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Seznam zkratek

AIS
ASW
BI
BPEL
BPMN
CAF
CMS
CRM
ČR
ČSN
ČSÚ
DMVS
Draft
ERP

agendový informační systém
aplikační software
Business intelligence – jsou technologie a postupy k integraci a agregaci souborů dat za cílem
získání informací pro lepší řízení organizace
Business Process Execution Language – standardizovaný jazyk k automatizaci organizačních
procesů v prostředí implementované informační architektury založené na službách SOA
Business Process Modeling Notation – je standardizovanou notací k modelování organizačních
procesů
Common Assessment Framework - Společný hodnotící rámec - je modelem jakosti, vycházejícím
z modelu EFQM, specificky zjednodušený pro veřejnou správu
centrální místo služeb
Customer relationship management – Řízení vztahů se zákazníky Česká republika

Česká technická norma
Český statistický úřad
digitální mapa veřejné správy
návrh, koncept
Enterprise Resource Planning - je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství
procesů souvisejících s produkčními činnostmi organizace. Typicky se jedná o procesní podporu
služeb, logistiku, distribuci, správu majetku, rozpočet, fakturaci, a účetnictví.
ESB
Enterprise Service Bus – technologie k propojování jednotlivých softwarových subsystémů na
základě otevřených standardů SOA
ESOA
Enterprise SOA – Organizační SOA, tj. informační architektura založená na SOA pro organizace
se sjednoceným pojmenováním služeb
eSpSl
Elektronická spisová služba
EU
Evropská unie
Hot-Line „horká linka“ – kontakt na servisní pracoviště
HW
Hardware ‐ fyzicky existující technické vybavení počítače
HZS
hasičský záchranný systém
ICT
Informační a komunikační technologie
IOP
Integrovaný operační program
IP v 6
Internetový protokol verze 6 – nová verze protokolu pro mezisíťový přenos paketů umožňující daleko
rozsáhlejší adresaci síťových objektů – takzvaný „Internet věcí (Internet of Things)“
IS
informační systém
ISDS
informační systém datových schránek
ISVS
informační systém veřejné správy
IT
Informační technologie
J2EE
Java 2 Enterprise Edition, Podniková verze jazyku Java, je programovacím jazykem pro velké
aplikace a zároveň platformou pro jejich tvorbu
KIVS
komunikační infrastruktura veřejné správy
LAN
Local area network – lokální (místní) počítačová síť
MAN
Metropolitan Area Network – metropolitní počítačová síť
MěU
Městský úřad
MV ČR Ministerstvo vnitra ČR
NGÚ
Negarantované úložiště
OKST
Odbor kancelář starosty a tajemníka
OP LZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
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ORP
PO
POO
PVS
RM
ROB
ROS
RPP
RU
RUIAN
SA
SLA
SOA

Obec s rozšířenou působností
Příspěvková organizace
Příspěvková organizace obce
portál veřejné správy
rada města
registr obyvatel
registr osob
registr práv a povinností
prostor v slaboproudém rozvaděči typu rack pro fyzickou instalaci zařízení, např. serveru
registr územní identifikace, adres a nemovitostí
smart administration - efektivní veřejná správa
service level agreement
Service oriented architecture – přístup k integraci informačních technologií pomocí takzvaných
webových služeb sdružovaných do vyšších integrovaných služeb sloučených k podpoře
organizačních procesů
SP
Studie proveditelnosti
SPS
Spisová služba
SW
Software – programové vybavení počítače
TB / GB terabyte / gigabyte - jednotka množství dat v informatice
TC
Technologické centrum
TC C
Centrální technologické centrum – část CMS zajišťující společné služby pro TC K a TC ORP
TC K
Technologické centrum kraje
TC ORP Technologické centrum obce s rozšířenou působností
UPD
uzemní projektová dokumentace
Upgrade výměna výrobku za novější verzi téhož produktu
UPS
Uninterruptible Power Supply (Source) – nepřerušitelný zdroj energie
VIÚ
vnitřní integrace úřadu
VS
veřejná správa
XML
eXtensible Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk je obecným značkovacím jazykem pro
vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a typy dat
ZM
zastupitelstvo města
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1. Úvod
V rámci předkládaného projektu budou pokryty oblasti odpovídající I., II. a III. části výzvy č. 06
IOP.
Studie proveditelnosti je rozdělena na dvě části:
•

„Technologické centrum ORP Kopřivnice včetně elektronické spisové služby ve správním
obvodu ORP“ (I. a II. část výzvy č. 06 IOP)

•

„Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností“ (III. část výzvy č. 06 IOP)

Tento dokument je Studii proveditelnosti, která v zásadě tvoří co nejkompletnější a koherentní popis
projektu „Vnitřní integrace úřadu ORP Kopřivnice“, a stává se tak jedním z hlavních informačních
zdrojů pro zdůvodnění a kladné hodnocení projektu.
Projektový záměr vnitřní integrace a rozšiřování informačních systémů za použití informačních a
komunikačních technologii byl schválen radou Města Kopřivnice usnesením č. 3316/2009 ze dne
24.11.2009 pod názvem „Realizace strategie implementace eGovernmentu v Obci Kopřivnice – Vnitřní
integrace úřadu ve vazbě na centrální projekty VS“.
Studie proveditelnosti obsahuje část:
•

Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností spočívající ve sjednocení
pracovního počítačového prostředí úřadu, včetně zajištění vazeb vůči Základním registrům
veřejné správy

1.1.

Základní informace k projektu

Název:

Vnitřní integrace úřadu ORP Kopřivnice (dále jen VIU)

Garant projektu:

Obec s rozšířenou působností Kopřivnice prostřednictvím MěÚ Kopřivnice

Lokalita:

Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Kopřivnice

Doba realizace:

od 8/2010 až 6/2011 (tj. 11 měsíců)

Doba udržitelnosti:

do 1. 7. 2016 (tj. 60 měsíců)

Rozpočet projektu:

1.217.400 Kč (včetně DPH)

1.2.

Účel, pro který je Studie proveditelnosti zpracována a k jakému datu

Studie proveditelnosti pro tento projekt byla vypracována jako jedna z povinných příloh žádosti o
dotaci v rámci výzvy IOP č. 06 - „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ a navazuje na dokument
„Analýzy aktuálního stavu vnitřního chodu Městského úřadu Kopřivnice ve vazbě na využívání ICT“,
který je přílohou této studie.
Studie byla zpracována v období březen až duben 2010 za účelem:
•

specifikace záměru vnitřní integrace úřadu ORP Kopřivnice z hlediska stávajícího stavu ICT i
jeho budoucího vývoje,

•

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

•

prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu,
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•

prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti,

•

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

•

optimálního řízení projektu a stanovení koncepce dalšího rozvoje IS ORP Kopřivnice ve vazbě
na IS obcí ve správním území ORP

Závěry SP a souhlas s realizací projektu byl přijat usnesení RM č. 3655/2010 ze dne 23. 3. 2010
– „Realizace projektu Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Kopřivnice“.

1.3.

Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby

Název organizace:

Město Kopřivnice

Název organizace:

Obec s rozšířenou působností Kopřivnice

Adresa:

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice

Číslo účtu:

1767241349/0800

Kontaktní spojení:

posta@koprivnice.cz

Telefonní spojení:

556 879 411

Oficiální portál:

www.koprivnice.cz

Statutární zástupce:

Ing. Josef Jalůvka, starosta města

Manažer projektu (pracovník odpovědný za administraci):
Ing. Radek Harabiš, vedoucí oddělení informatiky
Telefon:

556 879 495

E-mail:

radek.harabis@koprivnice.cz

1.4.

Investor

Název organizace:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

Adresa:

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Statutární zástupce:

Ing. Josef Jalůvka, starosta města

1.5.

Cílové skupiny projektu

Cílová skupina projektu definuje přesný a detailní soupis jednotlivých subjektů, které budou z projektu
profitovat. Jedná se o:
•

Obec s rozšířenou působností Kopřivnice (dále jen ORP) jakožto žadatel, předkladatel a
garant realizace projektu
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•

Městský úřad Kopřivnice jako provozovatel portálových služeb a majoritní konzument eGON
služeb,

•

Příspěvkové organizace zřízené Městem Kopřivnice (dále jen PO), které nejsou zakládané dle
obchodního zákoníku, jakožto účastníci procesu probíhajících v působnosti žadatele v oblasti
ekonomiky a správy aktiv obecně

•

Obce ve správním obvodu ORP (dále jen obce) jakožto účastníci procesu probíhajících
v působnosti žadatele a konzumenti eGON služeb

•

občané a podnikatelé jakožto konzumenti portálových služeb

•

stát jakožto správce ISZR a distributor dat ISVS, a zároveň konzument eGON služeb
poskytovaných ORP Kopřivnice.
Obrázek 1: eGON jako symbol elektronizace veřejné správy

2.

Rekapitulace výsledků studie

2.1.

Manažerský souhrn – stručný obsah, výsledky a závěry jednotlivých
kapitol

Rekapitulace výsledků studie tvoří manažerský souhrn celkového koncepce projektu VIU. Stručně
rekapituluje jednotlivé kapitoly, určuje směrodatné závěry studie proveditelnosti, stanovuje výpočet
ekonomických ukazatelů a zhodnocení variant. Jsou zde také uvedena nejpodstatnější rizika projektu
včetně způsobů jejich eliminace.
Rozsah a obsah studie proveditelnosti je dán závaznou osnovou, která je Přílohou č. 1 Příručky pro
žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2,
oblast intervence 2.1, „ Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“.
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V Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.u dokumentu je představen předkladatel a garant projektového
záměru vnitřní integrace úřadu Kopřivnice, definován samotný projektový záměr a uvedeny cílové
skupiny projektu.
Kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je zaměřena na informace o vývoji projektu, jeho
strategickém rámci a klíčových aktivitách díky kterým má být dosaženo cílů. V kapitole jsou také
podrobně popsány jednotlivé varianty řešení, etapizace celého projektu a jsou zde uvedeny
návaznosti na další celostátní a regionální projekty.
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je zpracována s ohledem na cílové skupiny tak, aby tyto skupiny
cíleně a efektivně oslovila a zároveň byla plně v souladu s požadavky dotačního titulu. Toho lze
docílit, pokud projekt bude využívat všech čtyř základních marketingových nástrojů:
•

Nabídka produktů a služeb k uspokojení potřeb klienta (např. dostupnost eGON služeb)

•

Stanovení přiměřené ceny pro konzumenty služeb (např. úspora nákladů na zpracování dat
na straně partnerů)

•

Propagace služeb nejlépe prostřednictvím vlastních produktů (např. na portálu obce)

•

Distribuce služeb k zákazníkovi (např. internetem, zasíláním notifikačních SMS nebo e-mailů)

Podle cílového segmentu zákazníků lze poskytované služby rozdělit na interní (kde jsou primárním
zákazníkem zaměstnanci městského úřadu) a externí (kde jsou primárními zákazníky PO, obce ve
správním obvodu, stát, občané a další organizace v regionu).
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. vyžadovaly vytvoření analýzy současného stavu vnitřního chodu
úřadu, která vznikla jako samostatný dokument.
Kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. popisuje umístění projektu, stav stávající technické
infrastruktury a dopad projektu na životní prostředí.
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. představuje vlastní koncept řešení projektu z pohledu jeho
jednotlivých komponent a provádí vymezení v budoucnu poskytovaných služeb. Koncept řešení VIU
znázorňuje níže uvedené schéma.
Na technický koncept navazuje kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. popisující organizační
model jak pro etapu implementační, tak pro etapu provozní (období udržitelnosti projektu), a definuje
opatření nutná k realizaci projektu.
Obsazení projektového týmu a požadavky na kvalifikaci a kompetence jednotlivých osob je detailně
uvedeno v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..
Dále je proveden Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. projektu, který je rozdělen do 3 základních na
sobě technicky, finančně a časově nezávislých etap.
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. prokázala v porovnání s nulovou variantou schopnost
realizovatelnosti a společenskou efektivnost (dle všech spočtených hodnot se jedná o společensky
velmi přínosný projekt). Posuzovány byly vůči sobě 2 varianty, varianta nulová s variantou realizační,
které se přímo odrážejí ve výši vyčíslitelných ekonomických přínosů.
Kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. identifikuje rizika v jednotlivých fázích projektu s návrhem
jejich eliminace. Rizika neznamenají omezení, ale zvýšení nároků na řízení a přípravu koncepce
projektu.
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. se zabývá institucionální, finanční s provozní rovinou projektu.
S ohledem na charakter projektu, jehož primárním cílem není generovat příjmy, ale zpřístupnit
občanům veřejnou správu, je třeba zvážit důležitost a vypovídací schopnost ukazatelů uváděných
v této kapitole, a posoudit, zda je u takového projektu smysluplné hodnotit finanční toky.
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Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je zaměřena na shrnutí výsledků formou vyjádření se k
realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu a doporučení dalšího postupu.
Na základě uvedených skutečností, a s ohledem na smysl projektu a jeho celospolečenský pozitivní
vliv jej

DOPORUČUJEME

k realizaci a poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu.

Obrázek 2: Vizualizace projektu z pohledu IS MěÚ

3.

Současný stav a historie projektu

3.1.

Strategie a cíle

Informační a komunikační technologie hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy
a rozvoje regionu. Základní strategický rámec projektu vnitřní integrace úřadu Kopřivnice vychází ze
stanovené strategie efektivní veřejné správy dané dokumentem „Efektivní veřejná správa a přátelské
veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015“, který byl přijat vládou
usnesením č. 757 v červnu 2007 (dále jen Strategie SA).
Cílem Strategie SA je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných
služeb s využitím finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Aby takto náročný proces byl
úspěšný, je nutno na veřejnou správu pohlížet jako na ucelený systém, jehož jednotlivé prvky jsou sice

STUDIE PROVEDITELNOSTI – ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH - ORP KOPŘIVNICE
VÝZVA Č. 06 – KONTINUÁLNÍ
PRIORITNÍ OSA: 2; OBLAST PODPORY 2.1

Stránka 11 z 67

důležité samy o sobě, ale zároveň se vzájemně ovlivňují. Jedná se o šest níže uvedených základních
prvků (pilířů) veřejné správy:
•

Legislativa

•

Organizace

•

Úředník

•

Technologie

•

Občan

•

Finance
Obrázek 3: Hexagon veřejné správy

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

3.1.1.

Strategie projektu

Strategie předkládaného projektu „Vnitřní integrace úřadu ORP Kopřivnice“ vychází z výše zmíněné
Strategii SA a její globální cíl „Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje
informační společnosti“, a byla dále rozpracována s ohledem na:
•

výše zmíněnou Strategii SA a její specifické cíle:
o zajistit adekvátní využívání ICT tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat OVM a byl
umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v ISZR
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o zlepšení vertikální i horizontální komunikace veřejné správy a zajistit podmínky pro
spolupráci různých úrovni VS
o prosazovat eGovernment s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným
službám prostřednictvím sítě Internet a optimalizovat interní procesy VS s využitím ICT
•

„Integrovaný operační program na období 2007-2013“ schválený evropskou komisí v prosinci
2007, zejména jeho specifické cíle prioritní osy 2. - „Zavádění ICT v územní veřejné správě“,
oblast intervence 2.1 – „Zavádění ICT v územní veřejné správě“

•

specifické cíle výzvy č. 06 z IOP pro projekty TC, kterými je jednak zvýšení úrovně služeb
elektronické veřejné správy na místní a regionální úrovni, a zároveň snížení administrativní
zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru

•

jednotlivé specifické cíle definované ve Strategii rozvoje služeb pro Informační společnost
v ČR na období 2008-2012 (oblast eGovernmentu) schválenou usnesením vlády č. 854
v červenci 2008

3.1.2.

Cíle projektu

Cílem projektu je umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné
správy vůči veřejnosti, zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu, což v reálu znamená
•

analyzovat stav současného systému řízení úřadu, navrhnout a realizovat jeho úpravy tak, aby
bylo s ohledem k velikosti úřadu dosaženo cílového stavu, tedy zajistit optimální způsob
fungování úřadu, prezentaci služeb vůči veřejnosti, řízení změn ve struktuře úřadu,
managementu řízení a spolupráci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů
přístupu k eGON službám

•

integrovat všechny existující SW komponenty do TC a zajistit jejich vzájemnou provázanost a
sjednocení či propojení jednotlivých aplikací optimálně do jednoho informačního systému

•

provést upgrade stávajících SW komponent nebo nákup chybějících SW komponent pro
optimalizaci řízení chodu úřadu a schopnost zveřejnění maximálního množství informací o
činnosti úřadu občanům a institucím

•

připravit vlastní agendové informační systémy žadatele na komunikaci se základními registry
prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám

•

provést integraci SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci

•

provést optimalizaci rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných
žadatelem, včetně řešení bezpečných a transparentních přístupů

•

zajistit úpravy ICT komponent nebo uceleného řešení tak, aby vytvářely efektivní podporu
procesů probíhajících v rámci působností žadatele

•

prezentovat poskytované služby prostřednictvím portálu

Globálním cílem projektu je tedy optimalizace informačního a procesního systému územně
samosprávního celku Kopřivnice tak, aby fungoval efektivně a byl tzv. eGON ready (tj. on-line
zdrojem kvalitních informací pro základní registry).
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Obrázek 4: Vizualizace cíle projektu

3.2.

Informace o vývoji projektu a o jeho současném stavu

Podstatným vstupem pro vývoj projektu jsou výsledky průzkumu projektových záměrů provedeného
MV ČR v roce 2008, kdy byly osloveny obce a kraje s dotazem na jejich potřeby týkající se
elektronizace veřejné správy a jejich aktuální záměry v oblasti budování a rozvoje IS. Analýzou byly
identifikovány hlavní projektové směry, nalezení konsenzu mezi jednotlivými úrovněmi samospráv a
navržení jednotlivých typových projektů, které jsou předmětem výzev IOP, oblast podpory 2.1 –
“Zavádění ICT v územní veřejné správě”.
Městský úřad Kopřivnice se projektem vnitřní integrace začal zabývat v loňském roku v souvislosti
s výzvou č.04 z IOP, která však byla na základě požadavků z řad potenciálních žadatelů (tj. ORP obcí
a krajů) zrušena.
Přijetí zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech sebou přineslo zvýšení poptávky po sjednocení
procesních systémů vedoucích k odstranění územních disparit v oblasti ICT.
S ohledem na informaci OSF o plánované - nové výzvě na TC, provedlo město přípravu na úrovni
organizace a v oblasti finanční a technologické.
Příprava projektu na úrovni organizace, tj. žadatele, spočívala mimo vlastních procesních a
organizačních opatření zohledňujících stávající personální základnu, také v detailním průzkumu
vlastního stavu ICT a marketingovém průzkumu poptávky po službách a potřebách zaměstnanců
úřadu. Zjištěné skutečnosti byly důkladně zanalyzovány a rozděleny do oblastí, které budou řešeny
samostatnými, logicky na sebe navazujícími projekty.
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•

Procesní oblast se zaměřením na ekonomiku bude řešena projektem v rámci výzvy č.53 z OP
LZZ

•

Oblast řízení lidských zdrojů bude řešena projektem v rámci výzvy č.57 z OP LZZ

•

Oblast technologické infrastruktury a služeb v území bude řešena dvěma samostatnými
navazujícími projekty rámci výzvy č. 06 z IOP. Konkrétně se jedná o:
o projekt „Technologické centrum ORP Kopřivnice včetně elektronické spisové služby ve
správním obvodu ORP”
o a tento předkládaný projekt “ Vnitřní integrace úřadu ORP Kopřivnice”
Obrázek 5: Synergický efekt realizovaných projektů

Jedním z podstatných závěrů zmíněné analýzy je to, že současná ICT infrastruktura Města Kopřivnice
neposkytuje požadované prostředky pro dlouhodobé poskytování služeb dle konceptu eGovernmentu.
Proto je nutné upravit a dovybavit ICT komponenty do uceleného řešení dle procesů probíhajících
v rámci působnosti žadatele (např. např. elektronizace výkonu agend a příprava agendových IS na
integraci s ISZR)
Finanční příprava spočívala v alokaci dostatečného objemu finančních prostředků, které zajistí
spolufinancování plánovaných projektů jak v implementační tak v provozní fází, minimálně po dobu
udržitelnosti toho-kterého projektu.
Předkládaný projekt bude realizován na základě:
•

Záměr budování Technologického centra ORP Kopřivnice včetně elektronické spisové služby
byl schválen radou Města Kopřivnice usnesením č. 3316/2009 ze dne 24. 11. 2009 pod
názvem „Vnitřní integrace úřadu“

•

Usnesení RM č. 3655/2010 ze dne 23. 3. 2010 – „Vnitřní integrace úřadu“
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V současné době se projekt nachází v přípravné fázi.
Obrázek 6: Potřebnost projektu z různých úhlů pohledu

3.2.1.

Současný stav systému řízení organizační struktury

Systém řízení organizace není na úřadě řešen jednotně. Přístupová práva se vedou pro jednotlivé IS
resp. aplikace vždy samostatně. Nejrozšířenější je IS Radnice VERA, který obsahuje nástroj
„Struktura úřadu“ a „Správa uživatelů“. Neřeší 100% pokrytí zaměstnanců úřadu, ale pouze uživatele
IS. Pro přístupy k serverům, jejich adresářům a souborům se oprávnění nastavuje v LDAP na Samba
serveru. Ekonomické agendy IS Gordic využívají vlastní nástroj na řízení přístupů. Neprovázaný je i
Personální systém (GORDIC) a docházkový systém (RON System).

3.2.2.

Současný stav systému řízení zdrojů

Pro městský úřad je zpracován nástroj na řízení kvality (model CAF). Využívá se rovněž
benchmarking mezi úřady. V případě lidských zdrojů je měření prováděno na datech z vyvolávacího
systému (implementováno pro správní a dopravně správní evidence) na základě počtu zpracovaných
tiketů (tj. obsloužených občanů). Z oblasti dalších zdrojů je zájem o sledování vydaných rozhodnutí
anebo plánování vytíženosti např. služebních vozidel. Tyto oblasti se v současné době se sledují jen
částečně, ale neřídí se. Sledují se počty odvolání a stížností v rámci běžné statistiky úřadu.
Veličiny pro výkonnost, kvalitu a efektivitu nejsou nastaveny.

3.2.3.

Systém řízení služeb

Katalog služeb je v gesci MV ČR. Je potřeba vytvořit lokální katalog služeb a připravit lokální IS na
napojení do centrálního katalogu služeb.
Pro integraci back office se využívá aplikace „helpdesk“ (ADVICE.CZ)
Integrace agendových systémů je postavena na základním informačním systému IS Radnice VERA.
Ostatní aplikace jsou na tomto systému většinou nezávislé.
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Workflow je na MěÚ implementován jenom částečně ve Spisové službě (spíš jako informace o stavu
dokumentu). Oběh digitální formy dokumentu nebyl zatím zaveden. Vyžaduje se doplnění skenovací
linky.

3.2.4.

Současný stav vnější integrace systému

Vnější integrace používaného informačního systému na MěÚ Kopřivnice není zatím řešena formou
webových služeb. V současné době se využívají webové služby pro CzechPOINT. Pomocí webových
služeb lze napojit jakýkoliv další externí systém včetně centrálních systémů – jako RŽP, centrální
registry apod. Pro budoucí napojení zejména na centrální registry lze využít i některý z dostupných
vývojových nástrojů pro integraci resp. využít nástroje nabízené dodavatelem základního informačního
systému.
Tabulka 1: Přehled vnější integrace – provozované moduly centrálních systémů
Název – agenda

Dodavatel

ePUSA

MVČR

Czech POINT

MVČR

PolTel

MVČR

eTesty

MDČR

Centrální registr řidičů

MDČR

Evidence zemědělského podnikatele

MZČR

Vodoprávní evidence

MZČR

eVPE - Editor vodoprávní evidence

MZČR

IS správních evidencí a registr vozidel

MVČR

Oknouze/Okslužby

MPSV

Registr živnostenského podnikání

MPO ČR

Registrovaná elektronická pošta

ČP

3.2.5.

Míra podpory

Současný stav klíčových DB systému

Databáze pracovníků je vedena nekoncentrovaně v několika databázích (LDAP, IS Radnice,
docházkový systém, personalistika, lokální aplikace)

3.3.

Charakteristika projektu
(základní údaje o projektu, lokalitě, účel projektu, klíčové aktivity, rozsah, předpokládané
výstupy, očekávané přínosy, objektivně ověřitelné indikátory)

3.3.1.

Základní údaje o projektu

Název projektu: Vnitřní integrace obce s rozšířenou působností Kopřivnice
Název organizace:

Obec s rozšířenou působností Kopřivnice prostřednictvím MěÚ Kopřivnice
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Lokalita:

Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Kopřivnice

Doba realizace:

od 8/2010 až 6/2011 (tj. 11 měsíců)

Doba udržitelnosti:

do 1. 7. 2016 (tj. 60 měsíců)

Rozpočet projektu:

1.217.400,- Kč (včetně DPH)

Podrobnější informace již byly uvedeny v rámci bodu 1.1. až 1.5.

3.3.2.

Lokalita projektu

Místem realizace projektu je v případě TC Obec Kopřivnice. V rámci členění používaném EU se
jedná o:
•

NUTS II – CZ05 - Severovýchod

•

NUTS III – CZ053 - Moravskoslezský kraj

•

NUTS IV – CZ0533 – Nový Jičín

•

NUTS V – 577731 - Obec Kopřivnice
Obrázek 7: Umístění obce v rámci ČR

3.3.3.

Účel projektu

Předkládaný projekt řeší problematiku „kultivace“ vnitřního systému chodu úřadu, zejména SW
komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, které
budou po zavedení eGovernmentu ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči Základním
registrům, zejména Registru práv a povinností.
Projekt bude rovněž podporovat práci úředníků a zaměstnanců úřadů sjednocením jejich pracovního
počítačového prostředí a také postupnou standardizací procesů a agend vykonávaných v působnosti
ORP Kopřivnice.
Účelem projektu je tedy :
•

zajistit schopnost vzájemné komunikace mezi Základními registry a lokálním ICT systémem

•

elektronizovat činnosti (agend, služeb) veřejné správy s možností řešit lokální odlišnosti

•

standardizovat popis životních situací s možností řešit lokální odlišnosti
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•

definovat členění pracovních pozic a ve vazbě na personalistiku, práva a povinnosti a
probíhající změny

•

zpracovat model doporučené organizační struktury

•

vytvořit kvalitní systém řízení uživatelských oprávnění k funkcím používaných informačních
systémů

•

zajistit možnost hodnocení efektivity vykonávaných činností

•

svázat potřebné objekty systému – realizovat vazbu mezi těmito objekty
Obrázek 8: Vizualizace účelu projektu

3.3.4.

Klíčové aktivity

Klíčovými aktivitami projektu jsou následující kroky:
•

projektový záměr, jeho schválení odpovědnými orgány města, zjištění zájmu obcí správního
území o přistoupení k projektu

•

vypracování studie proveditelnosti a její schválení radou města

•

podání žádosti o poskytnutí dotace

•

výběrové řízení na dodavatele SW a technologických komponent potřebných pro vlastní
integraci

•

výběrové řízení na dodavatele ASW a technologických komponent, jejichž výčet je uveden
v kapitole 5

•

instalace a implementace technologických komponent pro integraci na centrální projekty,
zejména o integraci s:
o IS OK Nouze
o IS RŽP
o ISZR
o PVS

•

integrace všech SW komponent do uceleného systému spočívající v nasazení nových modulů
o Výčet integračních SW komponent je uveden v kapitole 7. Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů.
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•

implementace a realizace „ekonomiky“ na území města spočívající v implementaci nových
technologii:
o XML rozhraní pro komunikaci ekonomických agend ve formátu ISDOC

•

ověřovací (testovací) provoz SW komponent

•

školení koncových uživatelů a administrátorů IT

•

realizace připojení k eGON službám

•

ověřovací (testovací) provoz eGON služeb

•

realizace vlastního portálového řešení spočívající v:
o vytvoření elektronického katalogu služeb a jeho zveřejnění na portálu obce s vazbou na
tzv. křižovatku formulářů
o formulářová řešení životních situací (příjem a zpracování formulářů s podporou
vytěžování/automatického zpracování dat)
o objednávkový systém (rezervace termínu návštěvy na vybraných pracovištích úřadu)

•

realizaci portálu občana, který umožní elektronickou komunikaci občana s úřadem
v minimálním rozsahu služeb:
o přístup k objednávkovému systému přes internet
o autorizovaný přístup k elektronickým formulářům s možnosti jejich podání a automatického
předání konkrétnímu úředníkovi
o přehled aktuálního stavu svých požadavků a náhled na jejich historii
o v rámci některých agend možnost vyřízení požadavku bez nutnosti návštěvy úřadu (změna
četnosti a výše místního poplatku, aktualizace osobních údajů)
o zasílání notifikací formou SMS nebo e-mailem

•

ověřovací (testovací) provoz portálových služeb

•

rutinní provoz

•

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

•

obnova technologických a SW komponent po vypršení doby udržitelnosti projektu
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Obrázek 9: Grafické schéma návaznosti klíčových aktivit projektu

3.3.5.

Rozsah projektu

Rozsah projektu koresponduje se stěžejními informacemi uvedenými v přecházejících kapitolách.
Syntézou těchto informací získáme přesný rozsah projektu, který zároveň vypovídá o potřebnosti jeho
realizace a přínosům vzhledem k cílům uvedeným ve výzvě.
Tabulka 2: Rekapitulace rozsahu projektu

Kdo projekt realizuje

Obec s rozšířenou působností Kopřivnice prostřednictvím MěÚ
Kopřivnice

Kde se projekt realizuje

Území Města Kopřivnice

od 8/2010 do 6/2011
•
Město Kopřivnice a jeho příspěvkové organizace
•
občané a podnikatelé ve správním obvodu ORP
Pro koho/komu je projekt určen
•
ostatní orgány VS
(cílové skupiny projektu)
•
stát
Kdy bude projekt realizován

•

umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit
transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti,

Cíl projektu

•

zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu
optimalizovat informační a procesní systém územně
samosprávního celku Kopřivnice tak, aby fungoval
efektivně a byl tzv. eGON ready (tj. on-line zdrojem
kvalitních informací pro základní registry)
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•

Rozsah řešení a klíčové aktivity

Legislativní a normativní rámec
projektu

Způsob financování projektu

•

připravit agendový IS žadatele na komunikaci se
základními registry
integrace SW komponent pro výkon agend a jejich

•

elektronizaci
dovybavení potřebným SW komponenty a upgrade

•

stávajících
optimalizace rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění

agend vykonávaných žadatelem
•
zajištění úpravy ICT komponent či uceleného řešení dle
procesů probíhajících v rámci působností žadatele
• prezentace poskytovaných služeb prostřednictvím
portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy
• dokumenty Strategie SA v programovém období 20072015 a Strategie rozvoje služeb pro IS
• znění Výzvy č. 06 IOP a její závazné přílohy
• zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech veřejné
správy
• zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
• dílčí zákony, kterými se úřad řídí při výkonu svých
agend
•
•

z 85% ze SF EU v rámci IOP prioritní osa 2.,
z 15 % z veřejných prostředků (vlastní rozpočet města)

Protože se jedná o projekt řešený, financovaný a určený pro veřejný sektor, je možné jeho
rozsah znázornit z pohledu logických rámců, které odpovídají jednotlivým vrcholům Hexagonu
veřejné správy, jak je uvedeno na obrázku.
Obrázek 10: Rozsah projektu z pohledu pokrytí pilířů Hexagonu veřejné správy
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3.3.6.

Předpokládané výstupy

Základní výstupy projektu lze pro přehlednost rozdělit do 2 základních logických oblastí, na hmotné a
nehmotné výstupy. Předkladatel projektu si je vědom, že po dobu trvání projektu, včetně minimálně
5leté doby udržitelnosti musí být níže uvedené výstupy v jeho vlastnictví.
Hmotné výstupy projektu vzejdou z výběrového řízení na dodávku SW a dalších integračních
komponent. Výčet poptávaného SW a komponent je uveden v kapitole 7
Nehmotné výstupy projektu budou:
•

Studie proveditelnosti

•

licence ASW a integračních komponent pro potřeby MěÚ

•

licence ASW pro potřeby PO ORP Kopřivnice (zejména účetnictví, rozpočet, a aktiva obecně)

•

dokumentace k pořízeným a provozovaným ASW

•

smlouvy s dodavateli

•

distribuce eGON služeb

•

distribuce dat a služeb navázaných přes CMS (integrace s TC K)

•

distribuce dat do/z ISZR prostřednictvím KIVS

•

provoz vlastního portálu

3.3.7.

Očekávané přínosy

Očekávané přínosy projektu jsou dány jednak strategickými materiály (např. Strategie SA), jednak
ověřitelnými identifikátory, a jednak vycházejí z výsledků a závěrů provedené Analýzy aktuálního
stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT.
Nejdůležitější očekávané přínosy
•

Optimálně fungující vnitřní systém úřadu

•

zajištění připravenosti ICT žadatele na součinnost se základními registry

•

optimálně nastavené ICT podporující logicky realizované procesy v organizaci

•

zajištění snížení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT a její optimální a efektivní
správa.
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Obrázek 11: Vizualizace přínosů v kontextu eGovernmentu

3.3.8.

Objektivně ověřitelné indikátory projektu

K vyhodnocení projektu z věcného hlediska bude mimo jiné sloužit monitorovací indikátor výstupů,
k jejichž plnění se předkladatel projektu zavazuje.

Tabulka 3: Objektivně ověřitelné indikátory projektu

Kód nár.
číselníku

15.01.19

Indikátor
Počet úřadu s provedenou integrací ICT Æ
• počet úřadů, u nichž byla provedena
úprava vnitřního prostředí ICT pro naplnění
nutné vazby na Základní registry
• vnitřní integrace všech SW komponent do
jednoho uceleného informačního celku

Měrná
jednotka

Hodnota
2010

Hodnota 2015
(cíl projektu)

1

0

1

Jelikož jde o velmi subjektivně uchopitelný indikátor, upřesňuje žadatel plnění indikátorů těmito třemi
oblastmi:
Oblast A) Systém aktualizace vazeb je funkční, zahrnuje vlastní evidence a předání aktuálních
dat centru spočívající v:
•

aktualizaci vazeb (agenda – pracovní pozice – odpovědný zaměstnanec – charakteristika
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výkonu agendy – přiřazení rolí),
•

systémovém vytváření přehledu výše uvedených vazeb a zpřístupnění informační služby,
která umožní prezentaci prostřednictvím internetu

•

existenci elektronické datové služby umožňující pracovat s přehledem vazeb, dostupná z
externích systémů a způsobem umožňujícím dálkový přístup, zejména pro občany

•

integraci všech SW komponent v rámci Technologického centra a zajištění jejich komplexních
integrací ve vazbě na konkrétní podmínky

Oblast B) Využívané komponenty ICT úřadu budou upraveny a zmodernizovány dle potřeb
procesů probíhajících v rámci zajištění působností vykonávaných žadatelem což obnáší:
•

aktualizaci vazeb (agenda – charakteristika výkonu agendy – zmapování procesu – pozice v
procesu - využívání konkrétního segmentu integrovaného systému ICT – výkon agendy v
procesním modelu)

•

prostřednictvím ICT vytvořit optimální podmínky pro výkon jednotlivých agend a zajištění
procesů probíhajících v rámci zajištění působností vykonávaných žadatelem.

•

integraci všech SW komponent v rámci Technologického centra a zajištění jejich komplexní
integraci ve vazbě na konkrétní podmínky

Oblast C) Vlastní systém ICT úřadu je připraven ke komunikaci se Základními registry, a to
prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám pomocí:
•

optimalizace vztahu Informační systém datových schránek – vlastní elektronická spisová
služba – provedena modernizace prostřednictvím zavedení standardních elektronických
formulářů pro vstupy (podání občanů či institucí) a výstupy (rozhodnutí orgánu veřejné moci)

•

nastavení uceleného a jednotného systému autorizace, identifikace a autentizace úředníků dle
jejich rolí při výkonu konkrétní agendy (resp. působnosti)

•

systému ICT úřadu, který bude upraven tak, aby byl připraven na komunikaci s Portálem
veřejné správy

•

systému ICT úřadu, který bude upraven tak, aby byl připraven na komunikaci se Základními
registry pro výkon agendových rolí jako Editor referenčních údajů

Těchto dílčích indikátorů lze dosáhnout právě realizací podporovaných (uznatelných) aktivit, které jsou
uvedeny v kapitole Klíčové aktivity projektu.

Příloha
•

3.4.

Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT.

Varianty řešení

Varianty řešení uvedené v této kapitole jsou zvažovány v širších aspektech. Pro zjednodušené
rozhodování o zvolení optimální varianty byla provedena SWOT analýza stávajícího stavu a
vydefinovány limitující faktory projektu.
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Tabulka 4: Výsledky SWOT analýzy
Silné stránky (S)
Využití ICT pro zvýšení efektivity je v centru
S1 pozornosti

Vnitřní aspekty

S2
S3

Manažerský styl řízení a vedení ORP
Jasně definované kompetence

Příznivý trend rozpočtu pro podporované
S4 projektové aktivity

S5

Příznivé legislativní podmínky

Slabé stránky (W)
W1

Papírový dokument představuje jistotu,
nedůvěra v elektronickou formu
komunikace

W2

Značný podíl papírových dokumentů na
celkové agendě

W3

Rezervy v podpoře klíčových procesů
prostředky ICT

W4

Chybí soustavné vzdělávání uživatelů
v ICT

W5

Nízká informovanost o možnostech
eGovernment

W6

Nedostatečné možnosti výměny
dokumentů v elektronické podobě mezi
institucemi

W7

Nutnost počátečních investic

W8

Nutnost koordinovat řešení s dalšími
subjekty

Příležitosti (O)

Hrozby (T)

Vnější aspekty

Možnost získat kofinancování z fondů EU
O1

T1

Archivace papírových dokumentů
zejména nároky na skladovací prostor

Značné posílení finančních prostředků EU
O2 pro ICT

T2

Odchody klíčových pracovníků a ztráta
jejich znalostí

O3

T3

Zakonzervování současného stavu a
neschopnost vyhovět budoucím
legislativním a organizačním změnám

Existence dostupných webových služeb
O4 státu a regionálních institucí

T4

Využít rámec vládní koncepce a legislativy

O5
O6

Probíhají státní vzdělávací programy v ICT
Vyšší připravenost pro další projekty
z hlediska technického i personálního

T5
T6

Nízká informovanost o možnostech ICT

Nečekané a bezkoncepční legislativní
změny
Přecenění sil a nesplnitelné očekávání

Limitující faktory jsou takové, které omezují realizaci projektu, ovlivňují ho a mají zásadní dopad na
projekt jako celek.
•

Legislativní požadavky

•

Povinné služby požadované od TC

•

Rozvoj technologie – očekávané trendy a metody v rámci ICT.

•

Ekonomické podmínky:
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o množství peněz v rozpočtu města, výnosy a poplatky.
o makroekonomická stabilita země.
o inflace a její trendy
•

Finanční možnosti
o výše, struktura a vývoj majetku organizace
o vývoj rozpočtové skladby
o investiční politika

•

(ne)zájem zaměstnanců úřadu o elektronizaci a zautomatizování procesů

3.4.1.

Nulová varianta řešení

Pod pojmem nulová varianta se rozumí nepřistoupení k realizaci projektu za daných podmínek. Jedná
se o variantu, kdy by se zamýšlená investice v daných podmínkách nerealizovala. Veškeré případné
organizační problémy a finanční zatížení investora a provozovatele by odpadly. Veškeré benefity
nulové varianty by se rovnaly nule. Náklady nulové varianty můžeme definovat jako újmy z
nerealizování investice.
Tabulka 5: Hodnocení nulové varianty
Pro

Proti

Není nutná realizace projektu a s tím Nejsou naplněny příležitosti
spojená alokace kapacit
Město ponese náklady na vybudování infrastruktury
bez finanční podpory
Slabé stránky nejsou eliminovány
Konzervování stavu je v rozporu se strategickými
záměry
okolních
organizací
VS,
zejména
Moravskoslezského krajského úřadu
Nejsou realizovány definované přínosy projektu
Není modernizována územní správa
Veřejnost nemůže využívat komfortu z elektronizace
státní správy

Vzhledem ke stávajícím i budoucím legislativním mantinelům však není možné opustit myšlenku
projektu obecně. Ani při zvolení nulové varianty se předkladatel a partneři projektu nezbaví nároků,
které na ně jsou kladeny v souvislosti s elektronizací veřejné správy.

STUDIE PROVEDITELNOSTI – ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH - ORP KOPŘIVNICE
VÝZVA Č. 06 – KONTINUÁLNÍ
PRIORITNÍ OSA: 2; OBLAST PODPORY 2.1

Stránka 27 z 67

Tabulka 6: Povinnosti předkladatele projektu a ostatních konzumentů služeb při nulové variantě
Povinnosti ORP

Povinnosti ostatních organizací

Vlastními financemi zajistit rozvoj ICT v Vlastními financemi zajistit rozvoj ICT v organizaci
území správního obvodu
Nutnost naplnění legislativních potřeb

Nutnost naplnění legislativních potřeb

U nulové varianty výrazně převyšují negativa nad pozitivy a je zřejmé, že připuštění možnosti
nerealizování projektového záměru by v konečném důsledku vedlo ke ztrátě plánovaných přínosů.
Nulová varianta se proto nedoporučuje ať už z legislativních důvodů (zákon o základních registrech),
neposkytování eGON služeb, ale i z důvodů následných přílišných finančních nároků na rozpočet
participujících subjektů.

3.4.2.

Varianta řešení VIU s využitím stávajících SW kapacit

V této variantě je zvažována realizace projektu za pomocí stávajícího SW pořízeném z dřívějších
investic. V zásadě lze uvažovat o dvou variantách:
•

Komplexní využití stávajícího SW a HW komponent

•

Částečné využití SW licencí a HW prvků

Přesný výčet ASW a provozovaných modulů je uveden v “Analýze aktuálního stavu vnitřního
chodu Městského úřadu Kopřivnice ve vazbě na využívání ICT”, která je Přílohou č.XY této
studie, a z pohledu logických oblastí také v kapitole 3

3.4.2.1. Popis stávajících SW kapacit
Tabulka 7: Hodnocení stávající SW kapacit pro VIU
Pro
Žádné výdaje ORP, byť pouze finanční
spoluúčast ve výši 15%

Proti
HW bude nutno obnovit z prostředků města před
koncem doby udržitelnosti

Není nutné vyčlenění kapacit pro přípravu,
realizaci a udržení projektu
Žádné nároky na splnění podmínek výzvy

Stávající vybavení nemá dostatečný výkon k udržení
požadovaných služeb

Optimalizace HW již bude provedena
v rámci výstavby Technologického centra

Přetíženost – stávající hardware a software není
připraven poskytovat služby v daném rozsahu

Zachování provedených investic

Současná SW infrastruktura ORP Kopřivnice je roztříštěná a nedisponuje funkcionalitou potřebnou pro
integrace s centrálními projekty (zejména s Registrem práv a povinností) a pro přístup k eGON
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službám. Z toho důvodu variantu provozu pouze se stávajícím SW a HW vybavením
nedoporučujeme. Je nutné provést upgrade a dopořízení potřebného HW a SW, které by svými
parametry pokrylo předpokládané potřeby.

3.4.2.2. Popis HW a SW, který je možno využít jako základ VIU
Pro realizaci projektu je možné alespoň částečně využít stávajících SW licencí a HW prvků, které jsou
taxativně uvedeny v kapitole 3
S ohledem na nedostatečnost elektronizace procesů doporučujeme upgrade stávajícího SW,
obnovu ICT komponent a pořízení SW pro dosud neelektronizované agendy (činnosti úřadu)
splňující nároky na poskytované služby optimálně do jednoho uceleného IS.

3.5. Etapy projektu
Pro všechny výše uvedené zvažované varianty řešení platí společný harmonogram projektu, který je
členěný na:
•

I. etapa: přípravná fáze zahrnující zpracování studie proveditelnosti, výběr doporučené
varianty řešení, specifikaci zadávací dokumentace a samotné výběrové řízení;

•

II. etapa: investiční fáze spočívající v realizaci samotného projektu, zahrnující implementaci
jednotlivých agendových systémů včetně školení administrátorů, zaškolení uživatelů,
implementace integračních komponentů a šestiměsíčního testovacího provozu;

•

III. etapa: provozní fáze, respektive ostrý provoz po dobu udržitelnosti projektu (tj. po dobu 5
let od přechodu do ostrého provozu).
Obrázek 12: Grafické znázornění etapizace projektu

3.6. Návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP a OP LZZ
Předkládaný projekt má přímou vazbu další projekty realizované z IOP a OP LZZ.

Vazba na podřízené projekty
Podřízeným projektem je myšlen takový projekt, kterému realizace projektu TC zvýší přidanou
hodnotu, a naopak nerealizací projektu TC nebude „primární“ projekt ohrožen (tj. nerealizovatelný).
Jedná se o projekty:
•

Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy-výzva č.53 z OP LZZ.

V rámci výzvy jsou podporovány projekty zaměřené na hodnocení kvality služeb (CAF), projektové
řízení, procesní řízení, strategické plánování a koncepci rozvoje, ekonomické procesy a finanční
pánování, vzdělávání v těchto oblastech. Realizátorem projektu je ORP. Projekt byl přijat k
realizaci a v současné době se očekává vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
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•

Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě - výzva č. 57 z OP LZZ.

Podporuje systém vzdělávání zaměstnanců, metodiky řízení, optimalizací řízení, rozvoj lidských
zdrojů. Realizátorem projektu je ORP. V současné době se čeká na vyjádření řídícího orgánu, zda
bude projekt přijat k realizaci.

Obrázek 13: Synergie výzev

Vazba na nadřízené projekty
Nadřízeným projektem je myšlen takový projekt, kterým je realizace projektu VIU přímo ovlivněna, a
naopak nerealizací projektu VIU může být přidaná hodnota “sekundárního” projektu snížena. Jedná se
o projekt:
•

Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích - výzva č. 08 z IOP.

Realizátorem projektu je v tomto případě Moravskoslezský kraj. Projekt je v přípravné fázi. V jeho
rámci bude řešena návaznost eGON služeb na TC kraje.

4.

Analýza poptávky a koncepce marketingu

Analýza poptávky je podkladem pro marketingovou strategii a marketingový mix kdy se na základě
zjištěných skutečností popíše koncepční odbyt. V případě veřejných statků a služeb je nutné se
zabývat otázkou, pro koho je služba určena, jaký problém tomuto subjektu (vy)řeší, v jakém rozsahu a
po jakou dobu bude o tuto službu zájem, jakým způsobem zvýšit využívání takovéhoto výstupu, jak
zajistit informovanost o existenci této služby.

4.1.

Analytická část

Pro poptávku po eGON službách je tedy třeba vědět, kdo bude cílovou skupinou, tj. příjemcem služeb.
Mezi klíčové konzumenty služeb patří:
•

Zaměstnanci MěÚ Kopřivnice

•

zřizované a zakládané organizace Města Kopřivnice
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•

Moravskoslezský kraj

•

občané

•

podnikatelé

•

stát prostřednictvím distribuovaných řešení (např. základní registry)

•

další zatím nespecifikované subjekty

4.1.1.

Analýza poptávky výstupů projektu

Analýza poptávky výstupů je charakterizována jednak samotnou výzvou (podporované aktivity),
jednak výsledkem dotazníkové šetření mezi zaměstnanci městského úřadu:
•

nastavení pravidel pro autorizaci, identifikaci a autentizaci konkrétního úředníka

•

propojení agendových systémů a základních registrů, a distribuci potřebných dat do území

•

integrovat Informační systém datových schránek s agendovými systémy prostřednictvím
spisových služeb

•

zajistit transparentní provoz agendových systémů a jejich vertikální integraci v rámci celého
systému, včetně harmonizace workflow

•

zajistit zvýšení adaptibility systému a odolnosti vůči změnám vazeb agendových systémů

•

provádět monitoring užívání služeb a kontrolu kvality jejich dodávky

•

další interní služby poskytované pro zajištění provozu Městského úřadu Kopřivnice

•

externí služby podporující elektronickou komunikaci občana s úřadem (formulářová řešení)

4.1.2.

Definice nabídky výstupů projektu

Nabídka výstupů je definována jednak samotnou výzvou (viz typový projekt VIU, str. 3), jednak
vychází z technických, ekonomických a finančních možností předkladatele projektu a v nemalé míře je
ovlivněna také legislativním prostředím veřejné správy.

Výstupy projektu pokrývat:
•

Integraci s CMS prostřednictvím sítě KIVS

•

zavedení systému na řízení oprávnění pro aplikace

•

implementace formulářů
o interní oběh (dovolenky, cestovní příkazy, předkládací materiály RM a ZM atd.)
o externí – pro občany (žádost o granty, příspěvky, apod.)

•

workflow systém (v kombinaci s formuláři)

•

meta systém (metadata)

•

integrovaný rozpočtový proces pro všechny zřizované organizace města pokrývající účetnictví,
rozpočet a správu aktív

•

provoz vlastních AIS

•

provoz vlastního portálu se službami CzechPOINT@home

•

provoz eGON služeb v souvislosti se základními registry
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4.2.

Návrhová koncepční část

4.2.1.

Marketingová strategie

Účelem marketingové strategie je popsat jakým způsobem je reálné dosáhnout výše uvedených cílů
pro definované skupiny zákazníků. Podle cílového segmentu zákazníků lze služby poskytované v
rámci TC rozdělit na interní (kde je primárním zákazníkem Městský úřad Kopřivnice) a externí (kde
jsou primárními zákazníky PO, stát, občané a další organizace v regionu).
Interní služby a aplikace:
•

Interní databázový server

•

Aplikační server

•

AIS samosprávy připravené na komunikaci s ISZR

•

Elektronizace agend vykonávaných v rámci působnosti ORP

•

Optimalizace rolí jednotlivých uživatelů ICT při vykonávání těchto agend

•

Standardizace procesů probíhajících v rámci působnosti žadatele

•

Integrace funkcí CzechPOINT@office

•

a další služby dle potřeby

Externí služby a aplikace :
•

aplikačního servis PO v oblasti ekonomiky a správy aktiv obecně

•

přístup k eGON službám Æ integrace na centrální projekty, zejména ZR

•

portálové služby ve vazbě na PVS

•

portálové služby do území Æ CzechPOINT@home (portál občana)

4.2.2.

Marketingový mix

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a
komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu“.
(Definice marketingového mixu dle Philipa Kotlera a Garyho Armstronga).
Obrázek 14: Schéma Marketingového mixu dle R.Bordenema
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Obsahuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu.
Tyto kroky jsou rozděleny do čtyř proměnných:
•

produkt (služba) - uspokojuje požadavky zákazníka – kvalitní veřejná správa a dostupné
elektronické služby

•

cena - hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává (služba poskytuje) – u
služeb eGovernment bude pro externí uživatele zpravidla zdarma

•

místo - jak se bude produkt prodávat (služba nabízet), včetně distribučních cest, jejich
dostupnosti, atd.

•

propagace - jak se spotřebitel (konzument služby) o produktu dozví.

4.2.2.1. Produkt (služba)
Produktem (službou) je sada definovaných služeb pro definovaný „zákaznický“ segment. Služby
budou detailněji popsány v dokumentu „Analýza vnitřní integrace systému“. Výsledkem vnitřní
integrace úřadu je naplnění základního požadavku – přehled práv a povinností úřadu a jejich
kompetence práva a povinnosti naplnit. Tato služba je produktem vůči všem vnitřním i vnějším
„zákazníkům“. Vedlejšími produktem je efektivita systému, úspora času jednotlivých zákaznických
skupin efektivita systému
V případě poskytování služeb cílovým zákazníkům – občanům, budou pravidla pro jejich poskytování
a garantování zveřejněna prostřednictvím dostupných informačních zdrojů, souvisejících s jejich
poskytováním. Udržitelnost celé infrastruktury a architektury řešení je minimálně po dobu udržitelnosti
projektu.

4.2.2.2. Cena
Předpokladem je poskytování elektronických služeb pro veřejnost do území zdarma. Návratnost
projektu je definována uspořenými časovými náklady jak na straně úřadu, tak na straně cílových
skupin, klientů úřadu.

Podmínkou pro čerpání dotace je neziskovost projektu. To znamená, že pokud by v budoucnu
byla stanovena úhrada za poskytování služeb, nesmí být tato cena vyšší než provozní náklady
dané služby.

4.2.2.3. Místo – marketingová logistika
Projekt bude realizován v prostorách Městského úřadu Kopřivnice. Projekt VIU je plánován za účelem
poskytování služeb různým skupinám tak, jak je popsáno v předchozích kapitolách.
Jde především o tyto skupiny:
•

Městský úřad

•

ORP a jeho příspěvkové organizace

•

Krajský úřad

•

Stát

•

Občané a podnikatelé

•

Další organizace v území ORP

4.2.2.4. Propagace (publicita)
Účelem propagace je získat zájem u potencionálního clienta o elektronické služby územně
samosprávného celku ORP Kopřivnice. Propagace služeb TC Kopřivnice je zaměřena na následující
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zákaznické skupiny:
•

Zaměstnanci a zejména vedení městského úřadu

•

příspěvkové organizace ORP

•

občané a podnikatelé

•

další organizace na území ORP

•

krajský úřad

•

stát

•

EU (primárně z důvodu čerpání dotace na zprovoznění TC ORP)
Tabulka 9: Propagace projektu z pohledu cílových subjektů
Subjekt

Způsoby propagace
Interní jednání, meetingy, workshopy - kde budou předávány
aktuální informace o službách TC ORP, o jejich rozšiřování atd.
Komplexní dokumentace ve formě směrnic a návodů.

ORP a její městský úřad

Účast na školeních
Intranet

Příspěvkové Organizace

osobní jednání cílené na konkrétní obce a organizace - kde
budou prezentovány aktuální informace o službách a SW,
infrastruktuře a o možnostech jejího rozšiřování, apod.
webový portál - obsahující základní informace o TC ORP
včetně nabízených služeb
webový portál ORP a webový portál kraje - obsahující základní
informace o službách ORP, včetně nabízených služeb formou
reklamy.

Moravskoslezský kraj

Krajský tisk – informace o eGON službách
presentace na jednáních - kde budou předávány aktuální
informace o ASW, eGON službách a jejich rozšiřování apod.

Informace prostřednictvím portálu ORP, na úřední desce, na
přepážkách
úřadu.
Podnikatelé, živnostníci, investoři
Tiskoviny
Webový portál ORP - zveřejnění vybrané informace zaměřené
na občany (např. dostupnost a spolehlivost služeb
CzechPOINT@home, včetně ICT podpory řešení životních
situací, apod.).
Občanská veřejnost

Tiskoviny
rezentace a aktivní účast na konferencích a odborných
seminářích za účelem prosazování myšlenek budování TC.
Prosazování vize budování a rozšiřování TC ORP
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v návaznostech na TC K, CMS atd.

Stát

Vykazování činnosti ve vztahu k projektu, monitorovací hlášení
o projektu apod.

EU

čerpání dotace - provádění informačních a propagačních
opatření

Kromě vlastní propagace produktu je třeba dodržet pravidla publicity definovaná čl. 9 nařízení
Komise (ES) č.1828/2006, což znamená, že bude zajištěno označení všech připojených míst
informacemi o projektu a jeho financování s využitím fondů EU. Písemné výstupy a prezentace
budou opatřeny symbolem Evropské unie a informací o finanční spoluúčasti Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a
prohlášením Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.

Obrázek 15: Možný návrh informačního opatření

5.

Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti

5.1.

Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek potřebných
k provozování služeb

V této části projektu se neočekávají žádné hmotné dodávky. Všechny vstupy budou nehmotného
charakteru v podobě softwaru a souvisejících služeb (implementace, školení, technická podpora).
Navrhovaný postup nasazení jednotlivých SW:
•

Jednotná organizační struktura – rozšíření funkcí
o Dostupnost – SW pro zajištění správy identit. V současnosti je tato oblast řešena
samostatně v rámci provozovaných IS. V rámci městského bude nasazena v dubnu 2010
aplikace.
o Substituce - Kvalita je na požadované úrovni. Aplikace JOS tímto nahrazuje v rámci TP
agendy Struktura úřadu.
o Míra rizika – nízká. Aplikace bude součástí stabilního městského IS
o Cena pořízení 208.000,- včetně DPH (licence, implementace, školení)

•

Sklady
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o Dostupnost - agenda je dostupná ve stávajícím městském IS. Její plné nasazení se plánuje
v roku 2010
o Substituce - integrování do stávajícího městského informačního systému je
bezproblémové. Nahrazení agendou jiného IS by způsobilo problémy v provázanosti na
agendu Evidence majetku
o Kvalita - je na požadované úrovni (bezporuchový a bezproblémový provoz testovaný na
jiných úřadech)
o Míra rizika – nízká. Aplikace bude součástí stabilního městského IS
o Cena pořízení 115.000,- včetně DPH (licence, implementace, školení)
•

Fakturace
o Dostupnost - agenda je dostupná ve stávajícím městském IS. Její plné nasazení se plánuje
v roku 2010
o Substituce - integrování do stávajícího městského informačního systému je
bezproblémové. může doplnit fakturu o elektronický podpis a v kombinaci s kvalifikovanými
certifikačními autoritami i snadno tak ověřovat původ faktury. Elektronickou fakturu pak lze
snadno odeslat e-mailem, vystavit na Internetu nebo přenést na datovém médiu.
o Kvalita - je na požadované úrovni (bezporuchový a bezproblémový provoz fungující na
jiných úřadech)
o Míra rizika – nízká. Aplikace bude součástí stabilního městského IS
o Cena pořízení 141.000,- včetně DPH (licence, implementace, školení)

•

Fakturace ve formátu ISDOC
o Dostupnost - agenda je dostupná ve stávajícím městském IS. Její plné nasazení se plánuje
v roku 2010
o Substituce - integrování do stávajícího městského informačního systému je
bezproblémové. Nahrazení agendou jiného IS by způsobilo problémy v provázanosti na
agendu Fakturace. Kvalita - je na požadované úrovni (bezporuchový a bezproblémový
provoz fungující na jiných úřadech)
o Míra rizika – nízká. Aplikace bude součástí stabilního městského IS

•

Export z IS Radnice VERA do účetnictví IS GORDIC WIN
o Cena pořízení 105.000,- včetně DPH (licence, implementace, školení)

•

Export z IS Radnice VERA do účetnictví IS GORDIC WIN
o Dostupnost - požaduje se zvolení rozhraní, přes které by se exportovali data zejména
z příjmů a výdajů IS Radnice VERA do IS GORDIC WIN. Oba IS jsou dostupné na MěÚ.
Její plné nasazení se plánuje v roku 2010
o Substituce - Kvalita je na požadované úrovni.
o Míra rizika – střední. Jedná se o propojení dvou nezávislých informačních systémů. Hrozí
riziko vzájemné komunikace.
o Cena pořízení 128.000,- včetně DPH (licence, implementace, školení)

•

Import do účetnictví
o Dostupnost - požaduje se zvolení rozhraní, přes které by se importovali data zejména
z příjmů a výdajů IS Radnice VERA do IS GORDIC WIN. Oba IS jsou dostupné na MěÚ.
Její plné nasazení se plánuje v roku 2010.
o Substituce - Kvalita je na požadované úrovni.
o Míra rizika – střední. Jedná se o propojení dvou nezávislých informačních systémů. Hrozí
riziko vzájemné komunikace.
o Cena pořízení 120.000,- včetně DPH (licence, implementace, školení)
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•

Odpisy majetku
o Dostupnost - agenda je dostupná ve stávajícím městském IS. Její plné nasazení se plánuje
od roku 2011
o Substituce - integrování do stávajícího městského informačního systému je
bezproblémové. Nahrazení agendou jiného IS by způsobilo problémy v provázanosti na
agendu Evidence majetku a následně exportu do účetnictví
o Kvalita - je na požadované úrovni (bezporuchový a bezproblémový provoz testovaný na
jiných úřadech)
o Míra rizika – nízká. Aplikace bude součástí stabilního městského IS
o Cena pořízení 143.000,- včetně DPH (licence, implementace, školení)

•

Rozhraní na základní registry
o Dostupnost - agenda je dostupná ve stávajícím městském IS. Požaduje se zvolení rozhraní
na základní registry. Její plné nasazení se plánuje v roku 2012
o Substituce - Kvalita bude na požadované úrovni. O nahrazení jiným systémem se
neuvažuje vzhledem k využívání komplexního městského IS
o Míra rizika – střední. Jedná se o propojení dvou nezávislých informačních systémů. Hrozí
riziko vzájemné komunikace.
o Cena pořízení 257.000,- včetně DPH (licence, implementace, školení)

5.2.

Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy

S odkazem na § 18 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů, bude projekt realizován formou zakázky malého rozsahu dle podmínek stanovených
v Příloze č. 7 Výzvy č. 06 IOP – „LIMITY A PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č.
137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH“ a v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek na Městském úřadě Kopřivnice“ schválených RM. Budování VIU ORP bude vzhledem k výši
zakázky a dle zákona č. 137/2006 Sb., o Veřejných zakázkách, realizována formou podlimitní veřejné
zakázky.

Veřejná zakázka - VIU ORP Kopřivnice
Předmět zakázky
Předmětem zakázky realizace vnitřní integrace úřadu.
Popis předmětu zakázky
Komodita 1.
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení agend městského informačního systému:
•

Skladové hospodářství

•

Fakturace

•

Fakturace ve formátu ISDOC

•

Export z IS Radnice VERA do účetnictví IS GORDIC WIN

•

Odpisy majetku

•

Jednotná organizační struktura – rozšíření funkcí
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•

Rozhraní na základní registry

včetně implementace s plnou kompatibilitou s informačním systémem RADNICE
Komodita 2.
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení agend městského informačního systému:
• Import do účetnictví IS GORDIC
včetně implementace s plnou kompatibilitou s informačním systémem RADNICE
Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí licence zadavateli na jakékoliv v současnosti známé
využití díla.
Uchazeč může podat nabídku pouze na část plnění označenou jako „Komodita 1.“ nebo na část
označenou jako „Komodita 2.“ nebo může podat nabídku na všechny části nebo podá nabídku, v níž
bude obsažena libovolná kombinace jednotlivých komodit. Nabídka na každou část bude hodnocena
samostatně, a to i u uchazečů, kteří podají nabídku na jednu nebo více částí.
Dílo musí mít tyto náležitosti:
Obecné:
Nabídka a řešení plně vyhovující příslušné výzvě Integrovaného operačního programu.
Technické pro „Komodita 1“:
•

kompatibilita s architekturou městského informačního systému

Technické pro „Komodita 2“:
•

kompatibilita s městským informačním systémem

Organizační
•
•

implementace do XX.XX.201X, proškolení do XX.XX.201X
Uchazeč doloží schopnost zajistit úplnou kompatibilitu s požadovaným informačním systémem
po celou dobu udržitelnosti projektu čestným prohlášením, že má smluvně zajištěnu:
o spolupráci s dodavatelem příslušného informačního systému, nebo
o potřebnou dokumentaci a zpřístupnění datových struktur, nebo
o subdodávku potřebných komponent
Toto čestné prohlášení budou součástí nabídky uchazeče.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
Celková předpokládaná cena veřejné zakázky (komodita 1-2) je 1.220.000 Kč včetně DPH.
Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu:
Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, na podatelnu v
zapečetěné obálce s označením „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Vnitřní integrace úřadu v rámci
projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ - NEOTVÍRAT“ v termínu do XX.XX.201X
Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou
zadavatele.
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Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
• Základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona formou čestného prohlášení
• Profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54
• Technické kvalifikační předpoklady v rozsahu podle § 56, odst. 2. písm. a) zákona
předložením prostého seznamu nejméně tří obdobných zakázek, s uvedením kontaktních
osob objednatelů.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v originále či úředně ověřené kopii či
úředně ověřeného výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Hodnotící kritéria a metoda jejich hodnocení
Základním kritériem hodnocení je stanovena ekonomická výhodnost nabídky, která bude pro
jednotlivé komodity posuzována samostatně.
• Nabídková cena bez DPH za pořízení váha 75%
• Nabídková cena bez DPH za pětiletý support váha 25%
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací metodu s bodovací stupnicí v rozsahu 1 až
100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení
nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že
jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.
Popis hodnotících kriterií
•
•

Nabídková cena bez DPH za komoditu – tj. jednorázová cena za pořízení všech licencí v dané
komoditě - nejnižší cena má nejvyšší počet bodů
Nabídková cena bez DPH za pětiletý support za komoditu - tj. jednorázová cena za 5 let
technické podpory pro všechny licence v dané komoditě – tato částka není součástí
pořizovací ceny a nebude placena Městem Kopřivnice při pořízení předmětu plnění této
veřejné zakázky - nejnižší cena má nejvyšší počet bodů

Závazný harmonogram implementace.
Ukončení realizace díla do 3 měsíců od podepsání smlouvy o dílo.
Platební podmínky
•

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

•

Daňový doklad bude vystaven do 14 kalendářních dnů po převzetí předmětu plnění. Doba
splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu odběrateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré
cenové údaje budou v této měně.

Záruční lhůta
Dodavatel odpovídá za vady dodávky po dobu záruční lhůty, které je stanovena v min. délce 60
měsíců.
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6.

Lokalita a okolí

6.1.

Umístění projektu

VIU ORP bude realizována v prostorách budovy městského úřadu Města Kopřivnice
Název organizace:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

Adresa:

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Bude poskytovat sadu služeb pro své zákazníky, zejména pro:
•

zaměstnanci vlastní organizace – zejména management (tajemník)

•

zřizované a zakládané organizace žadatele

•

stát prostřednictvím distribuovaných řešení, jako jsou např. základní registry

•

občané a právnické osoby působící na daném území - jsou zásadní pro marketing projektu

6.2.

Životní prostředí v jeho okolí – dopad projektu na životní prostředí

Vnitřní integrace ORP Kopřivnice bude implementována v technologické místnosti v budově
městského úřadu „Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice“.
V rámci realizace projektu nebudou prováděny stavební úpravy. Tím pádem nebude docházet
k znečišťování životního prostředí.
Realizace projektu nebude mít žádný negativní, ani pozitivní vliv na životní prostředí.

6.3.

Stav technické infrastruktury

Tato kapitola je plně řešena v I. části výzvy – Technologické centrum ORP.
V rámci projektu VIÚ ORP Kopřivnice bude již infrastruktura připravena na provoz integrovaného
informačního systému Kopřivnice.
Město Kopřivnice disponuje odpovídající ICT infrastrukturou. Městský úřad má své úřední prostory ve
dvou budovách a tomu odpovídá i rozmístění ICT.

6.4.

Seznam subjektů zapojených do projektů, způsob jejich zapojení

V rámci projektu VIÚ ORP Kopřivnice nejsou přímo zapojeny do projektu další subjekty.

7.

Technické řešení

7.1.

Vlastní koncept řešení

Budoucí upravený informační a procesní systém úřadu Kopřivnice musí splňovat šest základních
principů:
•

princip funkcionality a ekonomické efektivity – soulad požadavky-realizace-zdroje,

•

princip systémové integrace – spolupráce všech částí IS,

•

princip podpory procesů – funkce IS podporují procesy, nikoliv naopak,

•

princip ochrany investic – požadavek změny musí být doprovázen věcnými argumenty,

•

princip zabezpečeného provozu a trvalé podpory – ICT je spolehlivý podpůrný nástroj,

•

princip úspěšné implementace – výhradně důsledné projektové řízení.
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V případě úřadu jsou potřeby a požadavky částečně definovány legislativou, ale je taktéž nezbytné je
definovat v procesních modelech úřadu viz obrázek níže:

Úprava informačního a procesního systému MěÚ Kopřivnice by měla probíhat v následujících krocích
(postup a zdůvodnění nasazení):
Procesní analýza
•

bude podpořena výzvou ESF č. 57

na základě realizované
uvedením vazeb na ICT
•

procesní

analýzy

zmapovat

realizované

procesy

v organizaci

s

což hlavně v rámci procesního modelování znamená provést aktualizaci vazeb (agenda –
charakteristika výkonu agendy – zmapování procesu – pozice v procesu - využívání
konkrétního segmentu integrovaného systému ICT – výkon agendy v procesním modelu)

•
Implementace navrhujeme nasazovat postupně v následujícím pořadí:
•

Export z IS Radnice VERA do účetnictví IS GORDIC WIN

•

integrování do stávajícího městského informačního systému. Zajistí propojení mezi dvěma IS
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a vzájemné předávaní dat
•

Jednotná organizační struktura úřadu

•

integrace se stávajícím městským IS

•

řeší zajištění správy identit, nastavení příslušných oprávnění do IS

•

Sklady – skladové hospodářství

•

Kompletní zpracování skladového hospodářství úřadu s integrací na evidenci majetku

•

jednotná správa organizační struktury

•

napojení na další agendy využívající organizační strukturu

•

Fakturace – fakturace ve formátu ISDOC

•

integrování do stávajícího městského informačního systému

•

Fakturace ISDOC může doplnit fakturu o elektronický podpis a v kombinaci s kvalifikovanými
certifikačními autoritami i snadno tak ověřovat původ faktury.

•

Odpisy majetku

•

integrování do stávajícího městského informačního systému

•

plné nasazení se plánuje od roku 2011

•

Rozhraní na základní registry

•

Napojení městského IS na základní registry

7.1.1.

Návrh a popis architektury řešení

•

Stávající IS je dostatečný silný a stabilizovaný. Je vhodné ho ale doplnit o některé moduly
(rozhraní), které vyplývají z potřeby propojit s jinými informačními systémy. Vzhledem k
integraci doporučujeme sjednocení kancelářského software zejména ve vazbě na server pro
komunikaci a zajištění e-mailových služeb, rovněž s ohledem na sjednocení formulářů a
šablon uvnitř úřadu a exportem tiskových sestav z používaných informačních systémů
(interních i externích). Zjednoduší a zefektivní se tím rovněž správa licencí a správa
podporovaného formátu.

•

V rámci integrace je vhodné doplnit a sjednotit:

•

SW zajišťující komunikaci integraci s centrálními IS, základními registry a PVS – integrace do
stávajícího IS

•

Odpisy majetku – integrace do stávajícího IS Radnice VERA.

•

Sklady – integrace do stávajícího IS Radnice VERA.

•

Fakturace – integrace do stávajícího IS Radnice VERA.

•

Fakturace ve formátu ISDOC (Information System Document) – může doplnit fakturu o
elektronický podpis a v kombinaci s kvalifikovanými certifikačními autoritami i snadno tak
ověřovat původ faktury. Elektronickou fakturu pak lze snadno odeslat e-mailem, vystavit na
Internetu nebo přenést na datovém médiu – integrace do stávajícího IS Radnice VERA.

•

Export z IS Radnice VERA do účetnictví IS GORDIC WIN. Požaduje se zvolení rozhraní, přes
které by se exportovali data zejména z příjmů a výdajů IS Radnice VERA do IS GORDIC WIN.

7.1.2.

Variantní návrhy technického řešení – HW/SW

Tato část projektu se nezabývá HW řešením.
SW řešení nemá variantní návrhy, protože Informační systém Městského úřadu Kopřivnice je značně
rozsáhlý a postavený na jednom základním řešení, kterým je IS RADNICE VERA. Jakékoliv jiné
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návrhy by způsobili v zavedeném systému dezintegraci. Snahou je doplnit chybějící moduly
informačního systému, provést integraci s IS jiných stran a provést integraci na základní registry
(směrem ven z úřadu).

7.2.

Porovnání variant technologických řešení

7.2.1.

Srovnaní nabídek jednotlivých dodavatelů (poptávkové řízení)

Pro účely této studie bylo provedeno poptávkové řízení u dodavatelů dotčených požadovaným
řešením.
(Ceny jsou uvedené s DPH)
•
Aplikace

licence

nasazení

školení

celkem

Majetek - odpisy

128 400 Kč

0 Kč

15 000 Kč

143 400 Kč

Sklady

100 000 Kč

0 Kč

15 000 Kč

115 000 Kč

Fakturace

126 000 Kč

0 Kč

15 000 Kč

141 000 Kč

Fakturace - ISDOC

90 000 Kč

0 Kč

15 000 Kč

105 000 Kč

Export do účetnictví

70 000 Kč

0 Kč

58 000 Kč

128 000 Kč

Import do účetnictví

70 000 Kč

0 Kč

50 000 Kč

120 000 Kč

Rozhraní na základní registry

242 000 Kč

0 Kč

15 000 Kč

257 000 Kč

Organizační struktura (rozšíření)

178 000 Kč

0 Kč

30 000 Kč

208 000 Kč

•

Investice celkem 1.217.400 Kč

Aplikace

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

celkem

Majetek - odpisy

3 900

3 900

3 900

3 900

3 900

19 500

Sklady

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

15 000

Fakturace

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

18 750

Fakturace - ISDOC

2 750

2 750

2 750

2 750

2 750

13 750

Export do účetnictví

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

10 500

Import do účetnictví

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10 000

Rozhraní na základní registry

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

36 500

Organizační struktura (rozšíření)

5 400

5 400

5 400

5 400

5 400

27 000

•

Podpora za 5 let celkem 151.000,- Kč

7.2.2.

Analýza technických a bezpečnostních rizik

•

Jednotná organizační struktura – rozšíření funkcí

•

Míra rizika – nízká. Aplikace bude součástí stabilního městského IS
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•

Sklady

•

Míra rizika – nízká. Aplikace bude součástí stabilního městského IS

•

Fakturace

•

Míra rizika – nízká. Aplikace bude součástí stabilního městského IS

•

Fakturace ve formátu ISDOC

•

Míra rizika – nízká. Aplikace bude součástí stabilního městského IS

•

Export z IS Radnice VERA do účetnictví IS GORDIC WIN

•

Míra rizika – střední. Jedná se o propojení dvou nezávislých informačních systémů. Hrozí
riziko vzájemné komunikace.

•

Import do účetnictví

•

Míra rizika – střední. Jedná se o propojení dvou nezávislých informačních systémů. Hrozí
riziko vzájemné komunikace.

•

Odpisy majetku

•

Míra rizika – nízká. Aplikace bude součástí stabilního městského IS

•

Rozhraní na základní registry

•

Míra rizika – střední. Jedná se o propojení dvou nezávislých informačních systémů. Hrozí
riziko vzájemné komunikace.

Datová a softwarová bezpečnost, kterou veřejnost vnímá jako primární zdroj hrozeb pro IT. Sem patří
takové fenomény jako spam, počítačové viry, softwarové chyby, chyby LAN a WAN, vnější nepovolený
přístup a zneužití dat. Tuto oblast řeší softwaroví specialisté, avšak jen za předpokladu, že první a
druhá oblast zabezpečení, tedy zajištění provozního prostředí a fyzické bezpečnosti IT zařízení, byly
řádně ošetřeny. V praxi jde o spolehlivé napájení a chlazení zařízení. Jinými slovy musí správce
datového centra zabránit škodám pocházejícím z tepelného přehřátí, zaplavení vodou, z nesprávné
obsluhy nebo z odcizení.

8.

Organizace a režijní náklady

8.1.

Organizační model investiční fáze

Z pohledu organizace projektu je garantem projektu žadatel.

8.2.

Provozní model

Provozovatelem komponent VIU ORP Kopřivnice bude městský úřad. Zástupci provozu jsou členy
projektového týmu.
Rozsah služeb souvisejících s prováděním profylaxe a údržby bude předmětem smluv o servisu a
podpoře mezi provozovatelem a dodavatelem řešení vybraného na základě veřejné soutěže.
V rámci jednání s vedením městského úřadu a úsekem informatiky v Kopřivnice byly důkladně
projednávány jednotlivé modely spolufinancování provozu VIU ORP v rozsahu předpokládaných
budovaných služeb.
Na jeho základě byl zvolen model, který nepředpokládá spolufinancování provozu VIU ORP dalšími
subjekty.

8.3.

Role všech organizací v projektu

Na projektu se budou účastnit různé cílové skupiny, které v projektu vystupují v různých rolích.
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Na projektu se bude účastnit řada subjektů z řad cílových skupin v různých rolích. V zásadě lze tyto
subjekty rozdělit do 4 základních skupin dle jejich postavení v procesu vývoje a udržitelnosti projektu.

Role koordinátora
V rámci projektu vystupuje jako koordinátor ORP Kopřivnice, ostatní subjekty vystupují v roli klientů.
Kompetence a závazky koordinátora v rámci projektu:
•

má řídící roli v projektu

•

zpracuje a zodpovídá za studii proveditelnosti projektu

•

je zadavatelem veřejných soutěží, a organizátorem výběrových řízení

•

přebírá dodávky

•

realizuje vybudování integrovaného IS ORP (SW, HW a procesní část projektu)

•

zajistí implementaci dodávaného řešení v rozsahu:
o pořízení HW a aplikačního SW pokrývajícího služby (činnosti) ORP
o zprovoznění HW komponent a ASW
o metodická podpora koncových uživatelů z řad MĚÚ

a PO

o zajištění provozu portálového řečení CzechPOINT (backooffice, fronz offfice)
•

podpora provozu integrovaného IS a eGON služeb

•

elektronizace procesů (implementace formulářových řešení)

•

garance provozu systému

•

je sám uživatelem systému

Role klienta (uživatele systému)
Uživatelé v rámci projektu jsou PO města a obce ve správním obvodu ORP. Jejich kompetence a
závazky v rámci projektu sestávají z:
•

budou využívat všech dostupných eGON služeb a portálových služeb

•

budou využívat metodické podpory koordinátora

•

poskytnou součinnost při implementaci a rutinním provozu

Role spoluiniciátora
Česká republika prostřednictvím MVČR vystupuje v projektu jako iniciátor a realizátor eGovernmentu
v ČR a operačních programů vytváří podmínky pro realizaci strategie Smart Administration v období
2007-2015, včetně finanční podpory poskytované prostřednictvím IOP.
Za spoluiniciátora projektu lze také považovat Moravskoslezský kraj, který je vůči projektu VIU ORP
Kopřivnice ve specifickém postavení z důvodu vzájemné koordinace činností a synergie služeb
pomocí poskytovaných do území.

8.4.

Organizace výběrových řízení

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu se bude postupovat v souladu s:
•

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;

•

v případě zakázek nespadajících do režimu zákona bude postupováno v souladu s Pravidly
Městského úřadu Kopřivnice pro zadávání veřejných zakázek.

•

Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém
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období 2007 – 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009 (Závazné
postupy jsou uvedeny v příloze č. 8 Příručky pro žadatele).
V případech, kdy při realizaci projektu VIU ORP Kopřivnice bude nezbytné nebo vhodné zadat
veřejnou zakázku pro více smluvních stran současně a zároveň jednou z těchto smluvních stran bude
veřejná zakázka realizována v režimu centrálního zadavatele, kdy veškeré úkony za zadavatele bude
činit Městský úřad Kopřivnice.

8.5.

Právní opatření nutná pro realizaci projektu

Nutnou podmínkou pro realizaci projektu je sada právních opatření, z nichž nejdůležitější jsou:
•

Usnesení RM Kopřivnice o výběrovém řízení na studii proveditelnosti

•

Usnesení RM o realizaci projektu dle studie proveditelnosti a financování projektu a souhlas
s podmínkami poskytnutí dotace

•

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

•

Usnesení RM o vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele virtualizace serverů, dodávky,
implementace modulů agend včetně technické podpory

•

Usnesení RM o výběru dodavatele projektu a uzavření smlouvy s dodavatelem projektu

•

Smlouva o dodávce a servisu mezi ORP Kopřivnice a vybraným/mi dodavatelem/li řešení

•

Smlouva o dílo na realizaci finančního auditu

8.6.

Popis obsahu provozních směrnic TC a dalšího ICT vybavení a
smluvních ujednání

Provozní směrnice pro VIU ORP Kopřivnice musí být odvozeny z existující bezpečnostní politiky
Města Kopřivnice a jsou konečným, konkrétním vyjádřením jejích požadavků. Musí doplnit existující
politiku zejména o bezpečnostní provozní procedury, které musí být dodržovány, organizační opatření,
odpovědnost osob působících v VIU ORP. Musí předepsat pravidla chování směrem k jednotlivým
subjektům/subdodavatelům/ provozovatelům VIU ORP. Provozní směrnice musí definovat i pravidla
organizační a administrativní povahy, různé procedury v oblasti fyzické a personální bezpečnosti a
práce s dokumenty tak, jak jsou potřebné pro zajištění bezpečnosti během provozu VIU ORP.
Vzhledem k předpokládanému modelu provozu VIU ORP je nutné zpracovat směrnici zahrnující
interakci se správci systému zejména identifikaci a autentizaci (akce uživatele, pravidla pro hesla,
akce správy - prvotní přidělení hesla, seznamy uživatelů ať už interních či externích), audit (akce
správce - kontrola a uchovávání auditních záznamů, ošetřování incidentů), řízení přístupu (akce
správce i uživatelů v oblasti nastavování přístupových práv, pravidla pro vlastnická práva), akce
uživatele a správce vyžadované v oblasti zálohování, akce uživatele a správce v oblasti komunikační
bezpečnosti apod. Provozní směrnice musí pamatovat také na realizaci opatření z hlediska
bezpečnostních funkcí z oblasti počítačové bezpečnosti náhradními opatřeními.
Obsah provozních směrnic
•

Stručný popis komponent VIU ORP, jeho rozsahu, umístění, napojení na externí systémy,
jeho funkčnosti.

•

Údaj, v jakém bezpečnostním provozním módu VIU ORP pracuje a jaký je nejvyšší stupeň
utajení informací v VIU ORP zpracovávaných a ukládaných.

•

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

•

Postup pro zařazení osoby do seznamu oprávněných osob a pro její vyřazení, kdo o zařazení/
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vyřazení rozhoduje, kdo vede seznam uživatelů.
•

Jmenný seznam uživatelů/správců, s uvedením přístupových práv konkrétních osob (skupin
uživatelů) k objektům IS/TC ORP.

•

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

•

Fyzické zabezpečení VIU ORP.

•

Pravidla pro správu auditních a provozních záznamů IS.

•

Procedury vztahující se k provádění údržby HW a SW.

•

Postup při haváriích: Pro případ havárie (způsobené například chybou obsluhy, poruchou
techniky nebo živelní pohromou), musí být, zejména:
o stručně a jasně popsán sled činností pracovníka při dané události,
o v bezpečnostních směrnicích musí být uvedena:
o činnost následující ihned po havárii, vedoucí k minimalizaci škod,
o v bezpečnostních směrnicích musí být uvedena:
o činnost následující ihned po havárii, vedoucí k minimalizaci škod,
o činnost, která vede k likvidaci následků havárie a která obsahuje konkrétní pracovní postup
se jmény a způsobem vyrozumění a dosažení pracovníků povolávaných na pracoviště,
o způsob zálohování informačního systému,
o způsob zajištění servisní činnosti,
o způsob zajištění nouzového provozu informačního systému s vyjmenováním minimálních
funkcí, které musí být zachovány.

•

Pro provoz prostředků technické bezpečnosti tj. elektrické zabezpečovací signalizace,
elektrické požární signalizace apod., odkaz na příslušné směrnice.

•

Procedury pro kontrolu personálu údržby a jiného podpůrného personálu, který může
potřebovat přístup do oblasti, v níž je umístěn IS nebo vzdálené pracovní stanice a terminály.

•

Kontaktní osoby pro jednotlivé oblasti bezpečnosti a provozu TC ORP.

Smluvní ujednání pro zajištění provozu komponent VIU ORP musí respektovat bezpečnostní politiku a
zajistit požadovanou kvalitu služeb. V provedené analýze požadavků a návrhu VIU ORP je na
funkčnost VIU ORP optimální smluvně požadovat garantovanou odezvu do 4 hodin s opravou do 24
hodin. Požadovaná dostupnost aplikací bude zajištěna provozem aplikací v režimu vysoké dostupnosti
ať už na úrovni virtualizace či clusteru. Subdodavatel či interní provozovatel VIU ORP musí splnit
následující požadavky garantované doby odezvy.

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

Smluvní strany

•

Předmět plnění

•

Termíny plnění, harmonogram projektu

•

Cena plnění

•

Platební podmínky
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•

Komunikace, pravomoci a odpovědnosti zástupců smluvních stran

•

Místo a způsob plnění

•

Předání a Akceptace Díla

•

Změnové řízení

•

Práva a povinnosti smluvních stran

•

Odpovědnost za škodu

•

Záruka

•

Prodlení, sankce

•

Platnost, odstoupení a zánik smlouvy

•

Řešení sporů

•

Závěrečná ustanovení

Přílohy
o Podrobný popis plnění / kalkulace ceny
o Zásady vedení projektu - Zakládací listina projektu
Základní parametry servisní smlouvy jsou shodné se smlouvou o dílo.

Školení
Na úrovni ORP a u pracovníků informatiky městského úřadu je doporučeno základní zaškolení do
úrovně operátora instalovaných technologií. Preferovány jsou technologie, na které jsou zaměstnanci
již proškoleni a běžně plní roli operátora nebo administrátora systému.

Licence
Na straně městského úřadu bude stanovena odpovědnost za správu licencí používaného software.

Maintenance
Je nezbytné mít zajištěnou maintenance na všechny komponenty integrovaného systému po celou
dobu udržitelnosti projektu.

Servisní podpora
V projektu bude uzavřen servisní kontrakt s dodavatelem na služby nezbytné k zajištění úrovně
poskytování služeb 24x7 (jakmile bude vyžadována) na komponenty mimo rozsah možností úseku
informatiky městského úřadu
Komponenty servisní podpory:
•

Servis
o nepravidelné návštěvy u uživatelů dle jimi vyvolané potřeby
o servis software (instalace aplikačního SW, OS, atd., zajištění obnovy provozu, součinnost s
dodavateli infrastruktury)

•

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

Konzultace
o zajištění školení a konzultací uživatelům, operátorům a administrátorům

•

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

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

Bezpečnost
Každá aplikace (IS, registr) je zranitelná, bezpečnostní politika IS pouze snižuje pravděpodobnost
uplatnění hrozeb a úroveň zranitelnosti. Provozovatel je povinen při provozování aplikací (systémů)
zajišťovat ochranu a bezpečnost informací. Bezpečnost informací tvoří systém opatření, jejichž cílem
je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost informací, s nimiž tyto aplikace nakládají, a prosadit
odpovědnost správců a uživatelů za prováděnou činnost.
Cíle bezpečnosti informací musí být stanoveny v rámci studie proveditelnosti, v části popisující
bezpečnostní politiku TC ve smyslu ustanovení §5a odst. 1 a §5b zákona č 365/2000 Sb1., a
ustanovení §10 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 529/2006 Sb2. Ta stanoví minimálně:
•

identifikaci aktiv a bezpečnostních hrozeb,

•

stanovení klasifikace ukládaných dat,

•

popis správy a ověřování uživatelských přístupů,

•

popis metod a postupů pro vypracování bezpečnostního projektu.

Klientská vrstva
Klientská vrstva zajišťuje uživatelské rozhraní pro přístup k aplikační logice.

9.

Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci

9.1.

Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní
fázi projektu

Projektové řízení chápeme podle jedné z definic jako:
Kapitola je zaměřena na specifikaci funkcí a pozic projektového týmu v rámci přípravy, realizace
a provozu integrovaného IS. V rámci projektu byl vytvořen projektový tým, jehož úkolem je zajištění
hladkého a bezproblémového chodu projektu, efektivní komunikace při plánování, organizování,
řízení a kontrole projektu. Členové projektového týmu se skládají z pracovníků Městského úřadu
Kopřivnice.
(Zdroj: A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK guide, 2004)
•

Složení projektového týmu

Role

Jméno a příjmení

Projektový manažer:

Ing. Radek Harabiš

Grantový specialista:

Mgr. Ondřej Miklas
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Specialista:

Ing. Petr Kozohorský

Metodik:

Ing. Jiří Sumbal

Správce „TC“:

Karel Pargač

Administrátor spisové služby:

Petr Mareček

Právní služba:

Mgr. Julie Hyvnarová

Člen týmu:

Ing. Josef Jiřík

9.2.

Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti

Navržený tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům projektu. Ty jsou
dány činnostmi:
•

projektové řízení,

•

administrace dotace,

•

administrace veřejných zakázek,

•

podpora uživatelů VI ORP

•

zajištění školení uživatelů (vazba na vzdělávací část eGON centra),

•

komplexní správa integrovaného SW

•

instalace aplikačního SW, OS, atd., profylaxe, zajištění obnovy provozu, výměna vadných
součástek, reklamační řízení, upgrade SW, součinnost s dodavateli komponent VI ORP,

•

správa softwarových licencí (nákupy licencí a multilicencí, upgrade licencí).

10. Realizace projektu, časový plán
Harmonogram projektu realizace vnitřní integrace úřadu ORP Kopřivnice je navržen do třech fází:
-

Přípravná fáze – vytvoření studie proveditelnosti, včetně souvisejících dokumentů a příloh,
její schválení a vypsání veřejné soutěže.

-

Fáze realizace projektu – vlastní dodávka řešení, včetně zkušebního provozu.

-

Fáze provozu TC ORP – produktivní provoz po dobu udržitelnosti projektu.

10.1. Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik projektu
Investiční náklady
Aplikace

licence

nasazení

školení

celkem

Majetek - odpisy

128 400 Kč

0 Kč

15 000 Kč

143 400 Kč

Sklady

100 000 Kč

0 Kč

15 000 Kč

115 000 Kč

Fakturace

126 000 Kč

0 Kč

15 000 Kč

141 000 Kč

Fakturace - ISDOC

90 000 Kč

0 Kč

15 000 Kč

105 000 Kč

Export do účetnictví

70 000 Kč

0 Kč

58 000 Kč

128 000 Kč

Import do účetnictví

70 000 Kč

0 Kč

50 000 Kč

120 000 Kč

Rozhraní na základní registry

242 000 Kč

0 Kč

15 000 Kč

257 000 Kč
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Organizační struktura (rozšíření)
•

178 000 Kč

0 Kč

30 000 Kč

208 000 Kč

Investice celkem 1.217.400 Kč

Provozní náklady

Aplikace

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

celkem

Majetek - odpisy

3 900

3 900

3 900

3 900

3 900

19 500

Sklady

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

15 000

Fakturace

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

18 750

Fakturace - ISDOC

2 750

2 750

2 750

2 750

2 750

13 750

Export do účetnictví

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

10 500

Import do účetnictví

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10 000

Rozhraní na základní registry

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

36 500

Organizační struktura (rozšíření)

5 400

5 400

5 400

5 400

5 400

27 000

•

Podpora za 5 let celkem 151.000,- Kč

10.2. Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace
projektu
Harmonogram projektu realizace vnitřní integrace úřadu Města Kopřivnice je navržen do třech fází:
Přípravná fáze
•

vytvoření studie proveditelnosti, včetně souvisejících dokumentů a příloh

•

zapracování připomínek do studie proveditelnosti

•

schválení studie proveditelnosti

•

vypracování žádosti o dotaci

•

podání žádosti o dotaci

•

výběrové řízení na realizaci TC ORP

•

vyhodnocení výběrového řízení

•

příprava finančních prostředků

Fáze realizace projektu – vlastní dodávka řešení, včetně zkušebního provozu.
•

implementace řešení

•

testovací provoz

Fáze rutinního provozu TC ORP
•

rutinní provoz po dobu udržitelnosti projektu

Projekt bude realizován v rámci jedné etapy, jejímž cílem bude integrovat SW a zprovoznit všechny
služby, popsané ve studii.
Jednotlivé fáze projektu u (uvedené výše) se projevují i v jeho časovém harmonogramu vymezuje
časový rámec každé z nich – tím je podpis smlouvy.
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I. etapa - Předinvestiční

VII/16

VI/11

V/11

IV/11

III/11

II/11

I/11

XII/10

XI/10

X/10

IX/10

VIII/10

VII/10

VI/10

V/10

IV/10

I/10

II/10

III/10

Tabulka 10: Časové rozložení projektu do etap v měsících

8 měsíců

Studie proveditelnosti
Výběr doporučené varianty
Odevzdání žádosti o dotaci
VŘ na dodavatele
II. etapa - Investiční

11 měsíců

Implementace SW
Školení
Testovací provoz
III. etapa Provozní

60
m

Běžný provoz

10.2.1. Předinvestiční etapa
Tato osmi měsíční fáze projektu zahrnuje zpracování studie proveditelnosti, výběr doporučené
varianty řešení, specifikaci zadávací dokumentace a samotné výběrové řízení;
Tabulka 11: Přehled činností v předinvestiční etapě
od

do

1.2.2010

5.2.2010

část
Úvodní schůzka a zvolení projektového týmu
-

6.2.2010

19.2.2010

Analýza poptávky služeb TC ORP
-

20.2.2010

12.3.2010

18.3.2010

26.3.2010

předání studie proveditelnosti kompetentním pracovníkům,
podání informace ohledně možností čerpání dotací ze
strukturálních fondů na základě studie proveditelnosti a vytvoření
pracovní skupiny projektu

Zapracování připomínek do studie proveditelnosti
-

19.3.2010

za účelem ověření zájmu o účasti proběhla analýza poptávky
služeb v jednotlivých obcích a zřizovaných a zakládaných
organizacích, které se k projektu přihlásily

Zpracování a předání studie proveditelnosti k připomínkování
-

13.3.2010

setkání zástupců objednatele a zhotovitele, sestavení
projektového týmu složeného z odborníků z řad úřadu i externích
zástupců

zapracování připomínek ke studii proveditelnosti dodavatelem
studie.

Odevzdání studie proveditelnosti
-

finalizace připomínek
objednateli

studie

proveditelnosti
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16.4.2010

23.4.2020

Vypracování žádosti o dotaci
-

24.4.2010

31.5.2010

příprava všech potřebných podkladů pro žádost o dotaci,
konzultace s pracovištěm CRR

Podání žádosti o dotaci
-

1.6.2010

30.6.2010

výsledné podání žádosti o dotaci prostřednictvím programu
Benefit7 a CRR

Výběrové řízení na realizaci projektu
-

1.7.2010

31.8.2010

příprava a vypsání VŘ na celý projekt

Vyhodnocení výběrového řízení a příprava finančních prostředků
-

vyhodnocení VŘ, výběr nejvhodnějšího uchazeče

10.2.2. Investiční etapa
Tato jedenácti měsíční fáze projektu spočívající v samotné implementaci projektu zahrnující:
•

implementaci komponentů TC na stávající infrastrukturu MěÚ

•

pořízení a zprovoznění nového HW a ASW na TC

•

upgrade stávající eSpSl ORP

•

rozdílové školení uživatelů eSpSl

•

implementaci hostované spisové služby

•

školení administrátorů a koncových uživatelů hostované eSpSl

•

6 měsíční testovací provoz

•

akceptaci investiční fáze

Harmonogram realizace II. části projektu na eSpSl v území předpokládá proškolení min. 40 koncových
uživatelů (viz cílová skupina) a cca 3 administrátorů. Zadavatel projektu si však vyhrazuje právo na
změnu harmonogramu v investiční části dle budoucích analýz, upřesňujících požadavků a potřeb
úřadu.
Tabulka 12: Přehled činností v investiční etapě
od

do

1.10.2010

28.2.2011

1.1.2011

30.6.2011

část
Postupná implementace řešení
-

v této časové fázi projektu dojde ke stanovení konkrétního
implementačního postupu,

-

a k objednání a naskladnění všech potřebných komponent u
výherců výběrových řízení.

Testovací provoz
-

v tomto časovém intervalu bude vyzkoušen provoz pořízených
agend a aplikací, v průběhu kterého bude docházet k vyladění
technologií a případné nedostatky budou odstraňovány
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10.2.3. Provozní etapa
Tato 5letá fáze zahrnuje ostrý provoz TC a eSpSl v území po dobu udržitelnosti projektu (tj. od
přechodu z investičního do ostrého provozu).
Tabulka 13: Přehled činností v provozní etapě
od

do

1.7.2011

30.6.2016

část
Rutinní provoz po dobu udržitelnosti projektu
-

v této časové fázi projektu bude probíhat rutinní provoz po celou
dobu udržitelnosti (5 let)

11. Finanční analýza projektu, finanční plán
Kapitola Finanční analýza projektu, finanční plán je kapitolou, kde bude provedena analýza finanční
stránky projektu vertikální integrace úřadu.
Ve finanční analýze jsou uvažovány pouze přímé finanční toky vyplývající z realizace projektu, jejichž
příjemcem je nositel projektu ORP Kopřivnice.
Všechny uvažované hodnoty jsou očištěny od redundantních částek.
Veškeré dopady a hodnoty jsou vyjádřeny za použití diferenční (přírůstkové) metody v podobě
hotovostního toku. Je tedy započítávána pouze změna (kladná či záporná) způsobená investicí oproti
nulové variantě. Skutečné hotovostní (či kvazihotovostní) toky jsou uvažovány jako příjmy a výdaje,
nikoli jako náklady a výnosy v účetním smyslu. Pro výpočet ukazatelů nejsou započítány náklady
spojené s předinvestiční fází projektu.
S ohledem na charakter projektu a typ investora, kterým je obec s rozšířenou působností, nejsou
zvažovány daňové konsekvence, které jsou prakticky nulové.
Veškeré uvedené hodnoty budou v reálných cenách roku 2010.
Všechny ceny uvádíme s DPH. V době zpracování studie je Město Kopřivnice pro tento projekt
neplátcem DPH.
Všechny hodnoty jsou pro potřeby výpočtů uváděny v ročním rozlišení, nikoli však v kalendářních
letech, ale v roční vzdálenosti od zahájení projektu, přičemž rokem 0 je označováno období pořízení
investice do jejího zprovoznění.

11.1. Zajištění dlouhodobého majetku
(vymezení dlouhodobého majetku, určení investičních nákladů)
Níže v tabulce je uveden přehled pořizované investice. Jedná se zejména o pořizované
licence a školení.
Přehled vstupní investice celkem
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Cena
(Kč)

Investice
SW licence

1 004 400

Školení

213 000

VSTUPNÍ INVESTICE CELKEM

1 217 400

11.2. Řízení pracovního kapitálu – oběžný majetek
(vymezení struktury a velikosti oběžného majetku)
Pracovní kapitál je definován jako souhrn oběžných aktiv. S ohledem na charakter projektu
nepředpokládáme v investiční ani provozní fázi vytváření žádných zásob či podobných položek. Pro
zajištění provozu budou potřeba jen běžné úhrady provozních nákladů.
Změna stavu zásob a materiálu – zásoby a materiál nejsou potřebné a nejsou tedy uvažovány.
Z tohoto důvodu je změna stavu zásob kalkulována v nulové hodnotě.
Změna stavu krátkodobých pohledávek – v souvislosti s vytvořením a provozem vnitřní integrace
úřadu nebudou vznikat žádné pohledávky, neboť vertikální integrace úřadu nebude generovat žádné
příjmy.
Změna stavu závazků – jakékoli servisní zásahy budou po dobu udržitelnosti projektu prováděny
dodavatelem na základě pravidelných pevných plateb. Změna stavu závazků proto není kalkulována,
neboť závazky budou pravidelné a z hlediska posuzované délky provozu budou hrazeny v době
spotřeby.
Změna stavu závazků za zaměstnanci – zvýšení nákladů na zaměstnance není v souvislosti
projektem předpokládáno, proto i změna stavu závazků za zaměstnanci je kalkulována v nulové
hodnotě.
Celkově je tedy pracovní kapitál počítán v nulové hodnotě, neboť vliv jednotlivých součástí pracovního
kapitálu je buď nulový, nebo zanedbatelný.

11.3. Přehled celkových nákladů v investiční fázi
Níže je v tabulce uveden přehled celkových nákladů v investiční fázi, všechny částky jsou s DPH.
Všechny investiční náklady budou realizovány na počátku investice, tedy v nultém roce finanční
analýzy.
Přehled celkových nákladů

Investice
SW licence

Cena
(Kč)
1 004 400

STUDIE PROVEDITELNOSTI – ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH - ORP KOPŘIVNICE
VÝZVA Č. 06 – KONTINUÁLNÍ
PRIORITNÍ OSA: 2; OBLAST PODPORY 2.1

Stránka 55 z 67

Školení

213 000

VSTUPNÍ INVESTICE CELKEM

1 217 400

11.4. Přehled celkových nákladů v provozní fázi
(problematika servisních podmínek, amortizace)
Provozní fáze projektu je uvažována v horizontu doby udržitelnosti projektu, tedy po dobu 5 let od
realizace vstupní investice. Projekt z ekonomického pohledu spočívá v jednorázové investici a
následných provozních nákladech. Jedinými provozními náklady budou náklady na technickou
podporu (SLA).
Níže je v tabulce uveden přehled celkových nákladů v provozní fázi, všechny částky jsou s DPH. Na
tomto místě je nutné upozornit, že městský úřad ORP Kopřivnice neúčtuje o odpisech dlouhodobého
majetku.

Provozní náklady

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

0

1

2

3

4

5

Podpora SLA

0

5 400

5 400

5 400

5 400

5 400

CELKEM

0

5 400

5 400

5 400

5 400

5 400

11.5. Příjmy provozní fáze
Předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy, neboť se jedná o neziskový projekt ve formě
veřejné služby.

11.6. Finanční plán investiční a provozní fáze
Přehled celkových finančních toků projektu

Rok
Investice/reinvestice
Provozní náklady

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

1 217 400

0

5 400

5 400

5 400

5 400

5 400

Výdaje celkem

1 217 400

5 400

5 400

5 400

5 400

5 400

Příjmy (dotace)

1 034 790

0

0

0

0

0

Cash flow celkem

‐182 610

‐5 400

‐5 400

‐5 400

‐5 400

‐5 400
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Vzhledem k charakteru projektu, kdy jeho obsahem je vertikální integrace úřadu ve formě investice
bez následných příjmů, sestává peněžní tok převážně z výdajů. Jediným příjmem projektu je dotace
z IOP ve výši 85 % z investičních nákladů.
V roce pořízení investice je cash flow projektu -182 610 Kč, v dalších letech, na které je CF
sestavováno je to potom -5 400 Kč v cenách roku 2010. Suma peněžních toků za celé pětileté období
realizace a udržitelnosti projektu je potom -209 610 Kč.

11.7. Přehled financování projektu
Investiční etapa bude financována z dotace a rozpočtu města. Provozní náklady budou financovány
z rozpočtu Města Kopřivnice.

11.8. Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů
Pro vyhodnocování přínosu projektu oproti nulové variantě jsou použity následující ukazatele s
uvedenou konstrukcí:
Čistá současná hodnota (NPV):
Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných finančních toků
n

NPVt = ∑

CFt
(1 + r ) t (respektive

t =0
souvisejících s investicí. A vypočte se
provozních toků – současná hodnota vstupní investice), kde:

jako

současná

hodnota

NPVt

je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období 0 až „n“;

CFt

je tok plynoucí z investice;

r

je diskontní míra;

t

představuje období;

n

je poslední období.

Vnitřní výnosové procento (IRR):
Vnitřní výnosové procento je výše diskontní taková, že čistá současná hodnota toků plynoucích

0=∑

CFt
(1 + IRR) t , kde:

DN =

I
CFb , kde:

n

z projektu je rovna 0. Vypočte se iterativně aproximací ze vztahu
CFt

je tok plynoucí z investice;

IRR

je vnitřní výnosové procento;

t

představuje období;

n

je poslední období.

t =0

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

je doba návratnosti (v letech);

I

je suma investovaných prostředků;

CFb

je čistý hotovostní tok projektu v běžném roce provozu.
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Index rentability:
Vypočte se
NPV/I , kde:
NPV

je čistá současná hodnota projektu;

I

je suma investovaných prostředků

Stanovení diskontní míry
Pro časové rozlišení hotovostních toků je nutné stanovit patřičnou diskontní sazbu. Náklady kapitálu
obecně představují pro realizátora investice výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem
kapitálu, které jsou použity na financování investice. Nejběžněji je diskontní míra stanovována v úrovni
vážených průměrných nákladů na kapitál, který lze schematicky zapsat:
WACC = wv*kv + wp*kp,
kde WACC průměrné kapitálové náklady (weighted average cost of capital);
wv, wp

váhy jednotlivých kapitálových složek (tj. procento z celkových zdrojů u zdrojů
cizích komerčních, vlastních a cizích veřejných);

kv

míra nákladů na vlastní kapitál;

kp

míra nákladů na veřejný
poskytovatelem dotace).

zdroj

(zpravidla

stanovena

administrativně

Jiným způsobem, stanovení diskontní míry je použití výnosové míry nejlepšího alternativního způsobu
zhodnocení kapitálu (při adekvátní míře rizika). Tento způsob stanovení diskontní sazby použijeme
pro posuzovaný projekt, kdy jako diskontní míra bude použita hodnota 5 %, což je hodnota
odpovídající uložení kapitálu na termínovaném účtu.
Základní hlediska
Vstupními hodnotami všech výpočtů jsou plánované finanční toky obsažené v předchozí části. Pro
potřeby časového rozlišení finančních toků využito diskontní míry ve výši 5 %, což odpovídá
alternativnímu bezrizikovému výnosu na termínovaném vkladu. Všechny uvažované hodnoty jsou
roční.
Opět vycházíme ze všech předpokladů a analýz, které byly uvedeny v předchozích kapitolách.

Vypočtený průběh odúročitele

Roky

Odúročitel

0

1

1

0,952381

2

0,907029

3

0,863838

4

0,822702

5

0,783526
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Vyhodnocení finanční rentability projektu hodnotícími ukazateli
Čistá současná hodnota
Následující tabulka ukazuje peněžní toky projektu v jednotlivých letech diskontované sazbou 5 %:
Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

0

1

2

3

4

5

Cash Flow

‐182 610

‐5 400

‐5 400

‐5 400

‐5 400

‐5 400

Současná hodnota CF

‐182 610

‐5 143

‐4 898

‐4 665

‐4 443

‐4 231

Rok

Výsledná hodnota:

- 205 989 Kč.

Čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši - 205 989 Kč. Daná investice (projekt) je tedy
z čistě finančního pohledu (měřeného přímou ziskovostí) neefektivní. S ohledem na charakter výstupů
projektů, jimiž je zajištění nekomerční veřejné služby a zvýšení efektivnosti fungování veřejné správy,
lze výslednou hodnotu považovat za akceptovatelnou.
Vnitřní výnosové procento
Ukazatel není relevantní, neboť projekt negeneruje příjmy a výsledná hodnota IRR by byla záporná.
Doba návratnosti
Ukazatel není relevantní, neboť projekt negeneruje příjmy a investice není návratná.
Index rentability
Ukazatel není relevantní, neboť výsledek by byl záporný, což je vzhledem k charakteru projektu
pochopitelné

11.9. Závěry finanční analýzy
Na základě všech vypočtených hodnot lze konstatovat, že projekt by byl pro jakéhokoli soukromého
investora nevýnosný, subjekt s čistě ziskovým zájmem by jej pravděpodobně nikdy v této variantě
nepodstoupil, neboť negeneruje přímé zisky. Nicméně se jedná o veřejný projekt, jehož cílem je
vertikální integrace úřadu s charakterem veřejné služby. Projekt proto nelze posuzovat komerčním
pohledem a lze jej přijmout i na základě negativních výsledků finanční analýzy s konstatováním, že
společenské náklady ve vypočtené výši jsou pro daný účel akceptovatelné.

12. Ekonomická analýza projektu
Ekonomická analýza projektu sestává z ekonomického vyhodnocení projektu pomocí CBA a citlivostní
analýzy. Další část ekonomické analýzy obsahuje doporučení vybrané varianty a závěrečné
vyhodnocení.

12.1. Ekonomické vyhodnocení projektu
Sociálně ekonomické vyhodnocení projektu je vyhodnocení projektu z hlediska jeho společenských
přínosů a nákladů. Metodou pro stanovení socioekonomického vyhodnocení je analýza nákladů a
užitků (Cost Benefit Analysis – CBA).
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12.1.1.

Sociálně ekonomická analýza nákladů a užitku
(NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability…)

Samostatná CBA (Cost Benefit Analysis) není nezbytnou součástí Studie proveditelnosti. Projekt
negeneruje příjmy a s výjimkou dotace zahrnující 85 % způsobilých investičních výdajů sestává pouze
z výdajových položek. To je opodstatnitelné s ohledem na neziskový výstup projektu, který má
charakter veřejné služby. Přestože by bylo možné jednotlivé ukazatele uvedené v titulu této
podkapitoly vyčíslit, jejich výsledná hodnota by byla záporná s prakticky nulovou vypovídací hodnotou.
Ukazatele proto nejsou spočteny a jsou považovány za nerelevantní.
Ze zde uvedených důvodů není CBA součástí této studie.

12.1.2.

Citlivostní analýza

Citlivostní analýza (Sensitivity analysis) zkoumá, do jaké míry je ekonomický výsledek projektu citlivý
na změny jednotlivých vstupů. Při citlivostní analýze budeme posuzovat změnu čisté současné
hodnoty investice spočtenou v rámci finanční analýzy v souvislosti se změnou jednotlivých vstupů
oproti předpokladům.
Z jednotlivých vstupů jsou pro citlivostní analýzu relevantní nenulové položky, kterými jsou v tomto
případě:
•

Investice

1 217 400 Kč

•

Podpora

5 400 Kč

Následující tabulka ukazuje změny čisté současné hodnoty investice ve výši -205 989 Kč v případě
změny jednotlivých nenulových faktorů o 1 %.

Vstup / změna NPV investice

V Kč

V%

Vstupní investice

1 826

0,887

Podpora SLA

234

0,113

Z výsledku citlivostní analýzy je zřejmé, že největší změnu vyvolá změna vstupních investic. Zvýšení
vstupních investic o jedno procento vyvolá zápornou změnu NPV investice o 0,887 %.
Další citlivou položkou jsou náklady na podporu SLA. Změna nákladů na podporu SLA o jedno
procento se projeví v záporné změně NPV projektu v rozsahu 234 Kč, respektive o 0,113 %.
Z výsledků citlivostní analýzy vyplývá, že největší vliv na čistou současnou hodnotu projektu mají
vstupní investice, a to 0,887 %. Tuto citlivost lze označit za velmi významnou. Citlivost na výdaje na
technickou podporu v době udržitelnosti projektu jsou výrazně nižší, kdy jejich změna o 1 % vyvolá
změnu NPV o 0,113 %.

12.2. Doporučení vybrané varianty
Ekonomické zhodnocení variantních řešení spočívá v posouzení navrhované varianty s tzv. nulovou
variantou, tj. situací, kdy projekt nebude vůbec realizován. Přestože finanční a ekonomická analýza
prokázaly ekonomickou neefektivnost realizace investice reprezentovanou zápornou čistou současnou
hodnotou -205 989 Kč, lze s ohledem na účel realizace projektu, jímž je zajištění služby veřejného
charakteru, navrhovanou variantu doporučit jako vhodnou k realizaci.
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12.3. Závěry ekonomické analýzy
Provedená finanční a ekonomická analýza prokázaly, že projekt není ekonomicky a finančně
rentabilní, což je reprezentováno zápornou čistou současnou hodnotou investice. Projekt jako takový
by pravděpodobně soukromým sektorem nebyl realizován.
Finanční a ekonomická neefektivnost projektu je dána tím, že posuzovaný projekt bude realizován a
provozován veřejnoprávním subjektem a bude mít charakter bezplatné veřejné služby zaměřené na
zvýšení efektivnosti fungování veřejné správy. Výsledkem projektu bude zajištění a zefektivnění
fungování územních samospráv v obvodu ORP Kopřivnice a zlepšení přístupu k veřejným službám za
současného snižování ostatních transakčních nákladů veřejných subjektů. Projekt lze proto považovat
za socio ekonomicky přínosný a doporučit jeho realizaci v navržené formě.
Z provedené finanční a citlivostní analýzy dále vyplývá, že projekt je závislý na dvou faktorech, kterými
jsou samotná prvotní investice a náklady na technickou podporu. Výsledkem ekonomické analýzy je
proto logické doporučení zaměřit se na efektivnost těchto vstupů, které mají vliv na celkový finančně
ekonomický výsledek. Pozitivně může celkovou investici ovlivnit zejména snížení předpokládaných
investičních nákladů.
Projekt lze jako společensky přínosný doporučit k realizaci.

13. Analýza rizik
Tato kapitola se hlouběji zabývá expertně odhadnutými riziky celého projektu, jejich dopadem
a návrhem opatření pro jejich eliminaci.

13.1. Rizika projektu v investiční a v provozní fázi a opatření pro jejich
řešení či zmírnění
Pro přehlednost byla jednotlivá rizika rozdělena do skupin:
•

Projektová rizika

•

Technická a realizační rizika

•

Legislativní a organizační rizika

•

Ekonomická a investiční rizika

Jednotlivá rizika jsou zpracována formou tabulky, obsahující údaje:
•

Popis rizika – projevy rizika

•

Dopad – priorita, pravděpodobnost a možné dopady jsou vyznačeny barevně:
o Nízká – zeleně
o Střední - žlutě
o Vysoká - červeně

•

Pravděpodobnost – pravděpodobnost míry naplnění rizika.
o Nízká - zeleně
o Střední – žlutě
o Vysoká - červeně

•

Akční plán - návrh opatření vedoucích k omezení vlivu rizika.

•

Kritérium úspěchu - měřitelný cíl nebo výstup projektu, který bude dosažen, pokud bude riziko
eliminováno.
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Projektová rizika
V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s průběhem projektu
realizování technologického centra ORP.
Hlavní projektová rizika
Číslo

Popis rizika

Dopad

Pravděpodobnost

Akční plán (ošetření rizika)

Kritérium úspěchu

P1

Termíny uvedené
v harmonogramu
projektu nebudou
dodrženy

V

V

Alokovat dostatečné množství
kvalitních kapacit, jak na
straně dodavatele, tak
zákazníka.

Původní termíny
harmonogramu
projektu budou
dodrženy.

Aktivně kontrolovat veškeré
termíny harmonogramu a včas
a řešit možné zpoždění
termínu.
P3

Nebude zajištěna
odpovídající
součinnost
interních
pracovníků ORP

N

N

V dostatečném předstihu
alokovat odpovídající kvalitní
zdroje na straně zákazníka za
účelem poskytnutí požadované
součinnost.

Nedojde k prodlení
harmonogramu
projektu z důvodů
neposkytnutí
součinnosti
interními
pracovníky
městského úřadu.

P4

Nedojde k alokaci
dostatečného
množství
kvalitních
pracovníků na
straně dodavatele

N

N

Smluvně ošetřit kvalitní
pracovníky dodavatele na
základě jejich zkušenostmi při
realizaci obdobných zakázek a
na základě poskytnutých CV.

Nedojde
k opoždění termínu
realizace na straně
dodavatele a
projekt bude
realizován
v odpovídající
kvalitě.

Technická a realizační rizika
V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s realizací a provozem
technologického centra ORP.
Technická a realizační rizika
Číslo

Popis rizika

Dopad

Pravdě
podobn
ost

Akční
rizika)

plán

T1

HW architektura není
optimální – dochází
k nestabilitě systému,
výpadkům aplikací, není
dostatečný diskový
prostor, není možné HW

V

N

Navrhnout technickou
architekturu dostatečně
robustní, škálovatelnou,
rozšiřitelnou,
integrovatelnou, založenou
na technologii virtualizace
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dále rozšiřovat.

T2

Termín dodání
jednotlivých technických
komponent nebude
dodržen

N

N

(nezávislost aplikací na
konkrétním HW).

k problémům
s jejich stabilitou a
výkonem.

Aktivně, s dostatečným
předstihem prověřovat
veškeré termíny
harmonogramu související
s dodávkou HW.

Nedojde
k časovému
posunu termínu
dodání HW
komponent.

Včas eskalovat a řešit
možné zpoždění termínu.
T3

Vyhrazené systémové
zdroje pro provoz
centrálních aplikací
nebudou dostatečné

V

S

Alokovat dostatečnou
kapacitní rezervu
technologického centra pro
provoz centrálních aplikací.
Průběžně sledovat volné
systémové zdroje
technologického centra a
v případě potřeby řešit
jejich navýšení.

T5

Nebude zajištěna
odpovídající technická
podpora po dobu
udržitelnosti projektu

S

N

Vyhradit dostatečné
finanční zdroje na pokrytí
nezbytné technické
podpory ze strany
dodavatele.

Nenastane problém
s přidělením
požadovaných
systémových zdrojů
a potřebné diskové
kapacity při
implementaci
centrálních aplikací.
Vzniklé závady jsou
odstraněny včas
(dle SLA).

Implementovat známé a
prověřené technologie,
které lze, alespoň
částečně, spravovat
vlastními zdroji.
T6

Pokrytí SW licencemi
není dostatečné

N

N

Na základě výčtu služeb
VIU ORP navrhnout
odpovídající počet licencí.
Vyčlenit dostatečné
finanční zdroje pro
potenciální nákup
chybějících licencí.

Veškeré
požadované služby
VIU ORP jsou
pokryty a
provozovány a
nejsou v
konfliktu s licenční
mi ujednáními.

Mít pod kontrolou následné
rozšiřování služeb VIU
ORP.

Legislativní a organizační rizika
V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s legislativou a organizací
VIU ORP.
Legislativní a organizační rizika
Číslo

Popis rizika

Dopad

Pravděpodobnost

Akční
rizika)

plán

O1

Dojde k porušení

V

N

Organizačně, projektově a
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podmínek dotace

technicky zajistit, aby byly
splněny veškeré podmínky
pro poskytnutí dotace,
zveřejněné na portále MV.
Zajistit udržení podmínek
po celou dobu udržitelnosti
projektu.

O3

Nepodaří se uzavřít
SLA o poskytování
služeb VIU ORP

S

N

Realizovat kampaň
zaměřenou na průzkum
jednotlivých zákazníků
(obcí a zřizovaných a
zakládaných organizací),
jaké služby chtějí v rámci
VIU ORP využívat.
Aktivně komunikovat se
zákazníky dostupnost
jednotlivých služeb.

a vyplacena.
Případná kontrola
neshledala
porušení podmínek,
za kterých byla
dotace přidělena –
nedochází
k vrácení dotace.
Na každou
poskytovanou
službu VIU ORP je
uzavřena SLA.
V případě
anonymního
čerpání služby
existují zveřejněné
podmínky jejího
provozu.

Ekonomická a investiční rizika
V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná ekonomická a investiční rizika výstavby TC
ORP.
Ekonomická a investiční rizika
Číslo

Popis rizika

Dopad

Pravděpodobn
ost

Akční
rizika)

E1

Náklady na realizaci VIU
ORP mohou
nepřiměřeně přesáhnout
náklady, spočítané v
rámci studie
proveditelnosti

S

S

Zajistit garanci cen nabídky
v souladu s poskytnutou
výší dotace.

Dotace na vybudování
VIU ORP nebude
poskytnuta

V

E2

plán

(ošetření

V případně odůvodněného
nárůstu výdajů je nezbytné
zajistit jejich pokrytí
vlastními zdroji.
N

Organizačně, projektově a
technicky zajistit, aby byly
splněny veškeré podmínky
pro poskytnutí dotace,
zveřejněné na portále MV.

Kritérium úspěchu

Náklady na
vybudování VIU
ORP nepřevyšují
očekávané výdaje.

Dotace je přidělena
a vyplacena.

14. Udržitelnost projektu
Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu.
V tomto případě se jedná o projekt „Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Kopřivnice“,
který řeší úpravu informačního a procesního systému územně samosprávného celku tak, aby byl online zdrojem kvalitních informací pro základní registry.
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Efekty projektu budou udrženy v nezměněné podobě po dobu 5 let od implementace VIU ORP.
Nedodržení závazku udržitelnosti je považováno za porušení podmínek pro poskytnutí příspěvku, což
může vést i k požadavku na jeho vrácení.
Následující kapitoly se detailněji zabývají udržitelnosti projektu v rovinách:
•

Institucionální

•

Finanční

•

Provozní.

Pro městský úřad je prioritou udržení a rozvíjení integrovaný informační systém městského úřadu ve
všech rovinách.

14.1. Institucionální rovina
Městský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány města (rada a
zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. Kromě toho zákon zná
výkon přenesené působnosti státní správy.
Za naimplementování VI ORP je zodpovědný Městský úřad Kopřivnice.
Implementací VI ORP se městský úřad zavazuje, minimálně po dobu udržitelnosti projektu - což je po
dobu 5 let, poskytovat služby svým zákazníkům.
Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu Městský úřad Kopřivnice.
„Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Kopřivnice“ je dlouhodobě plánovanou
strategickou záležitostí.

14.2. Finanční rovina
Předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy.
Investiční etapa bude financována z dotace a finančních prostředků města, provozní etapa pak z
rozpočtu města.
Město Kopřivnice počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu na
zajištění udržitelnosti VIU ORP.

14.3. Provozní rovina
Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných
pracovníků jak ze strany městského úřadu, tak ze strany dodavatele řešení pro zajištění provozu VIU
ORP.
Městský úřad má sestavený kvalitní projektový a realizační tým, který má s realizací obdobných
projektů dlouhodobé zkušenosti.
Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade pořízených potřebných
SW licencí. Veškerý upgrade na SW bude na stejné, či vyšší úrovni, než původně nakoupený.
Veškeré vybavení v rámci VIU ORP zůstane v majetku žadatele po celou dobu udržitelnosti projektu.
Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem a údržbou těchto zařízení.
Veškeré náklady spojené s provozem tohoto projektu budou financovány z k rozpočtu města. Při
pořizování nového SW vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek
dle IOP a dle podmínek pro zadávání veřejných zakázek.

15. Závěr
„Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Kopřivnice“
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je dlouhodobý proces ve smyslu poskytování služeb veřejné správy pro Město Kopřivnice včetně jeho
zřizovaných a zakládaných organizací. Jedná se o změny nejen uvnitř těchto subjektů, ale i
v komunikaci s okolím, ať už při vzájemné výměně informací nebo při styku s veřejností. Aby
deklarované služby mohly být poskytovány na kvalitativně vyšší úrovni, je potřeba využít nejen
možnosti, které umožňují prostředky ICT, ale také revidovat procesy, funkce či kompetence, spojené i
se vzděláváním úředníků či politické reprezentace. Záměr takto budovat eGovernment v ORP
Kopřivnice je plně v souladu se strategií na národní úrovni vyjádřené dokumentem EFEKTIVNÍ
VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY pro období 2007–2015. V tuto chvíli se jedná
o jedinečnou příležitost, kdy je možné vlastní záměry podpořit i finančně, a to prostřednictvím
finančních zdrojů EU (operačních programů IOP ).
Při využití finančních zdrojů je možné získat dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů, což může sehrát
významnou roli při rozhodování o realizaci či nerealizaci výše představených investičních záměrů
vedoucích k efektivnějšímu poskytování služeb.
Na tomto místě je ale také potřeba zmínit závazky, které sebou realizace a finanční podpora přináší.
Tyto závazky je potřeba vnímat ve dvou rovinách, v rovině zajištění udržitelnosti projektu, na kterou se
nevztahují dotační tituly, a v rovině využití realizovaných řešení pro potřeby centrálních orgánů VS,
které se týkají zejména využití infrastruktury pro vedení základních registrů.

15.1. Shrnutí výsledků
Studie proveditelnosti byla zpracována za účelem:
•

specifikace záměru „Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Kopřivnice“
z hlediska stávajícího stavu řešené problematiky i jejího budoucího vývoje,

•

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

•

prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu,

•

prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti,

•

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

což bylo výše v jednotlivých kapitolách prokázáno.

15.2. Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu
Dle výsledků socioekonomické analýzy lze doporučit předloženou variantu jako společensky efektivní
a realizovatelnou. V navržené variantě při uvedených vstupních podmínkách je jeho socioekonomická
čistá současná hodnota - 205 989,- Kč. Vnitřní výnosové procento 24,59 % p.a. Doba návratnosti 4,92
roků a index rentability 0,5. Dle všech uvedených hodnot se jedná o společensky velmi přínosný
projekt.

15.3. Popis postupu návazných projektů
TC ORP Kopřivnice vytváří technologický rámec pro další projekty regionálního významu.
Správní funkce výstupů projektu je v některých krocích podmíněna existencí centrálních systémových
prvků. Jsou to zejména následující projekty a systémy:
•

centrální registry – projekt vytváří data pro základní registry, zejména Registr práv a
povinností

•

centrální sběrné místo údajů o veřejné správě (v současnosti systém ePUSA)

•

identitní systém ISDS - využitelnost tohoto systému pro systémy a aplikace na lokální úrovni

•

centrální katalog služeb - transformace vlastních popisů činností a procesů na tento katalog
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•

CzechPOINT – důsledná integrace funkcí CzechPOINT v rovině úředníka i občana (office,
home)

•

PVS, včetně popisu životních situací a centrálního formulářového systému

•

Přístup k eGON službám

15.4. Závěry a doporučení
Na základě skutečností uvedených v této studii lze konstatovat, že projekt má celospolečensky
pozitivní dopad, a proto jeho realizaci a poskytnutí podpory z IOP, prioritní osy 2. - Zavádění
ICT v územní veřejné správě,
PLNĚ DOPORUČUJEME.

Na tomto místě je ale také potřeba zmínit také závazky, které sebou realizace a finanční podpora
přináší. Tyto závazky je potřeba vnímat ve dvou rovinách, v rovině zajištění udržitelnosti projektu, na
kterou se nevztahují dotační tituly, a v rovině využití realizovaných řešení pro potřeby centrálních
orgánů veřejné správy, které se týkají zejména využití infrastruktury pro vedení základních registrů.

Současně lze, s ohledem na marketingovou strategii, konstatovat, že projekt technologického centra
ORP Kopřivnice nebude v regionu ojedinělým, ale bude na něj navázáno v dalším budování
obdobných center na úrovni kraje, které se svým obsahem a rozsahem nabízených služeb budou
vzájemně doplňovat.
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