licence. 

Další požadavky implementace systému: 

 Naplnit požadavky pro významné informační systémy pro řešenou oblast ze zákona 
č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a příslušných vyhlášek v platném znění 
a souvisejících část normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. 

Záruka: 

Minimální záruka na dodaný systém dodavatelem je požadována na 24 měsíců, přičemž maintenance 
v délce min. 60 měsíců. 

§ 25 Kryptografické prostředky – Ochrana dat souborovým šifrováním 

V rámci naplnění tohoto opatření bude pořízen nástroj na ochranu dat souborovým šifrováním. Cílem 
je šifrování pevných disků a výměnných médií pro zabezpečení důležitých dat úřadu a zamezení jejich 
ztráty, odcizení nebo poškození. 

Uvažované řešení umožní mimo jiné: 

 Ochranu proti připojování nepovolených externích USB zařízení. 

 Nastavit šifrování pro jednotlivce i skupiny uživatelů. Uživatel nebude smět svévolně 
nastavení měnit. 

 Zobrazit stav šifrovaných i nešifrovaných souborů dle jejich užití a typu (dokumenty, media, 
výkresy, tabulky atd.). 

 Zálohu v databázi a nouzové obnovení šifrovacích klíčů, i když se zařízení nachází mimo 
organizaci bez jakéhokoliv internetového připojení. 

V rámci realizace opatření budou pořízeny tokeny pro 30 užívatelů, instalováno řešení na 130 PC 
a dodáno 130 licencí. 

Další požadavky implementace systému: 
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 Naplnit požadavky pro významné informační systémy pro řešenou oblast ze zákona 
č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a příslušných vyhlášek v platném znění 
a souvisejících část normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. 

Záruka: 

 Minimální záruka na dodaný systém dodavatelem je požadována na 24 měsíců, přičemž 
maintenance v délce min. 60 měsíců. 

8.1 Náhrada stávajících technických opatření 

V současné době používá úřad vybraná technická opatření (např. firewall). Obecně je však problém 
v tom, že řada těchto nástrojů morálně a technologicky zastarala, anebo nemohou plně zabezpečit 
plnění daného technického opatření jako je tomu u nástroje pro řízení přístupových oprávnění 
či nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí. V rámci projektu tak dojde k obnově 
či doplnění vybraných technických opatření žadatele. Detailně je uvedeno v předchozí kapitole. 



 

 

    Strana 42 z 81 

 

9 Výčet systémů zabezpečovaných v rámci projektu 

9.1 Seznam KII/VIS/ISZS/IS/KS 

V rámci projektu bude zabezpečeno 10 IS města Bílina. Jedná se o agendové IS a provozní podpůrné 
IS. 

Řešené informační a komunikační systémy 

GINIS IS 

VITA IS 

VERA IS 

DMS IS 

Formulářový systém S602 IS 

Správce IT IS 

Poštmistr IS 

Flux – mzdy IS 

GIS – mapy IS 

Byty – nebyty IS 

Tabulka č. 13 – Seznam IS žadatele pro projekt 

Na tyto IS se budou vztahovat 5 technických opatření, která mají pro snadnější orientaci uvedeno své 
identifikační číslo: 

 SP-Bílina01 

 SP-Bílina02 

 SP-Bílina03 

 SP-Bílina04 

 SP-Bílina05 

9.2 Definice IS a KS 

Jak je uvedeno výše, v rámci projektu budou zabezpečeny agendové IS a provozní IS. Popis 
jednotlivých IS je uveden níže. 

GINIS www.gordic.cz IS pro většinu agend MěÚ 
(finance, majetek, matrika, 
evidence obyvatel, atp.) 

Gordic 

VITA www.vita.cz IS pro stavební úřad a odbor 
dopravy (silniční hospodářství) 

Vita sw 

VERA www.vera.cz IS Vera Radnice - modul pro 
agendu Městské Policie 

Vera  

http://www.gordic.cz/
http://www.vita.cz/
http://www.vera.cz/
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DMS www.techniservit.cz  Dokumenty městského úřadu 
(směrnice, smlouvy, 
rozhodnutí, atp.) 

Techniserv IT 

Formulářový 
systém S602 

www.602.cz FormFlow Server – 
formulářový systém (cestovní, 
příkazy, faktury, atp.) 

Software 602 

Správce IT www.micos-sw.cz Evidence SW a HW, IT 
Helpdesk 

Micos 
Software 

Poštmistr www.maservis.cz  Správa poštovní agendy 
(složenky) 

MA Servis 
s.r.o. 

Flux - mzdy 
www.flux.cz FLUXPAM- Zpracování 

mzdové agendy, personalistika 
Flux s.r.o. 

GIS - mapy 
www.mkconsult.cz Kompas 5, Ken 3 – geografický 

IS 
MK Consult 
v.o.s 

Byty - nebyty 
www.shav.cz Správa bytů a nebytů (Nájmy) 

Ing. Vlastimil 
Rybola 

Tabulka č. 14 – Definice IS  

 

http://www.techniservit.cz/
http://www.602.cz/
http://www.micos-sw.cz/
http://www.maservis.cz/
http://www.flux.cz/
http://www.mkconsult.cz/
http://www.shav.cz/
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10 Plnění technických opatření 

Projekt realizuje bezpečnostní technická opatření dle §§ 19, 22 a 25 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., 

o kybernetické bezpečnosti z oblasti „§ 19 Nástroj pro řízení přístupových oprávnění“, „§ 22 Nástroj 

pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí“ a „§ 25 Kryptografické prostředky“, to pro město 
Bílina a jím spravované IS popsané v kapitole 5 a 9 Studie proveditelnosti. 

10.1 Technická opatření – Město Bílina 
 

Technická opatření – Město Bílina 

ID opatření: SP-Bílina01 

Oblast opatření podle ZKB: § 19 Nástroj pro řízení přístupových oprávnění 

KII/VIS/ISZS/IS/KS:  GINIS 

 VITA 

 VERA 

 DMS 

 Formulářový systém S602 

 Správce IT 

 Poštmistr 

 Flux – mzdy 

 GIS – mapy 

 Byty - nebyty 

Název opatření: Mobile Device Management  

Stručný popis opatření: Opatření umožní registrovat zařízení, bezdrátově konfigurovat 
a aktualizovat nastavení zařízení, vynucovat zásady 
zabezpečení a shodu s těmito zásadami, zajistit zabezpečený 
mobilní přístup k IS MěÚ Bílina a vzdáleně blokovat a mazat 
spravovaná zařízení. Detailně je uvedeno na straně 32 Studie 
proveditelnosti. 

Sdílení opatření s ISOUI: Opatření nebudou sdílená s ISOUI. 

Tabulka č. 15 - Technické opatření SP-Bílina01 

Technická opatření – Město Bílina 

ID opatření: SP-Bílina02 

Oblast opatření podle ZKB: § 19 Nástroj pro řízení přístupových oprávnění 

KII/VIS/ISZS/IS/KS:  GINIS 

 VITA 

 VERA 

 DMS 

 Formulářový systém S602 

 Správce IT 
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Technická opatření – Město Bílina 

 Poštmistr 

 Flux – mzdy 

 GIS – mapy 

 Byty - nebyty 

Název opatření: Data Loss Prevention 

Stručný popis opatření: Jedná se především o zabezpečení hesel k privilegovaným 
účtům, správu přístupu k účtům, nahrávání obrazovek a snímání 
vstupů od uživatele pro vyhodnocení případného kybernetického 
bezpečnostního rizika. Opatření bude realizováno především 
nákupem licencí a souvisejícího SW. Detailně je uvedeno 
na straně 33 Studie proveditelnosti. 

Sdílení opatření s ISOUI: Opatření nebudou sdílená s ISOUI. 

Tabulka č. 16 – Technické opatření SP-Bílina02 

Technická opatření – Město Bílina 

ID opatření: SP-Bílina03 

Oblast opatření podle ZKB: § 22 Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí 

KII/VIS/ISZS/IS/KS:  GINIS 

 VITA 

 VERA 

 DMS 

 Formulářový systém S602 

 Správce IT 

 Poštmistr 

 Flux – mzdy 

 GIS – mapy 

 Byty - nebyty 

Název opatření: Monitorování sítě 

Stručný popis opatření: V rámci projektu bude zaveden systém dohledu nad síťovým 
provozem s cílem udržet infrastrukturu města a v ní provozované 
IS dostatečně chráněné, spolehlivé a dostupné. Systém dohledu 
nad síťovým provozem musí zajistit včasnou výstrahu v případě 
podezřelých stavů, musí preventovat nadměrné generování false-
positive a přitom reagovat na relevantní low-profile události. 
V rámci opatření budou pořízeny sondy, kolektory, modul APM, 
modul ADS. Detailně je uvedeno na straně 33 až 34. 

Sdílení opatření s ISOUI: Opatření nebudou sdílená s ISOUI. 

Tabulka č. 17 – Technické opatření SP-Bílina03 

Technická opatření – Město Bílina 

ID opatření: SP-Bílina04 
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Technická opatření – Město Bílina 

Oblast opatření podle ZKB: § 22 Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí 

KII/VIS/ISZS/IS/KS:  GINIS 

 VITA 

 VERA 

 DMS 

 Formulářový systém S602 

 Správce IT 

 Poštmistr 

 Flux – mzdy 

 GIS – mapy 

 Byty - nebyty 

Název opatření: L2 IPS 

Stručný popis opatření: 
V rámci opatření bude zaveden systém pro detekci a prevenci 
průniku, který monitoruje síť a/nebo aktivity operačního systému 
na škodlivou činnost. Hlavní funkce IPS systémů jsou identifikace 

škodlivé činnosti a kybernetických bezpečnostních událostí. 

Realizace opatření bude spočívat v pořízení odpovídajícího HW 
a SW, licencí. Detailně je uvedeno na straně 34 a 35 Studie 
proveditelnosti. 

Sdílení opatření s ISOUI: Opatření nebudou sdílená s ISOUI. 

Tabulka č. 18 – Technické opatření SP-Bílina04 

Technická opatření – Město Bílina 

ID opatření: SP-Bílina05 

Oblast opatření podle ZKB: § 25 Kryptografické prostředky 

KII/VIS/ISZS/IS/KS:  GINIS 

 VITA 

 VERA 

 DMS 

 Formulářový systém S602 

 Správce IT 

 Poštmistr 

 Flux – mzdy 

 GIS – mapy 

 Byty - nebyty 

Název opatření: Ochrana dat souborovým šifrováním 

Stručný popis opatření: V rámci naplnění tohoto opatření bude pořízen nástroj 
na ochranu dat souborovým šifrováním. Cílem je šifrování 
pevných disků a výměnných médií pro zabezpečení důležitých 
dat úřadu a zamezení jejich ztráty, odcizení nebo poškození. 
Realizace opatření bude spočívat v pořízení tokenů 
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Technická opatření – Město Bílina 

a odpovídajícího SW, licencí. Detailně je uvedeno na straně 35 až 
36 Studie proveditelnosti. 

Sdílení opatření s ISOUI: Opatření nebudou sdílená s ISOUI. 

Tabulka č. 19 – Technické opatření SP-Bílina05 
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11 Dlouhodobý majetek, pojištění 

11.1 Dlouhodobý investiční majetek vstupující do projektu 

11.1.1 Majetek movitý 

Do projektu vstupuje majetek v podobě IKT infrastruktury příjemce - hardware dodaný v rámci projektu 
bude začleněn do této IT infrastruktury. Vzhledem k tomu, že není uvažováno jeho výhradní užití 
pro potřeby projektu, není tento, již existující, majetek dále uvažován. 

Projekt nepředpokládá žádné přímé investice do již existujícího vybavení Technologického centra, ani 
jeho výhradní užití pro potřeby projektu. V rámci projektu proto není tento movitý majetek dále 
uvažován. 

11.1.2 Majetek nemovitý 

Do projektu vstupuje majetek v podobě provozních prostor žadatele. V rámci projektu nebudou 
realizovány aktivity vedoucí k investici do stávajícího nemovitého majetku Žadatele. 

11.1.3 Majetek nehmotný 

Do projektu vstupuje majetek nehmotný v podobě software (IS, obslužný SW) a licencí, který bude 
začleněn do stávající infrastruktury žadatele. Vzhledem k tomu, že není uvažováno jeho výhradní užití 
pro potřeby projektu, není tento, již existující, majetek dále uvažován. 

11.1.4 Majetek najatý (včetně popisu cílového stavu) 

Není pro projekt relevantní. 

11.1.5 Majetek vypůjčený (včetně popisu cílového stavu) 

Není pro projekt relevantní. 

11.2 Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu 

11.2.1 Drobný hmotný majetek 

V rámci projektu bude pořízen následující drobný hmotný majetek. 

Položka Cena za ks (v Kč 
vč. DPH) 

Počet 
(ks) 

Cena celkem 
(v Kč vč. DPH) 

Způsobilé 
výdaje (v Kč 
vč. DPH) 

HW – tokeny 1 210,00 30 36 300,00 36 300,00 

CELKEM 36 300,00 36 300,00 

Tabulka č. 20 − Přehled drobného hmotného majetku 

11.2.2 Dlouhodobý investiční majetek 

V rámci projektu bude pořízen následující dlouhodobý hmotný investiční majetek. 



 

 

    Strana 49 z 81 

 

Položka Cena za ks (v Kč 
vč. DPH) 

Počet 
(ks) 

Cena celkem 
(v Kč vč. DPH) 

Způsobilé 
výdaje (v Kč 
vč. DPH) 

Sondy HW část 120 994,00 1 120 994,00 120 994,00 

Kolektor HW část 211 744,00 1 211 744,00 211 744,00 

HW L2 IPS 124 025,00 1 124 025,00 124 025,00 

CELKEM 456 763,00 456 763,00 

Tabulka č. 21 − Přehled dlouhodobého hmotného investičního majetku 

11.2.3 Dlouhodobý nehmotný investiční majetek 

V rámci projektu bude pořízen následující dlouhodobý nehmotný investiční majetek 

Položka Cena za ks (v Kč 
vč. DPH) 

Počet 
(ks) 

Cena celkem 
(v Kč vč. DPH) 

Způsobilé 
výdaje (v Kč 
vč. DPH) 

Dodávka monitoring sítě 221 430,00 1 221 430,00 221 430,00 

Sondy SW část 114 950,00 1 114 950,00 114 950,00 

Kolektor SW část 417 444,00 1 417 444,00 417 444,00 

Modul ADS 302 500,00 1 302 500,00 302 500,00 

Modul APM 151 250,00 1 151 250,00 151 250,00 

Dodávka Mobile Device 
Management 

204 490,00 1 204 490,00 204 490,00 

Licence Mobile Device 
Management 

2 742,67 150 411 400,00 411 400,00 

Dodávka DLP 254 100,00 1 254 100,00 254 100,00 

Licence DLP 7 253, 95 150 1 088 093,00 1 088 093,00 

Dodávka šifrování 605 00,00 1 605 00,00 605 00,00 

Licence šifrování 968,00 130 125 840,00 125 840,00 

Dodávka L2 IPS 193 600,00 1 193 600,00 193 600,00 

Licence L2 IPS 236 337,00 1 236 337,00 236 337,00 

CELKEM 3 781 934,00 3 781 934,00 

Tabulka č. 22 − Přehled dlouhodobého nehmotného investičního majetku 

11.2.4 Předpokládaná pořizovací hodnota majetku 

Předpokládaná pořizovací hodnota majetku odpovídá údajům uvedeným v kapitole Finanční analýza - 
jedná se o ceny zjištěné v rámci průzkumu trhu. 
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11.2.5 Výdaje na pořízení majetku 

Žadatel nebude uplatňovat daňové odpisy (výdaje na pořízení majetku). 

11.2.6 Životnost majetku 

Dodané řešení bude provozováno v prostředí žadatele, a tedy životnost jednotlivých zařízení není 
v rámci projektu relevantní. Je dána životností HW technologií, na kterých budou IS a softwarové 
aplikace provozovány. Projekt předpokládá, že životnost těchto technologií přesahuje dobu 
udržitelnosti projektu. Životnost nově dodaných technologií přesahuje dobu udržitelnosti projektu. 

HW technologie, pořizované v rámci tohoto projektu, mají víceméně konstantní provozní náročnost 
po dobu životnosti, která přesahuje dobu udržitelnosti. Provozním opotřebením se nezvyšuje spotřeba 
elektrické energie ani náročnost údržby či technické podpory. Pro nové technologie navíc bude 
požadována 5 let záruka, kterou bude možné využít v případě zásadních změn v provozní náročnosti. 

11.2.7 Vazba na ID 

Technická 
opatření 

VIS a IS Položka 
Cena za ks 

(v Kč vč. 
DPH) 

Počet 
(ks) 

Cena celkem 
(v Kč vč. 

DPH) 

SP-Bílina01 

(§ 19 ZoKB) 

Mobile Device 
Management 

Dodávka Mobile 
Device 
Management 

204 490,00 1 204 490,00 

Licence Mobile 
Device 
Management 

2 742,67 150 411 400,00 

SP-Bílina02 

(§ 19 ZoKB) 

Data Loss 
Prevention 

Dodávka DLP 254 100,00 1 254 100,00 

Licence DLP 7 253, 95 150 1 088 093,00 

SP-Bílina03 

(§ 22 ZoKB) 

Monitorování sítě Sondy HW část 120 994,00 1 120 994,00 

Kolektor HW 
část 

211 744,00 1 211 744,00 

Dodávka 
monitoring sítě 

221 430,00 1 221 430,00 

Sondy SW část 114 950,00 1 114 950,00 

Kolektor SW 
část 

417 444,00 1 417 444,00 

Modul ADS 302 500,00 1 302 500,00 

Modul APM 151 250,00 1 151 250,00 

SP-Bílina04 

(§ 22 ZoKB) 
L2 IPS 

HW L2 IPS 124 025,00 1 124 025,00 

Dodávka L2 IPS 193 600,00 1 193 600,00 

Licence L2 IPS 236 337,00 1 236 337,00 

SP-Bílina05 Ochrana dat HW - tokeny 1 210,00 30 36 300,00 
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Technická 
opatření 

VIS a IS Položka 
Cena za ks 

(v Kč vč. 
DPH) 

Počet 
(ks) 

Cena celkem 
(v Kč vč. 

DPH) 

(§ 25 ZoKB) šifrováním 
souborů 

Dodávka L2 IPS 193 600,00 1 193 600,00 

Licence L2 IPS 236 337,00 1 236 337,00 

Tabulka č. 23 − Vazba na ID relevantního technického opatření 

11.2.8 Převod nebo prodej majetku 

Není pro projekt relevantní. 

11.2.9 Pronájem majetku 

Není pro projekt relevantní. 

11.3 Pojištění majetku2 

Není pro projekt relevantní. 

                                                   

2 Není povinné. ŘO pojištění pořízeného majetku doporučuje. Žadatel vyplní v případě, že hodlá pořízený 
majetek pojistit. 
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12 Výstupy projektu 

12.1 Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace 

12.1.1 Definovaný výstup projektu 

Hlavním výstupem projektu bude zabezpečení IS města Bílina, které se bude sestávat z následujících 
částí: 

 nástroj na monitorování sítě, 

 nástroj L2 IPS,  

 nástroj Mobile Device Management, 

 nástroj na ochranu dat souborovým šifrováním, 

 nástroj na ochranu citlivých dat před jejich ztrátou, zneužitím apod. - tzv. Data Loss 
Prevention. 

Průkazné doložení a termín splnění cílů projektu a monitorovacích indikátorů. 

Zahájení fyzické realizace projektu je 1. 6. 2017. Ukončení fyzické realizace projektu se předpokládá 
30. 06. 2019. Cíle projektu budou dosaženy a naplněny k datu 30. 06. 2019. 

Dle podmínek výzvy č. 10 IROP jsou pro projekt povinné následující monitorovací indikátory: 

 3 04 00 - Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti 

K datu ukončení realizace projektu 30. 6. 2019 budou dosažen indikátor 3 04 00 Nové 
nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti. Skutečně dosaženou 
hodnotu monitorovacího indikátoru při ukončení realizace projektu žadatel vykáže v závěrečné zprávě 
o realizaci. 

12.2 Monitorovací indikátory 

V souladu s Přílohou č. 5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 10 IROP se jedná 
o 1 monitorovací indikátor projektu: 

 3 04 00 - Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti 

12.2.1 Indikátor − Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické 

bezpečnosti 

Informace o indikátoru Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické 
bezpečnosti jsou uvedeny v následující tabulce. 

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti 

Číslo indikátoru: 3 04 00 

Výchozí hodnota indikátoru: 0 

Datum výchozí hodnoty 
indikátoru: 

1. 6. 2017 
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Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti 

Cílová hodnota indikátoru: 30 

Datum cílové hodnoty 
indikátoru: 

30. 6. 2019 

Popis hodnoty indikátoru: 

V rámci projektu dojde k realizaci 30  prvků k zajištění standardu 
kybernetické bezpečnosti pro IS města Bílina. Jedná se o prky − 
§§ 19, 22 a 25 podle Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 
kybernetické bezpečnosti) (zákon o kybernetické bezpečnosti). 

Realizace prvků k zajištění standardu kybernetické bezpečnosti 
bude zajištěna následovně: 

1) § 19 Nástroj pro řízení přístupových oprávnění (Mobile Device 
Management) – bude realizováno pro GINIS, VITA, VERA, DMS, 
Formulářový systém S602, Správce IT, Poštmistr, Flux – mzdy, 
GIS – mapy, Byty - nebyty. = 10 prvků 

2) § 22 Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních 
událostí (Monitorování sítě) − bude realizováno pro GINIS, VITA, 
VERA, DMS, Formulářový systém S602, Správce IT, Poštmistr, 
Flux – mzdy, GIS – mapy, Byty - nebyty. = 10 prvků 

 

3) § 25 Kryptografické prostředky − § 22 Nástroj pro detekci 
kybernetických bezpečnostních událostí (Monitorování sítě) − 
bude realizováno pro GINIS, VITA, VERA, DMS, Formulářový 
systém S602, Správce IT, Poštmistr, Flux – mzdy, GIS – mapy, 
Byty – nebyty. = 10 prvků 

Metoda měření indikátoru: 

Indikátor bude měřen při ukončení realizace projektu takto: 

 100 % = 10 IS bylo modernizováno realizací technického 
opatření §§ 19, 22 a 25 dle zákona č. 181/2014 Sb. 

 0 % = 10 IS nebylo modernizováno realizací technického 
opatření §§ 19, 22 a 25 dle zákona č. 181/2014 Sb. 

Žadatel bude vykazovat hodnotu indikátoru na celé jednotky 
(ne na desetinné číslo). 

Vykazování dosažené 
hodnoty indikátoru: 

Dosažené hodnoty indikátoru bude žadatel vykazovat v systému 
MS2014+ prostřednictvím: 

 Závěrečné zprávy o realizaci projektu 

 Zpráv o udržitelnosti projektu 

Tabulka č. 24 − Popis indikátoru Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů 

kybernetické bezpečnosti 
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12.3 Multiplikační efekty projektu 

Projekt by měl sloužit jako další rozvoj a modernizace IS žadatele i jako nástroj pro naplnění 
požadavků legislativy. Zajištění ochrany IS a nastavení bezpečnostní politiky úřadu umožní úsporu 
disponibilních kapacit pracovníků městského úřadu Bílina a umožní jim věnovat více času na řešení 
potřeb občanů, případně chodu úřadu jako takového. Díky zkvalitnění služeb poskytovaných občanům 
tak dojde zejména ke zvýšení kvality života občanů města Bílina. Dále lze předpokládat, že realizace 
projektu sekundárně vytvoří poptávku na vznik nových pracovních míst, a to zejména u dodavatelů 
řešení projektu. 
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13 Připravenost projektu k realizaci 

13.1 Technická připravenost 

13.1.1 Majetkoprávní vztahy 

Projekt bude primárně realizován v provozních prostorách žadatele v Bílině, v nichž bude následně 
umístěna ICT infrastruktura řešení projektu. 

Protože žadatelem projektu je město Bílina, resp. městský úřad, stane se vlastníkem nakoupených 
technologií a bude jím po celou dobu realizace i dobu udržitelnosti projektu. 

13.1.2 Připravenost projektové dokumentace 

V rámci projektu se nepředpokládají stavební akce. 

Pro potřeby projektu byla zpracována Studie proveditelnosti a další povinné přílohy žádosti 
vč. projektové žádosti. V průběhu zpracování Studie proveditelnosti a žádosti byly zpracovány 
potřebné podklady - zejména vrcholové i detailní technické řešení. Tyto podklady budou výchozí 
pro zpracování zadávacích řízení projektu. 

Žadatel dále disponuje základní sadou šablon projektové dokumentace (dokumentace určené k řízení 
projektu dle mezinárodně platných pravidel projektového řízení), které bude průběžně využívat během 
realizace projektu podle svých aktuálních potřeb. 

Projektová dokumentace je tak připravena a plně zohledňuje technické požadavky na projekt města 
Bílina. 

13.1.3 Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 

Projekt počítá s realizací 1 výběrového řízení, jehož předmětem bude nákup HW a SW v rámci 
hlavních aktivit projektu uvedených kapitole 5 Studie proveditelnosti. Jedná se o výběrové řízení: 

 VŘ 0001 – Dodávka a implementace nástrojů kybernetické bezpečnosti v rámci 
MěÚ Bílina 

Základní parametry zadávacího řízení pro hlavní aktivity projektu jsou nastaveny v rámci této Studie 
proveditelnosti. 

13.2 Organizační připravenost 

13.2.1 Organizační model pro přípravnou fázi projektu 

Projekt je realizován jako jednoetapový. To znamená, že pro přípravnou a realizační fázi projektu byl 
vytvořen jeden projektový tým. Popis složení projektového týmu a jeho jednotlivých pozic je detailně 
uveden v kapitole 7 Studie proveditelnosti. 

13.2.2 Organizační model pro realizační fázi projektu 

Detailně je uvedeno v kapitole 7 Studie proveditelnosti. 
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13.2.3 Organizační model pro provozní fázi projektu 

Projekt v provozní fázi (fázi udržitelnosti) bude řízen a koordinován relevantními zaměstnanci města 
Bílina, resp. městského úřadu Bílina. Jedná se především o zaměstnance odboru informatiky a odboru 
dotací a projektů. 

13.3 Plán zdrojů financování 

13.3.1 Způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění 
předfinancování a spolufinancování projektu 

Finanční suma pokrývající cenu projektu se skládá ze tří základních složek. První je procentuálně 
stanovená část ceny projektu placená žadatelem, tvořící spoluúčast žadatele na nákladech projektu. 
Druhou je procentně stanovená část ceny projektu hrazená ze zdrojů EU. Třetí je procentně 
stanovená část ceny projektu hrazená ze státního rozpočtu ČR. V případě Integrovaného regionálního 
operačního programu, specifický cíl 3.2, výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost je podíl financování 
pro města z celkových způsobilých výdajů členěn takto: 

 Evropská unie (EU) - 85 % 

 Státní rozpočet (SR) - 5 % 

 Žadatel (obec) – 10 % 

Financování projektu bude probíhat v režimu ex-post, tedy předfinancování na straně žadatele 
a následného profinancování v procentně stanovené výši z Evropské unie státního rozpočtu ČR.  

Hodnocený projekt je pro vlastníka finančně ztrátový, a to i při započítání vlivu financování. Město 
Bílina bude muset počítat s výdaji ze svého rozpočtu pro realizaci a udržení projektu v letech 2019 až 
2024. Provozní fáze bude hrazena z rozpočtu žadatele ve výši 100 % nákladů. 

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). 

13.3.2 Zajištění financí v provozní fázi projektu 

Provozní fáze projektu bude plně financována z prostředků žadatele, tedy obecního rozpočtu. 
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14 Plán údržby 

14.1 Popis zajištění udržitelnosti v oblasti provozní, finanční a administrativní 

14.1.1 Udržitelnost projektu v oblasti provozní 

Základem udržitelnosti projektu z hlediska provozu je vyčlenění dostatečného množství 
kvalifikovaných pracovníků jak ze strany Žadatele (příjemce), tak především ze strany dodavatele/ů 
řešení projektu a jeho jednotlivých částí. 

Žadatel má sestavený kvalitní projektový tým, který má s realizací obdobných projektů dlouhodobé 
zkušenosti. Podrobný popis jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového týmu je uveden 
v kapitole 7 Studie proveditelnosti. 

Provozní fáze projektu bude zajištěna interními zaměstnanci Žadatele i dodavatele/ů, kteří budou 
disponovat odpovídajícími kapacitami pro zajištění výstupů projektu. 

Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade pořízených technologií 
tak, aby řešení implementovaného SW (IS) bylo schopno poskytovat plánované služby, včetně pokrytí 
potřebných licencí. Veškerý upgrade jak HW, tak SW bude na stejné či vyšší úrovni, než původně 
nakoupený. Při pořizování nového HW i SW vybavení budou dodrženy všechny podmínky 
pro zadávání veřejných zakázek dle platné legislativní úpravy pro zadávání veřejných zakázek. 

Veškeré HW vybavení i SW řešení projektu bude pořízeno a zůstane v majetku Žadatele po celou 
dobu udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem a údržbou 
těchto zařízení. 

14.1.2 Udržitelnost projektu v oblasti finanční 

Předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy. 

Realizační fáze projektu bude financována z dotace z IROP, ze státního rozpočtu a finančních 
prostředků Žadatele. Veškeré náklady spojené s provozem řešení projektu budou financovány 
z rozpočtu Žadatele. 

14.1.3 Udržitelnost projektu v oblasti administrativní 

Žadatel je obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a jeho zrušení se proto nepředpokládá. 

Žadatel se zavazuje minimálně po dobu udržitelnosti projektu – což je po dobu 60 měsíců – zajistit 
provoz a používání vytvořeného díla. Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu Žadatel 
(příjemce). 
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15 Analýza řízení rizik 

V rámci projektu byla identifikována rizika v oblasti: 

 technické, 

 finanční, 

 právní 

 a provozní. 

Identifikovaná rizika projektu jsou uvedena v následující tabulce. U každého rizika je uvedeno 
vyhodnocení závažnosti a pravděpodobnosti výskytu / četnosti rizika včetně návrhu na jeho eliminaci. 

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

Závažnost 
rizika 

(1 − nejnižší, 

5 − nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu / četnosti 

rizika 
Předcházení / eliminace rizika 

Technická rizika 

Nedostatky 
v projektové 
dokumentaci 

(přípravná 
a realizační fáze 
projektu) 

4 2 

Bude vybrán kvalifikovaný 
zpracovatel projektové 
dokumentace (Studie 
proveditelnosti a související 
dokumentace) s prokazatelnými 
zkušenostmi s tvorbou 
dokumentace obdobného 
charakteru. Bude zajištěna jeho 
koordinace a příp. usměrňování 
při tvorbě dokumentace. 

Členem realizačního týmu bude 
role Administrátor projektu, který 
bude primárně zodpovědný 
za konzistenci veškerého konání 
v projektu s pravidly ESIF - IROP, 
včetně projektové dokumentace. 

Dodatečné změny 
požadavků 
investora 

(realizační fáze 
projektu) 

3 2 

Studie proveditelnosti byla 
zpracována tak, aby nebyly 
umožněny dodatečné požadavky 
investora v realizační fázi. Navíc 
byl mezi potenciálními uchazeči 
o dodávku řešení realizován 
průzkum ať už cenový, tak 
technický. Investor je tak 
seznámen s možnostmi a limity 
jednotlivých technických částí 
projektu. 

Nedostatečná 
koordinace 
programátorských 

3 3 
Koordinaci implementačních prací 
bude zajišťovat Projektový 
manažer spolu s Odborným 
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Druh rizika a fáze 
projektu, ve které 
je možné riziko 
očekávat 

Závažnost 
rizika 

(1 − nejnižší, 

5 − nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu / četnosti 

rizika 
Předcházení / eliminace rizika 

prací 

(realizační fáze 
projektu) 

garantem. 

Tito členové realizačního týmu 
budou zajišťovat dohled 
nad dodavatelem a vytvářet 
potřebné podmínky pro rychlou 
a kvalitní koordinaci. Koordinace 
prací mezi dodavatelem 
a pracovníky žadatele bude 
zajištěna jednotným 
managementem projektu. 

Případné činnosti subdodavatelů 
budou smluvně regulovány formou 
vymahatelných podmínek 
spolupráce s dodavatelem, 
resp. dalších (sub)dodavatelů. 

Výběr nekvalitního 
dodavatele 

(realizační fáze 
projektu) 

3 1 

Žadatel jakožto veřejný zadavatel 
má bohaté zkušenosti s realizací 
zadávacích řízení. Součástí 
podmínek zadávacího řízení budou 
reference dodavatele, požadavek 
na záruku a servis dodaného 
řešení, včetně vymahatelných 
garancí. 

Nedodržení 
termínu realizace 

(realizační fáze 
projektu) 

4 2 

V rámci projektu bude kladen 
velký důraz na preciznost 
formulace smluvních podmínek, 
včetně nekompromisního 
vyžadování kvality také u dílčích 
výsledků projektu. Budou probíhat 
periodické a další kontroly 
(kontrolní dny projektu), jejichž 
průběh, přijatá opatření a následné 
kontroly budou dokumentovány. 

Dodavatel bude vázán smlouvou, 
ve které budou dohodnuty 
progresivní sankce za případné 
nedodržení akceptačních kritérií 
řešení. 

Žadatel nadefinuje a vytvoří 
veškeré podmínky pro zajištění 
plynulé realizace projektu a bude 
udržovat aktuální harmonogram 
včetně požadované součinnosti 
definované v čase. 
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Druh rizika a fáze 
projektu, ve které 
je možné riziko 
očekávat 

Závažnost 
rizika 

(1 − nejnižší, 

5 − nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu / četnosti 

rizika 
Předcházení / eliminace rizika 

Živelné pohromy 

(realizační a 
provozní fáze 
projektu) 

1 1 

Lokalita realizace projektu vylučuje 
živelné pohromy. Serverovna a IS 
v ní provozované jsou 
odpovídajícím způsobem 
zabezpečeny proti tomuto riziku. 

Zvýšení cen 
vstupů 

(realizační fáze 
projektu) 

2 1 

Rozpočet projektu je sestaven 
realisticky, i s ohledem na případné 
zvýšení cen relevantních vstupů 
projektu. 

Nekvalitní 
projektový tým 

(realizační fáze 
projektu) 

3 1 

Členové realizačního týmu budou 
vybráni na základě své 
specializace, odbornosti 
a zkušeností. Budou to pracovníci, 
kteří mají přesně stanovené 
kompetence a odpovědnosti 
a na jejichž činnost bude dohlížet 
Projektový manažer. 

Finanční rizika 

Neobdržení dotace 

(realizační fáze 
projektu) 

1 3 

V případě neposkytnutí dotace / 
finanční podpory, nebudou aktivity 
projektu realizovány vůbec, anebo 
jen v omezené míře. 

Nedostatek 
finančních 
prostředků 
na předfinancování 
a v průběhu 
realizace projektu 

(přípravná a 
realizační fáze 
projektu) 

4 1 

Žadatel je připraven využít 
v případě potřeb vlastních 
finančních prostředků 
na předfinancování výdajů 
a realizace projektu. 

Právní rizika 

Nedodržení 
pokynů pro 
zadávání VZ 

(realizační fáze 
projektu) 

3 1 

Žadatel jakožto veřejný zadavatel 
má bohaté zkušenosti s realizací 
zadávacích řízení, řídí se platnou 
legislativou i vnitřními řídícími 
dokumenty, pro realizaci veřejných 
zakázek je používán Právník 
i konzultace specialistů na pravidla 
veřejných zakázek dle pokynů 
dané výzvy IROP (ESIF). 
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Druh rizika a fáze 
projektu, ve které 
je možné riziko 
očekávat 

Závažnost 
rizika 

(1 − nejnižší, 

5 − nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu / četnosti 

rizika 
Předcházení / eliminace rizika 

Nedodržení 
podmínek IROP 

(realizační a 
provozní fáze 
projektu) 

3 1 

Členem realizačního týmu projektu 
bude role Administrátor projektu, 
která bude primárně zodpovědná 
za konzistenci veškerého konání 
v projektu v souladu s pravidly 
ESIF - IROP. 

Budou definovány povinnosti 
příjemce prostředků z ESIF (IROP) 
a bude probíhat pravidelná kontrola 
jejich dodržování. 

Bude zajištěna dostatečná 
propagace (publicita) projektu. 

Nedodržení 
právních norem 
ČR, EU 

(přípravná, 
realizační 
a provozní fáze 
projektu) 

3 1 

Žadatel se řídí platnou legislativou 
i vnitřními řídícími dokumenty 
ve všech oblastech své činnosti. 
V realizačním týmu bude role 
Administrátor projektu, která bude 
odpovědná za zajištění souladu 
činností s platnou legislativou 
i vnitřními nařízeními žadatele. 

Nevyřešené 
vlastnické vztahy 

(provozní fáze 
projektu) 

4 1 
V rámci projektu budou smluvně 
ošetřena vlastnická práva. 

Provozní rizika 

Neplnění 
dodavatelských 
smluv 

(realizační a 
provozní fáze 
projektu) 

4 2 

Smluvními podmínkami bude 
zajištěna odpovědnost dodavatele 
za realizaci řešení projektu 
a bezchybný provoz programového 
vybavení po celou dobu jeho 
životnosti v definovaných 
parametrech. Vlastními kapacitami 
pak bude zajištěno projektové 
řízení ve fázi realizace a dohled 
kvalitativních parametrů provozu 
ve fázi provozní. 

Nedodržení 
indikátorů 

(realizační a 
provozní fáze 
projektu) 

3 1 

Monitorovací indikátory budou 
na samém počátku projektu 
zvoleny s ohledem na reálnost 
jejich naplnění. 
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Druh rizika a fáze 
projektu, ve které 
je možné riziko 
očekávat 

Závažnost 
rizika 

(1 − nejnižší, 

5 − nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu / četnosti 

rizika 
Předcházení / eliminace rizika 

Nedostatek 
finančních 
prostředků 
v provozní fázi 
projektu 

(provozní fáze 
projektu) 

3 2 

V rozpočtu projektu budou 
vyhrazeny dostatečné finanční 
zdroje na pokrytí nezbytné 
technické podpory ze strany 
dodavatele. 

Implementovány budou známé 
a prověřené technologie, které lze, 
alespoň částečně, spravovat 
vlastními zdroji. 

Tabulka č. 25 − Analýza rizik projektu 
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16 Vliv projektu na horizontální kritéria 

V obecné rovině lze konstatovat, že je projekt neutrální k jednotlivým horizontálním principům. 

16.1 Podpora rovných příležitostí a nediskriminace 

Projekt má neutrální až mírně pozitivní vliv na horizontální princip "Podpora rovných příležitostí 
a nediskriminace". 

Žadatel prostudoval dostupné informační zdroje zabývající se problematikou rovných příležitostí. 
Žadatel se touto problematikou neustále zabývá s cílem, aby složení jeho pracovníků bylo vyrovnané 
a nebyla bezdůvodně upřednostňována žádná skupina. 

Žadatel a všichni relevantní pracovníci se seznámili s příslušnými materiály upravující problematiku 
rovných příležitostí. Projekt je v plném souladu s problematikou rovných příležitostí. Dopady projektu 
na naplňování principu však není možné kvantifikovat. 

16.2 Podpora rovnosti mezi muži a ženami 

Projekt má neutrální až mírně pozitivní vliv na horizontální princip "Podpora rovnosti mezi muži 
a ženami". 

Žadatel realizuje postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Veškeré procesy a činnosti 
města Bílina jsou plně v souladu s principy rovných příležitostí. Účastníci a účastnice projektu budou 
průběžně informováni, že v rámci projektu jsou uplatňovány rovné příležitosti a zároveň, že mají 
možnost předkládat návrhy či stížnost, pokud by narazili na jakýkoliv projev diskriminace, a tyto budou 
následně řešeny. 

Celková koncepce projektu bude klást důraz na respektování horizontálních témat. Účastníci projektu 
budou dostatečně poučeni o tomto principu tak, aby došlo k jeho důkladnému zakomponování 
do řešení projektu. Dopady projektu na naplňování principu však není možné kvantifikovat. 

16.3 Udržitelný rozvoj 

Projekt je neutrální k horizontálnímu principu "Udržitelný rozvoj". Dopady projektu na naplňování 
principu není možné kvantifikovat. 

 



 

 

    Strana 64 z 81 

 

17 Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

17.1 Shrnuté zajištění udržitelnosti 

Udržitelnost projektu bude z hlediska finančního, administrativního a provozního řešena interními 
zdroji žadatele. Co se týče vlastnických práv nebo jiných práv v období udržitelnosti, žadatel 
předpokládá, že budou tyto zajištěny rovněž městem Bílina. 

17.2 Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti realizace projektu 

Vzhledem k investiční náročnosti projektu je finanční příspěvek nutnou podmínkou řešení projektu 
proto, aby byla zajištěna komplexní ochrana a bezpečnost dotčených IS města Bílina  souladu se 
standardy zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 

17.3 Realizace projektu při neschválení dotace 

V případě nepřidělení finančního příspěvku by projekt nebyl realizován buď vůbec, nebo v případě 
schválení a přidělení rozpočtových prostředků města by došlo k výraznému omezení jeho rozsahu. 
Tento by byl stanoven s ohledem na finanční možnosti, priority a bezpečnostní opatření města 
ve vztahu k jednotlivým IS a k plnění ustanovení zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. 

17.4 Popis zajištění udržitelnosti projektu 

17.4.1 Udržitelnost projektu v provozní oblasti 

Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných 
pracovníků jak ze strany příjemce, tak především ze strany účastníků projektu a dodavatele řešení 
projektu a jeho jednotlivých částí. 

Příjemce má sestavený kvalitní realizační tým, který má s realizací obdobných projektů dlouhodobé 
zkušenosti. Podrobný popis jednotlivých kvalifikovaných pracovníků realizačního týmu je uveden 
v kapitole 7 Studie proveditelnosti. Vzhledem k tomu, že tým je sestaven zejména z interních 
zaměstnanců příjemce, lze předpokládat, že personální složení týmu zůstane zachováno a výstupy 
projektu budou nadále udržovány ve stejném nebo minimálně většinově obdobném složení 
provozního týmu. 

Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade pořízených technologií 
tak, aby pořízené řešení bylo schopno poskytovat plánované služby, včetně pokrytí potřebných SW 
licencí. Veškerý upgrade jak HW, tak SW bude na stejné či vyšší úrovni, než původně nakoupený. 

Veškeré HW vybavení i SW řešení projektu bude pořízeno a zůstane v majetku příjemce po celou 
dobu udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem a údržbou 
těchto zařízení. 

Veškeré náklady spojené s provozem aplikačního i HW vybavení budou financovány z rozpočtu 
příjemce. Při pořizování nového HW i SW vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání 
veřejných zakázek dle platné legislativní úpravy pro zadávání veřejných zakázek. 
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17.4.2 Udržitelnost projektu ve finanční oblasti 

Jak je uvedeno ve Finanční analýze projektu, předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy. 
Investiční fáze bude financována z dotace z IROP a finančních prostředků příjemce, resp. státu, 
provozní fáze pak z rozpočtu příjemce (město Bílina). 

Město Bílina počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu 
na zajištění udržitelnosti tohoto projektu. 

17.4.3 Udržitelnost projektu v administrativní oblasti 

Město Bílina je subjektem veřejné správy, byl zřízen zákonem a zrušen může být pouze změnou 
zákona (tato legislativní změna se nepředpokládá). 

Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu město Bílina jako příjemce 
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18 Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu 

Předmětem projektu je realizace technických opatření dle zákona o kybernetické bezpečnosti 
vedoucích k ochraně a zabezpečení informačních systémů města Bílina. 

V rámci projektu se předpokládá realizace 1 výběrového řízení na hlavní aktivity projektu: 

 VŘ 0001 – Dodávka a implementace nástrojů kybernetické bezpečnosti v rámci 
MěÚ Bílina 

Pro stanovení cen do rozpočtu projektu byl realizován cenový průzkum trhu. V rámci průzkumu trhu 
byly osloveny společnosti: ANECT, a.s.,O2 Česká republika, AutoCont a.s., TTC Telekomunikace, 
s.r.o., COMPAREX CZ, s.r.o., ALEF NULA a.s., VERTIX, s.r.o., Net-systém s.r.o., SODAT s.r.o., 
Servodata a.s., Safetica Technologies, s.r.o, VUMS DataCom, spol. s r.o. Z oslovených společností 
zaslaly své nabídky pouze společnost ANECT, a.s., a to pouze na část dodávka a implementace 
nástroje pro monitoring sítě MěÚ Bílina. Dále společnost O2 Česká republika a.s., která zaslala 
cenovou nabídku na čtyři poptávané části, vyjma L2 IPS. A společnost VUMS DataCom, spol. s r.o., 
která zaslala nabídku pouze na L2 IPS. 

Výsledná cena do rozpočtu projektu byla stanovena jako průměr obdržených nabídek na nástroj 
pro monitoring sítě MěÚ Bílina. V případě ostatních nástrojů byla použita cena společností O2 Česká 
republika a.s. a VUMS DataCom, spol. s r.o. 

Z pohledu stanovení ceny do rozpočtu projektu byl kromě dodávky poptáván také provoz řešení 
po době 60 měsíců. Ročně je celková částka na provoz pořízených technologií přibližně 2 603 600 Kč 
vč. DPH. 

Výsledky průzkumu trhu jsou uvedeny na následující stránce. 
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Tabulka č. 26 – Vyhodnocení průzkumu trhu nástroje monitoring sítě 
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Tabulka č. 27 – Vyhodnocení průzkumu trhu nástroje Mobile Device Management 

 

Tabulka č. 28 – Vyhodnocení průzkumu trhu nástroje na ochranu dat souborovým šifrováním 
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Tabulka č. 29 – Vyhodnocení průzkumu trhu nástroje Data Loss Prevention 
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Tabulka č. 30 – Vyhodnocení průzkumu trhu nástroje L2 - IPS 
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19 Stavební řízení 

Není pro projekt relevantní. 
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20 Finanční analýza 

Celkové výdaje projektu plánované v předinvestiční (přípravné) a investiční (realizační) fázi projektu 
(období 06/2017 – 06/2019) jsou odhadovány ve výši 4 659 897,00 Kč s DPH. Z toho celkové 
způsobilé výdaje projektu činí 4 659 897,00 Kč s DPH. Uvedená částka zahrnuje hodnoty jak 
pro hlavní, tak i pro vedlejší aktivity projektu. 

V rámci hlavních aktivit projektu bude pořízena příslušná infrastruktura (HW, SW, licence). 
Z vedlejších aktivit bude financována publicita projektu, zpracování studie proveditelnosti, zpracování 
zadávacích podmínek k veřejné zakázce a realizace veřejné zakázky. 

Převážná část z celkových způsobilých výdajů – 4 274 997,00 Kč vč. DPH, tj. 91,74 %, tvoří 
investiční výdaje na hlavní aktivity projektu (SW / HW), zbylých 8,26 % (částka 384 900,00 Kč 
vč. DPH) tvoří náklady na vedlejší aktivity projektu, které zahrnují povinnou publicitu, zpracování 
studie proveditelnosti, organizace VŘ Tímto žadatel splňuje kritérium přijatelnosti projektu, 
tj. nepřekračuje povolený limit 15 % celkových způsobilých výdajů projektu na vedlejší aktivity 
projektu. 

Celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 4 659 897,00 Kč s DPH budou spolufinancovány z: 

 85 % ze zdrojů Evropské unie – 3 960 912,45 Kč, 

 5 % ze státního rozpočtu – 232 994,85 Kč, 

 10 % z vlastních zdrojů žadatele / příjemce – 465 989,7 Kč. 

20.1 Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu 

Rozpočet projektu zahrnuje následující položky: 

 Dodávka a implementace nástrojů kybernetické bezpečnosti (HW, SW) – DLP, L2 IPS, Device 
Mobile Management, Monitoring sítě, šifrování dat 

 Zpracování Studie proveditelnosti 

 Realizace VŘ 

 Povinná publicita projektu 
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20.2 Podrobný položkový rozpočet projektu 

Kód Název Částka celkem Aktivita Výběrové řízení 

1 Celkové výdaje 4 659 897,00 - - 

1.1 Celkové způsobilé výdaje 4 659 897,00 - - 

1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 4 274 997,00 - - 

1.1.1.1 Pořízení majetku 4 274 997,00 - - 

1.1.1.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku 36 300,00 - - 

1.1.1.1.1.1 HW - tokeny 36 300,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.2 Pořízení drobného nehmotného majetku - - - 

1.1.1.1.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 456 763,00 - - 

1.1.1.1.3.1 Sondy HW část 120 994,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.3.2 Kolektor HW část 211 744,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.3.3 HW L2 IPS 124 025,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.4 
Pořízení dlouhodobého nehmotného 
majetku 

3 781 934,00 
  

1.1.1.1.4.1 Dodávka monitoring sítě 221 430,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.4.2 Sondy SW část 114 950,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.4.3 Kolektor SW část 417 444,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.4.4 Modul ADS 302 500,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.4.5 Modul APM 151 250,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.4.6 Dodávka Mobile Device Management 204 490,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.4.7 Licence Mobile Device Management 411 400,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.4.8 Dodávka DLP 254 100,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.4.9 Licence DLP 1 088 093,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.4.10 Dodávka šifrování 60 500,00 Hlavní VŘ 0001 
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Kód Název Částka celkem Aktivita Výběrové řízení 

1.1.1.1.4.11 Licence šifrování 125 840,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.4.12 Dodávka L2 IPS 193 600,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.1.1.4.13 Licence L2 IPS 236 337,00 Hlavní VŘ 0001 

1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 384 900,00 - - 

1.1.2.1 Nákupy služeb 379 900,00 - - 

1.1.2.1.1 
Pořízení služeb bezprostředně souvisejících 
s realizací projektu 

379 900,00 - - 

1.1.2.1.1.1 Zpracování Studie proveditelnosti 229 900,00 Vedlejší objednávka 

1.1.2.1.1.2 Realizace VŘ 150 000,00 Vedlejší objednávka 

1.1.2.1.2 Stavební úpravy - - - 

1.1.2.2 Publicita projektu 5 000,00 - - 

1.1.2.2.1 Povinná publicita 5 000,00 Vedlejší objednávka 

1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje - - - 

Tabulka č. 31 − Položky rozpočtu projektu 
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20.3 Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech 

Investice bude plně hrazena z finančních prostředků žadatele s ex-post profinancováním 90 % 
způsobilých výdajů. Provozní fáze předpokládá převážně maintenance a technickou podporu celého 
řešení projektu (HW a SW). Období udržitelnosti je kalkulováno na 60 měsíců dle harmonogramu 
projektu. Náklady provozní fáze budou hrazeny z rozpočtu příjemce a jsou kalkulovány na dobu 
udržitelnosti projektu, tzn. v délce pěti let. Na základě průzkumu trhu činí celkové náklady na provoz 
po dobu 60 měsíců 2 603 600 Kč vč. DPH. 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Investice 0 0 4 274 997 0 0 0 0 0 

Provoz 0 0 260 360 520 720 520 720 520 720 520 720 260 360 

Celkem 0 0 4 535 357 520 720 520 720 520 720 520 720 260 360 

Tabulka č. 32 - Kalkulace nákladů v investiční a provozní fázi projektu 

Vzhledem k charakteru projektu jsou všechny náklady považovány za fixní. V provozní fázi nebudou 
vznikat žádné výnosy. Náklady provozní fáze budou kryty z rozpočtu příjemce. 

20.4 Vyhodnocení plánu cash-flow 

20.4.1 Vyhodnocení plánu cash-flow 

Operační 
cash-flow 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Příjmy z 
provozu (tržby) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady 
projektu 

229 900 155 000 4 274 997 0 0 0 0 0 

Investiční 0 0 4 274 997 0 0 0 0 0 

Neinvestiční 229 900 155 000 0 0 0 0 0 0 

Provozní 
náklady 

0 0 260 360 520 720 520 720 520 720 520 720 260 360 

Celkem výdaje 229 900 155 000 4 535 357 520 720 520 720 520 720 520 720 260 360 

Roční cash 
flow 

- 229 900 - 155 000 - 4 535 357 - 520 720 - 520 720 - 520 720 - 520 720 - 260 360 

Tabulka č. 33 - Operační cash-flow 

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 příjemce a z dotace. Likvidita je dále podpořena uváženým navržením 
harmonogramu s dostatečným prostorem na realizaci aktivit projektu. 

20.4.2 Zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků 
a způsob překlenutí 

Vzhledem k výsledku operačního cash-flow (negativní cash-flow v průběhu celé realizace i provozu 
projektu) bude investiční část projektu předfinancována z rozpočtu žadatele a dále částečně 



 

 

    Strana 76 z 81 

 

proplacena z dotace v rámci IROP v rozsahu 90 % uznatelných nákladů (výsledný příspěvek 
na realizační část ze strany příjemce bude ve výši 10 % uznatelných nákladů). Provozní fáze bude 
pak plně hrazena z rozpočtu příjemce. 

V přehledu finančního cash-flow je zohledněn předpoklad průběžného proplácení vynaložených 
investičních nákladů, který zajistí neutrální cash-flow. 

Finanční cash-
flow 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Příjmy - rozpočet 
žadatele 

22 990 15 500 687 859,70 520 720 520 720 520 720 520 720 260 360 

Příjmy - dotace 
IROP 

0 0 3 960 912,45 0 0 0 0 0 

Příjmy - státní 
rozpočet 

0 0 232 994,85 0 0 0 0 0 

Příjmy z provozu 
(tržby) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem příjmy 22 990 15 500 4 881 767 520 720 520 720 520 720 520 720 260 360 

Náklady projektu 229 900 155 000 4 274 997 0 0 0 0 0 

Investiční 0 0 4 274 997 0 0 0 0 0 

Neinvestiční 229 900 155 000 0 0 0 0 0 0 

Provozní náklady 0 0 260 360 520 720 520 720 520 720 520 720 260 360 

Celkem výdaje 229 900 155 000 4 535 357 520 720 520 720 520 720 520 720 260 360 

Roční cash flow - 206 910 - 139 500 346 410 0 0 0 0 0 

Tabulka č. 34 - Finanční cash-flow 

20.5 Výsledky finanční analýzy 

Projekt negeneruje žádné příjmy, tudíž se z finančního hlediska jedná o nenávratnou investici. Cílem 
projektu ale není přímé generování zisku, nýbrž veřejná služba. Hodnota investice je vyjádřena 
především její užitností pro cílové skupiny, kterými jsou pracovníci městského úřadu Bílina, občané 
a podnikatelé. 

Popis přínosů realizace projektu po jednotlivých beneficientech je součástí kapitoly 4.2 Popis cílových 
skupin a kapitoly 4.3 Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 
a podporovaných aktivit. 
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21 Seznam zkratek 

Zkratka / pojem Vysvětlení zkratky / pojmu 

CBA Cost–Benefit analýza (Analýza nákladů a přínosů) 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

FA Finanční analýza 

HW Hardware 

ICT Informační a komunikační technologie 

IKT Informační a komunikační technologie 

IP Investiční priorita 

IROP Integrovaný regionální operační program 

IS Informační systém 

ISOUI Informační systém o utajovaných informacích 

ISVS Informační systém veřejné správy 

ISZS Informační systém základních služeb 

IT Informační technologie 

KB Kybernetická bezpečnost 

KII Kritická informační infrastruktura 

KS Komunikační systém 

LAN Lokální síť 

MěÚ Městský úřad 

PO Prioritní osa 

SR Státní rozpočet 

SW Software 

TO Technické opatření 

VIS Významný informační systém 

VŘ Výběrové řízení 

ZoKB Zákon o kybernetické bezpečnosti 
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