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1. Současný stav systému v jednotlivých oblastech
K realizaci integrace úřadu byl jako příloha výzvy sestaven typizovaný projekt. V něm jsou
definovány:

předpokládané výstupy:
•

•
•
•
•
•

připravenost agendových informačních systémů žadatele (registrů místní veřejné
správy) na komunikaci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů
přístupu k eGON službám
integrace SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci
dovybavení potřebnými SW komponenty, nebo 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

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.

objektivně ověřitelné identifikátory:
•
•
•

snížení administrativní náročnosti spojené s využíváním ICT a nastavení její optimální
a efektivní správy
integrace všech SW komponent do uceleného systému s využitím TC a jejich nastavení
dle procesů probíhajících žadatelem
existence vlastního portálu

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

1.1. Systém řízení organizace (organizační struktury)
1.1.1.

Modelování organizační struktury – modelování změn

Modelování organizační struktury MěÚ se provádí v programu kancelářském SW MS Word
resp. Open Office. Popis jde až na úroveň odborů, k jednotlivým odborům je uvedeno jejich
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postavení a úkoly. Organizační struktura je částečně uložena i v základní administraci
informačního systému GORDIC včetně modulu „personalistika a mzdy“. Neexistují žádné
vazby na jiné systémy a aplikace. Organizační struktura je zveřejněna na internetových
stránkách.

1.1.2.

Hierarchické členění

Neexistuje modelovací nástroj na tvorbu hierarchií - stromové struktury, grafická nebo
textová prezentace. Organizační diagramy jsou zpracované pouze v kancelářském SW MS
Word resp. Open Office.

1.1.3.

Možnost tvorby paralelních struktur

Neexistuje modelovací nástroj změn, návrhů struktury pro obce a příspěvkové organizace.

1.1.4.

Časová platnost objektů a vazeb

Neexistuje nástroj na evidence nebo modelování organizační struktury ve verzích (časové –
nastavení platnosti, změn, disable, enable) není. Existují verze popsané a uložené
v kancelářském SW MS Word resp. Open Office.

1.1.5.

Plánování budoucích změn

Pro plánování budoucích změn v organizační struktuře MěÚ nevyužívá podporu SW
aplikace.

1.1.6.

Uchování historického stavu jednotlivých verzí Organizační struktury
platné v konkrétním čase

SW neumí možnost tzv. snapshotu, uchování struktury nebo např. export dat. Vede se pouze
v papírové podobě resp. kancelářském SW MS Word resp. Open Office.

1.1.7.

Evidence organizační struktury

Neexistuje nástroj na evidence nebo modelování organizační struktury.

1.1.8.

Evidence pracovních pozic a vazeb na katalog agend (služeb)

Pracovní pozice ve vazbě na organizační řád jsou popsané pouze v kancelářském SW MS
Word resp. Open Office.

1.1.9.

Evidence procesů, činností a jejich charakteristik, jejich zapojení do
workflow a vazeb na podporu ICT

Neexistuje workflow. Neexistuje žádná vazba mezi SW.

1.1.10. Systém lokálních předpisů
Úřad v rámci intranetu vede databázi vnitřních směrnic. Tyto údaje jsou dostupné všem
uživatelům. Neexistuje ale žádný nástroj ani vazba mezi lokálními předpisy a modelováním
organizační struktury.
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1.1.11. Přiřazení činností pracovním pozicím
Vede se v kancelářském SW MS Word resp. Open Office

1.1.12. Personální systém a rozhraní na personální systém
Personalistika (GORDIC) není žádným způsobem propojena a neexistuje vazba ani na
správu jiných systémů. Využívá se pouze administrace v rámci IS GORDIC. Databáze
zaměstnanců v docházkovém systému Passport (COMINFO) je provázaná s intranetem.

1.1.13. Převzetí objektů a vazeb
Agenda „Personalistika“ (GORDIC) a evidence docházky (COMINFO) nejsou provázané online.

1.1.14. Organizační jednotka
Vede se v aplikaci MS Word resp. Open Office.

1.1.15. Pracovní pozice
Vede se v aplikaci MS Word resp. Open Office dle katalogu prací, zakotveno v pracovních
smlouvách a náplních prací.

1.1.16. Převzetí dostupné informace o časové platnosti pro všechny objekty a
vazby
Agenda „Personalistika“ (GORDIC) a evidence docházky (COMINFO) nejsou provázané online.

1.1.17. Přiřazení pracovníků pracovním pozicím
Vede se v aplikaci MS Word resp. Open Office dle katalogu prací, zakotveno v pracovních
smlouvách a náplních prací.

1.1.18. Systém řízení přístupových oprávnění – uživatelé a oprávnění
Vede se v nastavení přístupových práv (AD a eDirectory) pro přístupy k adresářům a
souborům na serverech. Dále se vede ve správě uživatelů IS GORDIC pro řízení
přístupových oprávnění pouze v rámci IS. Vzájemná provázanost mezi systémy řízení
oprávnění neexistuje.

1.1.19. Synchronizace dat s aplikacemi pro řízení uživatelských přístupů a
správu identit
Není řešeno.

1.1.20. Jednoznačná identifikace uživatelských kont
Každá aplikace řeší zvlášť. Nejvíc obsaženo v eDirectory a IS GORDIC.

1.1.21. Propojení uživatele a pracovníka
Uživatel má zřízené uživatelské konto, ke kterému přistupuje na základě uživatelského
jména (login) a hesla (password). Každý uživatel je personifikován vlastním jménem.
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1.1.22. Evidence aplikací a jejich instancí
Neexistuje metasystém. Vedeno pouze v aplikaci MS Excel resp. Open Office.

1.1.23. Možnost nastavení odlišných oprávnění uživatele v každé instanci téže
aplikace
Existuje možnost ve správě uživatelů IS GORDIC přiřadit uživateli libovolný počet rolí a pro
každou roli nastavit různý počet oprávnění.

1.1.24. Definice atributů korespondujících s objekty oprávnění v určité
aplikaci
Není podporováno.

1.1.25. Sdružování oprávnění do profilů
Existuje v doménové struktuře (Active Directory) a eDirectory.

1.1.26. Hromadné řízení uživatelských přístupů a oprávnění
Podporováno pouze částečně v eDirectory. Hromadně se nastavuje pouze v jednotlivých
aplikacích.

1.1.27. Export dat (např. zveřejnění telefonního seznamu)
Není podporováno z dostupných zdrojů organizačních struktur.
Vyhodnocení analýzy současného stavu pro modul „Systém řízení organizace“:
Systém řízení organizace není na úřadě řešen jednotně. Přístupová práva se vedou pro
jednotlivé IS resp. aplikace vždy samostatně. Nejrozšířenější je IS GORDIC, který obsahuje
nástroj „Správa uživatelů“. Neřeší 100% pokrytí zaměstnanců úřadu, ale pouze uživatele IS.
Pro přístupy k serverům, jejich adresářům a souborům se oprávnění nastavuje v AD a
eDirectory. Neprovázaný je i Personální systém (GORDIC) a docházkový systém
(COMINFO).
Navrhovaná řešení chybějící funkčnosti:
Do budoucna navrhujeme nastavení komplexní správy identit (identity management) pro
evidenci a správu uživatelů IS a jejich přístupových práv. Přes administraci a organizační
strukturu toho systému NOVELL lze řešit většinu bodů systému řízení organizace –
organizační struktura, funkční místa, konfigurační skupiny definující přístupová práva,
definice aplikací, workflow. Postupně nastavit ze systému správu oprávnění i jiných aplikací
a integrace ostatních systémů využívaných na MěÚ pod jeho správu.
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1.2. Modul – Systém řízení zdrojů
1.2.1.

Měření výkonnosti, kvality a efektivity

Využívá se benchmarking mezi úřady. V případě lidských zdrojů není prováděno žádné
měření na datech z využívaných systémů. Zájem je o sledování vydaných rozhodnutí anebo
plánování vytíženosti např. služebních vozidel. Tyto oblasti se v současné době se sledují
jen částečně, ale neřídí. Sledují se počty odvolání a stížností v rámci běžné statistiky úřadu.
Sleduje se stav obsloužených stran z vyvolávacího systému na správních a dopravních
agendách.

1.2.2.

Metrika jako kvantitativní veličina definovaná škálou hodnot,
případně měřitelným porovnáním se standardem

Pro běžnou statistiku úřadu se vedou srovnávací tabulky v MS Excel resp. Open Office.
Nejsou nastavené žádné kritéria metriky s vymezenou škálou hodnot.

1.2.3.

Veličiny pro výkonnost, kvalitu a efektivitu

Sleduje se počet odvolání, počet správních řízení, vydaných rozhodnutí. Statistické záznamy
probíhají pouze na základě záznamů jednotlivých odborů. Exporty ani tiskové výstupy dat se
neprovádí. Nesleduje se ale žádný poměr např. k počtu zaměstnanců, referentů apod.

1.2.4.

Stanovení požadovaných, resp. prahových hodnot

Nejsou stanoveny

1.2.5.

Úkony procesu realizace služby jako poskytované výkony

Není podporováno.

1.2.6.

Alokace nákladů na výkon

Není podporováno

1.2.7.

Zúčtování poskytnutých výkonů služeb státní správy v přenesené
působnosti

Není podporováno

1.2.8.

Služby jako typy případů

Není analyzováno.

1.2.9.

Metriky jako finanční a nefinanční (např. časové) veličiny měřené v
navazujících aplikacích

Není analyzováno

Vyhodnocení analýzy současného stavu pro modul „Systém řízení zdrojů“:
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Navrhovaná řešení chybějící funkčnosti:
Zavedení systému řízení organizace. V rámci projektu se nasadí vyšší produktová verze
používaného IS včetně administrace (GINIS). Ve správě IT bude pořízen nástroj na správu a
nastavení systému řízení zdrojů (Identity management), který bude následně provázán
s administrací využívaného IS a AD (eDirectory).

1.3. Modul – Systém řízení služeb
1.3.1.

Nabídka a odbyt služeb

Katalog služeb je v gesci MV ČR. Je potřeba vytvořit lokální katalog služeb a připravit lokální
IS na napojení do centrálního katalogu služeb.

1.3.2.

Integrace back office

Nevyužívá se aplikace typu „helpdesk“.

1.3.3.

Integrace agendových systémů

Integrační platforma není uvnitř MěÚ využívána. Základ systému tvoří IS GORDIC. Ostatní
aplikace jsou na tomto systému většinou nezávislé.

1.3.4.

Integrace workflow, spisové služby a agendových systémů

Workflow není na MěÚ implementován. Oběh digitální formy dokumentu pokrývá částečně
spisová služba E-spis.

1.3.5.

Předání dat spisová služba – agendový systém

SpSl IS ICZ není propojena s agendami vyhotovujícími písemnosti. Vzhledem k tomu, že
neexistuje propojení SpSl se základním IS MěÚ, uvažuje se v rámci projektu s integrací a
plnou kompatibilitou SpSl se základním IS (resp. jeho vyšší produktové řady – GINIS).

1.3.6.

Řízení stavů podání agendovým systémem – předávání stavů

Neexistuje zatím žádné propojení.

1.3.7.

Práce s databází formulářů – příjem formulářů

Pouze omezeně je využíváno elektronických formulářů 602 XML Form Serveru. Výhledově
se nabízí rozšíření formulářového řešení s využitím různých typů žádostí na internetu.
Vyhodnocení analýzy současného stavu pro modul „Systém řízení služeb“:

Navrhovaná řešení chybějící funkčnosti:
Pořízení a implementace nové SpSl v rámci komplexního IS. Propojení na jiné systémy bude
požadavkem VŘ.
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1.4. Modul – Vnější integrace systému
1.4.1.

Integrace s centrálními systémy – bude zaručena podle v budoucnu
vzniklých pravidel

Současné systémy provozované na úřadu jsou obecně schopny komunikovat
prostřednictvím webových služeb nebo prostřednictvím značkovacího jazyka XML.

1.4.2.

RPP, poskytnutí online přehledu o zajištění služeb, právech a
kompetencích úřadu

Současné systémy provozované na úřadu jsou obecně schopny komunikovat
prostřednictvím webových služeb nebo prostřednictvím značkovacího jazyka XML.

1.4.3.

PVS, využití centrálního formulářového systému

PVS je plněn informacemi ze mzdové agendy.

1.4.4.

Katalog agend (služeb) – provázanost vnitřního systému činností a
služeb úřadu s ISZR

Provázanost není k dnešnímu dni realizována. Vytvoření lokálního katalogu služeb a jeho
provázání s externími systémy bude řešeno v rámci pravidelného upgrade základního
informačního systému.

1.4.5.

ePUSA, nebo v budoucnu jiný systém pro plnění dat o ÚVS

Vazba na systém ePUSA není (s výjimkou CzechPOINTu) zavedena. Předpokládá se
realizace pomocí komplexního IS a jeho pravidelného upgrade.

1.4.6.

Integrace mezi organizacemi územní veřejné správy

Integrace (datová, aplikační, procesní) není realizována, komunikace mezi např. finančním
úřadem, pracovním úřadem nebo ČSSZ probíhá prostřednictvím e-mailů, datových schránek
a zabezpečených webových rozhraní.

1.4.7.

Obec – organizace obce

Komunikace probíhá prostřednictvím emailů, telefonicky, osobně.

1.4.8.

Obec – Obec

Komunikace probíhá prostřednictvím e-mailů, datových schránek, telefonicky, osobně.

1.4.9.

Czech POINT – plná integrace funkcí Czech POINT@office (do
budoucnosti i Czech POINT@home) do vnitřního chodu úřadu

Intranet MěÚ obsahuje odkazy na všechny agendy dostupné prostřednictvím webového
rozhraní.
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Vyhodnocení analýzy současného stavu pro modul „Vnější integrace systému“:
Navrhovaná řešení chybějící funkčnosti:
Vnější integrace používaného informačního systému na MěÚ Černošice 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 vybraným dodavatelem základního informačního systému.

1.5. Modul – Datové podklady
1.5.1.

IS ve správě MěÚ

Pro analýzu integrace vnitřního chodu úřadu jsou uvažovány ISVS, provozní informační
systémy s vazbou na ISVS i ostatní provozní informační systémy bez vazby na ISVS.
Základní IS ve správě MěÚ
Adobe Acrobat / ACROBAT

(Adobe)

Antispamový filtr / BRIGHTMAIL ANTISPAM

(Symantec)

Antivirový systém, firewall Endpoint Protection

(Symantec)

Dopravní informace / IDOS

(CHAPS)

Elektronická podatelna EP

(Asseco)

Evidence docházky / PASSPORT

(Cominfo)

Evidence dopravních agend / EDA

(Yamaco)

Evidence majetku / EMA

(Gordic)

Evidence mysliveckých a rybářských průkazů

(Yamaco)

Evidence myslivosti / Evidence myslivosti

(Yamaco)

Evidence nemovitostí / ENM

(Realsoft)

Evidence odpadů / EVI8

(Inisoft)

Evidence počítačů / EP

(ALC)

Evidence směrnic SMĚRNICE

(vlastní tvorba)

Evidence sociálních agend města, moduly / EI, OM

(Dataprotect)

Geografický systém / MISYS

(Gepro)

GIS SW ArcView / ARCVIEW

(Arcdata)

Kniha došlých faktur KDF

(Gordic)

Kniha odeslaných faktur KOF

(Gordic)

Knihovní systém / LANIUS

(Lanius)

Matrika, evidence obyvatel

(Triada)

MS Office / MSOFFICE

(Microsoft)

Mzdy, personalistika, statist. šetření mezd / PAM, PER, TRX

(Gordic)

Novell Application Launcher / Z.E.N. WORKS

(Novell)

Open Office / OPENOFFICE

(Open Source)

Operativní evidence k příjmovým účtům DDP

(Gordic)

Ovzduší / OVZDUŠÍ

(Kvasar)

PCTranslator / PCTRANSLATOR

(LanguageSoft)

Pokladna / POK

(Gordic)

ANALÝZA VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU – ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH ‐ ORP ČERNOŠICE
VÝZVA Č. 06 – KONTINUÁLNÍ
PRIORITNÍ OSA: 2; OBLAST PODPORY 2.1

Stránka 10 z 26

Prohlížečka LHO a LHP / HELETAX

(TopolPRO)

Redakční systém / SPRÁVNÍ APLIKACE

(CHL + Galileo)

Registrovaná elektronická pošta / REP

(Česká pošta)

Síťová nástěnka / NÁSTĚNKA

(vlastní tvorba)

Sklady / SKL

(Gordic)

SMS Server / TDPSMS

(TDP)

Sociální dávky / WINSOC

(Pors SW)

Spisová služba / E-SPIS

(ICZ)

Stavební úřad / STAVEBNÍ ÚŘAD

(Vita)
(Wolters Kluwer, pův. ASPI
Publishing)
(Gordic)

Systém právních informací / ASPI
Účetnictví a rozpočet / UCR, KXF
Víceúčelový systém elektronické pošty / GROUPWISE

(Novell)

Vyvolávací systém / CALL250V

(Kadlec)

Vzdálená správa / TDPRCO

(TDP)

Windows Commander / WINDOWS COMMANDER

(Christian Ghisler)

IS ve správě jiného subjektu
Název – agenda

Dodavatel

Míra podpory

ePUSA

MVČR
MVČR
MVČR
MDČR
MDČR
MZČR
MZČR
MZČR
MVČR
MPSV
MPO ČR
Česká pošta

Plná

CzechPOINT
PolTel
eTesty
Centrální registr řidičů
Evidence zemědělského podnikatele
Vodoprávní evidence
eVPE - Editor vodoprávní evidence
IS správních evidencí a registr vozidel
Oknouze/Okslužby
Registr živnostenského podnikání
Registrovaná elektronická pošta

1.5.2.

Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná

Aplikační podpora procesům na městském úřadu Černošice

Centrální správa číselníků – registrů, rejstříků, katalogů
Není implementována, jednotlivé číselníky jsou spravovány vždy separátně v rámci
jednotlivých aplikací.
Ekonomický a provozní systém
Aplikační vybavení IS GORDIC pokrývá finanční procesy, personalistiku a mzdovou
evidenci.
Nákladové účetnictví je sledováno podle druhů a organizační jednotky, kam náklad (stejně i
výnos) patří. Není sledováno podle procesů.
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Správa a řízení dokumentů
Není implementován systém spisové služby ani jiná agenda na řízení dokumentů.
Aplikace je využívána všemi útvary úřadu.
Informace pro podporu rozhodování (manažerské informace)
Systém typu datového skladu a manažerské nadstavby není implementován.
Kancelářské aplikace
Softwarové prostředí Microsoft Office verzí 2002, 2003, 2007. Některé typy dokumentů jsou
zpracovány šablony podle ČSN 01 6910 (úprava písemností). Používá se Open Office a
omezeně formuláře 602XML Form Serveru.
Systém pro podporu agend MěÚ
Informační podpora agend města je značně roztříštěná do více aplikací, aplikace nejsou
propojeny na ekonomicko-provozní systém, datová rozhraní nejsou popsána nebo neexistují.
Stěžejním základem, co do pokrytí agend, v rámci informačního systému MěÚ Černošice je
IS GORDIC, který sice představuje komplexní řešení, ale není v plném rozsahu nasazen.
Zahrnuje pouze některé ekonomické agendy.

1.5.3.

Technologická a systémová podpora

Lokální počítačová síť
Technologicky i kapacitně je počítačová síť úřadu vyhovující. Síť je řádně dokumentována.
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Seznam serverů MěÚ:
Název serveru

NWCER

typ

intel(R) S3210SHLX

CPU

Intel(R) Xeon(R) X3370 BOX 12M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB tj. 4 core

RAM

4 x 2GB DIMM DDR2-667 Mhz / 0 vol

HDD

ST380011A f/w:3.06 4x Hard Disk 76316 MB

systém

Novell NetWare 6.5

aplikace

Hlavní poštovní server, GROUPWISE 6.5, NOVELL, SMS server
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Název serveru

Michael

typ

PRIMERGY RX300 S3 (2U)

CPU

Intel(R) Xeon(R) CPU 5160 @ 3.00GHz, tj. 2 core

RAM

2 x 1GB DIMM DDR2 667 MHz (1.5 ns) / 2 sloty jeste volne (8 GB)

HDD

5 x 270 GB SAS HDD, MegaRAID SAS PCI Express(TM) / 1 pozice volná

systém

Linux

aplikace

DNS, DHCP, Sendmail, Brihtmail Mail Filter, Squid Proxy, NET SYSLOG,
TFTP, TACACS+, výhledově FreeRADIUS, různé proprietární
monitorovací nástroje

Název serveru

Josef

typ

PRIMERGY RX300 S3 (2U)

CPU

Intel(R) Xeon(R) CPU 5160 @ 3.00GHz, tj. 2 core

RAM

2 x 1GB DIMM DDR2 667 MHz (1.5 ns) / 2 sloty jeste volne (8 GB)

HDD

6x 750 GB SATA II 7,2k

systém

Windows server 2008

aplikace

Win doména, Rep, Evidence počítačů, Symantec Endpoint Protection,

Název serveru

Logos

typ

PRIMERGY RX330 S1 (2U)

CPU

AMD Opteron 2216 @ 2400 Mhz, tj. 2 core

RAM

6 GB / 0 vol

HDD

2x 300 GB SAS

systém

Windows 2003 server

aplikace

NetHASP (sdileny hw klic), Vyvolávací systém CALL250V, T602 FORM
server, WSUS,

Název serveru

Dionysios

typ

IBM System x3250 M2 -[4194K1G] (1U)

CPU

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz, tj. 2 core

RAM

2 x 2GiB DIMM DDR2 667 MHz (1.5 ns) + 2 x 512MiB DIMM DDR2 667
MHz (1.5 ns) / 0 vol
2 x 1TB SATA II, LSI Logic / Symbios Logic SAS1064ET PCI-Express
Fusion-MPT SAS

HDD
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systém

Linux

aplikace

GWAWA Reload pro zálohování pošty

Název serveru

Samson

typ
CPU

Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz, tj. 2 core

RAM

4 x 1GiB DIMM DDR2 800 MHz (1.2 ns)

HDD

4 x 500 GB SATA II / další cca 4 disky možné

systém

Linux Suse Enterprise 10

aplikace

Oracle DB

Název serveru

Samuel

typ

IBM eServer 306m -[8849ECY] (1U)

CPU

Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, tj. jeden core

RAM

4 x 1GiB DIMM DDR2 533 MHz (1.9 ns) / 0 vol

HDD

2 x 500 GB SATA II

systém

Linux Slackware 10.2

aplikace

Frontend pro spisovku, tiskový server pro spisovku, Firebird databáze

Název serveru

Gedeon

typ
CPU

Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz

RAM

2 096 701 Kilobytes

HDD

WDC 152625 MB

systém

Novell NetWare 6.5

aplikace

Záložní NW server, záloha NDS, Sociální dávky – Dataprotect

Název serveru

Rafael

typ

IBM

CPU

Intel Xeon @ 3200 MHz

RAM

2048 MB (4 x 512 DDR2-SDRAM )
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HDD

RAID 200 GB

systém

Windows 2003 R2

aplikace

Server ekonomických agend, server WEB-Misys, Gordic

Název serveru

Jochanan

typ
CPU

Intel Xeon 3040 @ 1866 MHz

RAM

2048 MB (2 x 1024 DDR2-SDRAM )

HDD

160 GB

systém

Win 2008 webedition

aplikace

Mysis

Název serveru

Benjamin

typ

IBM x series 306 Model Number 41G Product Number 84894IG (1U)

CPU

Intel Pentium 4 EE @ 4266 MHz

RAM

3500 MB (4 x 1024 DDR-SDRAM )

HDD

2 x 160 GB SATA

systém

Windows 2003 server R1

aplikace

Microsoft SQL Server desktop engine, Symantec CE antivirový server,
Triada, Vita, Soc. Dávky-PORS

Název serveru

Daniel

typ

IBM eServer 306m -[8849EAY]

CPU

2 x Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz

RAM

2 095 614 Kilobytes

HDD

152625 MB

systém

Novell NetWare 6.5

aplikace

Druhý poštovní server, GroupWise 6.5

Název serveru

Gabriel

typ
CPU

Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.60GHz
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RAM

512MiB DIMM DRAM

HDD

2 x IDE HDD, 160 a 80 GB

systém

Linux Slackware 10.1

aplikace

Sendmail, HTTP, MySQL, DNS, DHCP, Squid Proxy, NET SYSLOG,
Nagios, TFTP, TACACS+, FreeRADIUS, různé proprietární monitorovací
nástroje

Název serveru

DPS-Server

typ
CPU

Cyrix 233 Mhz

RAM

128 MB

HDD

20 GB

systém

Linux

aplikace

Lokální server, firewall pro WiFi

1.5.4.

Databázové platformy

Rozhodující aplikace provozního systému (aplikace řady IS GORDIC) jsou instalovány na
souborové platformě. Pro další aplikace se používají databáze Oracle, Firebird, MS SQL a
MySQL
Množství ostatních aplikací je postaveno na různých datových platformách a spravováno pod
různými vývojovými prostředími. Tento stav je rizikovým faktorem nejenom ve smyslu
požadavků na ISVS a požadavků bezpečnostní politiky IS, ale i ve smyslu efektivní údržby
aplikací (znalosti pracovníků informatiky MěÚ, případně zajištění údržby, jejich rozvoje a
zejména ve smyslu zajištění požadavků na výměnu a sdílení dat. V rámci projektu dojde ke
sjednocení databázového prostředí klíčových IS.

2. Definice problémů systému a hodnocení závažnosti
problému
Problémy současného nastavení systému vnitřního chodu úřadu jsou definovány a
hodnoceny pro každou analyzovanou oblast.

Kategorie problému
Chybí komplexní IS
Jednotné databázové
prostředí

Popis problému
Velký množství různých agend od různých
dodavatelů. Není zavedena hlavní
platforma (agend i dat) IS.
Aplikace využívají různé databázové
prostředí.
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Není zavedena organizační
struktura
Chybí správa uživatelů a
prostředků IT
Příprava na základní registry
Příprava na odpisy majetku
Chybí aktuální nástroj pro
groupwarové služby

Každý IS používá vlastní organizační
strukturu. Neexistuje koncentrované
nastavení agend a rolí. Vše je řešeno na
aplikační úrovni
Neexistuje komplexní nástroj na správu
procesů a řízení v IT včetně nástroje na
správu identit
Městský IS není zatím připraven na
integraci s připravovanými základními
registry
V rámci platné legislativy bude docházet
na MěÚ k odpisům majetku. Chybí agenda,
která by na tuto činnost prováděla.
Aktualizace společných mailových služeb,
plánování, sdílení kalendářů a úkolů

Střední

Střední
Střední
Nízká
Střední

3. Návrh variant řešení problému včetně náročnosti
navrženého řešení:
3.1. Technologické varianty řešení – definují uznatelné náklady
3.1.1.

Funkční a procesní pohled

Budoucí upravený informační a procesní systém úřadu Černošice 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.

V případě úřadu jsou potřeby a požadavky částečně definovány legislativou, ale je taktéž
nezbytné je definovat v procesních modelech úřadu viz. obrázek níže:
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Úprava informačního a procesního systému MěÚ Černošice by měla probíhat v následujících
krocích (postup a zdůvodnění nasazení):
Procesní analýza
•

bude vytvořena vlastními silami, případně formou jednorázové konzultace s odbornou
firmou. Náklady s tím spojené budou plně v režii Města a nebudou předmětem
čerpání této dotace.

na základě realizované procesní analýzy zmapovat realizované procesy v organizaci s
uvedením vazeb na ICT
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).
Výsledky procesní analýzy budou zaznamenány v jednotném softwarovém prostředí pro
správu a řízení IT. Bude nasazen Identity management.

3.1.2.

Datová část

Rozhodující provozní aplikace (IS GORDIC, IS ICZ, IS VITA, IS MUNIS) využívají databáze,
jejichž platformu a architekturu navrhují dodavatelé aplikací.
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Městský informační systém je provozován na souborových systémech a databázích Oracle,
MS SQL, Firebird a MySql a je zabezpečen nejednotně. Tento stav je v současné době
vyhovující jen částečně.
V rámci projektu se plánuje přejít na vyšší produktovou řadu IS GORDIC – GINIS a
současně sjednotit i databázovou platformu, na které je tento informační systém postaven.
Referenční data jsou:
•

•

•

data spravovaná jednotlivými rozhodujícími /aplikacemi zůstanou v primární
správě těchto aplikací jako dosud, při duplicitě správy týchž číselníků bude třeba
rozhodnout o jedné z nich, která se stane správcem, ostatní aplikace budou data
pouze přebírat přes vnější rozhraní databáze DWH,
data spravovaná jednotlivými drobnými aplikacemi (typu jednoúčelové evidence
apod.) budou výhradně data přebírat z centrální databáze DWH, která bude
disponovat i příslušnou funkcionalitou pro správu těchto dat – v této souvislosti
je nezbytné zpracovat popis pro metadata,
referenční data spravovaná na státní event. krajské úrovni budou přes vnější
rozhraní importována od příslušných správců referenčních dat, v úrovni IS MěÚ
nebudou u těchto dat editovány referenční atribut.

Realizace využití technik DWH je věcně i časově náročná, je však zřejmě vhodná
pro plnění požadavků očekávaných na všech úrovních veřejné správy (platí pro
interní i externí požadavky).
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Požadavky uživatelů

Úlohy městského informačního systému
Vnitřní rozhraní DWH a referenčních dat

Datawarehouse referenčních dat

Admistrace
master dat

Vnější rozhran DB DWH a referenčních dat

Ost. agendy

SPS

Obsluha
master dat

GIS

VERA

Obsluha
master dat

Vnější rozhraní DB DWH a referenčních dat

Vnější datové
zdroje

3.1.3.

SW architektura

SW na úřadě není koncentrovaný. V rámci projektu se plánuje sjednocení IS pro všechny
ekonomické agendy, jádro informačního systému a spisovou službu. Tím bude pokryta
značná část provozních agend. Postupné dobudování IS bude probíhat pak ve vlastní režii
v dalších letech. Agendy vybrané nabídky, které se využívají na MěÚ v současné době,
budou zakomponovány do plánovaného IS. Zbylé agendy budou dokoupeny.
Uživatelský SW
•
•
•
•
•
•

Jádro systému
Administrace rozvrhů a číselníků
Plán akcí
Návrh a balancování rozpočtu
Komunikace s bankou
Daně, dávky, poplatky a pohledávky
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evidence majetku
Finanční účtárna
Inventarizace majetku
Interface účetnictví a rozpočtu
Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur
Pokladna
Poukazy
Příprava pokladních dokladů
Převodní poukazy
Pořizovač rozpočtových dokladů
Sumarizace rozpočtu a účetnictví
Pořizovač účetních dokladů
Výherní hrací přístroje

Základní předpoklady:
•

Pro všechny nové i již používané agendy bude hlavní podmínkou vzájemná integrace
v jednom komplexním informačním systému

•

Součástí zavádění IS bude i převod dat, implementace a školení

Systémový SW
•

Identity management system
o jednotná správa systému

3.1.4.

HW architektura

Tato kapitola bude plně řešena v I. části výzvy – Technologické centrum ORP. Popis řešení
je obsahem kapitoly 7 studie proveditelnosti.

3.2. Finanční varianty
Projekt bude řešen v rámci finanční podpory IOP oblasti intervence 2.1 - Zavádění ICT v
územní veřejné správě, kdy výše podpory je 85% pro investiční část, finanční spoluúčast
garanta projektu – žadatele je 15%. Provozní náklady jsou hrazeny garantem projektu po
dobu jeho udržitelnosti, která je 5 let.
Přehled celkových nákladů v investiční fázi
Náklady v investiční fázi jsou trojího druhu: náklady na lidské zdroje, náklady na SW a HW
vybavení a náklady na pořízení dat.
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Náklady na lidské zdroje
Správa technologického centra a jeho aplikací bude rozložena mezi všechny pracovníky
informatiky a to s ohledem na jejich specifikaci. Vzájemná zastupitelnost je zaručena.
Z provedené analýzy nevyplývají žádné návrhy na provedení úprav v personální oblasti.

Náklady na SW
(Ceny jsou uvedené s DPH)

Investice

Cena
(Kč)

Ekonomický systém

360 000

Implementace a školení SW

1 152 000

VSTUPNÍ INVESTICE CELKEM

1 512 500

Investice celkem 1 512 000,- Kč

Náklady na pořízení dat
Projekt nepočítá s pořizováním nových dat.

3.3. Personální varianty
Současné personální zajištění
V současné době pracují v OI MěÚ celkem 3 pracovníci. Pro následující období tento stav
vyhovuje částečně. Provoz technologického centra si nevynutí navýšení o další pracovní
místo s ohledem na existující outsourcing.

Navrhované personální zajištění
Doporučené rozložení kompetencí z hlediska struktury: 3 pracovníci
1. vedoucí oddělení – správa IS a IDM
2. administrace a uživatelská podpora - systém správy požadavků
3. správce ICT - specializovaných systémů
Správa technologického centra a jeho aplikací bude rozložena mezi všechny pracovníky
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informatiky a pracovníky smluvní firmy, a to s ohledem na jejich specifikaci. Vzájemná
zastupitelnost je zaručena.
Z provedené analýzy nevyplývají žádné návrhy na provedení úprav v personální oblasti,
pokud bude nadále zajištěn outsourcing.

3.4. Organizační varianty
Z pohledu organizace projektu je garantem projektu žadatel.
Realizace projektu proběhne na základě veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění.
Dokument „Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu“ je základem pro zpracování
studie proveditelnosti.

4. Závěr
Na závěr analýzy je zpracováno celkové hodnocení a výběr doporučené varianty celkového
řešení:

4.1. Materiálové vstupy
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:
•

Informační systém pro ekonomiku, bude obsahovat tyto moduly:
o Administrace rozvrhů a číselníků
o Plán akcí
o Návrh a balancování rozpočtu
o Komunikace s bankou
o Daně, dávky, poplatky a pohledávky
o Evidence majetku
o Finanční účtárna
o Inventarizace majetku
o Interface účetnictví a rozpočtu
o Kniha došlých faktur
o Kniha odeslaných faktur
o Pokladna
o Poukazy
o Příprava pokladních dokladů
o Převodní poukazy
o Pořizovač rozpočtových dokladů
o Sumarizace rozpočtu a účetnictví
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o Pořizovač účetních dokladů
o Výherní hrací přístroje
Cena pořízení 1.512.000,- včetně DPH (licence, implementace, školení)
•

Identity management system:
o Zavedení jednotné správy řízení IS – pořídí se v rámci výzvy 06 uživatelské
licence.

•

Cena pořízení:
o uživatelské licence – 312.000,- včetně DPH (licence, implementace, školení)
o databázová část (konektor) – 168.000,- včetně DPH (licence, implementace,
školení)

4.2. Lokalita řešení
Vnitřní integrace ORP Černošice bude implementována v budovách Městského úřadu
Černošice“.

4.3. Technické řešení
Vnější integrace
Vazba na registry - vnější integrace je 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 např. RŽP, základní registry apod.
V rámci projektu se zajistí vazba na základní registry pomocí rozhraní městského IS.
Portál - Informační panel je webová aplikace, která je velmi podobná portálům (SharePoint,
Oracle Portal). Koncepce modulu informačního panelu je sdružovat informace obsažené
v městském IS do jednoho místa. Zákazník si zakoupí sadu úloh (nebo jen jednu úlohu),
případně sadu pohledů nad úlohami. Modul plně respektuje práva jednotlivých uživatelů.
Není možné zobrazit informace, ke kterým uživatel nemá přístupová práva.
Získané informace se aktualizují při každém spuštění či občerstvení stránky. Každý uživatel
si může pohledy řadit a nastavovat (personalizovat) podle svých potřeb. S tímto řešením se
počítá po nasazení komplexního IS a bude realizováno již z vlastních prostředků.

Vnitřní integrace
Vnitřní integrace úřadu bude mít několik dílčích etap. Posouzení rozsahu nasazení
jednotlivých systémů musí vycházet z procesní analýzy. Ta určí kromě rozsahu i postup
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v jakém se agendy budou implementovat. V rámci integrace se počítá s provedením
následujících kroků:
•

Procesní analýza (řešeno vlastními silami)

•

Nasazení komplexního IS včetně všech agend pro vnitřní i vnější integraci (včetně
spisové služby)

•

Nasazení komplexního IS pro správu a řízení IT

4.4. Organizace a režijní náklady
Za naimplementování VIÚ ORP je zodpovědný Městský úřad Černošice.
Implementací VIÚ 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 Město Černošice.
„Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Černošice“
plánovanou strategickou záležitostí.

je dlouhodobě

MěÚ zajistí implementace pořízených SW komponent a jejich integrace dle konkrétních
potřeb žadatele do TC
Personální náklady v implementační fázi jdou na vrub Městského úřadu, protože budou
prováděny zejména úsekem informatiky Městského úřadu v rámci výkonu prací dle
pracovních náplní.
Realizace nevyžádá žádné dodatečné náklady ani změny, ale naopak se očekává přínos v
celkové vyšší efektivnosti organizace a přístupu k datům a poskytovaným službám.

4.5. Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci
Správa technologického centra a jeho aplikací bude rozložena mezi všechny pracovníky
informatiky a to s ohledem na jejich specifikaci, včetně outsourcingu. Vzájemná
zastupitelnost je zaručena.
Z provedené analýzy nevyplývají žádné návrhy na provedení úprav v personální oblasti.
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