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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Tato část studie popisuje stav jednotlivých projektů v krajích. V kapitolle 5.1 je popsána postupně situace za
každý kraj a to jako souhrn projektů e-GOV a zdroje jejich financování. V následujících kapitolách je uveden
popis, stav, výstupy, cílové kategorie a dopady každého již zrealizovaného či v současnosti realizovaného
projektu e-GOV a plánované projekty v oblasti e-GOV na krajských úřadech.
V závěrečné kapitole je uveden souhrn projektů za všechny krajské úřady.
Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání
podpory ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací
nesouměřitelná s ostatními kraji.

Kapitola: Manažerské shrnutíChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.
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POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY

Pojmy a zkratky
AD
AIP
AIS
AK
Archiv
ARIS
BI
CAS
CMS
CSUIS
ČSÚ
ČÚZK
DKM
DMVS
ePUSA
ESB
EVS
FTP
GIS
GÚ
HelpDesk
HSM
HW
IAM
ICT
INSPIRE
IOP
IS
ISVS
KIVS
KM
LAN
LUN
MAN
MFČR
MHMP
MMR
MV
MŽP

Active Directory je implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft
pro použití v prostředí systému Microsoft Windows.
Archive Information Package
Agendový Informační Systém
Asociace krajů ČR
Zařízení podle zákona č. 499/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o archivnictví
a spisové službě, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně.
Systém registru organizací
Business Intelligence
Content addressed storage
centrální místo služeb
Centrální systém účetních informací státu
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Digitální katastrální mapa
Digitální mapa veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Enterprise Service Bus
Efektivní veřejná správa
File transfer protokol
Geografický informační systém.
Garantované úložiště
HelpDesk je prvotním místem, které uživatel počítače využívá ke kontaktu v
případě nějaké poruchy či problému.
Hierarchical Storage Management
Hardware
Identity Access Management
Informační a komunikační technologie
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o
zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství
Integrovaný operační program
informační systém
Informační systémy veřejné správy
komunikační infrastruktura veřejné správy
Katastrální mapa
lokální počítačová síť
logické značení virtuálních komponent
městská (metropolitní) počítačová síť
Ministerstvo financí České republiky
Magistrát hl. města Prahy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
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Kapitola: používané pojmy a zkratkyChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.
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OPPA
OPPK

ORP
ROB
ROS
RPP
RU
RUIAN
SIP
SLA
SMO
SSL
SW
TC
ÚAP
ÚKM
VS
WAN

datové úložiště na síti
Národní digitální archiv
Open Archival Information System
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program Praha – Adaptabilita
Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Obec s rozšířenou působností
registr obyvatel
registr osob
Registr práv a povinností
Rack Unit
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Submission Information Package
Service level agreement
Svazem měst a obcí ČR
Elektronická spisová služba
Software
Technologické centrum
Územně analytické podklady
Účelová katastrální mapa
veřejná správa
rozlehlá počítačová síť

Kapitola: používané pojmy a zkratkyChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.
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NDA
OAIS
OPLZZ
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PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 1, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno a) zadávací
dokumentace.
Předmětem této části plnění je:
a)

4.1

Popis, stav, výstupy, cílové kategorie projektů, dopady již zrealizovaných či v současnosti
realizovaných projektů financovaných ze všech možných zdrojů (OPLZZ, SROP, IOP, popřípadě fondy
EHP/ Norsko atd. ) ve všech 14 krajích.

PŘEDANÉ DOKUMENTY

Z jednotlivých krajů byly jako podklad pro vypracování této části analýzy předány následující dolumenty:

Jihočeský kraj
analýza. xlsx
Přehled nákladů projektu pro analýzu. xls

Kapitola: Předmět plněníChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Jihomoravský kraj
p1_sp_ess_jmk_final. pdf
p1_sp_jmk_dw. pdf
p2_sp_ess_jmk_final. pdf
RE Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3. msg
sp_jmk_digit_final. pdf
sp_jmk_dmvs_final. pdf
sp_jmk_dw_final. pdf
sp_jmk_ess_final. pdf
sp_jmk_souhrn. pdf
sp_jmk_tc_final. pdf
sp_jmk_viu_final. pdf
strategie_egovernmentu_jmk. pdf
Karlovarský kraj
Priloha1_ESS. pdf
Priloha2_DMVS. pdf
Priloha3_digitalizace_ukladani_dat. pdf
Priloha4_VIKU. pdf
Priloha5_DS_MIS_NBI. pdf
Priloha6_TCK. pdf
Provozní výdaje - skutečné 3v1. xlsx
Strategie_eGovernmentu_Karlovarskeho_kraje. pdf
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Královéhradecký kraj
IOP_integrace. pdf
IOP_TCK_SSL. pdf
IOP_datove_sklady. pdf
IOP_digitalizace. pdf
Vyzva_08_Náklady na projekty-KHK. xlsx
IOP_digitalni_mapa. pdf
SP_08_info. zip
Přístup do Benefit7

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský_ceny 26_09_2012. docx
Studie proveditelnosti pro projekt ESS MSK. PDF
Analýza eGov, Školení Smart administration 17_08_2012
Strategie e-Govrnmet služeb v MSK odkaz: http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/zip/Strategie_eG_sluzeb_v4_final.pdf
Studie proveditelnosti MSK (II. – VI. část výzvy) odkaz: http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/zip/eMSK_studie_2_01_final.pdf
Olomoucký kraj
priloha-c1-studie-proveditelnosti-datovy-sklad-olomouckeho-kraje. pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-digitalizace-a-ukladani. pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-digitalni-mapa-verejne-spravy. pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-technologicke-centrum-a-elektronicka-spisova-sluzba. pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-vnitrni-integrace-uradu-a-integrace-s-isvs-olomouckeho-kraje. pdf
RE Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3. msg
rozvoj-informacni-spolecnost-iok-v1-2-1. pdf
strategie-implementace-egovernmentu-verze1-2-final. pdf
Pardubický kraj
FW Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3. msg
Fwd Dokumentace. msg
Fwd FW Dokumentace. msg
Fwd Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci z výzvy 08. msg
IOP - Datové sklady - Źádost o dotaci. pdf
IOP - Digitalizace a ukládání - Žádost o dotaci. pdf
IOP - Integrace - Žádost o dotaci. pdf
IOP - TC - Žádost o dotaci. pdf
IOP_SSL. pdf
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Kapitola: Předmět plněníChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Liberecký kraj
harmonogram. uprava. xls
P1_Analýza nákladů a přínosů e-Gov LK. doc
P1_Studie proveditelnosti pro projekt elektronická spisová služba LK. doc
P1_Studie_proveditelnosti_DW_LK_finál. doc
P1_Studie_proveditelnosti_LK_Digitalizace_a_ukladani. doc
P1_Studie_proveditelnosti_souhrn. doc
P1_Studie_proveditelnosti_VIU_LK. doc
P7_strategie_egovernmentu_LK. doc
Příloha_DW_Analyza_regionálního_dopadu_LK. doc
Rozpočet_LK. xls
Studie_proveditelnosti_DMVS_SP_III_2010_09_21_final. doc
Studie_proveditelnosti_TC_LK_finál_1. doc

STUDIE_DIGIT. pdf
STUDIE_DWH. pdf
STUDIE_INT. pdf
STUDIE_RDS-PK_SP_final. pdf
STUDIE_TCK. pdf
Statistika. docx
Statistika_e_Gov. xlsx
E-larning-Rentel-2010-2012. Xls
Přístup do Benefit7
Plzeňský kraj
1004102120104082927. pdf
1004102120104082958. pdf
1004102110224152636. pdf
1004102110224152648. pdf

1005205110223153735. pdf
1005205110223154149. pdf
1005205110223153026. pdf
1005205110223153613. pdf

Hl. m. Praha
2009_inv. xls 2011_bv. xls 2012_inv. xls
2010_bv. xls 2011_inv. xls
2009_bv. xls 2010_inv. xls 2012_bv. xls
Středočeský kraj
grafy_b+Stredocesky. xls
Relsie-Stredocesky. xls
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-kancelar-reditele/Informace-zodboru/rozvoj-egovernmentu-ve-stredoceskem-kraji-struktura-projektu.htm

Kapitola: Předmět plněníChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Ústecký kraj
2011_usti_etapy. zip
ATEST_ISVS. pdf
BP_K--K. pdf
Fwd Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci z výzvy 08. msg
IK_K--K. pdf
UK_Studie-proveditelnosti-TCK. pdf
UK_TCK_Projektova_Zadost_20101021. pdf
Vstupy_2011-08-11. zip
02. 01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_. pdf
02. 01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_příloha č. 1. doc
02. 01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_příloha č. 2. doc
UK_TCK_Projektova_Zadost_20101021. pdf
P01_Studie proveditelnosti_koÜilka. pdf
UK_Studie-proveditelnosti-TCK. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_100920_V15. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_PA-Organizace-KU. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_PB-Obce-UK. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_100920_V11. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_PA-Dotaznik_100920_V11. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_100920_V14. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_PA-Dotaznik_100920_V14. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Digitalizace-Ukladani_110215_V22. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_100920_V11. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_PA-PorovnßnÝ IDM_100920. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_110215_V17. pdf
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UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PA-Architektura_100920_V16. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PB-Rozvadece_100920_V16. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PC-Podrobny-Rozpocet_100816_V15. pdf
P03_ěßdnř polo×kovř rozpoŔet_koÜilka. pdf
UK_Studie-TCK_P02-Polozkovy-Rozpocet_109030_V20. pdf
P07_E-Government strategie kraje_koÜilka. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_110215_V14. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PB-Dotaznik-ORP_1006. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PC-Dotaznik-UK_10051. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PD-IK_KUUK. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PE-BP_KUUK. pdf
Kraje - kritÚrium 4_Zp_vřdaje. pdf
Kraje - kritÚrium 4_Zp_vřdaje. xlsx
P09_Tabulka zp¨sobilřch vřdaj¨_koÜilka. pdf
DIGITALIZACE a UKLADANI. docx
DMVS_UAP. doc
DMVS_UKM. doc
ESS. doc
INTEGRACE. doc
P07_E-Government strategie kraje_košilka. doc
Podminky_pro_pripojeni_agendovych_informacnich_systemu_do_ISZR_1. 0. pdf
TCK. doc
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_110215_V14. doc
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PB-Dotaznik-ORP_100621. xlsx
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PC-Dotaznik-UK_100510. xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Digitalizace-Ukladani_110215_V22. docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_100920_V11. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_PA-Porovnání IDM_100920_V11. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_100920_V14. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_PA-Dotaznik_100920_V14. xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_100920_V11. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_PA-Dotaznik_100920_V11. xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_100920_V15. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_110215_V17. docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PA-Architektura_100920_V16. docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PB-Rozvadece_100920_V16. docx
Vysočina
Analyza. zip
Digitalizace. zip
DMVS-Vysocina-Podklady. zip
dotace_it_prisp_edotace_2kolo. zip
eGovernment strategie Vysočina v1. 0. doc
ICT2010_edotace. zip
Integrace. zip
IOP_strategie_v5. doc
IvT2011. Narodni_CSIRT. pdf
KIKV. zip
Metodika. zip
Podklady_19_04. zip
Podklady_Vysocina. zip
projekty. zip
Provozní_rad_TCK_Vysocina_v3. pdf
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Zlínský kraj
01-el-spisova-sluzba---p1--min-pozadavky-na-hostovanou. doc
01-el-spisova-sluzba---p2--hodnotici-kriteria. doc
01-el-spisova-sluzba---p3--vysledky-dotaz--setreni. doc
01-el-spisova-sluzba---p4--sla. doc
01-el-spisova-sluzba---sp. doc
02-digi-mapa-verejne-spr----sp. docx
03-digitalizace-a-ukladani-dat--sp. doc
03-digitalizace-a-ukladani-dat--vyber-z-regionalnich-zdroju. doc
04-vnitrni-integrace-uradu---analyza-asvcuai. doc
04-vnitrni-integrace-uradu---sp. doc
05-datove-sklady---analyza-regionalniho-dopadu. doc
05-datove-sklady---studie-proveditelnosti-dw-zk. docx
06-zrizeni-technolog-centra---sp-infrastruktura. doc
06-zrizeni-technolog-centra---tech-dokumentace-projekt-komuni-unfrastrutkury-zk-hlavni-dokument-1-11.
docx
06-zrizeni-technolog-centra--sp-a-technologicke-centrum-zk. doc
strategie-egovernmentu-zk---dotazniky-orp. xls
strategie-egovernmentu-zk---p1-analyza-egov-sluzeb-ve-zk. doc
strategie-egovernmentu-zk. doc
studie-proveditelnosti-souhrn. doc
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Smlouva_Vysocina_KN. TIF
SP_Digitalizace_v1. 02. pdf
SP_DMVS_final. pdf
SP_DWH_v5. pdf
SP_Integrace_final. pdf
SP_TCK_v4. 0. pdf
SP_TC_Vysočina_v3_2. pdf
Standard. zip
TCK+ROW. zip
Technologické centrum Kraje Vysočina. pdf
zaver_zprava. zfo
ZD_ROW_ver2. pdf
ZD_TCK_ver9. pdf
ZK-01-2010-XX. doc
Zyq7ZzGN. htm. part. htm

5
5.1

ZPRÁVA
POPIS A STAV PROJEKTŮ

V této části posouzení se jedná o tyto směry zaměření posouzení:
a) souhrn projektů e-GOV a zdroje jejich financování na krajských úřadech
b) popis, stav, výstupy, cílové kategorie a dopady již zrealizovaných či v současnosti realizovaných projektů eGOV na krajských úřadech
c) plánované projekty v oblasti e-GOV na krajských úřadech

5.1.1 JEDNOTLIVÉ KRAJSKÉ ÚŘADY
U každého krajského úřadu jsou uvedeny získané informace a jejich zpracování ve formě odpovědí na výše
definované směry posouzení.
Souhrn projektů je zobrazen v tabulce, kde je uveden název projektu, zdroj financování, datum zahájení, stav
realizace (1 – probíhá, 2 – ukončeno) a náklady na projekt.
Jednotlivé krajské úřady jsou reprezentovány názvem kraje a řazeny v abecedním pořadí.

5.1.1.1 JIHOČESKÝ KRAJ
5.1.1.1.1 SOUHRN PROJEKTŮ

zdroj
financování

Název projektu

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském
IOP 08
kraji

datum
zahájení
1.4.2011

stav
investiční náklady
realizace
1

Část I. - Elektronická spisová služba

128 925 052
4 359 780

Část II. - Digitální mapa veřejné správy

11 673 272

Část III. - Digitalizace a ukládání dat

27 040 000

Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

17 896 000

Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business
Intelligence

13 000 000

Část VI. - Technologické centrum

49 900 000

Další náklady

provozní
náklady

5 056 000
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5.1.1.1.2 POPIS, STAV, VÝSTUPY, CÍLOVÉ KATEGORIE A DOPADY PROJEKTŮ E-GOV
5.1.1.1.2.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA
Popis projektu
Projekt elektronické spisové služby byl na Krajském úřadě Jihočeského kraje zahájen v roce 2003, kde od 1. 1. 2004
byl zahájen rutinní provoz spisové služby pro cca 500 uživatelů.
Cílem zavedení systému elektronické spisové služby bylo zabezpečit:


řízený a sledovaný tok dokumentů (informace o fyzické i elektronické podobě)



jednoznačnou identifikaci a dohledatelnost každého dokumentu



jednoznačnou osobní zodpovědnost



historii dokumentu

V rámci tohoto projektu jsou definovány funkční požadavky, které zefektivňující činnosti úřadu, zvyšují komfort
koncových uživatelů a mají zejména za následek zkrácení času pro zpracování písemností. Níže je uvedený pouze
výčet hlavních bodů požadavků na rozšíření stávajícího systému:


Realizace elektronické spisovny systému GINIS



Realizace ESR



Kompletní shoda s Národním standardem.



Modul PAR



Modul PPO



Modul SUD

Stav projektu
Realizováno – probíhá produkční provoz
Výstupy projektu
Mezi výstupy této Části výzvy se řadí upgrade stávající spisové služby, vytvoření hostované spisové služby a
realizace negarantovaného úložiště.
Cílové skupiny projektu
Jihočeský kraj a jím zřizované a zakládané organizace, obce I a II typu, které nebudou mít možnost využít přístup do
TC obce s rozšířenou působností, a které o zajištění přístupu k elektronické spisové službě prostřednictvím žadatele
projeví zájem.
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V rámci projektu je tedy předpokládán rozvoj stávající elektronické spisové služby, dodávku hostované spisové
služby a dodávku negarantovaného úložiště dle specifik uvedených v typizovaném projektu.

Dopady


upgrade elektronické spisové služby, aby splňovala požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o
archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů pro Jihočeský kraj – Krajský úřad



zavedení hostované elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o
archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, pro jím zřizované a zakládané organizace, obce
I a II typu včetně zavedení negarantovaného úložiště, které je určeno pro ukládání nevyřízených
a neuzavřených spisů a dokumentů elektronické spisové služby.

5.1.1.1.2.2 ČÁST II. - DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY
Popis projektu
Cílem projektu DMVS JčK je vybudování komplexního informačního a komunikačního systému (ICT) ve veřejné
správě, který bude interoperabilní a propojený se stávajícími geografickými informačními systémy orgánů veřejné
správy.
Digitální mapa veřejné správy (DMVS) nabídne sjednocení dat z různých geografických informačních systémů v
jedné aplikaci. Cílem projektu je usnadnění výkonu veřejné správy a zpřístupnění prostorových dat pro úřady i
veřejnost v souladu se strategií Smart Administration, prosazující efektivní a uživatelsky přátelskou veřejnou
správu, a rozvoj eGovernmentu v ČR.
Hlavními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy, občané a bude také hlavním zdrojem jednotných a
aktuálních informací pro složky Integrovaného záchranného systému České republiky.
Mezi hlavní cíle projektu patří:

 Vytvořit a aktualizovat „Účelovou katastrální mapu“ na území celého kraje, která bude vedena ve
formě digitálního vektorového mapového díla s obsahem KM pokrývající území kraje, na kterém je
KM vedena na plastové fólii.
 Vytvořit a spravovat „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“, které budou
sloužit pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území,
hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území. Dále pro ukládání a správu
metadat k sledovaným jevům a údajům o území, k systematické správě pasportů údajů o území a k
efektivnímu a kvalitnímu zpřístupnění ÚAP obcí a krajů v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Detailní popis řešení jednotlivých oblastí je dále uveden v kapitole 7. 3.
Projekt DMVS JčK se skládá ze dvou částí DMVS:
 Účelová katastrální mapa
 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů
Stav projektu
Projekt probíhá
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 Zajistit garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v
území Jihočeského kraje, dostupnost dat pro veřejnost (podnikatelské subjekty i občany), propojení
příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně tematickém kontextu
a optimalizovat služby veřejné správy.

Výstupy projektu


garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území,



transparentnost výkonu veřejné správy,



dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany,



propojení příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně tematickém
kontextu,



optimalizace služeb veřejné správy.

Cílové skupiny projektu
•
•

Kraje, obce, zřizované a zakládané organizace kraje a obcí, veřejnost, které potřebují užívat mapové
dílo UKM.
Úřady územního plánování v Jihočeském kraji, Krajský úřad Jihočeského kraje, poskytovatelé údajů o
území a veřejnost, které potřebují nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů.

Dopady
 Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě.
 Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji
území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území.
 Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území.
 Založení systematické správy pasportů údajů o území.
 Efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a krajů v rozsahu a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

5.1.1.1.2.3 ČÁST III. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT

V agendách veřejné správy, a to na jednotlivých úrovních státní správy i samosprávy, vzniká již několik let velké
množství elektronických dokumentů a dat nejrůznějších typů uchovávaných na nejrůznějších typech nosičů.
Některé z nich mají historický význam a potřebují zvláštní péči, aby se dochovaly jako svědectví minulosti. Bohužel
řada z nich se již nedochová z důvodu nedostatečné péče původce plynoucí i z nejasných pravidel pro jejich
dlouhodobé uchovávání.
Digitalizace je chápána jako jeden ze zdrojů digitálních dokumentů, který je nutno uchovávat. Všechny výstupy
budou podchyceny v Registru digitalizace. Projekt digitalizace na krajské úrovni bude respektovat metodiku
digitalizačních pracovišť zpracovanou Národní knihovnou, včetně standardů pro výstupní datové formáty.
Správu úředních dokumentů na úrovni kraje v době od uzavření (vyřízení) do skartace či vyřazení do Národního
digitálního archivu zajistí Krajská digitální spisovna (KDS). Z právního pohledu bude KDS provozována především
podle zákona č. 499/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Národního standardu pro elektronické systémy spisové
služby a další platné legislativy.
Krajská digitální spisovna navazuje na projekty implementace (či rozšíření) elektronické spisové služby u různých
subjektů kraje.
Předmětem části projektu bude realizace následujících oblastí:
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Popis projektu

Pořízení krajské digitalizační jednotky s poloautomatickým skenerem formátu 2xA2 nebo rozšířená A1. Použitím
poloautomatického skeneru za přítomnosti lidské obsluhy lze docílit větší variabilitu skenovaného fondu. Výkon
poloautomatického skeneru je vyhovující s ohledem na plánovaný objem digitalizace. V rámci vybudování
pracoviště KDJ bude rovněž vytvořena metodika digitalizace.
Digitalizace vybraných regionálních titulů kulturního dědictví – se bude provádět na krajské digitalizační lince a
prostřednictvím služby.
Dodávka KDS a KDR – tato oblast počítá s pořízením specializovaného systému, kterým budou implementovány
funkce podle standardu OAIS pro dlouhodobé, důvěryhodné a nezpochybnitelné uložení úředních dokumentů
(KDS) a dlouhodobé uložení dokumentů kulturního dědictví (KDR). Zároveň bude systém využit k řešení dalších
potřeb souvisejících se správou dokumentů původců. Systém bude doplněn HW řešením úložiště na bázi
technologie CAS, řešící funkce dlouhodobého garantovaného ukládání dokumentů a zajištění jejich
nezměnitelnosti.
Rozšíření kapacit datových úložišť TC K výhradně pro potřebu ukládání dokumentů kulturního dědictví.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, krajský digitální repozitář, digitalizovaná a bezpečně
dlouhodobě uložená data a dokumenty, publikované digitální dokumenty.
Cílové skupiny projektu
Jihočeský kraj, organizace kraje, města a obce a jejich organizace.
Dopady

5.1.1.1.2.4 ČÁST IV. VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU
Popis projektu
Konstrukce celého eGovernmentu je založena zejména na existenci základních registrů veřejné správy, na dalším
rozvoji funkcionalit CzechPOINT, řešených v rámci centrálních projektů a souběžně na posílení technologické i
funkční infrastruktury v území. Cílem tohoto snažení je zvýšení transparentnosti veřejné správy, zvýšení její
efektivnosti a snížení administrativní zátěže pro občany i instituce. Úkol je definován jednoduše, jeho naplnění v
rámci celé veřejné správy je ovšem velkým problémem. Znamená splnění několika předpokladů:
 zajistit schopnost vzájemné komunikace mezi základními registry a lokálními systémy ICT,
 standardní členění činností (agend, služeb) veřejné správy s možností řešit lokální odlišnosti,
 standardní popis životních situací s možností řešit lokální odlišnosti,
 členění pracovních pozic a ve vazbě na personalistiku, práva a povinnosti a probíhající změny,
 zpracovaný model standardní doporučené organizační struktury,
 kvalitní systém řízení uživatelských oprávnění k funkcím používaných informačních systémů,
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Vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv. Vytvoření základní báze
uložených dat a dokumentů. Ochrana kulturního dědictví.

 možnost hodnocení efektivity vykonávaných činností,
 možnost svázat potřebné objekty systému – realizovat vazbu mezi těmito objekty.
Integrace chodu úřadu představuje „vyladění“ základních komponent systému, zejména:
 systém řízení organizační struktury organizace
 systém řízení zdrojů
 systém řízení služeb
 vnější integrace systému
 klíčové databáze systému
Předkládaný typizovaný projekt Integrace vnitřního systému úřadu jako subprojekt typizovaného projektu
Technologického centra kraje (dále TC K) řeší problematiku „kultivace“ vnitřních systémů chodu úřadu, zejména
SW komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, které budou po
zavedení eGovernment ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči Základním registrům, zejména Registru
práv a povinností.
Cílem projektu je tedy umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy
vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem projektu je úprava vnitřního
prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní
integrace SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku.
Projekt bude rovněž podporovat práci úředníků a zaměstnanců úřadů sjednocením jejich pracovního počítačového
prostředí a také postupnou standardizací procesů vykonávaných jednotlivými orgány veřejné moci. Tento projekt
je důležité realizovat zejména na úrovni krajských úřadů.
Stav projektu
Projekt probíhá

•

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.

Cílové skupiny projektu
Krajský úřad JčK, partnery projektu budou organizace kraje, města a obce, jejich organizace.
Dopady
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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Výstupy projektu

5.1.1.1.2.5 ČÁST V. DATOVÉ SKLADY
Popis projektu
Krajský úřad Jihočeského kraje v současné době nepoužívá nástroje Datového skladu a Business Inteligence pro
zpracování informací. Prakticky jsou využívána ekonomická data krajského úřadu z transakčního systému GINIS od
firmy GORDIC, které jsou také v tomto systému zpracovávána a z nich jsou generovány sestavy a statické přehledy.
Datové sklady (dále jen DS) představují projekt zpřístupnění relevantních dat na úrovni subjektů veřejné správy
kraje, integrace dat z různých zdrojů, zvýšení využitelnosti, výtěžnosti, zkvalitnění rozhodovacích procesů:
 DS integruje data z provozních systémů
 DS poskytuje časové řady historických dat
 Uchovává historická data a zachycuje historický vývoj zachycených skutečností
Část V zajišťuje zpřístupnění dat pro následující oblasti, zejména pak:
 Data pro tržiště Ekonomie
 Data pro tržiště Statistika
 Data pro tržiště Doprava
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Implementace technologie datového skladu kraje a nástrojů BI. Pořízení navržených datových tržišť – statistika,
ekonomika, služby, dle studie proveditelnosti.
Zpřístupňování dat a informací partnerům a uživatelům.

Krajské úřady, města, obce a příspěvkové organizace kraje, případně další zainteresované subjekty (např. veřejné
vysoké školy), jako partneři projektu.
Dopady
Vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních samospráv, mezi které patří finance a rozpočet
kraje, územní plánování, správa a rozvoj, služby typu zdravotnictví, školství, sociální věci, doprava.
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Cílové skupiny projektu

5.1.1.1.2.6 ČÁST VI. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM KRAJE
Popis projektu
Projekt budování Technologického centra Jihočeského kraje přímo nenavazuje na žádný ze současných projektů.
V rámci budování této části budou realizovány všechny oblasti výzvy, tedy:
 Síťová infrastruktura,
 Datové centrum,
 Serverová infrastruktura,
 Serverová virtualizace,
 Datová úložiště,
 Garantované úložiště,
 Replikace dat a obnova provozu po výpadku,
 Zálohování a obnova dat,
 Systém dodávky elektrické energie.
 hlavní datové centrum (DC) bude nově vybudováno v nástavbě nad stávajícími garážemi v rámci
jejich rekonstrukce. V rámci této nástavby bude vytvořeno zázemí pro Technologické centrum,
které se bude skládat ze tří kanceláří pro 2 pracovníky a jedné serverové místnosti včetně úložných
prostor. Plocha serverové místnosti vychází ze stávajících požadavků na umístění technologii
včetně plánu na budoucí rozšíření. Tento prostor bude dovybaven (PS, diesel agregát, klimatizací a
zhášením), tak aby zcela odpovídal požadavkům Výzvy,
 záložní datové centrum (DC) bude vybudováno v prostorách druhé budovy KÚ (na adrese Boženy
Němcové 49/3, číslo místnosti 117), které budou upraveny dle požadavků Výzvy na DC (klimatizace,
zhášecí systém,…), tak aby zcela odpovídalo požadavkům Výzvy,

 Propojení obou nových TC K do KIVS bude řešeno formou nákupu optických párů od komerčních
poskytovatelů,
 Serverové řešení bude vybudováno na platformě Blade s nasazením virtualizačního SW,
 Úložiště Tier 0, Tier 1 a Tier 2 bude vytvořeno na SAN (blokové) technologii s využitím NAS
technologie podporující protokoly CIFS a NFS,
 Úložiště Tier 3 (Garantované úložiště) bude vytvořeno na CAS technologii,
 Zálohování B2D (Backup To Disc) s podporou variabilní blokové deduplikace, včetně příslušného
rozšíření stávajícího zálohovacího SW Legato Networker, včetně potřebných licencí,
 Aktivní datové prvky pro SAN a LAN,
 HW i SW vybavení obou DC bude s výjimkou zálohovacího řešení plně redundantní, tzn. hlavní i
záložní DC budou schopna realizovat stejnou funkcionalitu.
Stav projektu
Projekt probíhá
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 Datové propojení mezi oběma DC již existuje a bude doplněno zatažením dalšího optického kabelu,
a to financováním z rozpočtu odboru informatiky,

Výstupy projektu
 Vytvoření robustní HW a síťové infrastruktury
 Poskytování povinných služeb, které lze rozdělit na služby:
o

Typových projektů

o

KDS, jako garantované úložiště elektronických dokumentů

o

Elektronická spisová služba, včetně úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů

o

Ukládání a digitalizace dat - úložiště specializovaných projektů, zejména
v oblasti správy datových zdrojů, které tvoří paměť kraje, města, nebo obce.

o

Digitální mapa veřejné správy - v rozsahu minimálně účelové katastrální mapy.

 Centrálních projektů
o

Technologická připravenost pro běh základních registrů - RUIAN, ROB, ROS, RPP

 Aplikace systémového charakteru
o

Provoz schránek elektronické pošty

o

Provoz domén

o

Pravidelné zálohování vyhrazeného datového prostoru

o

Základní zabezpečení (firewall, antivir, antispam, zabezpečené přenosové
kanály).

 Poskytování dalších (volitelných / doporučených) služeb jako např. :
o

CzechPoint@home (Portál občana)

o

Redakční systém

 Zajištění podmínek integrovatelnosti jak na úrovni uživatelské, tak aplikační
 Zajištění provozu a dohledu celého řešení jak z pohledu infrastruktury, tak z pohledu lidských
zdrojů (kapacit).

•

Kraj jakožto garant realizace a provozovatel TC, zároveň jako konzument služeb poskytovaných TC,

•

zřizované a zakládané organizace Kraje jakožto konzument služeb poskytovaných TC,

•

obce s rozšířenou působností v kraji, jakožto partneři projektu a zároveň jako konzumenti služeb
poskytovaných TC,

•

zřizované a zakládané organizace ORP jakožto konzumenti služeb poskytovaných TC,

•

obce jako konzumenti služeb poskytovaných TC,

•

sekundárně občané prostřednictvím regionálních služeb TC, které budou realizovány po vytvoření TC K,
přičemž TC K vytváří infrastrukturu pro jejich realizaci.

Dopady
•

zefektivnění fungování veřejného sektoru,

•

větší dostupnost veřejných služeb,

•

vyšší míra spolehlivosti služeb veřejné správy,

•

naplňování politiky eGoverment.
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Cílové skupiny projektu

5.1.1.1.3 PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI E-GOV
nejsou

5.1.1.2 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
5.1.1.2.1 SOUHRN PROJEKTŮ

Název projektu

zdroj
financování

Rozvoj eGovernmentu v kraji

IOP 08

datum
zahájení

stav
investiční náklady
realizace

25.11.2010

1

provozní
náklady

158 800 000

77 750 000

Část I. - Elektronická spisová služba

10 000 000

3 000 000

Část II. - Digitální mapa veřejné správy

20 000 000

3 500 000

Část III. - Digitalizace a ukládání dat

26 550 000

7 000 000

Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

27 950 000

12 250 000

Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business
Intelligence

21 500 000

12 250 000

Část VI. - Technologické centrum

52 800 000

39 750 000

5.1.1.2.2 POPIS, STAV, VÝSTUPY, CÍLOVÉ KATEGORIE A DOPADY PROJEKTŮ E-GOV
5.1.1.2.2.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Elektronická spisová služba je prvek, který v eGovernmentu hraje podstatnou roli. V současnosti se díky legislativě
elektronické dokumenty zrovnoprávňují s papírovými a to ve všech fázích jejich životního cyklu. Životní cyklus
všech dokumentů, zejména však elektronických, je vhodné podpořit využitím elektronické spisové služby, splňující
požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Cílem projektu je:
upgrade spisové služby používané na krajském úřadě, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
pořízení hostované elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro organizace zřízené
a založené krajem,
zajištění negarantovaného úložiště pro provoz hostované elektronické spisové služby,
zajištění údržby a provozování elektronické spisové služby a negarantovaného úložiště pro organizace kraje.
Negarantované úložiště kraje bude pořízeno pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů a dokumentů
elektronické spisové služby krajského úřadu i zřizovaných organizací kraje (zákon č. 499/2004 Sb. , zákon č.
300/2008 Sb. , Národní standard pro elektronické spisové služby, minimální standard eGovernment služeb krajů
schválený AK ČR). Negarantované úložiště je určeno pro ukládání nevyřízených a neuzavřených a spisů na úrovni
obcí a příspěvkových organizací kraje. Potřebné HW vybavení pro elektronickou spisovou službu poskytne
Technologické centrum. Na projekt elektronické spisové služby navazuje projekt Digitalizace a ukládání
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Popis projektu

dokumentů, v rámci kterého budou ukládány výstupy elektronické spisové služby (tj. elektronické dokumenty a
metadata).
Stav projektu
Projekt probíhá.
Výstupy projektu
Definovanými výstupy projektu jsou:
elektronická spisová služba krajského úřadu, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
hostovaná elektronická spisová služba pro organizace zřízené a založené krajem, splňující požadavky dané
zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
vybudování negarantovaného úložiště pro provoz hostované elektronické spisové služby.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami kraje jsou:
Jihomoravský kraj – Krajský úřad
organizace zřizované a zakládané Jihomoravským krajem
obce I. a II. typu, které nebudou mít možnost využít přístup do TC obce s rozšířenou působností, a které o
přístup k elektronické spisové službě projeví zájem.
Dopady

5.1.1.2.2.2 ČÁST II. - DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY
Popis projektu
Projekt Digitální mapa veřejné správy zastřešuje projekty v oblasti prostorových informací, jejichž smyslem je
zajištění dostupnosti garantovaných jednotných prostorových dat pro veřejnou správu a veřejnost. Rozhodnutí o
vytvoření a nastavení principů aktualizace DMVS bylo učiněno podepsáním Memoranda o spolupráci mezi MV,
MŽP, MMR, MZe, ČÚZK, SMO, AK (Memorandum o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu
DMVS). Strany se shodly na účelnosti a prospěšnosti záměru vybudovat jako rychlé řešení nepříznivé situace v
oblasti prostorových dat digitální mapové dílo sestavené z tematických vrstev:
digitálních ortofotomap,
katastrálních map (existujících DKM, KMD a KM-D),
ÚKM,
Základními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy a složky Integrovaného záchranného systému České
republiky a výstupů z DMVS i občané a podnikatelské subjekty. Tvorba DMVS není součástí projektu RUIAN, RUIAN
bude jedním z informačních systémů, které ji budou využívat. Nad DMVS budou zobrazovány územní prvky a
územně evidenční jednotky územní identifikace z RUIAN.
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Zřízení elektronické spisové služby krajského úřadu, hostované elektronické spisové služby organizací zřizovaných
krajem a obcí I. A II. typu a vybudování negarantované úložiště pro hostovanou spisovou službu bude mít dopad na
zefektivnění činnosti Krajského úřadu, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního
výkonu veřejné správy.
Druhým, stejně významným dopadem, je přiblížení a zkvalitnění veřejných služeb občanům, včetně služeb
poskytovaných organizacemi kraje a zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality.

Cílem vybudování DMVS je zajistit a podpořit:
garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území,
transparentnost výkonu veřejné správy,
dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany,
propojení příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně tematickém
kontextu,
optimalizaci služeb veřejné správy,
Projekt DMVS má úzkou návaznost na evropské projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS).
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Očekávanými výstupy projektu jsou:
výstupy projektu Účelová katastrální mapa:
ÚKM na území kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D.
Začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu KM 2x ročně, do doby
dokončení RUIAN, po dobu udržitelnosti projektu.
Poskytování dat ÚKM a mapových služeb ÚKM kraje pro potřeby cílových skupin
Výstupy projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů:
Portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a možnost efektivního
vyhledávání na základě metadat.
Cílové skupiny projektu

Kraje
Obce
Zřizované a zakládané organizace kraje a obcí
Veřejnost
Úřady územního plánování a krajské úřady
Poskytovatelé údajů o území
Dopady
Vybudované datové úložiště ÚKM naplněné Účelovou katastrální mapou pokrývající celé území kraje
Uzavřený smluvní vztah na aktualizaci ÚKM
Aktualizovaná ÚKM
Zajištění služeb vyhledávacích, prohlížecích a služeb stahování dat digitálně technické mapy a ÚAP

5.1.1.2.2.3 ČÁST III. - DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT
Popis projektu
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Cílovými skupinami projektu Digitální mapy Jihomoravského kraje jsou:

Projekt Digitalizace a ukládání dat má za úkol vytvoření a údržbu nástrojů digitalizace a ukládání dat na území
kraje, zejména pak:
Vytvoření krajské digitální spisovny (KDS) – garantované úložiště uzavřených spisů a dokumentů z
elektronické spisové služby. Dokumenty a spisy budou uloženy po garantovanou dobu v podobě tzv. SIP
balíčků,
Vytvoření krajského digitálního repozitáře (KDR) – ukládá dokumenty převážně z oblasti kulturního
dědictví regionu. To znamená vše, co lze považovat za dokumenty, má význam pro zachycení historie
regionu a dokumenty přitom nevznikly jako produkt činnosti orgánů veřejné moci (knihy, filmy, fotografie,
digitalizované umělecké předměty a sbírky),
Digitalizace a ukládání dokumentů - proces digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění
dokumentů.
Stav projektu
Projekt probíhá.
Výstupy projektu
Výstupy projektu jsou:
krajská digitalizační jednotka,
krajská digitální spisovna,
krajský digitální repozitář,
krajské digitální úložiště,
digitalizovaná a bezpečně dlouhodobě uložená data a dokumenty,
publikované digitální dokumenty.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu jsou:

Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Krajský úřad
Partnery projektu jsou
organizace kraje
města a obce
jejich organizace.
Dopady
Dopady projektu jsou:
Vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv,
Vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů,
Ochrana kulturního dědictví.

5.1.1.2.2.4 ČÁST IV - VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU A INTEGRACE S ISVS
Popis projektu
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Projekt Vnitřní integrace úřadu má za úkol:
Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit základní registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné
sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto
registrech.
Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit podmínky pro spolupráci různých
úrovní veřejné správy.
Prosazovat eGovernment s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám
prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů ve
veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi
úřady a veřejností a optimalizovat interní procesy veřejné správy s využitím ICT.
Upravit informační a procesní systém územně samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl
eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry, např. při zápisu rozhodnutí
příslušného orgánu veřejné moci do Registru práv a povinností).
Stav projektu
Projekt probíhá.
Výstupy projektu
Výstupy projektu Vnitřní integrace úřadu jsou:
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 krajem
zajištění úpravy ICT komponent či uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působností kraje
prezentace poskytovaných služeb prostřednictvím portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy

Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Jihomoravského kraje jsou:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
organizace zřizované Jihomoravským krajem
centrální orgány
Dopady
Dopady projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Jihomoravského kraje jsou:
Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav
Autorizace, identifikace a autentizace konkrétního úředníka
Integrace personálního systemu s identitním a autorizačním systémem úřadu
Integrace IS úřadu na centrální sběrné místo údajů o veřejné správě
Integrace s Portálem veřejné správy
IS integrované se základními registry
Integrace s dalšími centrálními informačními systému dle potřeby
Pořízení, implementace a integrace dalších informačních systémů
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5.1.1.2.2.5 ČÁST V - DATOVÉ SKLADY, MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A NÁSTROJE
BUSINESS INTELLIGENCE
Popis projektu
Projekt Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence má vytvořit a udržovat
datový sklad kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím kraje a veřejnosti v definovaném
rozsahu. Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem regionů a veřejných služeb.
Strategickým cílem projektu je prostřednictvím pořízení, upgrade a implementací nástrojů business intelligence
(datového skladu, analytických a prezentačních nástrojů) v Jihomoravském kraji zajistit:
prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu Jihomoravského kraje
směrem k cílovým skupinám,
efektivní a uživatelsky snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy
zainteresovaným subjektům,
zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídající hodnoty krajských informací, zkvalitnění a zrychlení
rozhodovacích procesů veřejné správy kraje,
úspora veřejných prostředků, zvýšení efektivity fungování krajského úřadu, zejména v oblasti zpracování
dat - automatizace a unifikace dotčených procesů, elektronizace dotčených agend,
vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách kraje, měření efektivity
procesů (strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu,
vytvoření prostředí spolupráce a přenos dobré praxe v oblasti zpracování dat na krajském úřadě.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu

Implementace technologie datového skladu kraje a nástrojů BI
Pořízení navržených datových tržišť – statistika, ekonomika, služby
Zpřístupňování dat a informací partnerům a uživatelům.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu jsou na úrovni kraje
veřejnost prostřednictvím webové reportovací, analytické a vizualizační aplikace (v souladu s platným
legislativním rámcem pro zpřístupňování dat)
zaměstnanci a samospráva kraje
management (podklady pro rozhodování, skórovací karty, dashboardy, monitoring procesů, reporting dat,
rešerše indexovaných dokumentů, monitoring médií, klíčové ukazatele výkonnosti – KPI, atd…)
analytici úřadů, odvětvoví analytici agend (definice reportů a datových modelů, analýzy, predikce a
datamining, tvorba datových výstupů, administrace a údržba komplexu BI, aktualizace dat, řešení
požadavků zainteresovaných stran, statistické vytěžování dat, ad hoc analýzy)
výkonní pracovníci krajských úřadů (tvorba přehledů, praktické vytěžování datového obsahu, definice
požadavků, úspora manuální práce, automatizace rutinních postupů zpracování dat)
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Očekávanými výstupy projektu jsou:

Na úrovni partnerů
obce s rozšířenou působností (ORP)
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám,
případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané ORP
o musí jim být přístupný katalog webových služeb datového skladu
o kraj musí v rámci projektu zajistit analýzu celokrajské potřeby dat na úrovni ORP (např.
benchmarking obvodů ORP, bezpečnost, atd…) a tuto potřebu v projektu zohlednit v rámci
daných finančních možností rozpočtu projektu
o krajský DS nebude využíván pro zpracování dílčích provozních agend jednotlivých ORP
Obce
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám,
případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané obce
Příspěvkové organizace
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám,
o případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané organizace či srovnání v rámci
odvětví
o předpokládá se vzájemná výměna datových sad mezi krajem a informačními systémy
příspěvkových organizací pro podporu a zajištění ekonomicko-provozních zřizovatelských funkcí
Další instituce a organizace v kraji (např. veřejné vysoké školy)
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám pro
výukové a výzkumné činnosti, které jsou v souladu s potřebami kraje
Dopady
Předpokládané dopady projektu jsou vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních
samospráv, mezi které patří finance a rozpočet kraje, územní plánování, správa a rozvoj, služby.

Popis projektu
Technologické centrum má za úkol vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí
pro zpracování potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství dat,
které bude možno flexibilně prezentovat potřebným uživatelům.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Výstupy projektu Technologické centrum jsou přenosová síť, systém datových a aplikačních serverů,
implementované SW produkty.
Účelem projektu je vybudování technologické infrastruktury pro poskytování regionálních služeb v oblasti
eGovernmentu, jako součást eGON centra Jihomoravského kraje. Klíčovou aktivitou je vytvoření, provoz a údržba
infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby,
datové sklady, digitální mapy veřejné správy atd.
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5.1.1.2.2.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu TC Jihomoravského kraje:
Krajský úřad Jihomoravského kraje,
organizace zřizované Jihomoravským krajem – jako uživatelé služeb TC,
obce s rozšířenou působností se sídlem v Jihomoravském kraji, jako potenciální partneři projektu a
zároveň jako uživatelé služeb poskytovaných TC,
obce I. a II. stupně jako uživatelé služeb poskytovaných TC,
organizace zřizované obcemi Jihomoravského kraje - jako uživatelé služeb TC
občané
centrální orgány
složky integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, včetně krizových štábů obcí a
operačních středisek řídících zásahy krizových složek na území kraje.
Dopady
Vybudování technologické infrastruktury pro poskytování regionálních služeb v oblasti eGovernmentu, jako
součást eGONcentra Jihomoravského kraje.

5.1.1.2.3 PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI E-GOV
nejsou

5.1.1.3 KARLOVARSKÝ KRAJ

investiční
náklady
130 491 333

provozní
náklady
72 212 650

2 651 667

3 528 000

Část II. - Digitální mapa veřejné správy

20 781 667

9 937 500

Část III. - Digitalizace a ukládání dat

16 986 666

14 036 544

Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business
Intelligence
Část VI. - Technologické centrum

15 248 333

3 900 000

12 500 000

6 177 600

55 415 000

34 633 006

Název projektu
Rozvoj eGovernmentu v kraji

zdroj
financování
IOP 08

datum
zahájení

stav
realizace
1

Část I. - Elektronická spisová služba

Další náklady

6 908 000

5.1.1.3.2 POPIS, STAV, VÝSTUPY, CÍLOVÉ KATEGORIE A DOPADY PROJEKTŮ E-GOV
5.1.1.3.2.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA
Popis projektu

Strana 27 z 112
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

5.1.1.3.1 SOUHRN PROJEKTŮ

Elektronická spisová služba včetně negarantovaného úložiště elektronických dokumentů bude nabídnuta 81 PO
Karlovarského kraje. Elektronická spisová služba bude integrována s datovými schránkami a digitální spisovnou,
kde bude zajištěno dlouhodobé ukládání dokumentů. Funkcionality elektronické spisové služby vychází především
ze zákonných požadavků. Karlovarský kraj dále požaduje funkcionality, které rozšiřují možnosti elektronické
spisové služby především o možnosti digitalizace a opětovného převedení dokumentů do papírové podoby.
Funkcionality požadované Karlovarským krajem, které jsou vhodné pro většinu PO:
Skenování;
Tisk.
Funkcionality požadované Karlovarským krajem, které jsou vhodné pouze pro PO s velkým objemem spisových
dokumentů:
Frankovací stroj;
Čárové kódy.
Funkcionality požadované Krajským úřadem Karlovarského kraje:
Rozšíření spisové služby Krajského úřadu o elektronickou podatelnu;
Vytvoření rozhraní a napojení spisové služby Krajského úřadu na budovanou krajskou digitální
spisovnu.
Technické požadavky na elektronickou spisovou službu:
Elektronická spisová služba musí být k dispozici ve verzi jak tenkého klienta (hostované řešení) –
tak i tlustého klienta. Nasazení tlustého klienta se předpokládá u organizací Karlovarského kraje
s rozsáhlou spisovou agendou.
Poskytnutí negarantovaného úložiště pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů a
dokumentů elektronické spisové služby

Předpokládaná podpora systému a uživatelů bude v kompetenci Karlovarského kraje s podporou
externího dodavatele. Přístupová práva do elektronické spisové služby budou řešena v rámci
implementace Identity Managementu v rámci projektu „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“
Detailní analýza požadovaných funkcionalit bude provedena v průběhu zpracování studie
proveditelnosti projektového záměru „Elektronická spisová služba“.
Role Karlovarského kraje bude především garantovat následující aktivity:
zpracování studie proveditelnosti projektu,
realizaci vybudování technologického centra (SW a HW část projektu),
zajištění zprovoznění (implementaci) dodávaného řešení u dotčených organizací a obcí I a II typu,
jenž projeví zájem,
zajištění provozu systému v rámci kraje.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Cílovým výstupem projektu je provozovaná služba spisové služby a vznik negarantovaného úložiště dokumentů
souvisejících s výkonem veřejné správy v souladu s legislativou. Z provedených průzkumů totiž vyplývá, že naprostá
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Požadavky na správu a rozvoj elektronické spisové služby:

většina obcí I. a II. typu, škol a dalších organizací zřizovaných v Karlovarském kraji nejsou vybaveny elektronickou
spisovou službou.
Cílové skupiny projektu
Cílovou skupinou jsou Karlovarským krajem zřizované a zakládané organizace, nebo obce I. a II. typu, které
nebudou mít možnost využít přístup do TC ORP, a které o zajištění přístupu k elektronické spisové službě
prostřednictvím žadatele projeví zájem.
Dopady
Zpřístupnění elektronické spisové služby 81 PO Karlovarského kraje zajistí u těchto organizací efektivní správu a
řízení oběhu dokumentů, zajistí automatizaci řízení procesů a administrativního chodu organizace, zaručí osobní
zodpovědnost za jednotlivé dokumenty i za provedené činnosti, umožní jednoznačnou identifikace dokumentů
včetně jejich snadného dohledání. Elektronická spisová služba bude mít pozitivní dopad na efektivitu fungování
agend jednotlivých PO Karlovarského kraje, eliminaci procesních pochybení a tím i pozitivní dopad na občana.
Náklady elektronické spisové služby vycházejí z počtu uživatelů a předpokládané kapacity negarantovaného
úložiště. Vzhledem k tomu, že v současné době není možno s dostatečnou přesností říci, jaký počet uživatelů se
bude na 81 PO zabývat provozem spisové služby, je vhodné nastavit licencování aplikace pro spisovou službu
nezávisle na počtu uživatelů. Předpokládaná velikost negarantovaného úložiště je 3 TB. Jeho velikost závisí na typu
spisové služby, počtu organizací kraje a množství zpracovávaných dokumentů.

5.1.1.3.2.2 ČÁST II. - DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY
Popis projektu

DMVS vznikne jako mapová kompozice digitálních ortofotomap z produkce ČÚZK, existujících digitálních a
digitalizovaných katastrálních map z produkce ČÚZK, digitálních účelových katastrálních map, které byly nebo
budou vytvořeny v rámci činnosti samosprávy, a digitálních technických map, které dosud byly nebo v dalším
období budou vytvořeny v rámci činnosti samosprávy nebo správců sítí. Bude nastaven pravidelný systém
aktualizace DMVS subjekty veřejné správy. K uložení dat budou využity regionální datové sklady, které by měly
vzniknout jako součást technologických center samosprávy.
Principem vybudování DMVS je sestavení celorepublikové DMVS na základě tzv. typizovaných projektů
definovaných ministerstvem vnitra. Typizovanými projekty DMVS jsou:
Účelová katastrální mapa (dále jen ÚKM),
Digitální technická mapa (dále jen DTM),
Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (dále jen ÚAP).
Koncept řešení vychází ze Strategie Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu (2010), ve které jsou stanoveny
cíle projektu, požadované vlastnosti, vazby na okolí, limitující faktory i orientační odhad přínosů a nákladů projektu
DMVS.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
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Hlavním cílem projektu DMVS je zajistit garantované jednotné digitální vektorové mapové podklady pro
konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území, včetně následné správy užitých digitálních
vektorových podkladů.

Předpokládané výstupy:
Účelová katastrální mapa (dále jen ÚKM),
Digitální technická mapa (dále jen DTM),
Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů
Cílové skupiny projektu
Projekt DMVS předpokládá navázání partnerství zejména s těmito partnery, kteří budou zároveň partneři a
příjemci služeb poskytovaných v rámci projektu:
Krajské úřady;
Krajem zřizované organizace;
Města a obce;
Organizace měst a obcí;
ČÚZK, Katastrální úřad(y);
Odbory Krajského úřadu (krizové řízení, životní prostředí, doprava);
Složky IZS (HZS, Policie, Záchranná služba);
Státní správa (MD ČR, MŽP ČR, MV ČR, další);
Další subjekty veřejné správy (stavební úřady, úřady územního plánování
Poskytovatelé údajů o území;
Správci a provozovatelé sítí (komerční společnosti i obce);
Veřejnost;
Geodeti, projektanti technické infrastruktury.

kvalifikovaní uživatelé – budou se aktivně podílet na správě mapových podkladů, předpokládaný
počet uživatelů:
30 – vysoce kvalifikovaných uživatelů, kteří budou využívat především desktopové aplikace, nebo
funkčně podobné webové aplikace („tlustý“ klient) – správa (editace) a replikace dat, složité
analytické nástroje, správa metadat,
50 – 100 – uživatelů, které budou využívat především web aplikace („tlustý“ klient) s rozšířenou
funkčností – správa (editace) dat pomocí webovských aplikací, upload dat, pasportní aplikace,…,
50 – 100 – uživatelů, využívající složitější web aplikace, aplikace pro anonymní uživatele, jednodušší
funkčnost a budou vytvořené pomocí Flex, Silverlight, atd technologií, s ohledem na minimalizaci
systémových nároků na straně KK,
50 – 100 – uživatelé využívající webových služeb technologie OpenGIS, API rozhraní atd. , které budou
např. využívány programy třetích stran,
ostatní uživatelé budou přistupovat k datovým podkladům pomocí tenkého klienta, respektive webových
aplikací.
Dopady
Přínosem realizace projektu „Digitální mapa veřejné správy“ je lepší dostupnost a kvalita GIS informací, které jsou
poskytované občanům a veřejné správě.

5.1.1.3.2.3 ČÁST III. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT
Popis projektu
Předmětem tématu digitalizace dat je pak sada procesů a činností spojených s vlastní digitalizací dokumentů. Jde
typicky o tyto činnosti, které musí být zajištěny:
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Předpokládaný objem uživatelů:

Vyhledávání a příprava fondů pro digitalizaci;
Příprava dokumentů;
Skenování;
Popis metadat a vyhledávání informačních zdrojů;
Práce s OCR;
Správa provozního úložiště a repozitáře.
Po dobu uložení elektronického dokumentu musí systém elektronické spisovny zajistit ochranu uložených
informací před ztrátou, důvěryhodnost uložených informací (nezměněnost a prokazatelnost vzniku v uvedeném
čase) a čitelnost uložených informací v budoucnosti.
Krajská digitální spisovna (KDS)
Krajská digitální spisovna bude využívána jako nástroj pro uložení úředních dokumentů a spisů Karlovarského kraje
a jim zřízených organizací. Krajská digitální spisovna bude pověřena správou úředních dokumentů na úrovni kraje v
době od uzavření (vyřízení) do skartace či vyřazení do Národního digitálního archivu zajistí Krajská digitální
spisovna (KDS). Odhadovaný roční přírůstek digitálních dokumentů do KDS činí 2-4 TB dat za kraj ročně. Krajská
digitální spisovna musí zajistit zejména:
Neměnnost uložených informací.
Čitelnost uložených informací v budoucnosti.
Striktní zajištění přístupů k uloženým datům.

Krajský úřad;
Příspěvkové organizace Karlovarského kraje;
Zrušená nestátní zdravotnická zařízení, převážně v případě úmrtí soukromého lékaře, jehož zdravotní
dokumentaci jednotlivých pacientů má kraj povinnost převzít (týká se převážně převzetí elektronické
zdravotnické dokumentace soukromých lékařů v případě jejich náhlého úmrtí);
Obce kraje;
Příspěvkové organizace obcí kraje;
V rámci digitální spisovny se uvažuje o propojení s národním digitálním archivem.
Krajský digitální repozitář (KDR)
Krajský digitální repozitář bude využíván pro ukládání dokumentů převážně z oblasti kulturního dědictví regionu. Za
takové dokumenty lze požadovat vše, co má význam pro zachycení historie regionu a dokumenty přitom nevznikly
jako produkt činnosti orgánů veřejné moci (knihy, filmy, fotografie, digitalizované umělecké předměty a sbírky).
Na úrovni Karlovarského Kraje se bude jednat zejména o tyto dokumenty:
dokumenty, cenné písemnosti, umělecká díla a vybrané knihovní fondy spravované Krajskou – např.
Balneologický archiv,
historické dokumenty a cenné písemnosti vytvořené nebo spravované školami a vědeckými institucemi,
3D digitalizované vybrané kulturní památky,
historické dokumenty a cenné písemnosti vytvořené náboženských obcí a kongregací,
dokumenty vytvořené soukromými osobami,
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Do digitální spisovny kraje se budou dostávat dokumenty převážně ze systémů elektronické spisové služby. Dalšími
zdroji jsou samostatné elektronické agendy, produkující elektronické dokumenty různého typu podle metodik
ministerstev. Dnes jsou to především ekonomické evidence (účetnictví), agendy životního prostředí, agendy
živnostenských úřadů, agendy grantových agentur, matrika, a v budoucnu možná i další. Zdrojem dokumentů
Krajské digitální spisovny budou zejména:

webové stránky regionálního významu vytvořené libovolnými původci,
data uložená na pevných nosičích (typicky s problematickou životností a čitelností – diskety, pásky,
CD/DVD apod. ),
matriky,
dokumentace jednotlivých ORP (například stavební dokumentace, apod).
Odhadovaný průměrný roční přírůstek digitálních dokumentů do KDR, činí 3-5 TB dat v kraji.
Krajské digitální úložiště (KDU)
Krajské digitální úložiště se bude zabývat ukládáním dat a dokumentů pocházejících z činnosti informačních
systémů orgánů veřejné správy, která je třeba z nejrůznějších důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti
ztrátě. Na rozdíl od problematiky ukládání dokumentů uvedené v předchozích dvou částech se Krajské digitální
úložiště zabývá uložením předem obecně nespecifikovaných provozních dat.
Na úrovni Karlovarského kraje se bude jednat zejména o tyto dokumenty:
Provozní dokumentace zdravotnických zařízení (např. zdravotní dokumentace). Jedná se přibližně o 10 TB
dat z provozních informačních systémů nemocnic. Nyní jsou nemocnicemi provozovány 2 různé
informační systémy, u kterých se v průběhu několika let předpokládá jejich sjednocení.
Data z GIS aplikací;
Údaje z provozu informačních systémů důležité pro jejich audit.
Krajská digitalizační jednotka
Předmětem Krajské digitalizační jednotky je pořízení technologií pro digitalizaci - skenery a další SW/HW nástroje
pro digitalizaci kulturního dědictví a úředních dokumentů, v této oblasti Karlovarský kraj úzce spolupracuje s
Krajskou knihovou. Skladba technologických prostředků digitalizační jednotky

Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Robotický skener (formát až A2, min rozlišení 600 DPI);
2 ruční skenery (formát až 2A0, min rozlišení 600 DPI);
3D-4D skener;
Příprava vhodných prostor (eliminace negativních vlivů vnějšího světla, hlučnost,…);
Kapacity provozního úložiště (nejlépe rozšířením Technologického centra kraje);
Základní SW na zpracování naskenovaných dat.
Základní SW na zpracování naskenovaných dat.
Umístění digitalizační jednotky se předpokládá v rámci sídla Krajského úřadu.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
KDJ Krajská Digitalizační Jednotka
KDS Krajská Digitální Spisovna
KDR Krajský Digitální Repozitář
KDÚ Krajské Digitální Úložišyě
Cílové skupiny projektu
Původci KDS jsou současně i konzumenty služeb poskytovaných KDS
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Původci elektronických dokumentů tedy jsou nebo potencionálně budou následující subjekty:
orgány Kraje (hejtman, Rada, Zastupitelstvo, Krajský úřad včetně jeho organizačních jednotek)
obce v rámci Kraje
zřízené organizace Krajem či obcemi Kraje
Původci KDR jsou:
subjekty na území Kraje, u nichž vznikají digitální dokumenty regionálního kulturního dědictví
Konzumenty služeb KDR jsou subjekty mající zájem o regionální kulturní dědictví Kraje:
badatelé
Dopady
Přínos projektu je zejména v uchování a archivací důležitých dokumentů ať už byly vytvořeny v rámci veřejné
správy či představují kulturní dědictví kraje, které má být zachováno příštím generacím.

5.1.1.3.2.4 ČÁST IV. VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU
Popis projektu

Integrace IT služeb Karlovarského kraje (jako celku, nejen samotného úřadu) je důležitou prioritou rozvoje a
zlepšování poskytovaných IT služeb. Současný stav IT služeb poskytuje prostor pro zlepšení, který chce IT oddělení
maximálně využít a dodávat tak uživatelům kvalitnější a snadněji dostupné služby. Integrace IS přispěje nejen k
jednoduchosti administrace služeb, ale také poskytne uživatelům komfort z jasně definovaných procesů, podle
kterých budou jejich požadavky vyřizovány.
Hlavní cíle projektového záměru se dají shrnout do následujících dílčích cílů:
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 či pomocí jedné integrační
platformy (např. ESB),
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,
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Karlovarský kraj považuje za účelné podporovat rozvoj eGovernmentu v území. Podstata tohoto záměru je
založena na existenci základních registrů veřejné správy, řešených v rámci centrálních projektů. Cílem je zvýšení
transparentnosti veřejné správy, zvýšení její efektivnosti a snížení administrativní zátěže pro občany a instituce. A
dále upravit informační a procesní systém územně samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl eGON
ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry, např. při budoucím zápisu rozhodnutí příslušného
orgánu veřejné moci do Registru práv a povinností). Za klíčovou podmínku dalšího rozvoje IT služeb v kraji,
Karlovarský kraj považuje integraci současných služeb a jejich vazeb se službami nižších územně správních celků a
centrálními službami státu. Kraj současně vidí příležitost rozšířit spektrum a kvalitu integračních služeb v souladu s
poptávkou a zájmem subjektů veřejné správy působících v území. Předmětem projektu je tak vytvoření a
provozování integračních služeb.

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 úřadu,
prezentovat poskytované služby prostřednictvím portálu.
Integrace mezi organizacemi územní veřejné správy bude realizována na následujících úrovních:
Kraj - CMS;
Kraj - organizace kraje;
Kraj - kraj;
Kraj - obec;
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Implementace portálu úředníka - řízení interních požadavků a poskytovaných služeb
Implementace systému pro autentifikaci a autorizaci uživatelů - Identity a Access management, řízení
organizační struktury
Implementace integračního nástroje a připojení k ISZR, Integrace agend
Integrace se službami Czech POINT
Vytvoření klíčových číselníků (vnitřní integrace)
Integrace ostatních systémů provozovaných v rámci Krajského úřadu (vnitřní integrace)
Integrace se základními registry
Cílové skupiny projektu
Krajský úřad

Přínosy integračních snah jsou dány především zavedením Identity managementu a zvýšením zabezpečení před
neoprávněnými přístupy. Mezi další přínosy patří využití služeb ministerstva a zlepšení vlastních procesů, např.
pomocí ServisDesku.

5.1.1.3.2.5 ČÁST V. DATOVÉ SKLADY
Popis projektu
Projekt „Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje „Business Intelligence“ si klade tyto hlavní cíle:
zpřístupnit relevantních data na úrovni kraje a relevantních subjektů, vč. integrace dat z různých zdrojů;
zvýšit využitelnost a výtěžnost dat;
zkvalitnit interní rozhodovací procesy;
vytvoření a udržování datového skladu kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a
obcím kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu;
zrychlit a zkvalitnit informační procesy související s rozvojem regionů a veřejných služeb.
Zajištěním výše uvedených cílů dojde k vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních
samospráv, mezi které patří nejen finance a rozpočet kraje, územní plánování, správa a rozvoj, služby typu
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Dopady

zdravotnictví, školství, sociální věci, doprava ale i procesní nákladové účetnictví. Datový sklad (DS) představuje
metody jak uspořádat velké objemy dat, tak aby byla srozumitelná uživatelům zabývajícím se následnou analýzou.
„Nástroje Business Intelligence“ jsou nutnou nadstavbou základního řešení datového skladu. Umožňují přeměnu
informací obsažených v datovém skladu na znalosti a relevantní podklady pro rozhodování. Jedná se především o
analytické, reportovací a dataminingové nástroje vč. nástrojů analýzy tzv. nestrukturovaných dat.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Řešení se skládá z dodávky softwarových komponent, vytvoření datového skladu i následných analytických a
reportovacích vrstev, zpracování datových oblastí a zavedení jednotného interního a externího analytického
portálu pro prezentaci dat.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu jsou:
Management obcí a ORP v rozsahu 120 uživatelů (jedná se o jednoho uživatele pro každou obec);
PO v rozsahu přibližně 5ti uživatelů (pro oblast dopravy);
Management Krajského úřadu v rozsahu cca 50 uživatelů (vedoucí odborů, radní, vybraní uživatelé);
Pro práci s analytickými nástroji se uvažuje o 2-3 uživatelích.
Dopady
Hlavními přínosem projektu je kromě naplnění cílů projektu, tedy:
zpřístupnění relevantních dat na úrovni kraje relevantním subjektům, vč. integrace dat z různých zdrojů;
zvýšení využitelnost a výtěžnost dat;
vytvoření a udržování datového skladu kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a
obcím kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu;
zrychlení a zkvalitnění informačních procesů související s rozvojem regionů a veřejných služeb;

5.1.1.3.2.6 ČÁST VI. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM KRAJE
Popis projektu
Technologické centrum je klíčovým prvkem pro zabezpečení provozu aplikací eGovernmentu a jejich dostupnosti. Z
tohoto důvodů je nezbytné, aby použité technologie byly odolné vůči výpadkům a garantovaly vysokou
dostupnost. Vývoj technologií v současnosti jednoznačně upřednostňuje co největší míru virtualizace, protože
virtualizace umožňuje provoz služeb a aplikací bez ohledu na fyzickou lokalizaci a umožňuje přesun služeb a
aplikací mezi datovými centry TC bez dopadu na uživatele.
Z těchto důvodů byla zvolena pro realizaci TC maximální míra virtualizace jak na úrovni serverů, tak i datových
úložišť formou „private cloud“. V tomto řešení je fyzická realizace serverové vrstvy a datového úložiště
abstrahovaná „mrakem“, ze kterého se přidělují zdroje (kapacita úložiště, výpočetní výkon) dle požadavků.
Kapacita úložiště a výkon serverů musí být dostatečné pro zajištění požadované kapacity a výkonu pro všechny
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zkvalitnění interních rozhodovacích procesů;

aplikace, jež jsou součástí eGovernmentu, ale také aplikací potřebných k zajištění činnosti KÚ KK a aplikacích
provozovaných pro ORP a PO.
Pro zabezpečení provozu požadovaných aplikací a služeb je potřebné dobudovat Technologické centrum do stavu,
kdy bude mít dvě redundantní datová centra, která budou poskytovat vysokou dostupnost a odolnost vůči
výpadkům. Tato datová centra budou navzájem propojena tak, aby tvořili technologicky jedno velké datové
centrum a bude možné přesouvat data a služby mezi nimi.
Obě redundantní datová centra mají mít co nejpodobnější technologickou infrastrukturu tak, aby
Náklady na provoz jednotlivých center byly co nejnižší,
Náklady na administraci jednotlivých center byly co nejnižší,
Migrace aplikací služeb a aplikací mezi centry bylo co nejjednodušší a nejrychlejší.
Pro zpřístupnění aplikací a služeb TC jejich uživatelům je potřeba vybudovat komunikační infrastrukturu
Karlovarského kraje, která bude propojovat datová centra TC a propojovat ORP a PO s KÚ KK.
Komunikační infrastruktura musí
Poskytovat dostatečnou kapacitu a rozšiřitelnost po celou dobu udržitelnosti projektu,
Propojit všechny ORP a zpřístupnit lokality, kde jsou PO KÚ KK na úrovni přístupové sítě
Umožnit navýšení služeb a aplikací TC.
Technologické centrum bude poskytovat 9 základních služeb:
Serverová infrastruktura bude tvořena servery instalovanými v obou datových centrech.
Serverová virtualizace bude řešena virtualizační technologíí umožňující implementaci vysoké dostupnosti
a rozložení zátěže mezi datová centra a servery v nich.

Garantované úložiště (povinná služba) bude realizováno speciálním zařízením splňujícím požadavky
typového projektu o kapacitě minimálně 8,5 TB. Výrobce zařízení musí poskytovat certifikovaný proces
přenosu uložených data na nové zařízení při výměně zařízení (např. při opravě), upgradu apod. zařízení
bude disponovat běžnými rozhraními / protokoly pro práci s daty – HTTP, ,WebDAV, CIFS, NFS apod. GÚ o
dané kapacitě bude umístěno v obou DC a data mezi nimi budou automaticky replikována.
Zálohovací zařízení pro ukládání dlouhodobých záloh bude v TC realizováno páskovou zálohovací
knihovnou s minimálně čtyřmi mechanikami . LTO-5 s FC rozhraním a minimálně 90 sloty. K ukládání
krátkodobých záloh může být využito technologie snapshot anebo stávající datové úložiště EVA 4400.
Zálohovací proces bude řízen stávajícím sw EMC Networker, který bude licenčně rozšířen.
Replikace dat mezi datovými centry bude realizována na úrovni datového úložiště po celou dobu jeho
provozu. Tímto bude zabezpečena konzistence dat. Obnova dat v případě jejich pozměnění bude řešena
pomocí výšeuvedené zálohovací knihovny. Po výpadku jedné z lokalit budou dat aktualizovaná
automaticky na úrovni úložiště.
Síťovou infrastrukturu je možné rozděli na interní infrastrukturu datových center a jejich propojení a na
Komunikační infrastrukturu TC. Interní infrastruktura bude tvořena lokálními přepínači a propojení center
bude realizováno nejméně dvěma optickými spoji.
Propojení datových center bude nezávislé na KI TC a naopak, KI TC musí být nezávislá na datových
centrech. Díky tomu bude zajištěn přístup ORP a OP k centrálním registrům a KI VS bez ohledu na
dostupnost TC.
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Datová úložiště budou realizované v dostatečném objemu, jako rozsáhlých strukturovaný systém
rozprostřen přes obě datová centra umožňující replikaci dat mezi datovými centry a tím zabezpečí
dostupnost dat i v případě nedostupnosti jednoho z nich.

Dodávky elektrické energie budou pro obě datová centra nezávisle. Každé datové centrum bude mít
vlastní dieselový generátor a sadu záložních zdrojů.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Datová centra a komunikační infrastruktura.
Cílové skupiny projektu
Krajský úřad Karlovarského kraje,
organizace zřizované krajem – jako uživatelé služeb TC,
obce s rozšířenou působností se sídlem v Karlovarském kraji, jako potenciální partneři projektu a zároveň
jako uživatelé služeb poskytovaných TC,
obce I. a II. stupně jako uživatelé služeb poskytovaných TC,
organizace zřizované obcemi Karlovarského kraje - jako uživatelé služeb TC
občané
centrální orgány
složky integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje, včetně krizových štábů obcí a operačních
středisek řídících zásahy krizových složek na území kraje.
Dopady
Přínosy vybudovaného technologického centra a komunikační infrastruktury lze shrnout následovně:
poskytování záložních systémů pro ORP,
poskytování repositáře, spisové služby, GIS pro ORP,
poskytování e-mailových služeb pro PO, které nyní fungují na zdarma poskytovaných e-mailových službách
internetových portálů.
přenos zdravotní dokumentace mezi nemocnicemi,
Vyjma všech finančních i na finanční částky převoditelných nákladů a přínosů projekt dále generuje, popřípadě
indukuje celou řadu nepeněžních přínosů. Jedná se zejména o následující:
zefektivnění fungování veřejného sektoru;
větší dostupnost veřejných služeb;
vyšší míra spolehlivosti služeb veřejné správy;
zlepšení vnímání veřejné správy;
zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy;
naplňování politiky eGovernmentu.

5.1.1.3.3 PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI E-GOV
nejsou

5.1.1.4 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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poskytování hostingových služeb pro PO,

5.1.1.4.1 SOUHRN PROJEKTŮ

zdroj
financování

Název projektu

datum
zahájení

stav
realizace

investiční
náklady
158 823 529

provozní
náklady
48 786 200

Celkem
I. a VI. Technologické centrum a el. spisová
služba KHK

IOP 08

05.2011

1

58 000 000

16 597 200

II. Digitální mapa veřejné správy – ÚKM a
ÚAP KHK

IOP 08

05.2011

1

30 000 000

6 890 500

III. Digitalizace a ukládání

IOP 08

05.2011

1

34 000 000

15 398 500

IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s
ISVS

IOP 08

05.2011

1

28 823 529

7 400 000

V. Datové sklady a nástroje BI
Královéhradeckého kraje

IOP 08

05.2011

1

8 000 000

2 500 000

5.1.1.4.2 POPIS, STAV, VÝSTUPY, CÍLOVÉ KATEGORIE A DOPADY PROJEKTŮ E-GOV
5.1.1.4.2.1 ČÁST I. A VI. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A EL. SPISOVÁ SLUŽBA KHK

Realizace eGovernment v Královéhradeckém kraji je jednou z priorit rozvoje regionu. Jedná se o dlouhodobý
proces ve změně procesů a poskytování služeb veřejné správy,realizované na všech úrovních - od malých obcí, obcí
s pověřeným obecním úřadem,obcí s rozšířenou působností až po Královéhradecký kraj včetně jejich 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. Historie projektu
spadá do doby vzniku krajských samospráv,kdy byly vytvořeny základní dokumenty, jejichž cílem bylo nastavit
základní rámec ICT na území kraje a krajského úřadu v oblasti informatizace. Sem patří především:




Realizační projekt základní informatizace krajských úřadů krajského úřadu Královéhradeckého kraje;
Koncepce komplexní informatizace krajských úřadů;
Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2007-13.

Informační a komunikační technologie hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy a rozvoje
regionu, to vyplývá i ze strategického dokumentu Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010. Ve
kterém jsou specifikovány požadavky na rozvoj ICT prostřednictvím:



Podpora rozvoje a dostupnosti telekomunikačních a informačních technologií a systémů,
Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízen, které jsou součástí dílčího cíle
Vznik a rozvoj sítí pro informační a telekomunikační technologie včetně jejich obsahu a využití.

Realizací projektu bude vytvořena potřebná HW a SW infrastruktura pro realizaci eGovermentu v
Královéhradeckém kraji.
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Popis projektu

Elektronická spisová služba je na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje provozována od dubna 2003 celkem pro
450 uživatelů. Od zahájení ostrého provozu Kraj spolupracuje s dodavatelem na vývoji, rozšiřování a úpravách
aplikace. V roce 2007 byl na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje proveden upgrade na stávající spisovou
službu EZOP, která je integrovaná s elektronickou podatelnou. V květnu 2008 byla spisová služba rozšířena o modul
centrální spisovny a v říjnu 2009 byly funkcionality elektronické spisové služby rozšířeny o komunikaci s ISDS,
možností konverze dokumentů do formátu PDF-A, připojení elektronického podpisu včetně elektronické podpisové
knihy a možnosti připojení časového razítka. Elektronická spisová služba je také propojena s některými
informačními systémy KÚ a s pracovištěm CzechPOINT.
Realizací projektu budou splněny požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
Stav projektu
•

Elektronická spisová služba (upgrade hotový, hostovaná ESS – řeší se stížnost u ÚOHS)

•

Digitální mapa veřejné správy (UKM v realizaci, UAP – řeší se stížnost u ÚOHS)

•

Digitalizace a ukládání dat (VZ předbežně oznámena, dokončuje se ZD)

•

Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS (příprava ZD)

•

Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence (příprava ZD)

•

Technologické centrum (zkušební provoz)

Výstupy projektu










Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat,
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
aplikací samospráv
centrálních projektů (zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů),
aplikací systémového charakteru (systémových služeb a dalších aplikací) provozovaných pro potřeby kraje
samosprávy měst a obcí).

Primárním cílem je zajistit ve spolupráci s ORP a obcemi regionu konzistentní technologický systém, umožňující
minimálně aplikaci dalších typizovaných projektů. Rozsah poskytovaných služeb na úrovni TCK výrazně podporuje
funkci krizového řízení a IZS v kraji. Projekt vytváří robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní
prostředí pro zpracování potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství
dat, které bude možno flexibilně prezentovat potřebným uživatelům.
Cílem pořízení elektronické spisové služby je implementace a zajištění provozu elektronické spisové služby,
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
pro kraj a organizace kraje. Projekt mj. zajistí následující služby:
1) Elektronická spisová služba - pořízení elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č.
499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, nebo upgrade stávající elektronické
spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě, ve znění
pozdějších předpisů, pro vlastní potřebu Kraje a jím zřizovaných a zakládaných organizací,
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Vybudování technologického centra kraje pro zajištění provozu systémů:

2) Negarantované úložiště - je určeno pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů a dokumentů elektronické
spisové služby.
Cílové skupiny projektu
obce, obce s pověřeným obecním úřadem,obce s rozšířenou působností, Královéhradecký kraj včetně jejich
zřizovaných a zakládaných organizací
Dopady
Vybudování potřebné infrastruktury pro provoz systémů:






Elektronická spisová služba, Digitální mapa veřejné správy, Digitalizace a ukládání dat,
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS, Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje
Business Intelligence)
aplikací samospráv,
centrálních projektů (zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů),
aplikací systémového charakteru (systémových služeb a dalších aplikací) provozovaných pro potřeby
kraje, samosprávy měst a obcí.

Elektronická spisová služba - pořízení elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004
Sb. , o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, nebo upgrade stávající elektronické spisové
služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších
předpisů, pro vlastní potřebu Kraje a jím zřizovaných a zakládaných organizací
Negarantované úložiště - je určeno pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů a dokumentů elektronické
spisové služby.

5.1.1.4.2.2 ČÁST II. - DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY
Popis projektu

ÚAP KHK je realizována z důvodu vytvoření portálu ÚAP, který bude obsahovat mapové kompozice k prohlížení,
poskytovat služby k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat.
Rozsah ÚAP je nutné vnímat v několika rovinách:







výměna informací: rovina výměny informaci - informačního toku a s tím spojená snaha zjednodušit
činnosti spojené s poskytováním údajů o území, pragmaticky se jedná o snížení iterací zejména na straně
subjektů s celostátní působností ve vztahu k pořizovatelům ÚAP;
vytváření a efektivní správa databází informací o území (údajů o území) a příprava podkladů pro rozbor
udržitelného rozvoje;
metadata: kromě pasportů k údajům o území podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. , o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
je nezbytné sledované jevy a údaje o území (data) opatřovat metadaty a vytvořit podmínky pro propojení
těchto metadat s metainformačními systémy v intencích směrnice INSPIRE;
zpřístupnění: vytvoření publikačního serveru pro zpřístupnění výstupů (dat, výkresů, textových částí) ÚAP
KHK.
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Projekt je realizován s ohledem na dynamické zavádění principů eGovernmentu do oblasti veřejné správy.

Vizí projektu ÚAP KHK je existence infrastruktury pro prostorové informace umožňující efektivní správu a zajišťující
dostupnost údajů o území v kontextu požadavků stavebního zákona.
ÚKM je souhrnný název pro digitální bezešvou podobu vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v
souřadnicovém systému Jednotné trigometrické sítě katastrální (S-JTSK), který zahrnuje všechna katastrální území
v územním obvodu příslušného kraje mimo území s Digitální katastrální mapou (DKM) a Katastrální mapou
digitalizovanou (KMD a KM-D).
V současné době Královéhradecký kraj nevytváří Účelovou katastrální mapu, kraj pouze v plném rozsahu využívá
Digitální katastrální mapu, definiční body parcel a rastrové katastrální mapy. Podle § 27 zákona č. 344/1992 Sb. , o
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, je katastrální mapou
polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou
předmětem katastru. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny,
označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků, stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu.
Významnou skutečností a mimořádným přínosem v rámci řešení projektu ÚKM KHK je skutečnost, že připravená
vektorizovaná data ÚKM převezme ČÚZK do jednotného datového skladu a po kontrole a odsouhlasení úplnosti a
správnosti těchto dat s nimi bude moci být v příslušných agendách výkonu veřejné správy nakládáno stejně, jako je
v současnosti nakládáno s orientační mapou parcel.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu

Účelová katastrální mapa - ÚKM KHK - jde o digitální bezešvou podobu vektorového obrazu katastrální mapy
umístěnéhé v souřadnicovém systému S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu
příslušného kraje mimo území s Digitální katastrální mapou (DKM) a Katastrální mapou digitalizovanou.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu jsou:
Kraj
Obce
Zřizované a zakládané organizace kraje a obcí
Veřejnost
Úřady územního plánování a krajské úřady
Poskytovatelé údajů o území
Dopady
ÚAP KHK:


zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě,
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Vytvoření portálu územně analytických podklady Královéhradeckého kraje - ÚAP KHK který bude obsahovat
mapové kompozice k prohlížení, poskytovat služby k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě
metadat. Vizí projektu ÚAP KHK je existence infrastruktury pro prostorové informace umožňující efektivní správu a
zajišťující dostupnost údajů o území v kontextu požadavků stavebního zákona.







vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území,
hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území,
vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území,
založení systematické správy pasportů údajů o území,
zajištění přímé vazby na projekt Digitální technická mapa a převzetí odpovídajících standardů tohoto
projektu,
efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a kraje v rozsahu a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

ÚKM KHK:



vytvořit digitální bezešvou podobu vektorového obrazu katastrální mapy, která pokrývá spolu s DKM,
KMD a KM-D celý Královéhradecký kraj a má vyřešené styky na hranicích katastrálních území,
zajistit její aktualizaci.

5.1.1.4.2.3 ČÁST III. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT
Popis projektu

V současnosti se díky legislativě elektronické dokumenty zrovnoprávňují s papírovými a to ve všech fázích jejich
životního cyklu. Je nutné podpořit celý životní cyklus elektronických dokumentů a dat včetně zajištění ukládání.
Kromě digitálních dokumentů je nutné bezpečně po neomezenou dobu zajistit také digitalizované dokumenty,
vytvářené jednak pro umožnění snadnějšího přístupu badatelů k nim, ale také jako náhrady ohrožených nebo
zanikajících fyzických podkladů. Projekt Digitalizace a ukládání zajistí proces digitalizace a ukládání na všech
úrovních samosprávy v rámci Královéhradeckého kraje, rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se
strategickými záměry a paralelně běžícími aktivitami směřující k naplnění cílů Strategie Smart Administration.
Sudijní a vědecká knihovna v Hradci Králové dosud výsledky digitalizace ukládala do úložiště Národní knihovny, to
však bylo možné jen pro publikace národního významu. Digitalizované knihy a periodika regionálního významu
zatím také není kam ukládat. Příchodem datových schránek se velmi významně zvedl počet elektronických
dokumentů ve spisové službě, které nemají svůj předobraz v listinné podobě a po jejich vyřízení a uzavření spisu by
měly být předány do elektronické spisovny. Některým z nich již koncem tohoto roku uplyne skartační lhůta.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje:



Digitalizované a uložené dokumenty - podpora procesu digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a
zpřístupnění dokumentů, dosažení digitalizace minimálně 20% identifikovaného fondu kraje.
Krajská digitalizační jednotka (KDJ) - pořízení technologií pro digitalizaci - skenery a další nástroje pro
digitalizaci kulturního dědictví a úředních dokumentů,
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V agendách veřejné správy, a to na jednotlivých úrovních státní správy i samosprávy, vzniká již několik let velké
množství elektronických dokumentů a dat nejrůznějších typů uchovávaných na nejrůznějších typech nosičů.
Některé z nich mají historický význam a potřebují zvláštní péči, aby se dochovaly jako svědectví minulosti. Bohužel
řada z nich se již nedochová z důvodu nedostatečné péče původce plynoucí i z nejasných pravidel pro jejich
dlouhodobé uchovávání. A tak řada těchto vzácných dokumentů, elektronických záznamů a dat mizí zbytečně v
propasti „digitálního temna“.




Krajská digitální spisovna (KDS) - nástroj pro uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt
činnosti původců.
Krajské digitální úložiště (KDU) - ukládá jiná data a dokumenty,která pocházejí z činnosti informačních
systémů orgánů veřejné správy a je třeba je z střednědobě až dlouhodobě ochránit proti ztrátě.

Cílové skupiny projektu
Krajský úřad, organizace kraje, města a obce, jejich organizace, veřejnost.
Dopady




Vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv.
Vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů.
Ochrana kulturního dědictví.

5.1.1.4.2.4 ČÁST IV. VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU
Popis projektu
Projekt Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS má za cíl umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit
transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu.
Historie Projektu spadá do doby vzniku krajských samospráv, kdy byly vytvořeny základní dokumenty, jejichž cílem
bylo nastavit základní rámec ICT na území kraje a krajského úřadu v oblasti informatizace. Sem patří především:




Realizační projekt základní informatizace krajských úřadů krajského úřadu Královéhradeckého kraje;
Koncepce komplexní informatizace krajských úřadů;
Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2007-13.




Opatření: Podpora rozvoje a dostupnosti telekomunikačních a informačních technologií a systémů;
Infrastruktury integrovaného záchranného systému a krizového řízení, které jsou součástí dílčího cíle:
Vznik a rozvoj sítí pro informační a telekomunikační technologie včetně jejich obsahu a využití.

Zásadní pro realizaci Projektu je požadavek legislativy zákon č. 111/200 Sb. o základních registrech.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Předpokládanými výstupy projektu jsou:






Připravenost agendových informačních systémů kraje (registrů místní veřejné správy) na komunikaci se
základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám;
Integrace vybraných SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci;
Dovybavení potřebnými SW komponentami, 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;
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Informační a komunikační technologie hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy a rozvoje
regionu, což vyplývá i ze strategického dokumentu Program rozvoje KHK 2008 - 2010, ve kterém jsou specifikovány
požadavky na rozvoj ICT prostřednictvím:




Vybudování Portálu úředníka;
Prezentace poskytovaných služeb prostřednictvím portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy.

Cílové skupiny projektu




Krajský úřad
organizace zřizované krajem
centrální orgány

Dopady
Dopadem projektu je umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy
vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Úprava vnitřního prostředí úřadu pro
naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW
komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku.

5.1.1.4.2.5 ČÁST V. DATOVÉ SKLADY
Popis projektu
Projekt Datové sklady a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje má za cíl mimo jiné vytvořit a
udržovat datový sklad Královéhradeckého kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím
kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu. Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem
regionů a veřejných služeb. Vytvořit podmínky pro modernizaci veřejné správy prostřednictvím pořízení a nasazení
nástrojů informační podpory s cílem zvýšení efektivity a transparentnosti administrativních procedur, zjednodušení
přístupu manažerů k informacím a usnadnění komunikace občana s veřejnou správou v souladu se strategickými
cíli Smart Administration.
Projekt navazuje na eGovernment, tj. služby elektronické veřejné správy poskytované prostřednictvím moderních
informačních a komunikačních technologií na úrovni územní veřejné správy s provázaností na úroveň národní.

Projekt probíhá
Výstupy projektu





Vytvoření jednotného referečního podkladu pro agendy územních samospráv, mezi které patří finance a
rozpočet kraje.
Zdokonalení manažerského výkaznictví a možností v oblasti pokročilých datových analýz.
Vyšší transparentnost ekonomiky kraje díky možnosti zveřejňovat aktuální data ze systémů kraje.
Zavedení dat a jejich zpracování z oblasti žitovního prostředí.

Cílové skupiny projektu








Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Management krajského úřadu
Analytici úřadu, odvětvoví analytici
Výkonní pracovníci úřadu
Královéhradeckým krajem zřizované a zakládané organizace (PO)
Města a obce Královéhradeckého kraje
ČSÚ jako partner projektu
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Stav projektu



Občané a právnické osoby působící na daném území

Dopady




Zajištění kvalitativně nových druhů manažerských informací
Zajištění transparentnosti výkonu Královehradeckého kraje a podřízených organizačních složek
Usnadnění přípravy informací a následné komunikace pro externí subjekty

5.1.1.4.3 PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI E-GOV
nejsou

5.1.1.5 LIBERECKÝ KRAJ
5.1.1.5.1 SOUHRN PROJEKTŮ

zdroj
datum
financování zahájení

Rozvoj služeb e-Governmentu v kraji

IOP 08

stav
investiční náklady
realizace

30.04.2012 1

provozní náklady

158 795 680

81 625 000

I. Elektronická spisová služba LK

9 609 386

3 625 000

II. Digitální mapa veřejné správy

32 950 169

27 050 000

III. Digitalizace a ukládání dat

40 109 114

1 900 000

IV. Vnitřní integrace úřadu

24 335 558

5 750 000

V. Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business
Intelligence

9 000 000

3 550 000

VI. Technologické centrum

39 393 373

39 750 000

5.1.1.5.2 POPIS, STAV, VÝSTUPY, CÍLOVÉ KATEGORIE A DOPADY PROJEKTŮ E-GOV
5.1.1.5.2.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA
Popis projektu
Projekt elektronické spisové služby zahrnuje:
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Název projektu







upgrade spisové služby používané na krajském úřadě, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. ,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
pořízení hostované elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. ,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro organizace
zřízené a založené krajem
zajištění negarantovaného úložiště pro provoz hostované elektronické spisové služby
zajištění údržby a provozování elektronické spisové služby a negarantovaného úložiště pro organizace
kraje: Projekt rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a paralelně
běžícími aktivitami směřující k naplnění cílů Strategie Smart Administration.

Stav projektu
Probíhá výběrové řízení
Výstupy projektu
Definovanými výstupy projektu jsou:
elektronická spisová služba krajského úřadu, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
hostovaná elektronická spisová služba pro organizace zřízené a založené krajem, splňující požadavky dané
zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
vybudování negarantovaného úložiště pro provoz hostované elektronické spisové služby.
Cílové skupiny projektu
Liberecký kraj – Krajský úřad
organizace zřizované a zakládané Libereckým krajem,

Dopady
Zřízení elektronické spisové služby krajského úřadu, hostované elektronické spisové služby organizací zřizovaných
krajem a obcí I. A II. typu a vybudování negarantované úložiště pro hostovanou spisovou službu bude mít dopad na
zefektivnění činnosti Krajského úřadu, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního
výkonu veřejné správy.
Druhým, stejně významným dopadem, je přiblížení a zkvalitnění veřejných služeb občanům, včetně služeb
poskytovaných organizacemi kraje a zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality.

5.1.1.5.2.2 ČÁST II. - DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY
Popis projektu
Projekt „Digitální mapa veřejné správy“ tvoří „část II. výzvy č. 8“ a skládá se ze dvou povinných a jedné
nepovinné subčásti:
 Účelová katastrální mapa (UKM), povinná subčást
 Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP, povinna subčást
 Digitálně technická mapa (DTM), nepovinná subčást
V Libereckém kraji se předpokládá realizace všech tří subčástí.
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obce I. a II. typu, které nebudou mít možnost využít přístup do TC obce s rozšířenou působností, a které o zajištění
přístupu k elektronické spisové službě prostřednictvím žadatele projeví zájem.

Současný stav a historie projektu:
Realizace projektu eUAP_DMVS_LK navazuje na „eGovernment strategii Libereckého kraje“ a vychází
z dlouhodobého plánu, koordinace a sjednocování informačních aktivit souvisejících s územně-plánovací činností
pod jeden krajský informační systém rozvíjený pod názvem „Informační systém na podporu územního plánování
v Libereckém kraji ISPUP“.
Liberecký kraj si klade za cíl v následujícím období 2010 – 2012 v rámci probíhající elektronizace agend
veřejné správy (eGovernment, SmartAdministrace) zajistit transformaci Informačního systému na podporu
územního plánování v Libereckém kraji směrem k Portálu územně analytických podkladů jako součásti Digitální
mapy veřejné správy – projekt eUAP_DMVS.
Analýza poptávky a koncepce marketingu
Studie proveditelnosti (a to zejména analytická část a technické řešení) je zpracována za aktivní spolupráce tzv.
strategickým konzultantů, to znamená zástupců institucí a firem, které se v minulosti významně podílely na rozvoji
informačního systému ISPUP.
Provoz aplikačních modulů eUAP_DMVS bude zajištěn prostřednictvím technologického centra Libereckého kraje.
Veškeré potřebné materiálové vstupy jsou zajištěny prostřednictvím technologického centra.
Hlavním cílem projektu DMVS je zajistit jednotné garantované datové úložiště s digitálními vektorovými mapovými
podklady a administrativními a publikačními nástroji pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy
(zejména v oblasti územního plánování a krizového řízení).
Vlastní technické řešení architektury DMVS zahrnuje datové úložiště, mapový server, aplikační server, webová
portál DMVS s redakčním systémem a klientské aplikace pro uživatele (desktopový klient, webový klient).

Koncepce technického řešení stanovuje požadavky na vybavenost technologického centra tak, aby aplikační
moduly eUAP_DMVS mohly být provozovány jako tzv. zásuvné moduly – plaginy, které nepracují samostatně, ale
jako doplňkové moduly technologického centra rozšiřují jeho funkcionalitu a interoperabilitu v rámci komplexních
služeb veřejné správy. Z důvodu zachování integrity při transformaci stávajícího informačního systému ISPUP do
nového řešení DMVS bylo rozhodnuto o zachování stávající platformy ArcGIS/ESRI.
Stav projektu
Probíhá výběrové řízení
Výstupy projektu
Projekt eUAP_DMVS LK bude plně integrován do prostředí technologického centra Libereckého kraje. Předpokládá
se maximální využití stávajícího softwarového a datového relevantního potenciálu v Libereckém kraji (záměr využití
a rozšíření stávající geoinformační infrastruktury související s DMVS SDI - Spatial Data Infrastructure).
Hlavním benefitem při realizace projektu DMVS je vznik centrálního sdíleného úložiště garantovaných
prostorových dat, kde hlavním měřitelným indikátorem přínosu je uspořený čas v rozhodovacích procesech, které
jsou přímo závislé na informační podpoře z tohoto úložiště.
Cílové skupiny projektu
Mezi cílové skupiny projektu eUAP_DMVS_LK lze zařadit zejména:
 příslušné orgány veřejné správy LK s potřebou užití UKM_DMVS_LK
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Technické řešení DMVS naplňuje požadavky typizovaných projektů DMVS.





úřady územního plánování ÚÚP LK a Krajský úřad Libereckého kraje – využití nástrojů pro správu
dokumentace a datových sad ÚAP UAP_DMVS_LK
provozovatelé nebo potencionální provozovatelé digitální technické mapy města v Libereckém kraji
DTM_DMVS_LK
složky Integrovaného záchranného systému – průřezový uživatel všech tří modulů DMVS_LK

Dopady
Vybudování centrálního sdíleného úložiště garantovaných prostorových dat, kde hlavním měřitelným indikátorem
přínosu je uspořený čas v rozhodovacích procesech, které jsou přímo závislé na informační podpoře z tohoto
úložiště.

5.1.1.5.2.3 ČÁST III. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT
Popis projektu
Celý technologický proces digitalizování analogových objektů je rozdělen na následující základní částí, které na
sebe vzájemně navazují:


digitalizace



dlouhodobého uložení digitalizovaných dokumentů (ukládání dat)



zpřístupnění digitalizovaných dokumentů



zajištění transformací digitálních dat a metadat

Projekt Digitalizace a ukládání dat počítá v rámci procesu digitalizace s realizací prvních dvou částí s tím, že budou v
rámci projektu nastaveny všechny parametry tak, aby se mohly realizovat i zbývající procesy.



Vyhledávání a příprava fondů pro digitalizaci



Příprava dokumentů



Skenování a úprava digitálních obrazů



Tvorba metadat



Práce s OCR



Správa provozního úložiště a repozitáře

Cílem dlouhodobého uložení a ochrany dat, který zabezpečují tzv. digitální úložiště, je nejen technicky uložit a
zachovat digitální dokumenty, ale rovněž zajistit technickou použitelnost a sémantickou srozumitelnost
archivovaných digitálních dokumentů i po velmi dlouhé době budoucím uživatelům.
Stav projektu
Probíhá výběrové řízení
Výstupy projektu
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Předmětem tématu digitalizace dat v oblasti výdajů jsou pak především práce na digitalizace dokumentů. Jde
typicky o tyto činnosti:

Krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, krajský digitální repozitář, krajské digitální úložiště,
digitalizovaná a bezpečně dlouhodobě uložená data a dokumenty, publikované digitální dokumenty.
Cílové skupiny projektu
Krajský úřad
partnery projektu budou organizace kraje, města a obce, jejich organizace.
Dopady
Vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv. Vytvoření základní báze
uložených dat a dokumentů. Ochrana kulturního dědictví.

5.1.1.5.2.4 ČÁST IV. VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU
Popis projektu
Integrace vnitřního chodu úřadu je projekt řešící zejména zefektivnění a provázanost softwarových systémů tak,
aby pracovní procesy probíhající napříč množstvím informačních systémů byly efektivní a vzájemně schopné
výměny dat, a to jako v horizontálním směru (na půdě úřadu), tak ve směru vertikálním (vůči zřizovaným
organizacím). Jedním z hlavních cílů integrace vnitřního chodu úřadu je vytvoření takového prostředí a přijetí
takových opatření, která budou garantovat schopnost úřadu připojit se k eGON službám, a to včetně služeb, které
nejsou v době návrhu Integrace vnitřního chodu úřadu k dispozici (viz např. Základní registry nebo Portál lidských
zdrojů).
Významným činitelem v provázanosti úřadu je řízení jeho organizační struktury a jejích změn, a to včetně
komplexního řízení práv a oprávnění v přístupu k jednotlivým informačním systémům.

Výsledné řešení by mělo být co nejvíce otevřeno následným požadavkům na změny ve struktuře informačních
systémů, tzn. možné eliminace pevných vazeb mezi informačními systémy a snaha o vytvoření robustního a obecně
rozšiřitelného integračního prostředí. Důležitým aspektem pro tuto tezi je často se měnící způsoby práce a je
nutné, aby se workflow reálného procesu práce co nejvíce a nejefektivněji promítlo i do spolupráce informačních
systémů a ne naopak. Stejná je situace i ve vztahu k centrálním službám, tedy integrační platforma by měla být
schopna bez větších problémů konzumovat nově vzniklé centrální služby.
Navržený koncept Integrace vnitřního chodu úřadu řeší tyto požadavky na přístup službám nasazením technických
prostředků a technologií na bázi průmyslových standardů - tj. zejména prostřednictvím webových služeb (Web
Services), integrační platformy a workflow.
Stav projektu
Probíhá výběrové řízení.
Výstupy projektu
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
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Z pohledu pracovní provázanosti jednotlivých pracovníků úřadu se významným místem stává portál úřadu úředníka.

komponent či uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působností žadatele - prezentace poskytovaných
služeb prostřednictvím portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Libereckého kraje:


Krajský úřad Libereckého kraje



organizace zřizované Libereckým krajem



centrální orgány

Dopady
Optimálně fungující vnitřní systém úřadu, zajištění připravenosti ICT úřadu 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.

5.1.1.5.2.5 ČÁST V. DATOVÉ SKLADY
Popis projektu
Cílem projektu je, v souladu s typizovaným projektem, vytvořit jednotnou robustní datovou základnu
strukturovaných údajů, pro potřeby hlubší analýzy a hledání neviditelných vazeb v pořízených datech. Datové
sklady jsou nástroj, který dokáže přetavit syrová data v hodnotné a požadované informace.
Výstupy datových analýz jsou zpravidla sestavy reportů zaměřujících se buď na detailní nad úzkou skupinou dat,
případně průřezově přes společné znaky mnoha oborových struktur. Hlavní využití těchto výstupů je v procesu
rozhodování, jako podklad ověřené a aktuální informace.
Budování datových skladů se zaměřuje na následující oblasti:

Datový sklad jakožto jednotná databáze strukturovaných dat
Transformační a čistící mechanismy dat plnící datový sklad
Analytická vrstva nad datovým skladem
Prezentační vrstva pro reportování analytických výstupů
Metadatový systém
Bude vybudován v rámci publikace výstupních reportovacích sad, formou přehledu možný dostupných
sestav.
Statistika (regionální statistické tržiště)
Momentálně je již implementováno a bude zahrnuto do nově vytvářeného datového skladu.
Ekonomika a rozpočet úřadu
Bude předmětem realizace, a to formou pořízení hotových řešení nad stávajícím ekonomickým systémem
a bude zahrnuto do nově vzniklého datového skladu.
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Datových zdrojů strukturovaných údajů

Služby
Z pohledu služeb veřejnosti budou vytvořena datová tržiště Sociálních služeb a Školství, která budou
taktéž součástí jednotného datového skladu.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Implementace technologie datového skladu kraje a nástrojů BI. Pořízení navržených datových tržišť – statistika,
ekonomika, služby. Zpřístupňování dat a informací partnerům a uživatelům.
Cílové skupiny projektu
Na úrovni kraje
veřejnost prostřednictvím webové reportovací, analytické a vizualizační aplikace (v souladu s platným
legislativním rámcem pro zpřístupňování dat)
zaměstnanci a samospráva kraje
o management (podklady pro rozhodování, skórovací karty, dashboardy, monitoring procesů,
reporting dat, rešerše indexovaných dokumentů, monitoring médií, klíčové ukazatele výkonnosti
– KPI, atd…)
o analytici úřadů, odvětvoví analytici agend (definice reportů a datových modelů, analýzy, predikce
a datamining, tvorba datových výstupů, administrace a údržba komplexu BI, aktualizace dat,
řešení požadavků zainteresovaných stran, statistické vytěžování dat, ad hoc analýzy)
o výkonní pracovníci krajských úřadů (tvorba přehledů, praktické vytěžování datového obsahu,
definice požadavků, úspora manuální práce, automatizace rutinních postupů zpracování dat)

obce s rozšířenou působností (ORP)
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám,
případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané ORP
o musí jim být přístupný katalog webových služeb datového skladu
o kraj musí v rámci projektu zajistit analýzu celokrajské potřeby dat na úrovni ORP (např.
benchmarking obvodů ORP, bezpečnost, atd…) a tuto potřebu v projektu zohlednit v rámci
daných finančních možností rozpočtu projektu
o krajský DS nebude využíván pro zpracování dílčích provozních agend jednotlivých ORP
Obce
o
o

předpokládá se běžný veřejný přístup
mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám,
případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané obce

Příspěvkové organizace
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám,
případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané organizace či srovnání v rámci
odvětví
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Na úrovni partnerů projektu

o

předpokládá se vzájemná výměna datových sad mezi krajem a informačními systémy
příspěvkových organizací pro podporu a zajištění ekonomicko-provozních zřizovatelských funkcí

Další instituce a organizace v kraji (např. veřejné vysoké školy)
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám pro
výukové a výzkumné činnosti, které jsou v souladu s potřebami kraje
Dopady
Vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních samospráv, mezi které patří finance a rozpočet
kraje, územní plánování, správa a rozvoj, služby.

5.1.1.5.2.6 ČÁST VI. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM KRAJE
Popis projektu
Technologické centrum kraje (TCK) bude sloužit pro provozování aplikací a systémů, ukládání dat a zajištění
komunikace jak směrem k ostatním složkám státní správy, tak i k uživatelům.



Datové centrum



Serverová infrastruktura



Datová úložiště



Garantované úložiště



Serverová virtualizace



Replikace dat a obnova provozu po výpadku



Zálohování a obnova dat



Síťová infrastruktura a základní páteřní síť „Komunikační infrastruktury Libereckého kraje“

Stav projektu
Probíhá výběrové řízení
Výstupy projektu
Účelem projektu je vybudování technologické infrastruktury pro poskytování regionálních služeb v oblasti
eGovernmentu, jako součást eGON centra Libereckého kraje. Klíčovou aktivitou je vytvoření, provoz a údržba
infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby,
datové sklady, digitální mapy veřejné správy atd.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu TC Libereckého kraje:
Krajský úřad Libereckého kraje,
organizace zřizované Libereckým krajem – jako uživatelé služeb TC,
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Budované technologické centrum kraje se bude skládat z následujících prvků infrastruktury:

obce s rozšířenou působností se sídlem v Libereckém kraji, jako potenciální partneři projektu a zároveň
jako uživatelé služeb poskytovaných TC,
obce I. a II. stupně jako uživatelé služeb poskytovaných TC,
organizace zřizované obcemi Libereckého kraje - jako uživatelé služeb TC
občané
centrální orgány
Dopady
Vybudování technologické infrastruktury pro poskytování regionálních služeb v oblasti eGovernmentu, jako
součást eGONcentra Libereckého kraje.

5.1.1.5.3 PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI E-GOV
nejsou

5.1.1.6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
5.1.1.6.1 SOUHRN PROJEKTŮ

zdroj
financování

datum
zahájení

stav
realizace

investiční
náklady
155 032 140

provozní
náklady
55 654 150

Elektronická spisová služba
Moravskoslezského kraje (Část I. Výzvy 08
IOP)

IOP 08

15.7.2010

2

2 463 250

390 000

e-Government Moravskoslezského kraje
(II. - VI. část výzvy č. 08 IOP) - multiprojekt

IOP 08

21.7.2009

1

152 568 890

55 264 150

Část II. Účelová katastrální mapa, Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP ( Portál
ÚAP)

16 218 900

2 780 000

Část III. Digitalizace a ukládání dat

44 342 300

24 920 000

Část IV. Vnitřní integrace úřadu

26 686 767

14 320 000

Část V. Datové sklady

11 345 833

10 000 000

Část VI. Technologické centrum kraje

53 975 090

3 244 150

Název projektu
Celkem

Další náklady
5.1.1.6.3 POPIS, STAV, VÝSTUPY, CÍLOVÉ KATEGORIE A DOPADY PROJEKTŮ E-GOV
5.1.1.6.3.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA
Popis projektu
Elektronická spisová služba je prvek, který v e-Governmentu hraje podstatnou roli. V současnosti se díky legislativě
elektronické dokumenty zrovnoprávňují s papírovými a to ve všech fázích jejich životního cyklu. Životní cyklus
všech dokumentů, zejména však elektronických, je vhodné podpořit využitím elektronické spisové služby, splňující
požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
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5.1.1.6.2

pozdějších předpisů. Účelem projektu je zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů kraje a
organizací zřízených nebo založených krajem.
Projekt Elektronická spisová služba má za úkol zajistit upgrade spisové služby používané na krajském úřadě,
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Pořízení hostované elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č.
499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro
organizace zřízené krajem. Zajištění negarantovaného úložiště pro provoz hostované elektronické spisové služby.
Zajištění údržby a provozování elektronické spisové služby a negarantovaného úložiště pro organizace kraje.
Projekt rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a paralelně běžícími
aktivitami směřující k naplnění cílů Strategie Smart Administration. Projekt „Elektronická spisová služba
Moravskoslezského kraje“ úzce souvisí s projektem „Technologické centrum Moravskoslezského kraje“, který jí
poskytuje potřebné HW vybavení. Na projekt elektronické spisové služby navazuje projekt Digitalizace a ukládání
dokumentů, v rámci kterého budou ukládány výstupy elektronické spisové služby (tj. elektronické dokumenty a
metadata). Další návaznost je na projekt „Zajištění vzdělávání v eGovernmentu“. V tomto projektu se počítá se
školením budoucí uživatelů eSpS.
Stav projektu
Realizováno, probíhá ověřovací provoz
Výstupy projektu
Výstupy projektu jsou:
elektronická spisová služba krajského úřadu,
hostovaná elektronická spisová služba pro organizace zřízené a založené krajem,,
vybudování negarantovaného úložiště pro provoz hostované elektronické spisové služby.
Cílové skupiny projektu

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
organizace zřizované a zakládané Moravskoslezským krajem,
obce I. a II. typu, které nebudou mít možnost využít přístup do TC obce s rozšířenou působností, a které o
zajištění přístupu k elektronické spisové službě prostřednictvím žadatele projeví zájem.
Dopady
Zřízení elektronické spisové služby krajského úřadu, hostované elektronické spisové služby organizací zřizovaných
krajem a obcí a vybudování negarantované úložiště pro hostovanou spisovou službu bude mít dopad na
zefektivnění činnosti Krajského úřadu, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního
výkonu veřejné správy.

5.1.1.6.3.2 ČÁST II. ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA, NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚAP
(PORTÁL ÚAP)
Popis projektu
Účelová katastrální mapa (ÚKM):
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Cílovými skupinami projektu Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje jsou:

Na území MSK, obdobně jako na území celé České republiky, jsou historicky vedeny katastrální mapy v rámci
vymezených katastrálních území (dále k. ú. ). Tyto katastrální mapy jsou vedeny příslušnými katastrálními úřady a
existují v digitální (DKM, KMD, KM-D) formě. Digitalizace probíhá průběžně, ukončení digitalizace katastrálních map
se odhaduje nejdříve v roce 2015. Je však pravděpodobné, že tento termín nebude dodržen. Do konce roku 2010 je
na území MSK z celkových 614 k. ú. více než 60 % digitalizováno (na území České republiky je nyní k dispozici
digitální katastrální mapa pro cca 50 % k. ú. ). Klasickou analogovou metodou je katastrálními úřady na území MSK
vedeno cca 225 k. ú. (k dispozici jsou pouze rastrové mapy). Některé obce přistoupily k tomu, že tyto rastrové
mapy pro své území převedly do podoby digitální vektorové mapy. Tato data však zdaleka nepokrývají všechna k.
ú. kraje, jsou nekonzistentní, zpracovaná různou metodikou, kvalita a četnosti aktualizací jsou rozdílné.
Využitelnost těchto dat bude vyhodnocena v realizační fázi projektu. Dle zkušenosti z jiných krajů, kde již obdobné
projekty realizovali, lze usuzovat, že využitelnost těchto dat je velice nízká. Realizace projektu ÚKM dle této studie
zabezpečí, že vznikne jedno mapové dílo s jednotnou kvalitou a četností aktualizací, čímž bude zajištěn vznik
jednotné digitální formy vektorové katastrální mapy pro celé území Moravskoslezského kraje.
Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP (Portál ÚAP):
Ze stavebního zákona vyplývá, že obce s rozšířenou působností (ORP) a Moravskoslezský kraj (MSK) musí vytvářet a
aktualizovat Územně analytické podklady (ÚAP). ORP vytváří tyto ÚAP pro svou územní působnost a MSK pro
území celého kraje, každý však v jiném měřítku. Jednotlivé ÚAP musí jejich zpracovatel aktualizovat vždy po 24
měsících. V rámci zpracování těchto aktualizací ÚAP poskytují poskytovatelé údajů o území podkladová data, a to
jak pro jednotlivá ORP, tak pro MSK. Tato data jsou často ve velmi rozdílných formátech a s různou polohovou
přesností. Pro zpracování ÚAP je vždy potřeba všechna data zpracovat do jednoho formátu a to do datového
modelu ÚAP. Zpracování těchto dat do jednotného datového modelu si dnes v plné šíři zajišťují vlastními
prostředky jednotlivé ORP a MSK. Vzniká tak duplicita mezi zpracováním dat, jelikož ta samá data od stejných
poskytovatelů údajů o území ve většině případů zpracovávají jak ORP, tak i MSK pro své ÚAP. Dále je neefektivní,
že poskytovatelé údajů o území komunikují s více příjemci dat a to ORP a MSK. Projekt Nástroje pro tvorbu a
údržbu ÚAP by měl zajistit jednotnou komunikaci prostřednictvím portálového řešení mezi poskytovateli údajů o
území a příjemci dat (ORP a MSK). Takto by se pak vždy předávala pouze jedna totožná data všem příjemcům. Dále
by se prostřednictvím tohoto portálového řešení, které vznikne v realizační fázi projektu, poskytovala všem ORP
služba zpracování vybraných dat do jednotného datového modelu ÚAP. Výsledná data si pak budou moci
jednotlivé ORP kdykoliv stáhnout do svých informačních systémů pro zpracování ÚAP, a to jak v upravené podobě,
tak i v primárním formátu. Dále pak portálové řešení umožní zpřístupnit výsledné ÚAP jednotlivých ORP a MSK. Z
velké míry se tím sjednotí dosavadní praxe, kdy jednotlivé ORP a MSK zpřístupňují výsledné ÚAP veřejnosti různým
způsobem a na různých místech (snadnější a pohodlnější přístup veřejnosti k ÚAP).

Probíhá realizace
Výstupy projektu
vyhotovení účelové katastrální mapy Moravskoslezského kraje tak, aby byly podpořeny cíle e-Government
služeb a splněny zásadní požadavky plynoucí z typizovaného projektu.
realizace projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP, která zajistí dosažení předpokládaných efektů a cílů
projektu eMSK
Cílové skupiny projektu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Organizace zřizované Moravskoslezským krajem
Obce na území Moravskoslezského kraje
Organizace zřizované obcemi Moravskoslezského kraje
Stát
Občané
Investoři, podnikatelé
IBC, složky IZS
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Stav projektu

Dopady
Vznik vektorového mapového díla s obsahem katastrální mapy na území Moravskoslezského kraje, na kterém je
katastrální mapa vedena pouze na plastové fólii.
Podpora subjektů veřejné správy v rozhodovacích procesech v území, vyšší efektivita a transparentnost
těchto procesů.
Snížení nákladů obcí kraje na pořizování a aktualizaci vlastních vektorových mapových děl s obsahem
katastrálních map.
Dojde k zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě.
Budou vytvořeny nástroje pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji
území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území.
Budou vytvořeny nástroje pro ukládání a správu metadat ke sledovaným jevům a údajům o území.
Bude založena systematická správa pasportů údajů o území.
Zefektivní a zkvalitní se zpřístupnění ÚAP obcí a kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

5.1.1.6.3.3 ČÁST III. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT
Popis projektu
Krajská digitální spisovna
Zákon o archivnictví a spisové službě předepisuje původcům pečovat o dokumenty v elektronické podobě. Jednou z
možností, jak dodržet tuto zákonnou povinnost je vybudování KDS. Krajská digitální spisovna je nástroj pro
dlouhodobé uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt činnosti původců. Její vytvoření je
povinným výstupem projektů podávaných do výzvy č. 08 části „Digitalizace a ukládání“. Krajská digitální spisovna v
současnosti neexistuje. Spisy určených původců v kraji jsou uchovávány převážně v analogové podobně. Spisy a
dokumenty v digitální podobně se vyskytují u původců, kteří vedou elektronickou spisovou službu. Tyto jsou stejně
jako digitální spisy KÚ MSK uloženy v provozních datových úložištích, která mají tyto nedostatky:
nezaručena dlouhodobá archivace;
riziko nečitelnosti;
nízká bezpečnost při nakládaní s daty;
možná neužitelnost dat.
Krajský digitální repozitář
KDR má dle typizovaného projektu sloužit primárně pro uložení kulturního dědictví regionu. V současnosti jsou
výstupy z digitalizace ukládány na HW Moravskoslezské vědecké knihovny. Není využíván žádný sofistikovaný
systém pro správu a řízení dlouhodobého ukládání dat.
Krajské digitální úložiště
Příspěvkové organizace v kraji hospodaří s omezeným rozpočtem. Příspěvkové organizace MSK nemají finanční
prostředky, HW předpoklady a prostorové dispozice k digitálnímu uložení potřebných dat, které mají ze zákona
povinnost digitálního uložení (např. projektové dokumentace, lékařské zprávy, aj. ). Nákup HW a SW pro
zálohování dat pro každou organizaci zvlášť je pro Moravskoslezský kraj jako zřizovatele ekonomicky neúnosné.
Některá zdravotnická zařízení v kraji jsou vybavena SW pro správu a ukládání PACS, schází jim však potřebné
diskové prostory pro ukládání záloh. Jako nejekonomičtější se tedy jeví pořízení centrálního úložiště se systémem
schopným řídit přenos, správu a ukládání těchto dat.
Krajská digitalizační jednotka
Oblasti digitalizace dat se již delší dobu věnuje Moravskoslezská vědecká knihovna, a proto byla zvolena za
partnera tohoto projektu. Moravskoslezská vědecká knihovna disponuje starším skenerem, na kterém provádí
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velké riziko ztráty dnešních souborů;

digitalizaci knih, a omezeným SW a HW vybavením pro zpracování skenů a jejich následně zveřejňování. Současně
také zabezpečuje ukládání digitálních výstupů na vlastním HW.
Dosud užívaný skener byl zakoupen v r. 2005 a již nevyhovuje kvalitou ani výkonností a nedá se garantovat jeho
dlouhodobé nasazení. V případě jeho nefunkčnosti by tak bylo ohroženo poslání knihovny, jako instituce
zodpovídající za zachování, záchranu a zpřístupnění knižního fondu.
Digitalizované a uložené dokumenty
Moravskoslezská vědecká knihovna zodpovídá za výběr publikací určených pro digitalizaci. Dosud bylo
digitalizováno velmi malé množství publikací. Digitalizace publikací je zajišťována také nákupem služby u projektů
realizovaných z dotačních titulů VISK. K digitalizaci byla vybrána část fondu Moravskoslezské vědecké knihovny, tj.
fond významných monografií a periodik uložených v paměťových institucích Moravskoslezského kraje a
ohrožených degradací kyselého papíru. Celkový rozsah tohoto fondu činí 1 530 000 stran. Z tohoto fondu je 110
000 stran již zdigitalizováno (tj. zhruba 7 %). V rámci projektu bude digitalizováno dalších 20 % tohoto fondu, což
činí 306 000 stran.
Bližší specifikace fondu:
Časové určení – dokumenty z 19. a 1. poloviny 20. století (u periodik může docházet k přesahu níže i výše
od dané hranice ve prospěch zachování návaznosti jednotlivých ročníků).
Obsahová charakteristika – politická, hospodářská, sociální a kulturní tematika – dokumenty významné
pro poznání historie kraje.
Místo uložení – knihovny, muzea a archivy Moravskoslezského kraje (zejména Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě, Archiv města Ostravy, Slezské zemské muzeum v Opavě, Muzeum Bruntálska,
Muzeum Beskyd, Ostravské muzeum, Muzeum Těšínska).
Formát dokumentů A6-A1.
U cca 1 % je vyžadována nutnost zvláštního zacházení, u ostatních dokumentů dodržování základních pravidel
práce s ohroženým fondem.
Stav projektu
Probíhá příprava ZD

Zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů.
Cílem této části je vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje, zejména pak:
Vybudování krajské digitální spisovny
Vybudování krajského digitálního úložiště
Vybudování malé krajské digitalizační jednotky. Tato varianta má nižší investiční i provozní náklady a
vhodně se doplňuje s digitalizací formou služby. Většina vybraného fondu se bude digitalizovat formou
služby, zbytek fondu a přírůstky se budou již digitalizovat na pořízené malé KDJ.
Digitalizované a uložené dokumenty - digitalizace službou v kombinaci s vybudovanou malou krajskou
digitalizační jednotou. Většina vybraného fondu se bude digitalizovat formou služby, zbytek fondu a
přírůstky se budou již digitalizovat na pořízené malé KDJ. Stejně jako u KDJ zde zůstává nutnost zabezpečit
uložení digitalizovaných dokumentů. Je také nezbytné zajistit, aby s daty byla pořízena i metadata, která
později umožní dlouhodobou ochranu bez další manuální práce. Popis metadaty umožní v budoucnu buď
převod do LTP systému nebo např. použití vhodného migračního nástroje pro převod formátu v případě
že by nynější formát pro digitalizaci byl v budoucnu označen jako zastaralý a objevila by se nutnost jej
migrovat.
Cílové skupiny projektu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
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Výstupy projektu

Organizace zřizované Moravskoslezským krajem
Obce na území Moravskoslezského kraje
Organizace zřizované obcemi Moravskoslezského kraje
Stát
Občané
Investoři, podnikatelé
IBC, složky IZS
Dopady
Předpokládané dopady projektu jsou:
Krajská digitální spisovna
Krajské digitální úložiště
Digitalizované a uložené dokumenty
Krajská digitalizační jednotka

5.1.1.6.3.4 ČÁST IV. VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU
Popis projektu

V současné době jsou v informačním systému kraje vedeny především informace o uživatelích z řad zaměstnanců
kraje. Jen výjimečně, u několika aplikací provozovaných na webovém portálu kraje, jsou vedeni také externí
uživatelé. Všichni zaměstnanci kraje jsou evidování v aplikaci ActiveDirectory společnosti Microsoft, v minimální
míře jsou v Active Directory uvedeny také oprávnění pro jednotlivé agendy. Ve většině případů si toto udržují
jednotlivé agendové aplikace. Mnoho agentových aplikací nedokáže přebírat z Active Directory ani základní
identifikační údaje uživatele. Integrační platforma Integrační vazby mezi aplikacemi jsou nyní řešeny ad hoc,
vzájemným provazováním jednotlivých agend. Není nasazen žádný systém pro podporu integračních vazeb. Nejvíce
je provazován intranetový server, který sbírá a publikuje data z mnoha dalších agend, dále pak datové sklady a
spisová služba. Kritická vazba je propojení spisové služby s informačním systémem datových schránek.
Portál úředníka
Moravskoslezský kraj provozuje několik vnitřních portálových serverů a v rámci webové prezentace kraje i několik
aplikací pro externí uživatele. Mezi vnitřní servery patří především intranetový server pro zaměstnance kraje, na
kterém je kromě informačních služeb provozováno mnoho vlastních aplikací. Další vnitřní servery jsou například
personální portál, docházkový portál, projektový portál a můžeme mezi ně počítat i další aplikace poskytující
webové rozhraní. Aplikace pro externí uživatele běží na webovém serveru na technologiích Apache, PHP, MySQL,
paralelně s redakčním systémem WebToDate, který obsluhuje webovou prezentaci kraje.
Facility management
V současné chvíli je proces facility managementu podporován informačním systémem kraje jen v drobnostech.
Krajem byla vytvořena jednoduchá aplikace pro sběr základních dat o nemovitém majetku příspěvkových
organizací a je provozována evidence majetku kraje. Vše ostatní si zaměstnanci kraje vedou v dokumentech MS
Excel.
Systém pro podporu autentizace uživatele čipovou kartou
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Identity management

Pro zvýšení zabezpečení informačního systému Moravskoslezského kraje, kraj implementoval identifikaci uživatelů
za pomoci čipových karet s certifikátem vydávaným vnitřní certifikační autoritou. Tyto certifikáty jsou používané i
ve vnitřních procesech pro elektronické podepisování elektronických formulářů, žádanek, e-mailů a podobně. Pro
správu čipových karet a vnitřních certifikátů kraj pořídil aplikační systém od společnosti Siemens. Společnost
Siemens však tento systém přestala dále podporovat a vyvíjet. Z předchozích statistik a zakoupeného množství
licencí k tomuto systému (licencují se vydané certifikáty), vyplývá, že KÚ MSK může tento systém používat přibližně
do konce roku 2012.
Docházkový systém
KÚ MSK v současnosti provozuje docházkový systém společnosti VEMA, a. s. Tento systém jako datové úložiště
používá souborový systém s proprietálním formátem dat. Pro některé funkcionality – především pro značení a
sledování docházky z intranetového serveru bylo nezbytné vyvinout odborem informatiky vyvinout vlastní rozšíření
docházkového systému.
Licence balíku kancelářských programů
Důležitou součástí informačního systému kraje a jeden z běžně užívaných klientů aplikačních systémů je i základní
kancelářský balík. V rámci informačního systému Moravskoslezského kraje není kancelářský software sjednocen na
jednu konkrétní používanou verzi. Využíván je kancelářský software MS Office standard v různých verzích, od verze
MS Office 2000 až po verzi MS Office 2010. Pro některé aplikace jsou používány nejnovější verze OpenOffice. org.
Stav projektu
Probíhá realizace části Identity management, portál úředníka, facility management, probíhá VZ části systém pro
podporu autentizace uživatele čipovou kartou a docházkový systém , probíhá příprava ZD části licence balíku
kancelářských programů.
Výstupy projektu
realizace Identity management
realizace Integrační platform
realizace Facility management
realizace Systému pro podporu autentizace uživatele čipovou kartou
realizace Docházkového systému a to zejména z důvodu dosažení vyšší míry integrace s ICT KÚ
pořízení Licence balíku kancelářských programů
Cílové skupiny projektu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
organizace zřizované Moravskoslezským krajem,
obce na území Moravskoslezského kraje,
organizace zřizované obcemi na území Moravskoslezského kraje,
stát,
občané,
investoři, podnikatelé,
IBC a složky IZS
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realizace Portálu úředníka

Dopady
Optimálně fungující vnitřní systém úřadu
Zajištění připravenosti ICT MSK na součinnost se základními registry
Optimálně nastavené ICT podporující logicky realizované procesy v organizaci
Snížení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT a její optimální a efektivní správa

5.1.1.6.3.5 ČÁST V. DATOVÉ SKLADY
Popis projektu
Datový sklad Moravskoslezského kraje byl na krajském úřadě zprovozněn v roce 2006. Implementaci provedla
firma PVT, a. s. (nyní Asseco) s datovými tržišti statistika a ekonomika. Tentýž rok bylo nad spisovou službou úřadu
zprovozněno tržiště spisové služby a v roce 2008 bylo na žádost odboru školství stejným dodavatelem realizováno
datové tržiště školství. Datový sklad využívá řešení postavené na technologii firmy Microsoft, konkrétně nad
databázovým serverem Microsoft SQL ve verzi 2005. Server je hodně vytížen. Není primárně pro datové sklady
určen, slouží jako databázový server pro různé agendy úřadu. Pro databázový server nebyla pořízena podpora,
proto nelze bezplatně přejít na vyšší verze ani využít jeho nových funkcionalit. Správcem datového skladu je odbor
informatiky, který do něho zabezpečuje získávání dat, jejich čištění a přípravu pro následné analýzy. Udržuje
datová tržiště, která jsou vytvořena k tomu, aby zaměstnanci úřadu co nejjednodušším způsobem získávali
potřebné informace. Přístup k analýzám nad daty datového skladu je pouze pro autentifikované uživatele úřadu.
Zaměstnanci používají jako nástroje Business intelligence integrované součásti databázového serveru Microsoft
SQL 2005 anebo nástroje Microsoft Office 2003. K reportům se přistupuje přes webové rozhraní služby reporting
services a jako analytické nástroje se používají buď excely jednotlivých zaměstnanců nebo se přistupuje k
webovému analytickému portálu Microsoft Business Intelligence Portal 2003, který v současné době není firmou
Microsoft podporován.
Pro plánovaný systém budou použity nově budované systémy v rámci krajského technologického centra. Optimální
realizace je samostatný server pro jednotlivé vrstvy, tedy:

Aplikační server – pro nástroje Business Intelligence
Prezentační server – portál, dashboardy. Z hlediska bezpečnosti je vhodné mít zvlášť prezentační server
pro externí přístup a zvlášť pro interní přístup.
Datový sklad, vrstva transformačních mechanismů a analytická vrstva (DS)
Budou realizovány tyto výstupy a funkce:
ETL procesy, vč. čistících procedur,
databáze datového skladu, databázový server,
analytický server, multidimenzionální objekty (či obdobný způsob uložení dat).
Prezentační vrstva a nástroje Business Intelligence
Budou realizovány tyto výstupy a funkce:
Reporting (reportovací server).
Přístup k reportům přes webové rozhraní
Multidimenzionální analýza
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Databázový server – pro datové sklady

Analytický software
Analytický interní portál
Pro externí přístup budou realizovány:
Reporting (reportovací server)
Katalog webových služeb datového skladu
Stav projektu
Probíhá příprava VZ
Výstupy projektu
vybudování datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy
nové plně elektronizované agendy pro potřeby místní veřejné správy
Cílové skupiny projektu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
organizace zřizované Moravskoslezským krajem,
obce na území Moravskoslezského kraje,
organizace zřizované obcemi na území Moravskoslezského kraje,
stát,
občané,
investoři, podnikatelé,
IBC a složky IZS
Dopady
Zavedení nástroje pro podporu rozhodování.

5.1.1.6.3.6 ČÁST VI. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM KRAJE
Popis projektu
Cíl TCK vychází ze všech specifických cílů (Usnadnit občanům komunikaci s úřady, Zefektivnit běh agend, Zajistit
důvěryhodnou správu elektronických dokumentů, Zajistit dostupnost informací) Strategie e-Government služeb v
Moravskoslezském kraji.
Cílem technologického centra je vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro
bezpečný provoz projektů e-Governmentu a dalších potřebných aplikací a služeb.
Projekt TCK vychází z požadavků výzvy č. 8 IOP, strategických dokumentů kraje a respektuje výstupy Analýzy eGovernment služeb v MSK, která je přílohou Strategie e-Governmentu služeb v Moravskoslezském kraji.
Návrh a popis daného řešení je rozdělen do osmi oblastí, které jsou dále popsané a specifikované dle zadání
technického řešení.
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Elektronizace některých pracovních procesů vedoucí k vyšší efektivitě a transparentnosti.

Podrobný popis parametrů nejdůležitějších komponent je uveden v kapitole 7. 6. 3. 1 Specifikace zadání
technického řešení.
Budované TC kraje se bude skládat z následujících prvků infrastruktury:
Datové centrum
Serverová infrastruktura
Datová úložiště
Garantované úložiště
Serverová virtualizace
Replikace dat a obnova provozu po výpadku
Zálohování a obnova dat
Síťová infrastruktura
Stav projektu
Probíhá VŘ části I, probíá příprava ZD části II.
Výstupy projektu
Vybudování infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou
spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy atd.
Cílové skupiny projektu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
organizace zřizované Moravskoslezským krajem,
obce na území Moravskoslezského kraje,
organizace zřizované obcemi na území Moravskoslezského kraje,
stát,
investoři, podnikatelé,
IBC a složky IZS
Dopady
Vybudování technologické infrastruktury pro poskytování regionálních služeb v oblasti eGovernmentu.

5.1.1.6.4 PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI E-GOV
nejsou

5.1.1.7 OLOMOUCKÝ KRAJ
5.1.1.7.1 SOUHRN PROJEKTŮ
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občané,

zdroj
financování

Název projektu

Rozvoj služeb egovernmetu v Olomouckém
IOP 08
kraji

datum
zahájení
1. 10.
2010

stav
investiční náklady provozní náklady
realizace
1

174 125 000

84 400 000

5 000 000

4 150 000

Část II. - Digitální mapa veřejné správy

34 175 000

37 700 000

Část III. - Digitalizace a ukládání dat

39 140 670

3 300 000

Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

28 659 330

13 250 000

Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business
Intelligence

14 000 000

7 000 000

Část VI. - Technologické centrum

53 150 000

19 000 000

Část I. - Elektronická spisová služba

5.1.1.7.2 POPIS, STAV, VÝSTUPY, CÍLOVÉ KATEGORIE A DOPADY PROJEKTŮ E-GOV
5.1.1.7.2.1 ZŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA NA ÚROVNI KRAJE A ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ
SLUŽBA
Popis projektu
Cílem elektronické spisové služby Olomouckého kraje je upgrade eSpS používané na KÚ, splňující požadavky dané
zákonem č. 499/2004 Sb. , pořízení hostované elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem pro
organizace zřízené a založené krajem, zajištění negarantovaného úložiště, zajištění údržby a provozování
elektronické spisové služby a negarantovaného úložiště pro organizace kraje.
Cílem technologického centra Olomouckého kraje je vytvořit robustní, škálovatelné a rozšířitelné technologické
provozní prostředí pro zpracování potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké
množství dat tak, aby zajistilo infrastrukturu pro ostatní typové projekty, které mají zajistit požadované služby.

Digitální mapa veřejné správy
Datové sklady
Digitalizace a ukládání dat o Integrace vnitřního chodu úřadu
Rozsah vazeb na centrální projekty:
Základní registry veřejné správy
Centrální místo služeb (CMS)
Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS)
Datové schránky
V rámci povinných služeb, které musí Olomoucký kraj v projektu TCK a SSL zajistit, je zejména „Negarantované
úložiště“ Olomouckého kraje, které je určeno pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů pořízených nebo
přijatých jak samotným krajem, tak jeho příspěvkovými organizacemi a Spisová služba (SSL) zajišťující vyhotovování
písemností v elektronické podobě, evidenci jejich oběhu, komunikaci se systémem datových schránek a to jak pro
žadatele (Olomoucký kraj), tak i pro jeho příspěvkové organizace. Další nepovinné služby jsou Propojení na Czech
POINT@home a Propojení na Czech POINT@office.
Stav projektu
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Strategie projektu Olomouckého kraje je dána strategickým rámcem výzvy č. 08. Rozsah vazeb na ostatní
typizované projekty kraje:

Projekt probíhá
Výstupy projektu
Výstupy projektu jsou:
technicko-technologické centrum Olomouckého kraje (primární, záložní) splňující všechny požadované
provozní a bezpečnostní podmínky výzvy, vybavené dostatečnou ICT infrastrukturou vyhovující
bezproblémovému provozu služeb (aplikací) v požadované úrovni kvality
konsolidované prostředí el. spisových služeb v rámci Olomouckého kraje (pro kraj a jeho příspěvkové
organizace) využívající společné datové úložiště pro ukládání spisů SSL („Negarantované úložiště kraje“)
Cílové skupiny projektu
Primárně jsou cílovými skupinami projektu
Olomoucký kraj - garant realizace a provozovatel Technologického centra kraje (TCK)
zřizované a zakládané organizace Olomouckého kraje

obce s rozšířenou působností (ORP), jimi zřizované a zakládané organizace a Obce typu I a II a jimi
zřizované organizace ve správním obvodu ORP především v oblasti
o Elektronických spisových služeb („Garantovaného úložiště kraje“ = „Krajské digitální
o spisovny“ KDS)
o Krajského digitálního repositáře (KDR)
o Krajského digitálního úložiště (KDÚ)
o Účelové katastrální mapy (ÚKM)
o Územně analytických podkladů (ÚAP)
o Datového skladu
stát, který navazuje na projekt TCK centrálním projekty s vazbou na
o Základní registry
o Státní pokladnu
o Komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS)
o projekt „Czechpoint@home“
o Centrální místo služeb (CMS) atd.
občané coby uživatelé výstupů služby
o Czechpoint@home. cz
o Účelové katastrální mapy (ÚKM)
o Územně analytických podkladů (ÚAP)
o Datového skladu
Dopady
Vybudování vlastního Technologického centra kraje (primární a záložní technologické místnosti), úpravy a vybavení
nové primární technicko-technologické místnosti, tak aby splňovala požadované provozní a bezpečnostní
podmínky Technologického centra kraje dané výzvou, úpravy a vybavení nové záložní technicko-technologické
místnosti, tak aby splňovala požadované provozní a bezpečnostní podmínky Technologického centra kraje dané
výzvou. Vvybavení nové ICT infrastruktury (instalace, implementace a integrace nových datových, serverových a
síťových komponent), tak aby výkonnostně a kapacitně odpovídala požadavkům.
Implementace nových systémů (aplikací) SSL nebo povýšení stávajících, implementace „Negarantovaného úložiště
kraje“, povýšení (upgrade) SSL kraje, povýšení (upgrade) SSL hostované příspěvkových organizací kraje, zajištění
přístupu všech příspěvkových organizací Olomouckého kraje k elektronické spisové službě a dalším službám
Technologického centra kraje, elektronické SSL a negarantovaného úložiště.
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Sekundárně jsou v navazujících typových projektech cílovou skupinou projektu i

5.1.1.7.2.2 ČÁST II. - DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY
Popis projektu
Hlavním cílem projektu DMVS je zajistit garantované jednotné digitální vektorové mapové podklady pro
konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území, včetně následné správy užitých digitálních
vektorových podkladů.
Zpřístupněním jednotných, aktuálních, garantovaných digitálních mapových podkladů subjektům veřejné správy,
podnikatelským subjektům i občanům bude významným způsobem podpořena elektronizace těch agend veřejné
správy, které pracují s prostorovými daty, a bude také podpořena transparentnost výkonu veřejné správy. Budou
rozšířeny možnosti pro další optimalizaci služeb veřejné správy.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Účelová katastrální mapa - je podkladem pro vytvoření jednotného referenčního podkladu s obsahem KM jako
součásti DMVS využitelného pro agendy veřejné správy, nad kterou se budou zobrazovat územní prvky a územně
evidenční jednotky z RUIAN. Je impulsem pro rozvoj řešení založených na principech GIS. Tím, že bude v rezortu
ČÚZK vedena jako orientační mapa parcel v souladu s vyhláškou, je akceptovatelným referenčním podkladem pro
oblast ÚP.
Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů - zefektivnění procesů při poskytování údajů o území,
zejména údajů v digitální podobě.
Vytvoření a efektivní správa databází informací o území.
Vytvoření metadatového systému.
Zpřístupnění výstupů ÚAP.

Digitální technická mapa - vytvoření DTM jako podkladu pro agendy veřejné správy, mezi které patří např. územní
plánování, správa a údržba majetku, plánování investic. Efektivní správa a údržba DTM na bázi partnerství mezi
státní správou, územní samosprávou a správci inženýrských sítí (synergie vynaložených prostředků). Je impulsem
pro rozvoj řešení založených na principech GIS. Je jednou ze složek DMVS, nad kterou lze zobrazovat územní prvky
a územně evidenční jednotky z RUIAN.
Infrastruktura vybudovaná v rámci projektu pomůže obcím naplnit požadavky INSPIRE v oblasti DTM.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu ÚKM jsou:
krajské úřady,
obce,
organizace zřizované a zakládané krajem a obcemi,
veřejnost.
Cílovými skupinami projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP jsou:
úřady územního plánování,
krajské úřady,
poskytovatelé údajů o území,
Strana 65 z 112
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Standardizace.

veřejnost.
Cílovými skupinami projektu DTM jsou:
správci a provozovatelé sítí,
územní samospráva,
státní správa (stavební úřady, orgány státní správy na úseku životního prostředí,
dopravy, úřady územního plánování, pozemkové úřady,…),
složky IZS,
geodeti, projektanti,
veřejnost.
Dopady
Účelová katastrální mapa na území kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D. Začleňování
aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu KM 2x ročně (do doby dokončení RÚIAN), po dobu udržitelnosti
projektu. Pořízení PK stavu jako volitelného doplňku ÚKM. Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických
podkladů. Portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a možnost efektivního
vyhledávání na základě metadat. Digitální technická mapa na území kraje. Vyhledávací a prohlížecí služby a služby
pro stahování dat.

5.1.1.7.2.3 ČÁST III. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT

Cilem projektu je vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje, zejména pak:
Krajska digitalizační jednotka - pořízení technologií pro digitalizaci - skenery a další SW/HW nástroje pro
digitalizaci kulturního dědictví a úředních dokumentů,
Digitalizované a uložené dokumenty - proces digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění
dokumentů
Vytvořeni krajské digitální spisovny (KDS) – garantované úložiště uzavřených spisů a dokumentů z
elektronické spisové služby. Dokumenty a spisy uloženy po garantovanou dobu v podobě tzv. SIP balíčků
Vytvořeni krajského digitálního repozituře (KDR) – ukládá dokumenty převážně z oblasti kulturního
dědictví regionu. To znamená vše, co lze považovat za dokumenty, má význam pro zachycení historie
regionu a dokumenty přitom nevznikly jako produkt činnosti orgánů veřejné moci (knihy, filmy, fotografie,
digitalizované umělecké předměty a sbírky),
Vytvořeni krajského digitálního uložiště (KDU) – ukládá jiná data a dokumenty, která pocházejí z činnosti
informačních systémů orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších důvodů střednědobě až
dlouhodobě ochránit proti ztrátě (zdravotní dokumentace, geodeta, záznamy z kamerových systémů,
údaje z provozu informačních systémů důležité pro jejich audit, data síťového provozu apod. )
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Výstupy projektu bude Krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, krajský digitální repozitář, krajské
digitální úložiště, digitalizovaná a bezpečně dlouhodobě uložená data a dokumenty, publikované digitální
dokumenty.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu jsou:
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Popis projektu

Krajský úřad Olomouckého kraje,
organizace zřizované Olomouckého krajem – jako uživatelé služeb,
obce s rozšířenou působností se sídlem v Olomouckém kraji, jako potenciální partneři projektu a zároveň
jako uživatelé služeb poskytovaných projektem,
obce I. a II. stupně jako uživatelé služeb poskytovaných projektem,
organizace zřizované obcemi Olomouckého kraje - jako uživatelé služeb projektu,
občané,
centrální orgány
Seznam spolupracujicich subjektů:
Archeologické centrum Olomouc
Lidová hvězdárna v Prostějově
Muzeum Komenského v Přerově
Muzeum Prostějovska v Prostějově
Vědecká knihovna v Olomouci
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Dopady
Vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv.
Vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů.
Ochrana kulturního dědictví.

5.1.1.7.2.4 ČÁST IV. VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU

Úkolem projektu je Upravit informační a procesní systém územně samosprávného celku tak, aby fungoval
efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informaci pro základní registry, např. při budoucím zápisu
rozhodnuti příslušného organu veřejné moci do Registru prav a povinnosti). Strategickým cílem projektu je:
Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit základní registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné
sdílení dat organy veřejné moci a zároveň byl umožněn oprávněny přistup k údajům vedeným v těchto
registrech.
Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit podmínky pro spolupráci různých
úrovni veřejné správy.
Prosazovat e-Government s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám
prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajisti elektronizaci procesních úkonů ve
veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožni bezpečnou komunikaci mezi
úřady a veřejnosti a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím ICT.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Předpokládané výstupy projektu jsou
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Popis projektu

připravenost agentových informačních systémů kraje (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
dovybaveni potřebnými SW komponenty, nebo upgrade stávajících
optimalizace rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištěni agend vykonávaných krajem
zajištění uprav ICT komponent či uceleného řešeni dle procesů probíhajících v rámci působnosti kraje
prezentace poskytovaných služeb prostřednictvím portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Olomouckého kraje:
Krajsky úřad Olomouckého kraje
organizace zřizované Olomouckým krajem
centrální organy
Dopady
Optimálně fungující vnitřní systém úřadu, zajištění připravenosti ICT kraje na součinnost se základními registry,
optimálně nastavené ICT podporující logicky realizované procesy v organizaci, zajištěni snížení administrativní
zátěže spojené s využívaním ICT a její optimální a efektivní správa.

5.1.1.7.2.5 ČÁST V. DATOVÉ SKLADY
Popis projektu

prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu krajů směrem k obcím,
příspěvkovým organizacím, občanům kraje, zaměstnancům a manažerům kraje, tzn. efektivní a uživatelsky
snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy zainteresovaným subjektům,
zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídající hodnoty krajských informací, zkvalitnění a zrychlení
rozhodovacích procesů veřejné správy kraje,
úspora veřejných prostředků, zvýšení efektivity fungování krajských úřadů, zejména v oblasti zpracování
dat - automatizace a unifikace dotčených procesů,
vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách samospráv, měření efektivity
procesů (strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu.
Datový sklad zaujímá významné místo ve strategii ICT krajského úřadu, je základem projektu MIS (manažerský
informační systém). Důvodem pro budování datového skladu je využití této technologie k podpoření těchto
strategických cílů:
Transparentní poskytování informací, podpora elektronické komunikace
o Rozvoj portálových služeb
Vybudování MIS
o Standardní manažerské rozhraní
o Nástroje pro pokročilou analýzu dat
o Reporting, výkaznictví
Podpora rozvoje GIS
o Poskytnutí vstupních dat pro zpracování Geografickými Informačními
o Systémy
Vytvoření metainformačního systému
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Cílem projektu je prostřednictvím pořízení a implementace nástrojů datových skladů, analytických a prezentačních
nástrojů zajistit:

Systémová integrace jednotlivých projektů MIS, GIS, METIS, EKO - vyžití
technologie datového skladu
o Nastavení vazeb mezi systémy
o Architektura datového skladu složeného z jednotlivých datových tržišť
o Jednotná technologie datového skladu
o Vytvoření systému sběru, kontroly a čištění dat
o Zabezpečení datového skladu
Prosazení jednotné terminologie, metodiky
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
vybudování datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy
nové plně elektronizované agendy pro potřeby místní veřejné správy
klíčové výkonnostní ukazatele (KPIs), které je dále možné skládat do hierarchických struktur, tzv. Scorcard
automaticky distribuované sestavy
řízený reporting s možností ovlivnění výstupu výběrem parametrů
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu ve smyslu uživatelů výstupů projektu jsou zejména:
zaměstnanci, manažeři a samospráva Olomouckého kraje,
obce, obce s rozšířenou působností v Olomouckém kraji,
příspěvkové organizace Olomouckého kraje,
veřejné a státní organizace a registry (např. ČSÚ apod. )
další partnerské organizace a instituce (např. vysoké školy apod. ),
široká veřejnost s informační potřebou vztaženou k Olomouckému kraji.

sjednocení podpory reportovacích a analytických procesů úřadu
jednotný systémový přístup k práci s interními i externími daty
čistá data pro rozhodování
správná data (zpětná vazba do stávajících aplikací pro pořízení dat)

5.1.1.7.3 PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI E-GOV
Páteřní síť Olomouckého kraje

5.1.1.8 PARDUBICKÝ KRAJ
5.1.1.8.1 SOUHRN PROJEKTŮ

Název projektu
Celkem

zdroj
financování

datum
zahájení

stav
realizace

investiční
náklady
177 252 583

provozní
náklady
44 287 100
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Dopady

Část III. - Digitalizace a ukládání dat

IOP 08

3.3.2011

1

28 956 800

9 000 000

Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a
integrace s ISVS

IOP 08

3.3.2011

1

21 300 860

7 935 900

Část V. - Datové sklady, manažerské
informační systémy a nástroje Business
Intelligence

IOP 08

3.3.2011

1

12 492 600

2 500 000

Část VI. Výzvy - Technologické centrum a
spisová služba Pardubického kraje

IOP 08

3.3.2011

1

78 529 870

24 460 000

Regionální datová síť Pardubického kraje

IOP 08

35 972 453

391 200

5.1.1.8.2 POPIS, STAV, VÝSTUPY, CÍLOVÉ KATEGORIE A DOPADY PROJEKTŮ E-GOV
5.1.1.8.2.1 ČÁST III. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT
Popis projektu
Cílem projektu je vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje, a to vytvořením krajské
elektronické spisovny (KDS), jakožto nástroje pro uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt
činnosti původců, a vytvořením krajského digitálního úložiště (KDU), které ukládá jiná data a dokumenty
pocházející z činnosti informačních systémů orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších důvodů
střednědobě až dlouhodobě ochránit proti ztrátě (zdravotní dokumentace, geodata, záznamy z kamerových
systémů, údaje z provozu informačních systémů důležité pro jejich audit, data síťového provozu apod. ). Tyto
nástroje budou sloužit krajskému úřadu, organizacím kraje, městům, obcím a jejich organizacím a v určitém
rozsahu i jako veřejná služba.
Očekávaným přínosem projektu tedy je vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů
územních samospráv.
Stav projektu
Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Projekt probíhá
Výstupy projektu
Předpokládanými výstupy projektu jsou:
krajská digitální spisovna,
krajské digitální úložiště,
digitalizované a uložené dokumenty.
Následující výstupy typizovaného projektu studie proveditelnosti nedoporučuje realizaci:
krajský digitální repozitář,
krajská digitalizační jednotka.
Cílové skupiny projektu
Pardubický kraj
o Zřizované a zakládané organizace kraje:
o Školství (115)
o Doprava (1)
o Kultura (6)
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o Zdravotnictví (15)
o Sociální služby (9)
ORP na území kraje a obce v jejich správním území:
o ORP Česká Třebová a obcí ve správním území ORP;
o ORP Hlinsko a obcí ve správním území ORP;
o ORP Holice a obcí ve správním území ORP;
o ORP Chrudim a obcí ve správním území ORP;
o ORP Králíky a obcí ve správním území ORP;
o ORP Lanškroun a obcí ve správním území ORP;
o ORP Litomyšl a obcí ve správním území ORP;
o ORP Moravská Třebová a obcí ve správním území ORP;
o ORP Pardubice a obcí ve správním území ORP;
o ORP Polička a obcí ve správním území ORP;
o ORP Přelouč a obcí ve správním území ORP;
o ORP Svitavy a obcí ve správním území ORP;
o ORP Ústí nad Orlicí a obcí ve správním území ORP;
o ORP Vysoké Mýto a obcí ve správním území ORP;
o ORP Žamberk a obcí ve správním území ORP;
Zřizované a zakládané organizace ORP a obcí (celkem 561)
Dopady
Dopady projektu jsou:
Vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv.
Vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů.
Ochrana kulturního dědictví.

5.1.1.8.2.2 ČÁST IV. VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU

Projekt je součástí celostátního projektu regionálních center, tzv. eGON center. Cílem projektu je především
jednocení vnitřních systémů chodu Krajského úřadu Pardubického kraje, zejména SW komponent pro zpracování
jednotlivých agend, se zajištěním vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně tak, aby byl vlastní systém ICT
krajského úřadu připraven ke komunikaci se Základními registry, zejména pak s Registrem práv a povinností.
Realizátorem projektu bude Pardubický kraj v součinnosti s dodavatelem vybraným ve výběrovém řízení.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Hlavní předpokládané výstupy projektu jsou:
implementace nových systémů (aplikací) nebo povýšení stávajících
implementace integračních nástrojů
implementace portálového řešení (Portál úředníka)
integrace stávajících IS (VEMA, GINIS, FaMa+), nových IS z typizovaných projektů
integrace IS na základní registry, PVS a další centrální projekty
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami jsou:
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Popis projektu

Pardubický kraj (především zaměstnanci a management Krajského úřadu Pardubického kraje, radní a
zastupitelé)
zřizované a zakládané obce Pardubického kraje
stát
občané.
Dopady
Očekávaným dopadem je optimálně fungující vnitřní systém úřadu, připravenost ICT žadatele na součinnost se
základními registry, optimálně nastavené ICT podporující logicky realizované procesy v organizaci, snížení
administrativní zátěže spojené s využíváním ICT, optimální a efektivní správa ICT a tedy i zefektivnění a zkvalitnění
činnosti Krajského úřadu Pardubického kraje.

5.1.1.8.2.3 ČÁST V. DATOVÉ SKLADY
Popis projektu
V současné době tvoří základ datového skladu Pardubického kraje data, která má za povinnost sbírat z území a
předávat do informačního systému Ministerstva financí ČR. Nejsou poskytovány on-line výstupy z datového skladu
externím uživatelům, výstupy jsou v případě potřeby zasílány jako reporty elektronickou poštou, zároveň není
řešena autentizace jednotlivých zaměstnanců.
Základním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření datového skladu s širokým spektrem informací a
souvisejících analytických a prezentačních nástrojů prohloubit, rozšířit a zefektivnit užívání informačních nástrojů a
informačního potenciálu Pardubického kraje.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu

prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu Pardubického kraje
směrem k obcím, příspěvkovým organizacím, občanům kraje, zaměstnancům a manažerům kraje,
efektivní a uživatelsky snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy
zainteresovaným subjektům,
zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídající hodnoty krajských informací, zkvalitnění a zrychlení
rozhodovacích procesů veřejné správy,
úspora veřejných prostředků, zvýšení efektivity fungování krajského úřadu, zejména v oblasti zpracování
dat – automatizace a unifikace dotčených procesů,
vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách samospráv, měření efektivity
procesů (strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami (uživateli) projektu jsou
samospráva Pardubického kraje
zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje
obce v územní působnosti Pardubického kraje
organizace zakládané či zřizované Pardubickým krajem
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Základními výstupy projektu je:

partnerské organizace a instituce
veřejnost
Dopady
Hlavním dopadem projektu je je vytvořit datový sklad, zajistit správné načítání a transformaci dat, generování
reportů jak pro interní zaměstnance, tak i pro veřejnost, zvýšit bezpečnost přístupu k datům (autorizace uživatelů).
Zároveň je účelem projektu zkvalitnit a zrychlit informační procesy v rámci kraje související s rozvojem regionu,
zvýšit informovanost veřejnosti a poskytnout výhodu spolupráce partnerům projektu.

5.1.1.8.2.4 ČÁST VI. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA KRAJE
Popis projektu
Obsahem projektu je vybudování technologického centra a regionální datové sítě Pardubického kraje. Vznikne tak
základní stavební kámen pro realizaci dalších projektů a služeb a tedy i rozvoj eGovernmentu. V rámci projektu
bude vybudována vysokokapacitní komunikační infrastruktura na území Pardubického kraje a robustní,
škálovatelné a rozšiřitelné technologické centrum.
Stávající stav HW a SW Pardubického kraje nevyhovuje požadavkům, které jsou na něj kladeny a na území
Padubického kraje disponuje datovou sítí pouze statutární město Pardubice.

Na technologické centrum bude navazovat vytvoření RDS Pk. Cílem této části projektu je vybudování komunikační
infrastruktury, která vytvoří dostatečné technické a technologické zázemí pro návazné aktivity - rozvoj komunikace
mezi obcemi s rozšířenou působností, konsolidace informačních služeb zdravotnických zařízení zřízených
Pardubickým krajem, rozšíření napojení na komunikační infrastrukturu veřejné správy, rozvoje elektronizace služeb
podle programu eGovernmentu, rozvoje nástrojů krajského krizového řízení. Bude vybudována regionální datová
síť propojující vysokorychlostním připojením vybraná zdravotnická zařízení a příslušné obce s rozšířenou
působností.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Předpokládanými výstupy jsou přenosová síť, systém datových a aplikačních serverů, implementované SW
produkty.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami jsou
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Technologické centrum je infrastrukturním základem pro budování eGovernmentu v Pardubickém kraji. Cílem
projektu je vytvoření robustního, škálovatelného a rozšiřitelného technologického provozního prostředí pro
zpracování potřebných aplikací, schopné bezpečně přenášet, uchovávat a zpracovávat velké množství dat, které
bude možno flexibilně prezentovat potřebným uživatelům. Technologické centrum je určeno zejména k provozu
spisových služeb včetně potřebných datových úložišť ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008 Sb. , vzorových
projektových záměrů samospráv a systémových služeb, centrálních projektů a dalších aplikací provozovaných pro
potřeby samosprávy měst a obcí. S cílem zabezpečit vysokou dostupnost jeho služeb je navrženo hlavní a záložní
centrum.

Krajský úřad Pardubického kraj
organizace zakládané a zřizované krajem
obce s rozšířenou působností na území Pardubického kraje
státní správa
veřejnost.
Dopady
Očekávaným dopadem bude efektivní provoz a stabilita systému. Projekt bude mít pozitivní vliv na standardizaci
informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, zkvalitnění služeb pro organizace Pardubického kraje
a snížení administrativní náročnosti služeb.

5.1.1.8.3 REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE
Popis projektu
Projekt RDS PK je realizován ve dvou důvodových rovinách. První rovinou je propojení obcí s rozšířenou
působností. Druhá rovina vznikla na základě požadavků strategického materiálu - Zdravotnická koncepce
Pardubického kraje, který byl schválen Radou kraje. Zdravotnická koncepce v oblasti informačních technologií
navrhuje komplexní konsolidaci informačních služeb, které vytvoří sjednocené servisní portfolio, jež budou
zdravotnická zařízení kraje využívat. Prvním krokem ke sjednocení služeb je vybudování dostatečné infrastruktury,
na které budou jednotlivé informační projekty kraje budovány. Propojení zdravotnických zařízení a obcí v rámci
jednoho projektu tak poskytne zázemí pro další rozvoj informačních služeb. Předmětem projektu je realizace
propojení vybraných geografických lokalit Pardubického kraje. Koncepční realizace komunikační infrastruktury
přinese kraji nové možnosti v oblasti místní správy a služeb občanům. Především pak ve službách spojených se
zdravotní péčí.
Stav projektu
Projekt probíhá

Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Výstupy projektu
vybudování vysokokapacitní komunikační infrastruktury na území Pardubického kraje,
zefektivnění datových přenosů v rámci informačního provozu kraje,
rozšíření připojení na komunikační infrastrukturu veřejné správy,
propojení kraje, zdravotnických zařízení a vybraných obcí s rozšířenou působností,
rozšíření možností prvků krizového řízení,
vytvoření zázemí pro návazné projekty Zdravotnické koncepce kraje.
Cílové skupiny projektu
Krajský úřad Pardubického kraje a organizace zakládané a zřizované KrÚPK,
obce s rozšířenou působností na území Pardubického kraje,
veřejnost.
Dopady
Očekávanými přínosy projektu RDS PK jsou:
Rozšíření komunikačních kanálů ve správě a majetku kraje.
Vytvoření zázemí pro návazné projekty Zdravotnické koncepce kraje.
Zajištění moderní a zabezpečení komunikace mezi zdravotními zařízeními kraje.
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Rozšíření možností prvků krizového řízení.
Rozšíření připojení na komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS).
Další očekávané rysy realizované regionální datové sítě:
Kontinuita rozvoje sítě, dostatečná kapacita (technologie, pomocí kterých bude datová síť vybudována,
budou voleny tak, aby síť vyhovovala všem potřebám kraje na dobu alespoň pěti let).
Spolehlivost a bezpečnost (vzhledem k plánovanému zapojení sítě do krizových systémů kraje bude síť
realizována s důrazem na vysokou dostupnost, odolnost a bezpečnost).
Dohledové a servisní služby v režimu 24/7.

5.1.1.8.4 PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI E-GOV
nejsou

5.1.1.9 PLZEŇSKÝ KRAJ
5.1.1.9.1 SOUHRN PROJEKTŮ

Celkem

stav
investiční
realizace náklady

provozní
náklady

196 866 000

93 050 200

ICT služby technologického centra
Plzeňského kraje – části I, III, IV a V

IOP 08

91 460 000

38 582 000

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského
kraje – část II

IOP 08

25 406 000

16 609 000

Technologické centrum Plzeňského kraje –
část VI

IOP 08

80 000 000

37 859 200

popis, stav, výstupy, cílové kategorie a dopady projektů e-GOV

5.1.1.9.1.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA
Popis projektu
Projekt rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a paralelně běžícími
aktivitami směřující k naplnění cílů Strategie Smart Administration. Základní HW komponenty vytváří projekt
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zdroj
datum
financování zahájení

Název projektu

Technologická centra kraje a z tohoto hlediska je Elektronická spisová služba (SSL) subprojektem projektu
Technologická centra kraje. Na projekt elektronické spisové služby navazuje projekt Digitalizace a ukládání
dokumentů. Cíle projektu: Pořízení, či upgrade spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. ,
o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Zajištění její údržby a provozování pro kraj a
organizace kraje.

Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Elektronická spisová služba
negarantované úložiště
Cílové skupiny projektu
Cílové skupiny jsou:
Kraje a jimi zřizované a zakládané organizace
obce I. a II. typu i obce III. typu, které nebudou budovat své TC
obcemi zakládané nebo zřizované organizace, které nebudou mít možnost využít přístup do TC obce s
rozšířenou působností, a které o zajištění přístupu k elektronické spisové službě prostřednictvím žadatele
projeví zájem
Dopady
Provoz spisové služby a negarantovaného úložiště dokumentů souvisejících s výkonem veřejné správy v souladu
s legislativou.

Popis projektu
Projekt "Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje" (DMVS PK) si klade za cíl zajištění tvorby a aktualizace
základních referenčních a tematických datových sad na bázi udržitelného modelu spolupráce subjektů veřejné
správy s komerční sférou a vybudování vhodné infrastruktury umožňující prezentaci a řízenou distribuci základních
referenčních a tematických datových sad.
Realizace projektu proběhne ve třech etapách. První etapa je zaměřena na zpracování studie proveditelnosti
včetně žádosti o dotaci a na přípravu a realizaci některých výběrových řízení. Druhá etapa se soustředí na vytvoření
Účelové katastrální mapy (ÚKM), Digitální technické mapy (DTM) a Nástrojů pro tvorbu a údržbu ÚAP (Nástroje
ÚAP). Ve třetí etapě dojde k pokračování realizace ÚKM, DTM a Nástrojů ÚAP a k ověřovacímu provozu DMVS PK.
Účelová katastrální mapa
Zadání pro projekt ÚKM PK vychází z rozsahu současného řešení a požadavků daných Výzvou resp. typizovaným
projektovým záměrem. Předkládaný projekt navazuje na pořízení ÚKM v předchozím období a rozšiřuje jej o
výstupy:
revize parcel s ohledem na předaný vyrovnaný polygon katastrálních hranic,
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5.1.1.9.1.2 ČÁST II. - DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY

upgrade ÚKM PK na podkladě předaných změn Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj,
vytvoření metadat za datový soubor ÚKM.
Vlastní řešení
Projekt bude řešen dle jednotlivých etap. Cílem projektu je pořízení ÚKM na územích, která nejsou pokryta
digitální vektorovou mapou s obsahem KM, provedení upgrade ÚKM PK a vytvoření metadat za datovou sadu.
Umístění výstupů projektu bude v prostředí technologického centra, kdy SW zajištění bude pokryto funkcionalitou
současného řešení a rozšíření v rozsahu specifikovaného v rámci projektu Nástroje ÚAP.
Charakteristika výkresu ÚKM a odevzdávané výstupy
typ souboru DGN (MicroStation),
typ souboru SHP (ESRI),
topologická čistota (bez duplicit, volných konců, křížení linií),
v každé parcele je právě jedno parcelní číslo,
ke každému katastrálnímu území je vyhotoven adresář nesouladů mezi SPI a vektorovou mapou
o Chybejici. txt – parcely, které nejsou ve výkresu,
o Prebytecne. txt – parcely, které nejsou v SPI,
o Fiktivni. txt – parcely, které nejsou v SPI – fiktivní parcelní čísla (9001, 9002…),
o Proslucky. txt – duplicitní parcelní čísla – včetně tzv. prosluček,
o Vicekrat. txt – parcely, které mají v jedné parcele více parcelních čísel.
Digitální technická mapa Plzeňského kraje

vybudovat systém správy a aktualizace DTM (HW, SW),
provést inventarizaci dostupného datového fondu,
provést sehrání a konsolidaci dat do stanoveného datového modelu,
nastavit podmínky aktualizace,
vytvořit metadata,
zajistit zpřístupnění.
Koncept řešení vychází ze skutečnosti, že pro datový sklad a prezentaci dat bude využito stávající řešení postavené
na technologii ArcGIS rozšířené o funkčnost specifikovanou v rámci části ÚAP.
Koncept řešení je postaven na souslednosti těchto aktivit:
pořízení směrnice pro data včetně datového modelu,
vytvoření 0. verze DTM sehráním dostupných dat,
provedení konsolidace dat na základě směrnice - 1. verze DTM,
nastavení proces aktualizace, kdy správce datového skladu provádí aktualizaci průběžně na základě
získaných podkladů a vždy po „zplatnění“ jsou data formou ETL nástroje převedena do datového skladu
Plzeňského kraje (spouštění pravděpodobně v noci, aby nedocházelo k zatížení systému v době
standardního režimu).
Stav projektu
Projekt probíhá

Strana 77 z 112
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Zadání pro projekt DTM vychází z typizovaného projektového záměru - vytvořit a provozovat udržitelný systém
správy a aktualizace DTM v Plzeňském kraji a výstupy projektu zpřístupňovat prostřednictvím vyhledávacích,
prohlížecích a stahovacích služeb. Z tohoto cíle je zřejmý rozsah a předmět projektu:

Výstupy projektu
ÚKM
Vytvořená ÚKM na území kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D.
Aktualizovaná ÚKM formou začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu KM, vedené na
plastové fólii (analogové mapy), do doby dokončení RÚIAN. Po dobu udržitelnosti projektu a spuštění
RÚIAN zajištění aktualizace prostřednictvím služeb RÚIAN a vlastního ETL nástroje.
DTM
Vytvořená DTM na území kraje v lokalitách, kde jsou dostupná podkladová data partnerů projektu, a
zajištění procesu aktualizace.
Existence služeb vyhledávacích, prohlížecích a služeb stahování dat.
ÚAP
Vytvoření a provozování Portálu ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci,
reporty a vyhledávání na základě metadat.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami jsou:
Plzeňský kraj,
obce s rozšířenou působností (ORP),
ostatní obce v Plzeňském kraji,
správci dopravní a technické infrastruktury,
stát.
Dopady

Je podkladem pro vytvoření díla s obsahem KM jako součásti DMVS (jednotného referenčního podkladu),
využitelného pro agendy veřejné správy, nad kterou se budou zobrazovat územní prvky a územně
evidenční jednotky z RÚIAN.
Díky ÚKM, která spolu s ostatními mapovými složkami DMVS zajistí pokrytí celého území kraje, lze
uplatňovat standardní metody a postupy, přičemž jedině o kompletní datové sady lze opírat rozhodování.
V rámci naplnění DMVS se jedná o jednotný referenční podklad.
Je impulsem pro rozvoj řešení založených na principech GIS.
DTM
Vytvoření DTM jako podkladu pro agendy veřejné správy, mezi které patří např. územní plánování, správa
a údržba majetku, plánování investic.
Efektivní správa a údržba DTM na bázi partnerství mezi státní správou, územní samosprávou a správci
inženýrských sítí (synergie vynaložených prostředků).
Je impulsem pro rozvoj řešení založených na principech GIS.
Je jednou ze složek DMVS, nad kterou lze zobrazovat územní prvky a územně evidenční jednotky z RÚIAN.
Infrastruktura vybudovaná v rámci projektu pomůže obcím naplnit požadavky INSPIRE v oblasti DTM.
ÚAP
Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě.
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ÚKM

Zefektivnění procesů při aktualizaci ÚAP
Vytvoření a efektivní správa databází informací o území.
Vytvoření metadatového systému.
Zpřístupnění výstupů ÚAP.

5.1.1.9.1.3 ČÁST III. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT
Popis projektu
V agendách veřejné správy, a to na jednotlivých úrovních státní správy i samosprávy, vzniká již několik let velké
množství elektronických dokumentů a dat nejrůznějších typů uchovávaných na nejrůznějších typech nosičů.
Některé z nich mají historický význam a potřebují zvláštní péči, aby se dochovaly jako svědectví minulosti. Bohužel
řada z nich se již nedochová z důvodu nedostatečné péče původce plynoucí i z nejasných pravidel pro jejich
dlouhodobé uchovávání. A tak řada těchto vzácných dokumentů, elektronických záznamů a dat mizí zbytečně v
propasti „digitálního temna“. V současnosti se díky legislativě elektronické dokumenty zrovnoprávňují s papírovými
a to ve všech fázích jejich životního cyklu. Je nutné podpořit celý životní cyklus elektronických dokumentů a dat
včetně zajištění ukládání. Kromě digitálních dokumentů je nutné bezpečně po neomezenou dobu zajistit také
digitalizované dokumenty, vytvářené jednak pro umožnění snadnějšího přístupu badatelů k nim, ale také jako
náhrady ohrožených nebo zanikajících fyzických podkladů. Projekt Digitalizace a ukládání, jako subprojekt
typizovaného projektu Technologického centra kraje (dále TCK) zajistí proces digitalizace a ukládání na všech
úrovních samosprávy, rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a paralelně
běžícími aktivitami směřující k naplnění cílů Strategie Smart Administration. Základní HW komponenty vytváří
projekt Technologická centra kraje.
Cílem projektu je vytvořit a udržovat zejména SW nástroje digitalizace a ukládání dat a dokumentů na území kraje
jako službu KrÚ, organizacím kraje, městům a obcím a jejich organizacím a v definovaném rozsahu jako veřejnou
informační službu.
Stav projektu
Projekt probíhá
Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Výstupy projektu
Předpokládané výstupy projektu:
Krajská digitální spisovna
digitalizovaná a bezpečně dlouhodobě uložená data a dokumenty.
Cílové skupiny projektu
Cílové skupiny projektu jsou:
Krajské úřady
partnery projektu jsou
organizace kraje
města a obce
jejich organizace.
Dopady
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Vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv. Vytvoření základní báze
uložených dat a dokumentů. Ochrana kulturního dědictví.

5.1.1.9.1.4 ČÁST IV. VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU
Popis projektu
Konstrukce celého eGovernmentu je založena zejména na existenci základních registrů veřejné správy, na dalším
rozvoji funkcionalit CzechPOINT, řešených v rámci centrálních projektů a souběžně na posílení technologické i
funkční infrastruktury v území. Cílem tohoto snažení je zvýšení transparentnosti veřejné správy, zvýšení její
efektivnosti a snížení administrativní zátěže pro občany i instituce. Úkol je definován jednoduše, jeho naplnění v
rámci celé veřejné správy je ovšem velkým problémem. Znamená splnění několika předpokladů:









zajistit schopnost vzájemné komunikace mezi základními registry a lokálními systémy ICT,
standardní členění činností (agend, služeb) veřejné správy s možností řešit lokální odlišnosti,
standardní popis životních situací s možností řešit lokální odlišnosti,
členění pracovních pozic a ve vazbě na personalistiku, práva a povinnosti a probíhající změny,
zpracovaný model standardní doporučené organizační struktury,
kvalitní systém řízení uživatelských oprávnění k funkcím používaných informačních systémů,
možnost hodnocení efektivity vykonávaných činností,
možnost svázat potřebné objekty systému – realizovat vazbu mezi těmito objekty.

Integrace chodu úřadu představuje „vyladění“ základních komponent systému, zejména:
systém řízení organizační struktury organizace,
systém řízení zdrojů,
systém řízení služeb,
vnější integrace systému,
klíčové databáze systému.

Předkládaný typizovaný projekt Integrace vnitřního systému úřadu jako subprojekt typizovaného projektu
Technologického centra kraje (dále TCK) řeší problematiku „kultivace“ vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW
komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, které budou po
zavedení eGovernment ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči Základním registrům, zejména Registru
práv a povinností. Cílem projektu je tedy umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu
veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem projektu je
úprava prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a
vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku. Projekt bude rovněž
podporovat práci úředníků, zaměstnanců úřadů a případně zaměstnanců zřizovaných organizací sjednocením jejich
pracovního počítačového prostředí a také postupnou standardizací procesů vykonávaných jednotlivými orgány
veřejné moci.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu



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,
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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

Cílové skupiny projektu
územně samosprávné celky a jejich organizace
Dopady
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.

5.1.1.9.1.5 ČÁST V. DATOVÉ SKLADY
Popis projektu
Projekt je řešením regionální statistiky s využitím infrastruktury vytvořené prostřednictvím datových center krajů a
obcí s rozšířenou působností. „Datové sklady“ představují projekt zpřístupnění relevantních dat na úrovni subjektu
krajské veřejné správy, integraci dat z různých zdrojů, zvýšení využitelnosti a výtěžnosti dat, zkvalitnění
rozhodovacích procesů v krajích a procesů podporujících a směřujících k rozvoji regionu. Datový sklad (DS)
představuje metody uspořádání velkých objemů dat tak, aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím
se následnou analýzou. Data jsou ukládána s ohledem na co nejlepší a nejrychlejší provádění složitých dotazů a
jejich následnou analýzu a vizualizaci.

Předpokládá se vazba na řešení projektu Centrálního datového úložiště pod gescí ČSÚ – jenž je jedním z centrálních
projektů č. 143 - „Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionální statistiky ČR v návaznosti na vytvoření
zvláštních grafických datových vrstev nad Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí a na další základní
registry veřejné správy, které byly schváleny usnesením vlády. “
Součástí systému bude metadatový systém a znalostní báze, jako předpoklad koordinace výstavby
decentralizovaných datových fondů. Projekt zajistí výstavbu a využití datových zdrojů na všech úrovních veřejné
správy, rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a paralelně běžícími
aktivitami směřující k naplnění cílů Strategie Smart Administration.
Cíle projektu: Vytvořit a udržovat datový sklad kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím
kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu. Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem
regionů a veřejných služeb.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
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„Nástroje Business Intelligence“ jsou nutnou nadstavbou základního řešení datového skladu. Umožňují přeměnu
informací obsažených v datovém skladu na znalosti a relevantní podklady pro rozhodování. Jedná se především o
analytické, reportovací a dataminingové nástroje vč. nástrojů analýzy tzv. nestrukturovaných dat.

Implementace technologie datového skladu kraje a nástrojů BI. Pořízení navržených datových tržišť – statistika,
ekonomika, služby.
Cílové skupiny projektu
Cílové skupiny projektu jsou:






Krajské úřady
Města
Obce
příspěvkové organizace kraje
případně další zainteresované subjekty (např. veřejné vysoké školy), jako partneři projektu.

Dopady
Vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních samospráv, mezi které patří finance a rozpočet
kraje, územní plánování, správa a rozvoj, služby typu zdravotnictví, školství, sociální věci, doprava.

5.1.1.9.1.6 ČÁST VI. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM KRAJE
Popis projektu
Projekt "Technologické centrum Plzeňského kraje" ("TC PK") si klade za cíl vybudování Technologického centra
Plzeňského kraje (TC PK), které zajistí bezpečné uložení dat a plynulý chod aplikací navázaných na TC PK a jejich
zálohování. Dále pak vytvoření Regionální datové sítě Plzeňského kraje (CamelNET) zapojenou do komunikační
infrastruktury veřejné správy (KIVS) a propojení tak hlavních center (ORP) PK.

Technologické centrum Plzeňského kraje bude umístěno ve dvou lokalitách. Hlavní datové centrum bude
vybudováno v prostorách Krajského úřadu v Plzni, záložní datové centrum bude umístěno v prostorách Hasičského
záchranného sboru v Požární stanici Košutka. Technologické centrum poskytuje nutnou infrastrukturu a zázemí pro
další centrální i typové projekty v oblasti eGovernmentu a ihned od jeho realizace bude nabízet úložiště dat (pro
orgány kraje i pro obce s rozšířenou působností) a adresní, jmenné, doménové a emailové služby. Centrum je
navrženo jako robustní a zároveň otevřené, tj. do budoucna je možné rozšiřovat provozované služby a případně
navyšovat výkon centra.
Komunikační infrastruktura Plzeňského kraje (optická datová síť) bude propojovat krajský úřad a obce s rozšířenou
působností v území, resp. jejich technologická centra, případně další města a obce. Ke komunikační infrastruktuře
budou jako koncové body připojené subjekty zájmu kraje, případně další subjekty veřejné správy. Pro komunikační
infrastrukturu je zpracována kompletní technická dokumentace, do Studie proveditelnosti vstupuje pouze takový
rozsah sítě, který odpovídá uznatelným nákladům projektu výzvy číslo 08. Hlavní a skutečnou devizou je vytvoření
sítě ve vlastnictví kraje s napojením na Komunikační infrastrukturu veřejné správy a Centrální místo služeb. Síť je
navržena jako rychlá, robustní a bezpečná, s předpokládanou životností minimálně 20 let.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
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Realizace projektu proběhne ve dvou etapách. První etapa je zaměřena na přípravu žádosti o dotaci včetně
povinných příloh, na vybudování TC PK a zahájení budování CamelNET. Ve druhé etapě dojde k dokončení
CamelNET, k implementaci služeb TC PK a k testovacímu provozu TC PK a Regionální datové sítě PK.

Mezi hlavní očekávané a předpokládané přínosy realizace TC K lze zařadit:
příspěvek k automatizaci a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy;
vybudování zázemí pro poskytování služeb při výkonu jednotlivých agend a činností;
poskytování služeb TC K směrem k ORP a centrálním orgánům státní správy.
Cílové skupiny projektu
Mezi cílové skupiny patří:
Plzeňský kraj jako garant realizace a provozovatel TC komunikační infrastruktury a konzument služeb TC K;
zřizované a zakládané organizace Plzeňského kraje jako konzumenti služeb technologického centra a
uživatelé komunikační infrastruktury Plzeňského kraje;
obce s rozšířenou působností v Plzeňském kraji jako konzumenti služeb technologického centra a uživatelé
komunikační infrastruktury;
obce základního typu a obce s pověřeným obecním úřadem jako konzumenti služeb technologického
centra a uživatelé komunikační infrastruktury;
sekundárně občané prostřednictvím regionálních služeb technologického centra, které budou realizovány
po vytvoření technologického centra a komunikační infrastruktury.
Dopady
Vytvoření technologického centra a komunikační infrastruktury přispěje k efektivnějšímu získávání podkladů pro
rozhodování ve veřejné správě. Z pohledu vrcholu technologie je zásadní, že systém je budován:
jako otevřený, na bázi SOA architektury,
s definovaným a popsaným rozhraním (na bázi webových služeb) umožňujícího komunikaci s okolím, tak,
aby výstupy bylo možno integrovat s informačními systémy úřadu, komunikační infrastrukturou veřejné
správy a centrálním místem služeb.

Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Předkládaný projekt bude mít pozitivní dopad na zvýšení podílu elektronizace veřejné správy (tvorba ICT
infrastruktury). Toto opatření je chápáno jako podpůrná služba s cílem zkvalitnit služby občanům, snížit
administrativní náročnost veřejných služeb (a to nejen ve vztahu k úředníkům, ale především k občanům),
zefektivnit procesy a standardizovat ICT v prostředí veřejné správy.

5.1.1.9.2 PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI E-GOV
nejsou

Strana 83 z 112
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

5.1.1.10 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
5.1.1.10.1 SOUHRN PROJEKTŮ

zdroj
financování

datum
zahájení

JES/Jednotný ekonomický systém
Proxio/Agendio
Datové centrum
Projekty GIS:
Digitální mapa Prahy
Mapový portál hl. m. Prahy (MPP)
Lehký klient GIS
PDU
Centrální datový sklad GIS
Geoportál hl. m. Prahy
http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapoveaplikace
PragGIS
Portál hl.m.Prahy
Portálové elektr. služby pro občany
ASIK
Datové schránky
Spisová služba
Czech POINT
Sdílený web
Napojení základních registrů
eGovernment v Praze (HW)

HMP
HMP
HMP

2010
2009
2008

1
1
1

URM
HMP
HMP
URM
URM

2007
.2009
.2009
2007
2008

1
1
1
1
1

URM
URM
HMP
HMP
OPPK
HMP
HMP
HMP
JPD2
HMP
HMP

2010
2011

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2010
2008
1992
2008
2007
2012
2010

stav
realizace

V souhrnné tabulce jeuveden jen souhrn projektů MHMP (přičemž jen někeré z nich mají celoměstský význam).
Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání podpory
ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací nesouměřitelná s ostatními
kraji.
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Název projektu

5.1.1.11 STŘEDOČESKÝ KRAJ
5.1.1.11.1 SOUHRN PROJEKTŮ
5.1.1.11.2
Název projektu

zdroj
financování

Rozvoj eGovernmentu v kraji

IOP 08

datum
zahájení

investiční
náklady

provozní
náklady

176 415 049

55 035 480

8 919 036

1 900 000

Část II. - Digitální mapa veřejné správy

26 720 496

6 015 000

Část III. - Digitalizace a ukládání dat

30 048 227

13 800 000

Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

42 200 000

14 750 000

Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business
Intelligence

21 334 096

5 085 240

Část VI. - Technologické centrum

42 666 594

13 485 240

1.6.2010

stav
realizace
1

Část I. - Elektronická spisová služba

5.1.1.11.3 POPIS, STAV, VÝSTUPY, CÍLOVÉ KATEGORIE A DOPADY PROJEKTŮ E-GOV
5.1.1.11.3.1

ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Popis projektu

-

upgrade elektronické spisové služby krajského úřadu,
pořízení hostované elektronické spisové služby a negarantovaného úložiště pro organizace zřizované krajem,
především školy a školská zařízení

Stav projektu
Probíhají veřejné zakázky projektu.
Výstupy projektu
Definovanými výstupy projektu jsou:
elektronická spisová služba krajského úřadu, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
hostovaná elektronická spisová služba pro organizace zřízené a založené krajem, splňující požadavky dané
zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Cílové skupiny projektu
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Elektronická spisová služba je prvek, který v eGovernmentu hraje podstatnou roli. V současnosti se díky legislativě
elektronické dokumenty zrovnoprávňují s papírovými a to ve všech fázích jejich životního cyklu. Životní cyklus
všech dokumentů, zejména však elektronických, je vhodné podpořit využitím elektronické spisové služby, splňující
požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Cílem projektu je:

Cílovými skupinami kraje jsou:
Středočeský kraj – Krajský úřad,
organizace zřizované a zakládané Středočeským krajem,
obce I. a II. typu, které nebudou mít možnost využít přístup do TC obce s rozšířenou působností, a které o
přístup k elektronické spisové službě projeví zájem.
Dopady
Zřízení elektronické spisové služby krajského úřadu, hostované elektronické spisové služby organizací zřizovaných
krajem a obcí I. a II. typu bude mít dopad na zefektivnění činnosti Krajského úřadu, snížení finančních nároků na
chod administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy.
Druhým, stejně významným dopadem, je přiblížení a zkvalitnění veřejných služeb občanům, včetně služeb
poskytovaných organizacemi kraje a zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality.

5.1.1.11.3.2

ČÁST II. - DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY

Projekt Digitální mapa veřejné správy zastřešuje projekty vytvoření:
- Účelové katastrální mapy na území kraje, na kterém dosud není digitální katastrální mapa, katastrální mapa
digitální nebo katastrální mapa digitalizovaná (jedná se o datové zdroje do Informačního systému Katastr
nemovitostí). Aktualizace Účelové katastrální mapy formou začleňování aktualizovaných souborů
vektorizovaného obrazu katastrální mapy, vedené na plastové fólii (analogové mapy), do doby dokončení
Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN). Po dobu udržitelnosti projektu a do spuštění RÚIAN
zajištění aktualizace.
- Vytvoření a provozování Portálu Územně analytických podkladů, obsahující mapové kompozice k prohlížení
ÚAP, služby k řízené distribuci a vyhledávání ÚAP na základě metadat. Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu
sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na
provedení změn v území. Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o
území. Založení systematické správy pasportů údajů o území. Zpřístupnění ÚAP obcí s rozšířenou působností (pro
jejich správní území) a kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Základními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy, složky Integrovaného záchranného systému České
republiky, občané a podnikatelské subjekty. Tvorba DMVS není součástí projektu RUIAN, RUIAN bude jedním z
informačních systémů, které ji budou využívat. Nad DMVS budou zobrazovány územní prvky a územně evidenční
jednotky územní identifikace z RUIAN.
Cílem vybudování DMVS je zajistit a podpořit:
garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území,
transparentnost výkonu veřejné správy,
dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany,
propojení příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně tematickém
kontextu,
optimalizaci služeb veřejné správy,
Projekt DMVS má úzkou návaznost na evropské projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS).
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Očekávanými výstupy projektu jsou:
výstupy projektu Účelová katastrální mapa:
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Popis projektu

ÚKM na území kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D,
začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu KM 2x ročně, do doby rutinního provozu
RÚIAN,
poskytování dat ÚKM a mapových služeb ÚKM kraje pro potřeby cílových skupin.
Výstupy projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů:
Portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a možnost efektivního
vyhledávání na základě metadat.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu Digitální mapy Středočeského kraje jsou:
kraje,
obce,
zřizované a zakládané organizace kraje a obcí,
veřejnost,
úřady územního plánování a krajské úřady,
poskytovatelé údajů o území.
Dopady
Vybudované datové úložiště ÚKM naplněné Účelovou katastrální mapou pokrývající území kraje,
uzavřený smluvní vztah na aktualizaci ÚKM,
aktualizovaná ÚKM,
zajištění služeb vyhledávacích, prohlížecích a služeb stahování dat ÚAP.

5.1.1.11.3.3

ČÁST III. - DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT

Projekt Digitalizace a ukládání dat má za úkol vytvoření a údržbu nástrojů digitalizace a ukládání dat na území
kraje, zejména pak:
Vytvoření krajské elektronické spisovny (KDS) – nástroj pro uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých
jako produkt činnosti původců,
Vytvoření krajského digitálního úložiště (KDU) – ukládá jiná data a dokumenty, která pocházejí z činnosti
informačních systémů orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších důvodů střednědobě až
dlouhodobě ochránit proti ztrátě (zdravotní dokumentace, geodeta, záznamy z kamerových systémů,
údaje z provozu informačních systémů důležité pro jejich audit, data síťového provozu apod. )
Digitalizované a uložené dokumenty – podpora procesu digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a
zpřístupnění dokumentů, dosažení digitalizace minimálně 20 % identifikovaného fondu kraje. Stav
projektu
Projekt probíhá.
Výstupy projektu
Výstupy projektu jsou:
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Popis projektu

krajská digitální spisovna,
krajské digitální úložiště,
digitalizovaná a bezpečně dlouhodobě uložená data a dokumenty,
publikované digitální dokumenty.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu jsou:
Krajský úřad
Partnery projektu jsou
organizace kraje
města a obce
jejich organizace.
Dopady
Dopady projektu jsou:
Vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů,
Ochrana kulturního dědictví.

5.1.1.11.3.4

ČÁST IV - VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU A INTEGRACE S ISVS

Popis projektu

upravit informační a procesní systém kraje tak, aby fungoval efektivně a byl eGON ready, tj. zdrojem kvalitních
informací pro základní registry, dále změna ekonomického informačního systému Krajského úřadu a implementace
ERP (ekonomika, personalistika, mzdy, evidence majetku), implementace rozšiřujících webových služeb, integrace
s manažerským informačním systémem, integrace s Portálem veřejné správy a dalšími centrálními informačními
systémy dle potřeby.
Stav projektu
Projekt probíhá.
Výstupy projektu
Výstupy projektu Vnitřní integrace úřadu jsou:
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 krajem
zajištění úpravy ICT komponent či uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působností kraje
prezentace poskytovaných služeb prostřednictvím portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy
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Projekt Vnitřní integrace úřadu má za cíle:

Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Středočeského kraje jsou:
Krajský úřad Středočeského kraje
organizace zřizované a zakládané Středočeským krajem
centrální orgány
ORP
Dopady
Dopady projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Středočeského kraje jsou:
Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav
Autorizace, identifikace a autentizace konkrétního úředníka
Integrace IS úřadu na centrální sběrné místo údajů o veřejné správě
Integrace s Portálem veřejné správy
IS integrované se základními registry
Integrace s dalšími centrálními informačními systému dle potřeby
Pořízení, implementace a integrace dalších informačních systémů

5.1.1.11.3.5 ČÁST V - DATOVÉ SKLADY, MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A NÁSTROJE
BUSINESS INTELLIGENCE
Popis projektu
Projekt Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence má vytvořit a udržovat
datový sklad kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím kraje a veřejnosti v definovaném
rozsahu. Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem regionů a veřejných služeb.

Stav projektu
Veřejná zakázka projektu probíhá
Výstupy projektu
Očekávanými výstupy projektu jsou:
Implementace technologie datového skladu kraje a nástrojů BI
Pořízení navržených datových tržišť – statistika, ekonomika, služby
Zpřístupňování dat a informací partnerům a uživatelům.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu jsou na úrovni kraje
veřejnost prostřednictvím webové reportovací, analytické a vizualizační aplikace (v souladu s platným
legislativním rámcem pro zpřístupňování dat)
zaměstnanci a samospráva kraje
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Strategickým cílem projektu je prostřednictvím pořízení, upgrade a implementací nástrojů business intelligence
(datového skladu, analytických a prezentačních nástrojů) ve Středočeském kraji zajistit:

management (podklady pro rozhodování, skórovací karty, dashboardy, monitoring procesů, reporting dat,
rešerše indexovaných dokumentů, monitoring médií, klíčové ukazatele výkonnosti – KPI, atd…)
analytici úřadů, odvětvoví analytici agend (definice reportů a datových modelů, analýzy, predikce a
datamining, tvorba datových výstupů, administrace a údržba komplexu BI, aktualizace dat, řešení
požadavků zainteresovaných stran, statistické vytěžování dat, ad hoc analýzy)
výkonní pracovníci krajských úřadů (tvorba přehledů, praktické vytěžování datového obsahu, definice
požadavků, úspora manuální práce, automatizace rutinních postupů zpracování dat)
Na úrovni partnerů
obce s rozšířenou působností (ORP)
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám,
případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané ORP
o musí jim být přístupný katalog webových služeb datového skladu
o kraj musí v rámci projektu zajistit analýzu celokrajské potřeby dat na úrovni ORP (např.
benchmarking obvodů ORP, bezpečnost, atd…) a tuto potřebu v projektu zohlednit v rámci
daných finančních možností rozpočtu projektu
o krajský DS nebude využíván pro zpracování dílčích provozních agend jednotlivých ORP
Obce
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám,
případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané obce
ZZO
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám,
o případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané organizace či srovnání v rámci
odvětví
o předpokládá se vzájemná výměna datových sad mezi krajem a informačními systémy
příspěvkových organizací pro podporu a zajištění ekonomicko-provozních zřizovatelských funkcí

Předpokládané dopady projektu jsou vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních
samospráv, mezi které patří finance a rozpočet kraje, územní plánování, správa a rozvoj, služby.

5.1.1.11.3.6

ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Popis projektu
Technologické centrum kraje – vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí
s vysokou dostupností pro zpracování potřebných aplikací, které je schopné bezpečně přenášet, uchovávat a
zpracovávat velké množství dat.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Účelem projektu je vybudování technologické infrastruktury pro poskytování regionálních služeb v oblasti
eGovernmentu kraje. Klíčovou aktivitou je vytvoření, provoz a údržba infrastruktury pro zpracování klíčových dat
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Dopady

regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy
atd.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu TC Středočeského kraje:
Krajský úřad Středočeského kraje,
organizace zřizované a zakládané Středočeským krajem – jako uživatelé služeb TCK,
obce s rozšířenou působností se sídlem ve Středočeském kraji,
obce I. a II. stupně jako uživatelé služeb poskytovaných TCK,
organizace zřizované obcemi Středočeského kraje - jako uživatelé služeb TCK
občané
centrální orgány
složky integrovaného záchranného systému Středočeského kraje, včetně krizových štábů obcí a
operačních středisek řídících zásahy krizových složek na území kraje.
Dopady
Vybudování technologické infrastruktury pro poskytování regionálních služeb v oblasti eGovernmentu kraje.

5.1.1.12 ÚSTECKÝ KRAJ
5.1.1.12.1 SOUHRN PROJEKTŮ

Název projektu

zdroj
financování

datum
zahájení

Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém
kraji I., II., III., IV. a VI.

IOP 08

23.4.2010

investiční
náklady

provozní
náklady

156 925 000

26 022 000

8 245 200

3 456 000

Část II. - Digitální mapa veřejné správy

15 520 000

4 680 000

Část III. - Digitalizace a ukládání dat

49 866 000

9 150 000

8 135 400

696 000

69 120 000

8 040 000

Část I. - Elektronická spisová služba

Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část VI. - Technologické centrum

stav
realizace
1

5.1.1.12.3 POPIS, STAV, VÝSTUPY, CÍLOVÉ KATEGORIE A DOPADY PROJEKTŮ E-GOV
5.1.1.12.3.1

ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V ÚSTECKÉM KRAJI I. , II. , III. , IV. A VI.

Popis projektu
Rozsah projektu vychází ze současného stavu vybavení technologického zázemí a stávajících systémů Ústeckého
kraje, na základě analýz současného stavu. Ze závěrů typových projektů vyplývají požadavky na:


pořízení ICT infrastruktury (HW, SW) včetně vybavení technologické místnosti tak aby byly splněny
technické a provozní podmínky pro realizaci služeb a aplikací typizovaných projektů
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5.1.1.12.2
















upgrade stávající el. spisové služby kraje, taky aby splňovala podmínky dané zákonem a současně
zajišťovala vazby na služby negarantovaného a garantovaného úložiště kraje
pořízení nové hostované el. spisové služby pro organizace zakládané a zřizované krajem, tak, aby
splňovala podmínky dané zákonem a současně zajišťovala vazby na služby negarantovaného a
garantovaného úložiště kraje
pořízení Negarantované úložiště kraje -společného datové úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů
pořízených krajem a jeho organizacemi se zajištěním vazby na "Garantované úložiště kraje",
pořízení "Krajské digitální spisovny" (Garantovaného úložiště kraje) -společného datové úložiště všech
vyřízených a uzavřených spisů pořízených všemi organizacemi veřejné správy v celém Ústeckém kraji
pořízení "Krajského digitálního repozitáře - společného datové úložiště dokumentů (převážně z oblasti
kulturního dědictví regionu) všech organizací veřejné správy v celém ústeckém kraji
pořízení "Krajského digitálního úložiště" - společného datové úložiště všech dat, která pocházejí z činnosti
informačních systémů orgánů veřejné správy v celém Ústeckém kraji
pořízení "Krajské digitalizační jednotky"- vybavené pracoviště skenery a dalšími SW/HW nástroji, ze
kterých bude zajištěn přístup do NDK, NDA, KDR a KDÚ, provádějící digitalizaci dokumentů příspěvkovými
organizacemi a zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje
pořízen í "Nástrojů na tvorbu a údržbu územně analytických podklad ů"- sady nástrojů pro územní
samosprávy Ústeckého kraje poskytující informace o území, správy těchto údajů a umožňující přípravu
podklad ů pro rozbor udržitelného rozvoje území
pořízení "Účelové katastrální mapy" - společného datové uložíš tě ÚKM nap l něného Účelovou katastrální
mapou pokrývající celé území kraje s podporou webových služeb (vyhledávacích služeb, prohlížecích
služeb, služeb pro stahování dat)
Integrace nových systémů z typizovaných projektů se stáváními systémy kraje, zajištění vazby stávajících a
nových systémů na PVS, základní registry, ePUSA a další centrální projekty

Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu

Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji" jsou:









ústecký kraj (Orgány Kraje, Krajský úřad včetně jeho organizačních jednotek)
krajem zřizované a zakládané organizace
obce s rozšířenou působností a jimi zřizované a zakládané organizace
obce I a ll typu a jimi zřizované a zakládané organizace
úřady územního plánování
poskytovatelé údaj ů o území
veřejnost (občané , podnikatelé)
stát (MVČR)

Dopady
Dopady projektu jsou posílení ICT infrastruktury Ústeckého kraje vytvořením technologického prostředí pro
bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění procesů interních i externích,
transparentnost výkonu a modernizace chodu veřejné správy. Vybudováním nového technologického centra a
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Předpokládané výstupy projektu jsou uvedeny v následujících kapitolách u jednotlivých částí projektu.

řešením jednotlivých klíčových systémů typizovanými projekty bude dosaženo výrazných socioekonomických
přínosů.

5.1.1.12.3.2

ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Popis projektu
Řešení SSL ÚK se skládá z:




upgrade (povýšení) stávající SPS kraje na verzi zajišťující integraci s "Negarantovaným úložištěm"
pořízení a implementace hostované SPS pro potřeby organizací zřizovaných nebo zakládaných ÚK včetně
možnosti zajišťující integrace s "Negarantovaným úložištěm"
pořízení a implementace "Negarantovaného úložiště" kraje.

Stav projektu
Projekt probíhá.
Výstupy projektu
konsolidace elektronické spisové služby kraje, hostované elektronické spisové služby organizaci zakládaných a
zřizovaných krajem a služby negarantovaného úložiště pro ukladani nevyřízených a nezařazených spisů a
dokumentů všech elektronických spisových služeb
Cílové skupiny projektu
Cílové skupiny jsou souhrnně popsány v kapitole 5.1.1.12.3.1
Dopady
Dopady jsou popsány v kapitole 5.1.1.12.3.15.1.1.12.3.1.

ČÁST II. - DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY

Popis projektu
Postupné vytváření účelové katastrální mapy" (ÚKM).
Pořízení a implementace systému (aplikace) "Portálu ÚAP".
Stav projektu
Projekt probíhá.
Výstupy projektu




ÚKM na území kraje, na kterém dosud neni DKM, KMD nebo KM-D.
začleňováni aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu KM, vedené na plastové fólii (analogové
mapy), UKM minimálně 2x ročně, do doby dokončeni RUIAN, po dobu udržitelnosti projektu
současně bude vytvořena navazující efektivní technologie zapracování změn polohopisu KM do vektorové
orientační mapy parcel, která zajistí průběžnou aktualizaci ÚKM a jenž bude součástí RUIAN. Tato
technologie pokryje požadavky krajů a bude zajištěn soulad se spuštěním ZR a DMVS.
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5.1.1.12.3.3




pořízeni. PK stavu jako volitelného doplňku ÚKM v případě, že na území byla již UKM vytvořena , přičemž
PK stav nenl součástí datového fondu ÚKM ani předáni z Kraje do rezortu ČÚZK.
portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlíženi, služby k řízené distribuci a možnost efektivního
vyhledávání na základě metadat.

Cílové skupiny projektu
Cílové skupiny jsou souhrnně popsány v kapitole5.1.1.12.3.1.
Dopady
Dopady jsou popsány v kapitole 5.1.1.12.3.1

5.1.1.12.3.4

ČÁST III. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT

Popis projektu
Pořízení a implementace:





digitalizační jednotky
"Krajské digitální spisovny" (KDS)
"Krajského digitálního repositáře" (KDR)
"Krajského digitálního úložiště" (KDÚ).

Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, krajský digitální repozitář, krajské digitální úložiště,
digitalizovaná a bezpečně dlouhodobě uložená data a dokumenty, publikované digitální dokumenty.

Cílové skupiny jsou souhrnně popsány v kapitole 5.1.1.12.3.1
Dopady
Dopady jsou popsány v kapitole 5.1.1.12.3.1

5.1.1.12.3.5

ČÁST IV. VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU

Popis projektu
Postupná integrace systémů (aplikací) nově realizovaných typových a centrálních projektů související s projektem
eGON center.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
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Cílové skupiny projektu







připravenost agendových informační ch systém ů 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
optimalizace rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných úřadem
zajištění úpravy ICT komponent či uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působností úřadu
prezentace poskytovaných služeb prostřednictvím portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy

Cílové skupiny projektu
Cílové skupiny jsou souhrnně popsány v kapitole 5.1.1.12.3.1
Dopady
Dopady jsou popsány v kapitole 5.1.1.12.3.15.1.1.12.3.1

5.1.1.12.3.6

ČÁST VI. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM KRAJE

Popis projektu
Technologické centrum ÚK je tvořeno:



hlavním TC (HTC), které bude umístěno ve stávajícím datovém centru "A" (budova KÚ, Hradební 3118/48,
Ústí nad Labem, místnost č. 149b a 149c)
záložním TC (ZTC), které bude umístěno ve stávajícím datovém centru budovy „C“ (budopva KÚ,
Stroupežnického 16, Ústí nad Labem).

Řešení TCK se skládá z:

Vybavení a zabezpečení technologické místnost HTC a ZTC je navrženo v rámci typového projektu tak, aby byly
zajištěny požadované podmínky (viz. kapitola "7. 1. 4 Požadavky na vybudování TC kraje" tohoto dokumentu) pro
provoz ICT infrastruktury
2) Vybudování ICT infrastruktury TC
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu









síťová infrastruktura
datové centrum (datová úložiště)
serverová infrastruktura
serverová virtualizace
garantované uložiště
disková virtualizace
zálohovaní a obnova dat
systém dodavky el. energie
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1) Vybudování technologických místností (primární, záložní) TC

Cílové skupiny projektu
Cílové skupiny jsou souhrnně popsány v kapitole 5.1.1.12.3.1
Dopady
Dopady jsou popsány v kapitole 5.1.1.12.3.15.1.1.12.3.1

5.1.1.12.4 PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI E-GOV
nejsou

5.1.1.13 VYSOČINA (KRAJ VYSOČINA)
5.1.1.13.1 SOUHRN PROJEKTŮ
5.1.1.13.2
datum
zahájení

stav
realizace

investiční
náklady
150 550 073

provozní
náklady
45 886 379

Technologické centrum Kraje Vysočina a
Spisová služba

IOP 08

1.5.2009

1

74 590 247

24 982 881

Digitální mapa VS Kraje Vysočina

IOP 08

17.10.2011

1

9 018 826

8 486 742

Digitalizace a ukládání

IOP 08

3.1.2011

1

28 000 000

8 102 756

Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina

IOP 08

1.12.2010

1

14 941 000

4 314 000

Rozšíření datového skladu Kraje Vysočina

IOP 08

1.11.2010

1

24 000 000

Celkem

OSEPA

Interreg 4C

1.1.2010

1

DE-LAN
eCitizenII

Interreg 4C
Interreg 4C

1.1.2010
1.1.2010

1
1
Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

zdroj
financování

Název projektu

5.1.1.13.3 POPIS, STAV, VÝSTUPY, CÍLOVÉ KATEGORIE A DOPADY PROJEKTŮ E-GOV
5.1.1.13.3.1

ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Popis projektu
spisová služba bude využívat technologickou infrastrukturu TC.
Projekt je řešen včetně zajištění úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu

Strana 96 z 112
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

Mezi výstupy projektu patří upgrade stávající spisové služby, vytvoření hostované spisové služby a realizace
negarantovaného úložiště.
Cílové skupiny projektu
krajský úřad (upgrade ve smyslu integrace na datové schránky),
zřizované organizace.
Dopady


upgrade elektronické spisové služby tak, aby splňovala požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o
archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů



zavedení hostované elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. , o
archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů

5.1.1.13.3.2

ČÁST II. - DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY

Popis projektu







Datové úložiště – obsahuje veškerá grafická i negrafická data DMVS
Mapový server – poskytuje služby pro publikování interaktivních map, interaktivní stahování
geografických dat, editaci dat, hromadné importy a exporty dat, geoprocessingové služby
Aplikační server – slouží pro běh serverových částí jednotlivých modulů a klientských aplikací DMVS
Portál kraje s redakčním systémem – využitý zejména pro přístup k metadatovým funkcím, publikování
doplňujících informací k dostupným službám, publikování dokumentů souvisejících s využitím DMVS
Klientské aplikace pro uživatele:
o Desktop klient GIS pro ad-hoc analýzy a prezentační výstupy nad daty DMVS
o Webový klient pro registrované uživatele umožní kromě vyhledávacích, dotazovacích a
základních analytických funkcí nad mapou také editaci dat v míře dané přiděleným oprávněním
uživatele
o Webový klient pro neregistrované uživatele (veřejnost) poskytne běžné vyhledávací a dotazovací
funkce na dmapou
o PDA klient pro neregistrované uživatele (veřejnost) poskytne pouze základní vyhledávací a
dotazovací funkce nad mapou.

Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu





Digitální mapa ÚKM
Jednotný datový sklad ÚAP včetně nástrojů pro správu a aktualizaci dat ÚAP
Vytvořený a naplněný metadatový systém
Geoportál pro zpřístupnění geografických dat a metadat kraje Vysočina

Cílové skupiny projektu



Kraj Vysočina
Katastrální úřad
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Základními prvky architektury DMVS jsou:






Organizace zřizované krajem
Obce s rozšířenou působností
Obce a jejich zřizované organizace a jejich dodavatelé
Veřejnost

Dopady





Dostupné aktuální digitální mapové dílo s obsahem katastrální mapy, pokrývající celé území kraje a
propojené na data ISKN
Dostupné jednotné aktuální digitální mapové dílo s obsahem ÚAP, pokrývající celé území kraje
Metainformační systém obsahující informace o dostupných digitálních mapových podkladech, vlastnících
a poskytovatelích dat, kvalitě, platnosti a využitelnosti dat.
Služby pro vyhlednání prostorových dat, zobrazení prostorových dat, stahování dat nebo jejich částí,
transformační služby.

5.1.1.13.3.3

ČÁST III. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ

Popis projektu
Projekt Digitalizace a ukládání kraje Vysočina zahrnuje:
Krajskou digitální spisovnu (KDS) doporučuje Studie proveditelnosti vybudovat jako robustní systém dlouhodobého
ukládání dat podle standardu OAIS5 umístěný v Technologickém centru kraje. KDS bude sloužit k uložení
vyřízených a uzavřených dokumentů a spisů v elektronické podobě ze spisové služby po dobu trvání jejich skartační
lhůty, která je v některých případech až desítky let. Podle požadavků typizovaného projektu bude KDS bezplatně k
dispozici kraji, zakládaným a zřizovaným organizacím kraje, obcím a zakládaným a zřizovaným organizacím obcí na
území kraje. KDS je nutná pro splnění legislativních požadavků, které na původce klade novelizovaný zákon o
archivnictví a spisové službě.

Krajské digitální úložiště (KDU) doporučuje Studie proveditelnosti vybudovat jako velkokapacitní souborové
úložiště se základní funkcionalitou DMS systému. KDU bude sloužit k středně až dlouhodobému bezpečnému
uložení dat, jako jsou zálohy informačních systémů, projektová dokumentace, digitalizované dokumenty mimo ty
patřící do KDS apod. KDU bude také umístěno v Technologickém centru kraje. Kapacita KDU bude primárně
nabídnuta k dispozici kraji, vybraným zakládaným a zřizovaným organizacím kraje a obcím s rozšířenou působností,
jejich prostřednictvím pak případně i dalším obcím a zakládaným a zřizovaným organizacím obcí na území kraje.
Krajskou digitalizační jednotku (KDJ) doporučuje Studie proveditelnosti vybudovat v plném rozsahu. Digitalizace
většiny fondu identifikovaného v regionu bude zajištěno KDJ, pouze v malém rozsahu (jako doplněk) bude použita
digitalizace formou služby.
Digitalizaci a uložení dokumentů doporučuje Studie proveditelnosti zajistit kombinací digitalizace formou služby a
digitalizací ve vlastní režii. Služba bude poskytnuta především krajské knihovně pro doplňkovou digitalizaci jejích
fondů, následně pak obcím a zřizovaným a zakládaným organizacím kraje a obcí na území kraje do vyčerpání
finančního limitu. Obce na území kraje a zřizované a zakládané organizace budou moci využít centrálně
vysoutěžených výhodnějších cen a pokračovat tak v digitalizaci za své prostředky nad rámec rozpočtu projektu.
Stav projektu
Strana 98 z 112
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Krajský digitální repozitář (KDR) doporučuje Studie proveditelnosti nebudovat z důvodů velmi vysokých
investičních i provozních nákladů takového řešení v porovnání s přínosem. Roli KDR, tedy úložiště pro
digitalizované dokumenty kulturního dědictví, bude částečně řešit KDU.

Projekt probíhá
Výstupy projektu
Předpokládanými výstupy projektu jsou:





krajská digitální spisovna,
krajské digitální úložiště,
digitalizované a uložené dokumenty,
krajská digitalizační jednotka.

Cílové skupiny projektu



Kraj Vysočina;
Zřizované a zakládané organizace kraje
ORP na území kraje a obce v jejich správním území:
o ORP Bystřice nad Pernštejnem a 38 obcí ve správním území ORP;
o ORP Havlíčkův Brod a 55 obcí ve správním území ORP;
o ORP Humpolec a 24 obcí ve správním území ORP;
o ORP Chotěboř a 30 obcí ve správním území ORP;
o ORP Jihlava a 78 obcí ve správním území ORP;
o ORP Moravské Budějovice a 46 obcí ve správním území ORP;
o ORP Náměšť nad Oslavou a 26 obcí ve správním území ORP;
o ORP Nové Město na Moravě a 29 obcí ve správním území ORP;
o ORP Pacov a 23 obcí ve správním území ORP;
o ORP Pelhřimov a 70 obcí ve správním území ORP;
o ORP Světlá nad Sázavou a 31 obcí ve správním území ORP;
o ORP Telč a 45 obcí ve správním území ORP;
o ORP Třebíč a 93 obcí ve správním území ORP;
o ORP Velké Meziříčí a 57 obcí ve správním území ORP;
o ORP Žďár nad Sázavou a 47 obcí ve správním území ORP;
Zřizované a zakládané organizace ORP a obcí.

Dopady




Vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv.
Vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů.
Ochrana kulturního dědictví.

5.1.1.13.3.4

ČÁST IV. VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU

K této části projektu nebyly k dispozici žádná relevantní data.

5.1.1.13.3.5

ČÁST V. DATOVÉ SKLADY

Popis projektu
Požadavek prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu krajů směrem k obcím,
příspěvkovým organizacím, občanům kraje, zaměstnancům a manažerům kraje, tzn. efektivní a uživatelsky snadné
zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy zainteresovaným subjektům bude realizován
prostřednictvím jednotného veřejného informačního webového portálu vč. katalogu webových služeb. Požadavek
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na zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídající hodnoty krajských informací, zkvalitnění a zrychlení ozhodovacích
procesů veřejné správy kraje je závislý na reálném přijetí výstupů projektu cílovými uživateli. Toto bylo
identifikováno jako potenciální riziko a proto v rámci organizace projektu a v definované architektuře a jejích
prioritách byly stanoveny postupy, jak danému riziku účinně předejít. Úspory veřejných prostředků, zvýšení
efektivity fungování krajských úřadů, zejména v oblasti zpracování dat bude kromě automatizace a unifikace
dotčených procesů docíleno důrazem na vysoký komfort a celkovou ergonomii informačního portálu a v souladu s
požadavky na řešení projektu datových skladů typizovaného projektu též zahrnutím klíčových nestrukturovaných
dat. Vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách samospráv, měření efektivity
procesů (strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu bude docíleno upgradem stávajícího dobře fungujícího
řešení a zahrnutím dosud nezpracovávaných dat, tedy vytvořením datových tržišť (elektronizovaných agend)
definovaných typizovaným projektem.
Základním cílem projektu je prostřednictvím pořízení, upgrade a implementací nástrojů business intelligence
(datového skladu, analytických a prezentačních nástrojů) v kraji Vysočina zajistit:
prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu kraje Vysočina směrem k
obcím, příspěvkovým organizacím, občanům kraje, dalším institucím, zaměstnancům a manažerům kraje,
efektivní a uživatelsky snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy
zainteresovaným subjektům,
zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídající hodnoty krajských informací, zkvalitnění a zrychlení
rozhodovacích procesů veřejné správy kraje,
úspora veřejných prostředků, zvýšení efektivity fungování krajského úřadu, zejména v oblasti zpracování
dat - automatizace a unifikace dotčených procesů, elektronizace dotčených agend,
vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách kraje, měření efektivity
procesů (strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu,
vytvoření prostředí spolupráce a přenos dobré praxe v oblasti zpracování dat na Vysočině.
Stav projektu

Výstupy projektu
Datový sklad kraje a nadstavbové nástroje BI jako veřejná informační služba organizacím, městům a obcím kraje a
veřejnosti v definovaném rozsahu. Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem regionu a
krajem poskytovaných veřejných služeb. Komplexní naplnění cílů projektu.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu ve smyslu uživatelů výstupů projektu jsou zejména:
zaměstnanci, manažeři a samospráva kraje Vysočina,
obce, obce s rozšířenou působností v kraji Vysočina,
příspěvkové organizace kraje Vysočina,
další partnerské organizace a instituce,
široká veřejnost s informační potřebou vztaženou ke kraji Vysočina.
Dopady
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Projekt probíhá

Očekávaným dopadem je zejména vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy kraje a krajského
úřadu, mezi které patří například finance a rozpočet kraje, územní plánování, správa a rozvoj, veřejné služby typu
zdravotnictví, školství, sociální věci, doprava, atd.

5.1.1.13.3.6

ČÁST VI. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM KRAJE

Popis projektu
Technologické centrum kraje je infrastrukturním základem pro budování eGovernmentu v kraji Vysočina. Cílem je
zajištění co nejlepších podmínek provozu informačních systémů pro veřejnou správu na celém území kraje pokud
možno sedm dní v týdnu a 24 hodin denně (24x7). Servisní režim 24x7 nastane, až bude vyžadován provozovanými
aplikacemi.
TC K vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro provozování aplikací a služeb. TC K bude integrováno s
TC ORP na úrovni distribuce dat, aplikací a služeb navázaných na CMS.
Technologické centrum kraje zahrnuje následující vrstvy:
Komunikační infrastruktura – zajišťuje komunikaci vrstev TC K uvnitř i vně
Systémová infrastruktura – zajišťuje výpočetní výkon a prostor pro ukládání dat aplikací a služeb
Systémové služby – zajišťují spolupráci mezi jednotlivými systémy, zajišťují bezpečný přístup ke službám a
aplikacím, apod.
Aplikační vrstva – obsahuje aplikační logiky hostujících aplikací, včetně databázových serverů
Bezpečnost – zajišťuje minimalizaci možných bezpečnostních incidentů
Servis, podpora a řízení infrastruktury TC K
Klientská – zohledňuje a reprezentuje klienta služby a jeho uživatelské rozhraní

Pro centrální služby bude zabezpečeno:
Datové úložiště pro export dat ze základních registrů (RUIAN, část ROS a RPP) – předpoklad do 1TB dat
Připojení ke KIVS tak, aby bylo možno komunikovat s centrálními Agendovými
Informačními Systémy
Kapacita a zdroje pro webservery a případné middleware servery
Příprava diskového prostoru pro LDAP služby budoucího identity managementu pro komunikaci se
základními registry.
Vztah TC K a TC ORP kraje Vysočina
Technologická centra souhrnně vytvářejí infrastrukturu provozu informačních systémů veřejné správy na území
kraje.
TC K je koncipováno tak, aby mohlo převzít funkcionalitu při výpadku dvou TC ORP. Předpokladem pro tuto
funkcionalitu je využití kompatibilní serverové virtualizace TC ORP s technologií pro zajištění a testování převzetí
služeb jiného datového centra.
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TC K je s centrálním technologickým centrem TC C propojeno pomocí infrastruktury KIVS. CMS je místo, kde
dochází k výměně dat mezi centrálními informačními systémy. Propojením CMS a TC K KIVS infrastrukturou je
zabezpečen provoz generických služeb (adresářové služby, identity management, jmenné služby DNS, služba
přesného času NTP), tak dalších centralizovaných služeb v budoucnu.

TC K a TC ORP jsou propojeny v kraji Vysočina buď prostřednictvím sítě ROWANet (preferováno) a pomocí této sítě
přistupují do KIVS infrastruktury nebo jsou propojena v rámci KIVS nebo VPN.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
infrastruktura pro provoz systémů:
spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny a rozhraní na datové schránky
ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008 Sb. , o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů,
typových projektů samospráv,
systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí,
centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů.
Cílové skupiny projektu
Cílovéskupiny projektu jsou:
Kraj Vysočina jakožto garant realizace a provozovatel TC, zároveň jako konzument služeb poskytovaných
TC,
zřizované a zakládané organizace Kraje Vysočina jakožto konzument služeb poskytovaných TC,
obce s rozšířenou působností v kraji Vysočina, jakožto partneři projektu a zároveň jako konzumenti služeb
poskytovaných TC,
zřizované a zakládané organizace ORP jakožto konzumenti služeb poskytovaných TC,
obce jako konzumenti služeb poskytovaných TC,
sekundárně občané prostřednictvím regionálních služeb TC, které budou realizovány po vytvoření TC K,
přičemž TC K vytváří infrastrukturu pro jejich realizaci.
Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Dopad
Mezi hlavní očekávané dopady vybudoání technologického centra patří:
příspěvek k automatizaci a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy;
vybudování zázemí pro poskytování služeb při výkonu jednotlivých agend a činností;
poskytování služeb TC K směrem k ORP a centrálním orgánům státní správy.

5.1.1.13.4 PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI E-GOV
nejsou

5.1.1.14 ZLÍNSKÝ KRAJ
5.1.1.14.1 SOUHRN PROJEKTŮ
5.1.1.14.2
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zdroj
financování

investiční
náklady

provozní
náklady

158 800 000

95 205 174

4 852 086

3 507 040

Část II. - Digitální mapa veřejné správy

10 584 396

4 965 000

Část III. - Digitalizace a ukládání dat

30 421 624

9 724 800

Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

22 786 732

21 866 667

Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business
Intelligence

10 155 996

8 724 000

Část VI. - Technologické centrum

79 999 166

46 417 667

Název projektu

Rozvoj služeb egovernmetu v Olomouckém
IOP 08
kraji

datum
zahájení

stav
realizace

1.10.2010

1

Část I. - Elektronická spisová služba

5.1.1.14.3 POPIS, STAV, VÝSTUPY, CÍLOVÉ KATEGORIE A DOPADY PROJEKTŮ E-GOV
5.1.1.14.3.1

ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Popis projektu








upgrade spisové služby používané na krajském úřadě, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. ,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
pořízení hostované elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. ,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro organizace
zřízené a založené krajem. Hostovaná spisová služba umožňuje většímu počtu klientů (organizací)
prostřednictvím internetu využívání centrální spisové služby umístěné v TC KÚ. Práce je umožněna
prostřednictvím webového klienty, funkcionalita spisové služby není závislá na operačním systému.
zajištění negarantovaného úložiště pro provoz hostované elektronické spisové služby. Negarantované
úložiště je určeno pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů a dokumentů elektronické spisové
služby. HW pro negarantované úložiště bude pořízen z prostředků TC. Velikost kapacity negarantovaného
úložiště se předpokládá 3 TB.
zajištění údržby a provozování elektronické spisové služby a negarantovaného úložiště pro organizace
kraje

Projekt rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a paralelně běžícími
aktivitami směřující k naplnění cílů Strategie Smart Administration.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Výstupy projektu je upgradovaná elektronická spisová služba krajského úřadu, hostovaná spisová služba pro
organizace zřízené a založené krajem a negarantované úložiště s velikostí 3TB.
Cílové skupiny projektu
Cílovými skupinami projektu Elektronická spisová služba Zlínského kraje jsou:
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Cílem projektu je:





Zlínský kraj – Krajský úřad
organizace zřizované a zakládané Zlínským krajem,
obce I. a II. typu, které nebudou mít možnost využít přístup do TC obce s rozšířenou působností, a které
o zajištění přístupu k elektronické spisové službě prostřednictvím žadatele projeví zájem.

Dopady
Projekt je zaměřen zejména na využití informačních a telekomunikačních technologií k zefektivnění činnosti KÚ ZK,
snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy. Druhým a
stejně významným momentem je přiblížení a zkvalitnění veřejných služeb občanovi, včetně služeb poskytovaných
organizacemi kraje a zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality.

5.1.1.14.3.2

ČÁST II. - DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY

Popis projektu
Projekt DMVS ZK se skládá z oblastí:



Účelová katastrální mapa Zlínského kraje (ÚKM ZK),
Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Zlínského kraje (Nástroje ÚAP).

Projekt DMVS ZK je podporovanou aktivitou, navazující na strategické dokumenty státu v oblasti eGovernment a
Integrovaného operačního programu. Garant a partneři projektu jednoznačně projevili vůli a potřebnost jeho
realizace. Projekt je součástí ucelené koncepce budování eGovernment v České republice a úzce souvisí s dalšími
aktivitami, jako jsou projekty:




Technologické centrum Zlínského kraje (TC ZK), které zajišťuje technologickou infrastrukturu,
Vnitřní integrace Krajského úřadu Zlínského kraje,
Datové sklady a nástroje Business Intelligence (BI).









Revize a úprava digitální vektorové mapy s obsahem KM pokrývající území kraje, na kterém je KM vedena
na plastové fólii.
Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě.
Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území,
hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území.
Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území.
Založení systematické správy pasportů údajů o území.
Zajištění přímé vazby na projekt DTM a převzetí odpovídajících standardů tohoto projektu.
Efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a krajů v rozsahu a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Předpokládanými výstupy projektu jsou:


ÚKM na území kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D.
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Mezi hlavní cíle projektu patří:



Začleňování upravených souborů vektorizovaného obrazu KM 2x ročně (do doby dokončení RÚIAN), po
dobu udržitelnosti projektu.

Zároveň bude vytvořena navazující efektivní technologie zapracování změn polohopisu KM do vektorové orientační
mapy parcel, která zajistí průběžnou aktualizaci. Tato technologie pokryje požadavky krajů a bude zajištěn soulad
se spuštěním ZR a DMVS - tento výstup je realizován partnerem projektu, ČÚZK a je součástí realizace RÚIAN).




DTM na území kraje.
Existence služeb vyhledávacích, prohlížecích a služeb stahování dat.
Portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a možnost efektivního
vyhledávání na základě metadat.

Cílové skupiny projektu
Výstupy projektu budou užívat tyto cílové skupiny:










Stát prostřednictvím čerpání služeb DMVS ZK, mezi které patří zejména webové služby poskytované
Geoportálem ZK (ať už ve formě volně dostupných služeb nebo prostřednictvím Geoportálu INSPIRE
provozovaného Ministerstvem životního prostředí resp. agenturou CENIA) a sdílení Účelové katastrální
mapy ZK s Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN),
Zlínský kraj (Krajský úřad Zlínského kraje, jeho zřizované a zakládané organizace),
obce na území Zlínského kraje (obecní a městské úřady, magistrát města Zlína, a jejich zřizované
organizace),
správci dopravní a technické infrastruktury zapojení formou partnerství,
složky integrovaného záchranného systému (IZS),
geodetické kanceláře a projektanti technických děl,
ostatní kraje, zejména Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský,
veřejnost.









zefektivnění získávání podkladů pro agendy veřejné správy ve všech oblastech, kde je potřeba
prostorových informací (např. stavební řízení, vodoprávní řízení, územní plánování, příprava investičních
akcí, správa majetku, dopady na životní prostředí, krizové řízení, …),
snížení finančních nároků na pořízení a aktualizaci prostorových informací,
úspora materiálových nákladů,
úspora transakčních nákladů při zavedení moderních informačních a komunikačních technologií
do procesů VS,
zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy,
zlepšení vnímání veřejné správy.

Přínos pro složky integrovaného záchranného systému:



úspora transakčních nákladů při zajišťování potřebných podkladů,
zefektivnění činnosti na základě dostupnosti prostorových informací.

Přínos pro veřejnost:



úspora transakčních nákladů při zajišťování potřebných podkladů,
zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy.

Přínos pro správce dopravní a technické infrastruktury:
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Přínos pro subjekty veřejné správy




úspora transakčních nákladů při poskytování informací pro potřeby agend VS,
úspora nákladů na opakované pořizování a aktualizaci účelové mapy povrchové situace.

Přínos pro geodetické kanceláře a projektanty technických děl:


úspora času a finančních prostředků na získávání podkladových dat.

Poptávka po realizaci projektu je rovněž jednoznačně deklarovaná podepsáním „Memoranda o spolupráci při
přípravě, řešení, testování a realizaci projektu DMVS“, mezi jehož signatáře patří:








Ministerstvo vnitra ČR (MV),
Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP),
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR),
Ministerstvo zemědělství (MZe),
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK),
Svaz měst a obcí (SMO),
Asociace krajů ČR (AK ČR).















Je podkladem pro vytvoření díla s obsahem KM jako jednotného referenčního podkladu, využitelného pro
agendy veřejné správy.
Díky ÚKM, která spolu s ostatními mapovými složkami DMVS zajistí pokrytí celého území kraje, lze
uplatňovat standardní metody a postupy, přičemž jedině o kompletní datové sady lze opírat rozhodování.
V rámci naplnění DMVS se jedná o jednotný referenční podklad.
Je impulsem pro rozvoj řešení založených na principech GIS.
Vytvoření DTM jako podkladu pro agendy veřejné správy, mezi které patří např. územní plánování, správa
a údržba majetku, plánování investic.
Efektivní správa a údržba DTM na bázi partnerství mezi státní správou, územní samosprávou a správci
inženýrských sítí (synergie vynaložených prostředků).
Je impulsem pro rozvoj řešení založených na principech GIS.
Je jednou ze složek DMVS, nad kterou lze zobrazovat územní prvky a územně evidenční jednotky z RÚIAN.
Infrastruktura vybudovaná v rámci projektu pomůže obcím naplnit požadavky INSPIRE v oblasti DTM.
Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě.
Vytvoření a efektivní správa databází informací o území.
Vytvoření metadatového systému.
Zpřístupnění výstupů ÚAP.

5.1.1.14.3.3

ČÁST III. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT

Popis projektu
Cílem projektu je vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje, zejména pak:




Digitalizované a uložené dokumenty - proces digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění
dokumentů
Vytvoření krajské digitální spisovny (KDS) – garantované úložiště uzavřených spisů a dokumentů
z elektronické spisové služby. Dokumenty a spisy uloženy po garantovanou dobu v podobě tzv. SIP balíčků
Vytvoření krajského digitálního repozitáře (KDR) – ukládá dokumenty převážně z oblasti kulturního
dědictví regionu. To znamená vše, co lze považovat za dokumenty, má význam pro zachycení historie
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Dopady



regionu a dokumenty přitom nevznikly jako produkt činnosti orgánů veřejné moci (knihy, filmy, fotografie,
digitalizované umělecké předměty a sbírky),
Vytvoření krajského digitálního úložiště (KDU) – ukládá jiná data a dokumenty, která pocházejí z činnosti
informačních systémů orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších důvodů střednědobě až
dlouhodobě ochránit proti ztrátě (zdravotní dokumentace, geodeta, záznamy z kamerových systémů,
údaje z provozu informačních systémů důležité pro jejich audit, data síťového provozu apod. )

Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Předpokládanými výstupy projektu je krajská digitální spisovna, krajský digitální repozitář, krajské digitální úložiště,
digitalizovaná a bezpečně dlouhodobě uložená data a dokumenty, publikované digitální dokumenty.
Cílové skupiny projektu


















Krajský úřad Zlínského kraje,
organizace zřizované Zlínským krajem jako potenciální partneři projektu a zároveň jako uživatelé služeb
poskytovaných projektem
obce s rozšířenou působností se sídlem ve Zlínském kraji jako potenciální partneři projektu a zároveň jako
uživatelé služeb poskytovaných projektem,
obce I. a II. stupně jako uživatelé služeb poskytovaných projektem,
organizace zřizované obcemi Zlínského kraje - jako uživatelé služeb projektu,
občané,
centrální orgány
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Muzeum regionu Valašsko
Muzeum Kroměřížska
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Hvězdárna Valašské Meziříčí
Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s.
Nemocnice založené Zlínským krajem:
o Krajská nemocnice T. Bati a. s.
o Uherskohradišťská nemocnice a. s.
o Vsetínská nemocnice a. s.
o Kroměřížská nemocnice a. s.

Dopady




Vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv.
Vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů.
Ochrana kulturního dědictví.

5.1.1.14.3.4

ČÁST IV. VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU
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Cílovými skupinami projektu jsou:

Popis projektu
Projekt řeší tyto oblasti:





Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit základní registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné
sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto
registrech.
Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit podmínky pro spolupráci různých
úrovní veřejné správy.
Prosazovat e-Government s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám
prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů ve
veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi
úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím ICT.

Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu
Předpokládané výstupy projektu jsou:







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

Cílové skupiny projektu





Krajský úřad Zlínského kraje
organizace zřizované Zlínským krajem
centrální orgány

Dopady





Optimálně fungující vnitřní systém úřadu
zajištění připravenosti ICT úřadu 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.

5.1.1.14.3.5

ČÁST V. DATOVÉ SKLADY

Popis projektu
„Datové sklady“ představují projekt zpřístupnění relevantních dat na úrovni subjektu krajské veřejné správy,
integraci dat z různých zdrojů, zvýšení využitelnosti a výtěžnosti dat, zkvalitnění rozhodovacích procesů v krajích a
procesů podporujících a směřujících k rozvoji regionu. Datový sklad (DS) představuje metody uspořádání velkých
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Cílovými skupinami projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Zlínského kraje jsou:

objemů dat tak, aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se následnou analýzou. Data jsou
ukládána s ohledem na co nejlepší a nejrychlejší provádění složitých dotazů a jejich následnou analýzu a vizualizaci.
„Nástroje Business Intelligence“ jsou nutnou nadstavbou základního řešení datového skladu. Umožňují přeměnu
informací obsažených v datovém skladu na znalosti a relevantní podklady pro rozhodování. Jedná se především o
analytické, reportovací a dataminingové nástroje vč. nástrojů analýzy tzv. nestrukturovaných dat.
Strategickým cílem projektu je prostřednictvím pořízení, upgrade a implementací nástrojů business intelligence
(datového skladu, analytických a prezentačních nástrojů) ve Zlínském kraji zajistit:







prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu Zlínského kraje směrem
k cílovým skupinám,
efektivní a uživatelsky snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy
zainteresovaným subjektům,
zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídající hodnoty krajských informací, zkvalitnění a zrychlení
rozhodovacích procesů veřejné správy kraje,
úspora veřejných prostředků, zvýšení efektivity fungování krajského úřadu, zejména v oblasti zpracování
dat - automatizace a unifikace dotčených procesů, elektronizace dotčených agend,
vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách kraje, měření efektivity
procesů (strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu,
vytvoření prostředí spolupráce a přenos dobré praxe v oblasti zpracování dat na krajském úřadě.

Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu






Implementace technologie datového skladu kraje a nástrojů BI
Pořízení navržených datových tržišť
o Statistika
o Ekonomika
o Služby
Zpřístupňování dat a informací partnerům a uživatelům.

Cílové skupiny projektu
Na úrovni kraje



veřejnost prostřednictvím webové reportovací, analytické a vizualizační aplikace (v souladu s platným
legislativním rámcem pro zpřístupňování dat)
zaměstnanci a samospráva kraje
o management (podklady pro rozhodování, skórovací karty, dashboardy, monitoring procesů,
reporting dat, rešerše indexovaných dokumentů, monitoring médií, klíčové ukazatele výkonnosti
– KPI, atd…)
o analytici úřadů, odvětvoví analytici agend (definice reportů a datových modelů, analýzy, predikce
a datamining, tvorba datových výstupů, administrace a údržba komplexu BI, aktualizace dat,
řešení požadavků zainteresovaných stran, statistické vytěžování dat, ad hoc analýzy)
o výkonní pracovníci krajských úřadů (tvorba přehledů, praktické vytěžování datového obsahu,
definice požadavků, úspora manuální práce, automatizace rutinních postupů zpracování dat)
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Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Předpokládané výstupy projektu jsou:

Na úrovni partnerů projektu








obce s rozšířenou působností (ORP)
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám,
případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané ORP
o musí jim být přístupný katalog webových služeb datového skladu
o kraj musí v rámci projektu zajistit analýzu celokrajské potřeby dat na úrovni ORP (např.
benchmarking obvodů ORP, bezpečnost, atd…) a tuto potřebu v projektu zohlednit v rámci
daných finančních možností rozpočtu projektu
o krajský DS nebude využíván pro zpracování dílčích provozních agend jednotlivých ORP
Obce
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám,
případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané obce
Příspěvkové organizace
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám,
případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané organizace či srovnání v rámci
odvětví
o předpokládá se vzájemná výměna datových sad mezi krajem a informačními systémy
příspěvkových organizací pro podporu a zajištění ekonomicko-provozních zřizovatelských funkcí
Další instituce a organizace v kraji (např. veřejné vysoké školy)
o předpokládá se běžný veřejný přístup
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám pro
výukové a výzkumné činnosti, které jsou v souladu s potřebami kraje

Dopady

5.1.1.14.3.6

ČÁST VI. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM KRAJE

Popis projektu
Projekt má Vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro zpracování
potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství dat, které bude možno
flexibilně prezentovat potřebným uživatelům.
Stav projektu
Projekt probíhá
Výstupy projektu




Přenosová síť
systém datových a aplikačních serverů
implementované SW produkty.

Cílové skupiny projektu
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Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

Vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních samospráv, mezi které patří finance a rozpočet
kraje, územní plánování, správa a rozvoj, služby.

Cílovými skupinami projektu TC Zlínského kraje:









Krajský úřad Zlínského kraje
organizace zřizované Zlínským krajem – jako uživatelé služeb TC,
obce s rozšířenou působností se sídlem ve Zlínském kraji, jako potenciální partneři projektu a zároveň jako
uživatelé služeb poskytovaných TC,
obce I. a II. stupně jako uživatelé služeb poskytovaných TC,
organizace zřizované obcemi Zlínského kraje - jako uživatelé služeb TC
občané
centrální orgány
složky integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, včetně krizových štábů obcí a operačních
středisek řídících zásahy krizových složek na území kraje, dále jen složky IZS.

Dopady
Vytvoření, provoz a údržba infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů,
jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd.

5.1.1.14.4 PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI E-GOV

Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

nejsou
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5.1.2 SUMÁRNĚ ZA VŠECHNY KRAJE
Výsledky zkoumání v jednotlivých krajích jsou zde zpracovány sumárně za všechny kraje.
Jednotlivé grafy vyjadřují zaměření grafu a rozdělení aktuálního stavu. Celek je vztažen ke všem 14-ti krajům
včetně hl. města Prahy.
Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání podpory
ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací nesouměřitelná s ostatními
kraji.

účast v projektech
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Kapitola: ZprávaChyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

projektů v kraji
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Zpráva – část 2
k projektu
„Analýza stávající situace zavádění e-GOV v územní veřejné správě“

vypracovaná pro:

Asociace krajů České republiky

Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o.
Sestavil: Houžvička
V Praze dne 23.11.2012

…………………………………………
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2

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Tato část zprávy se zabývá problematikou:




Kvalitativního porovnání
Kvantitativního porovnání
Identifikací technické a technologické specifikace

V části 5.1 se zabýváme problematikou kvalitativního a kvantitativního porovnání projektů e-Gov.
V části 5.2 se zabýváme problematikou identifikace technické a technologické specifikace.
Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání
podpory ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací
nesouměřitelná s ostatními kraji.

2.1

KVALITATIVNÍ POROVNÁNÍ

Definice kvality/jakosti
Pojem jakost lze vyjádřit mnoha různými definicemi. Někdo chápe jakost jako vyhovění všem požadavkům a
přáním zákazníka, jiný zase jako výrobek nebo službu bez vady, další člověk jako moderní výrobek s mnoha novými
funkcemi a atraktivním designem.
Asi nejužívanější definice byly a jsou podle norem ISO řady 9000. Podle v současné době platné normy ČSN EN ISO
9000:2000 je jakost, jejímž synonymem v českém jazyce je slovo kvalita, definována jako stupeň splnění požadavků
souborem inherentních znaků. K této definici jsou v uvedené normě i dvě poznámky. První vysvětluje možnost
rozvoje tohoto pojmu s přívlastky, jako například špatná, dobrá nebo vynikající, a v druhé poznámce je vysvětleno
slovo "inherentní" jako protiklad slova "přiřazený" znamenající existující v něčem, zejména jako trvalý znak.
Za inherentní znaky jsou považovány vnitřní vlastnosti objektu kvality (produktu, procesu, zdroje, systému), které
mu existenčně patří. Tyto, častěji označované jako „znaky jakosti“, můžeme členit na znaky měřitelné a atributy.
Atributy nelze popsat číselnou hodnotou, nicméně mohou být pro spokojenost zákazníků rozhodující
(např. příjemný design, přirozené ovládání SW apod.).
Měření kvality






Vlastními silami a dle vlastních metodik
Prostřednictvím prohlášení dodavatele
Prostřednictvím testů prováděných dodavatelem
Prostřednictvím k tomu akreditovanému subjektu (3-tí stranou)

V současné době nelze z poskytnutých podkladů reálně změřit a porovnat kvalitu projektů e-Gov jak v krajích, tak
mezi jednotlivými kraji.
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Kapitola: Manažerské shrnutí

Záleží na úřadu, jakým způsobem měří kvalitu realizovaných projektů. V zásadě jsou možné následující přístupy:

Na základě zkoumání provedeného v bodě 5.2 této zprávy konstatujeme že:








Jsou stanoveny požadavky na výkonnost
Jsou stanoveny požadavky na dostupnost
Jsou stanoveny požadavky na zálohování
Jsou stanoveny požadavky na obnovu po poruše/výpadku
Jsou stanoveny požadavky redundanci
Jsou stanoveny požadavky na napájení
Jsou obvykle stanoveny požadavky na bezpečnost a síťovou infrastrukturu

Tyto požadavky ukazují na to, že poptávané/realizované řešení má předpoklady být řešením vysoce
jakostním/kvalitním. Stupeň splnění požadavků jednotlivých krajů na základě poskytnutých informací nelze
stanovit.

2.2

KVANTITATIVNÍ POROVNÁNÍ

V současné době jde o odhady přínosů pro jednotlivé vrcholy hexagonu Smart Administration. Na základě
poskytnutých dat konstatujeme:




Je nezbytné sbírat definovaná data za provozu po delší časové období, typicky jeden rok
Je vhodné stanovit druhy a způsoby sběru těchto dat pro všechny zainteresované subjekty stejně
Je vhodné používat základní hodnoty a hodnoty přepočítávané nebo kumulované používat co nejméně –
v odůvodněných případech

Z poskytnutých dat vyplývá, že všechny zkoumané kraje, kromě hl. města Prahy, se zapojily do výzvy IOP 08.
Většina zapojených krajů řeší tuto výzvy v plném rozsahu problematiky.
Celkové odhadované náklady na pořízení relevantních částí za všechny kraje (kromě hl. města Prahy), které se
účastní této výzvy, jsou přibližně 2 miliardy Kč včetně DPH.
Celkové odhadované náklady na provoz po dobu udržitelnosti, za kraje (kromě hl. města Prahy), které tyto
informace poskytly, jsou přibližně 730 milionů Kč včetně DPH.

2.3

SHRNUTÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ IDENTIFIKACE

V době zpracování tohoto dokumentu bylo možné porovnávat pouze předpokládanou technickou a technologickou
úroveň jednotlivých projektů, protože převážná část projektů se nachází ve stádiu výběrových řízení a přípravy
k realizaci.






Technologie se orientují na virtualizaci
Disková úložiště se orientují na rychlost a snadnou rozšiřitelnost
Technický důraz je kladen na vyspělost technologií
Velký důraz je kladen na zálohování, obnovu, dostupnost, geografické oddělení jednotlivých center
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Kapitola: Manažerské shrnutí

Na základě poskytnutých dat konstatujeme že:

3

POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY

e-Gov – e-Government - 691/2011 Usnesení vlády České republiky o přistoupení k mezinárodní iniciativě Open
Government Partnership
KÚ – krajský úřad
MHMP – magistrát hlavního města Prahy
Smart Administration - Usnesení vlády č. 757 ze dne 11. 7. 2007 a příloha Usnesení vlády ČR ze dne 14. 5. 2008
č. 536
TIER – označení vrstvy řešení

Kapitola: používané pojmy a zkratky

ZD – zadávací dokumentace
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4

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 3, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno b) a d) zadávací
dokumentace.
Předmětem této části plnění je:
b)
kvalitativní i kvantitativní porovnání jejich efektivity z hlediska finančního a z hlediska celkového
posouzení v duchu principů Smart administration, porovnání využití příslušného zavedeného opatření a dopady
jeho využití v praxi příslušného kraje,
d)
podrobná identifikace technické a technologické specifikace nebo využívaných IT systémů, které jsou na
jednotlivých krajích v souvislosti se zaváděním e-GOV využívány nebo předpokládány,

4.1

PŘEDANÉ DOKUMENTY

Předanými dokumenty jsou pro tuto část informace sebrané pomocí dotazníku realizovaného formou MS Excel a
dokumenty poskytnuté jednotlivými úřady.
Všechny obdržené dotazníky jsou k dispozici na přiloženém DVD. Seznam dokumentů je uveden dále.

Dotazníky

Kapitola: Předmět plnění

analyza_Zlinsky_kraj_bez_skoleni.xlsx
Hradec_seznam projektů.xlsx
Jihomoravský_seznam proj..xlsx
karlovarsky_kraj.msg
karlovarsky_kraj.xlsx
Kopie - Vyzva_08_Náklady na projekty-KHK.xlsx
kralovehradecky_seznam projektů.xlsx
Liberec_seznam projektů.xlsx
MHMP_v1.xls
moravskoslezský_seznam projektů.xlsx
Olomoucký_seznam projektů.xlsx
Pardubicky_seznam proj..xlsx
plzensky_kraj.xlsx
plzensky_kraj_pecenkova.msg
Středočeský_seznam projektů.xls
Vysočina_seznam projektu.xlsx
Zlinsky_kraj_bez_skoleni.xlsx
Zlin_Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3.msg
Ústí_seznam projektů.xlsx
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Další informace
Jihočeský kraj
analýza.xlsx
Přehled nákladů projektu pro analýzu.xls
Jihomoravský kraj
p1_sp_ess_jmk_final.pdf
p1_sp_jmk_dw.pdf
p2_sp_ess_jmk_final.pdf
RE Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3.msg
sp_jmk_digit_final.pdf
sp_jmk_dmvs_final.pdf
sp_jmk_dw_final.pdf
sp_jmk_ess_final.pdf
sp_jmk_souhrn.pdf
sp_jmk_tc_final.pdf
sp_jmk_viu_final.pdf
strategie_egovernmentu_jmk.pdf
Karlovarský kraj
Priloha1_ESS.pdf
Priloha2_DMVS.pdf
Priloha3_digitalizace_ukladani_dat.pdf
Priloha4_VIKU.pdf
Priloha5_DS_MIS_NBI.pdf
Priloha6_TCK.pdf
Provozní výdaje - skutečné 3v1.xlsx
Strategie_eGovernmentu_Karlovarskeho_kraje.pdf
karlovarsky_kraj\pripominky
zprava _e_f_g_v1_kulda.docx
Královéhradecký kraj
Přístup do systému Benefit
IOP_integrace.pdf
IOP_TCK_SSL.pdf
IOP_datove_sklady.pdf
IOP_digitalizace.pdf
Vyzva_08_Náklady na projekty-KHK.xlsx
IOP_digitalni_mapa.pdf

Kapitola: Předmět plnění

kralovehradecky\pripominky
zprava _e_f_g_v1-KHK.docx
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Liberecký kraj
harmonogram..uprava.xls
P1_Analýza nákladů a přínosů e-Gov LK.doc
P1_Studie proveditelnosti pro projekt elektronická spisová služba LK.doc
P1_Studie_proveditelnosti_DW_LK_finál.doc
P1_Studie_proveditelnosti_LK_Digitalizace_a_ukladani.doc
P1_Studie_proveditelnosti_souhrn.doc
P1_Studie_proveditelnosti_VIU_LK.doc
P7_strategie_egovernmentu_LK.doc
Příloha_DW_Analyza_regionálního_dopadu_LK.doc
Rozpočet_LK.xls
Studie_proveditelnosti_DMVS_SP_III_2010_09_21_final.doc
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský_ceny 26_09_2012.docx
Studie proveditelnosti pro projekt ESS MSK.PDF
Analýza eGov, Školení Smart administration 17_08_2012
Strategie e-Govrnmet služeb v MSK odkaz: http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/zip/Strategie_eG_sluzeb_v4_final.pdf
Studie proveditelnosti MSK (II. – VI. část výzvy) odkaz: http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/zip/eMSK_studie_2_01_final.pdf
Olomoucký kraj
priloha-c1-studie-proveditelnosti-datovy-sklad-olomouckeho-kraje.pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-digitalizace-a-ukladani.pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-digitalni-mapa-verejne-spravy.pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-technologicke-centrum-a-elektronicka-spisova-sluzba.pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-vnitrni-integrace-uradu-a-integrace-s-isvs-olomouckeho-kraje.pdf
RE Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3.msg
rozvoj-informacni-spolecnost-iok-v1-2-1.pdf
strategie-implementace-egovernmentu-verze1-2-final.pdf

Kapitola: Předmět plnění

Pardubický kraj
Přístup do systému Benefit
FW Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3.msg
Fwd Dokumentace.msg
Fwd FW Dokumentace.msg
Fwd Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci z výzvy 08.msg
IOP - Datové sklady - Źádost o dotaci.pdf
IOP - Digitalizace a ukládání - Žádost o dotaci.pdf
IOP - Integrace - Žádost o dotaci.pdf
IOP - TC - Žádost o dotaci.pdf
IOP_SSL.pdf
STUDIE_DIGIT.pdf
STUDIE_DWH.pdf
STUDIE_INT.pdf
STUDIE_RDS-PK_SP_final.pdf
STUDIE_TCK.pdf
Pardubicky_kraj\pripominky
Statistika.docx
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Statistika_e_Gov.xlsx
E-larning-Rentel-2010-2012.xls
Plzeňský kraj
1004102120104082927.pdf
1004102120104082958.pdf
1004102110224152636.pdf
1004102110224152648.pdf

1005205110223153735.pdf
1005205110223154149.pdf
1005205110223153026.pdf
1005205110223153613.pdf

Hl. m. Praha
2009_inv.xls 2011_bv.xls 2012_inv.xls
2010_bv.xls 2011_inv.xls
2009_bv.xls 2010_inv.xls 2012_bv.xls
Středočeský kraj
grafy_b+Stredocesky.xls
Relsie-Stredocesky.xls

Kapitola: Předmět plnění

Ústecký kraj
2011_usti_etapy.zip
ATEST_ISVS.pdf
BP_K--K.pdf
Fwd Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci z výzvy 08.msg
IK_K--K.pdf
UK_Studie-proveditelnosti-TCK.pdf
UK_TCK_Projektova_Zadost_20101021.pdf
Vstupy_2011-08-11.zip
02.01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_.pdf
02.01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_příloha č.1.doc
02.01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_příloha č.2.doc
UK_TCK_Projektova_Zadost_20101021.pdf
P01_Studie proveditelnosti_koÜilka.pdf
UK_Studie-proveditelnosti-TCK.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_100920_V15.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_PA-Organizace-KU.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_PB-Obce-UK.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_100920_V11.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_PA-Dotaznik_100920_V11.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_100920_V14.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_PA-Dotaznik_100920_V14.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Digitalizace-Ukladani_110215_V22.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_100920_V11.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_PA-PorovnßnÝ IDM_100920.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_110215_V17.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PA-Architektura_100920_V16.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PB-Rozvadece_100920_V16.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PC-Podrobny-Rozpocet_100816_V15.pdf
P03_ěßdnř polo×kovř rozpoŔet_koÜilka.pdf
UK_Studie-TCK_P02-Polozkovy-Rozpocet_109030_V20.pdf
P07_E-Government strategie kraje_koÜilka.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_110215_V14.pdf
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UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PB-Dotaznik-ORP_1006.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PC-Dotaznik-UK_10051.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PD-IK_KUUK.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PE-BP_KUUK.pdf
Kraje - kritÚrium 4_Zp_vřdaje.pdf
Kraje - kritÚrium 4_Zp_vřdaje.xlsx
P09_Tabulka zp¨sobilřch vřdaj¨_koÜilka.pdf
DIGITALIZACE a UKLADANI.docx
DMVS_UAP.doc
DMVS_UKM.doc
ESS.doc
INTEGRACE.doc
P07_E-Government strategie kraje_košilka.doc
Podminky_pro_pripojeni_agendovych_informacnich_systemu_do_ISZR_1.0.pdf
TCK.doc
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_110215_V14.doc
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PB-Dotaznik-ORP_100621.xlsx
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PC-Dotaznik-UK_100510.xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Digitalizace-Ukladani_110215_V22.docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_100920_V11.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_PA-Porovnání IDM_100920_V11.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_100920_V14.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_PA-Dotaznik_100920_V14.xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_100920_V11.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_PA-Dotaznik_100920_V11.xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_100920_V15.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_110215_V17.docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PA-Architektura_100920_V16.docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PB-Rozvadece_100920_V16.docx

Kapitola: Předmět plnění

Vysočina
Analyza.zip
Digitalizace.zip
DMVS-Vysocina-Podklady.zip
dotace_it_prisp_edotace_2kolo.zip
eGovernment strategie Vysočina v1.0.doc
ICT2010_edotace.zip
Integrace.zip
IOP_strategie_v5.doc
IvT2011.Narodni_CSIRT.pdf
KIKV.zip
Metodika.zip
Podklady_19_04.zip
Podklady_Vysocina.zip
projekty.zip
Provozní_rad_TCK_Vysocina_v3.pdf
Smlouva_Vysocina_KN.TIF
SP_Digitalizace_v1.02.pdf
SP_DMVS_final.pdf
SP_DWH_v5.pdf
SP_Integrace_final.pdf
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SP_TCK_v4.0.pdf
SP_TC_Vysočina_v3_2.pdf
Standard.zip
TCK+ROW.zip
Technologické centrum Kraje Vysočina.pdf
zaver_zprava.zfo
ZD_ROW_ver2.pdf
ZD_TCK_ver9.pdf
ZK-01-2010-XX.doc
Zyq7ZzGN.htm.part.htm
vysocina\pripominky
zprava _e_f_g_v1.docx

Kapitola: Předmět plnění

Zlínský kraj
01-el-spisova-sluzba---p1--min-pozadavky-na-hostovanou.doc
01-el-spisova-sluzba---p2--hodnotici-kriteria.doc
01-el-spisova-sluzba---p3--vysledky-dotaz--setreni.doc
01-el-spisova-sluzba---p4--sla.doc
01-el-spisova-sluzba---sp.doc
02-digi-mapa-verejne-spr----sp.docx
03-digitalizace-a-ukladani-dat--sp.doc
03-digitalizace-a-ukladani-dat--vyber-z-regionalnich-zdroju.doc
04-vnitrni-integrace-uradu---analyza-asvcuai.doc
04-vnitrni-integrace-uradu---sp.doc
05-datove-sklady---analyza-regionalniho-dopadu.doc
05-datove-sklady---studie-proveditelnosti-dw-zk.docx
06-zrizeni-technolog-centra---sp-infrastruktura.doc
06-zrizeni-technolog-centra---tech-dokumentace-projekt-komuni-unfrastrutkury-zk-hlavni-dokument-111.docx
06-zrizeni-technolog-centra--sp-a-technologicke-centrum-zk.doc
strategie-egovernmentu-zk---dotazniky-orp.xls
strategie-egovernmentu-zk---p1-analyza-egov-sluzeb-ve-zk.doc
strategie-egovernmentu-zk.doc
studie-proveditelnosti-souhrn.doc
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5

ZPRÁVA

5.1

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ POROVNÁNÍ

V této části posouzení se jedná o tyto směry zaměření kvalitativního posouzení:
a)
b)
c)
d)

efektivita z finančního hlediska,
z hlediska Smart Administration
z hlediska využití zavedeného opatření
z hlediska využití v kraji

Finanční efektivita v oblasti kvalitativního posouzení (Fq) je založena na reálné potřebě množství financí na
provoz po dobu udržitelnosti (Fu), počtu servisních zásahů neplacených (Zn), počtu servisních zásahů placených
(Zp) a součtu cen za tyto placené servisní zásahy (Sz). Tuto efektivitu počítáme jako Fq =

. Tento výpočet

platí pro situaci kdy Zn + Zp je větší než 0. Pokud je tento součet právě 0, jedná se o maximální efektivitu, která
je v praxi označována spíše za anomálii.
Dále se v této části posouzení jedná o tyto směry zaměření kvantitativního posouzení:
a)
b)
c)
d)

z finančního hlediska,
z hlediska Smart Administration
z hlediska využití zavedeného opatření
z hlediska využití v kraji

Finanční efektivita v oblasti kvantitativního posouzení (Fm) je založena na odhadu množství potřebných financí
(Fp) a reálné potřebě množství financí (Fr). Tuto efektivitu počítáme jako Fm =

. To znamená, že čím je podíl

nižší, tím bylo efektivněji nakupováno.
Kvalita/jakost a její měření
Definice kvality/jakosti
Pojem jakost lze vyjádřit mnoha různými definicemi. Někdo chápe jakost jako vyhovění všem požadavkům a
přáním zákazníka, jiný zase jako výrobek nebo službu bez vady, další člověk jako moderní výrobek s mnoha novými
funkcemi a atraktivním designem.

Za inherentní znaky jsou považovány vnitřní vlastnosti objektu kvality (produktu, procesu, zdroje, systému), které
mu existenčně patří. Tyto, častěji označované jako „znaky jakosti“, můžeme členit na znaky měřitelné a atributy.
Atributy nelze popsat číselnou hodnotou, nicméně mohou být pro spokojenost zákazníků rozhodující
(např. příjemný design, přirozené ovládání SW apod.).
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Kapitola: Zpráva

Asi nejužívanější definice byly a jsou podle norem ISO řady 9000. Podle v současné době platné normy ČSN EN ISO
9000:2000 je jakost, jejímž synonymem v českém jazyce je slovo kvalita, definována jako stupeň splnění požadavků
souborem inherentních znaků. K této definici jsou v uvedené normě i dvě poznámky. První vysvětluje možnost
rozvoje tohoto pojmu s přívlastky, jako například špatná, dobrá nebo vynikající, a v druhé poznámce je vysvětleno
slovo "inherentní" jako protiklad slova "přiřazený" znamenající existující v něčem, zejména jako trvalý znak.

Měření kvality
Záleží na úřadu, jakým způsobem měří kvalitu realizovaných projektů. V zásadě jsou možné následující přístupy:
Vlastními silami a dle vlastních metodik
Prostřednictvím prohlášení dodavatele
Prostřednictvím testů prováděných dodavatelem
Prostřednictvím k tomu akreditovanému subjektu (3-tí stranou)

Kapitola: Zpráva






Strana 13 z 147
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

5.1.1 JIHOČESKÝ KRAJ
5.1.1.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu F q z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují legislativu. Dále není možno v současné
době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu legislativy a v jakém rozsahu.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace
Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Kapitola: Zpráva

Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
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Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.1.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje nejsou k dispozici data, která by umožnila posoudit finanční efektivitu Fm.
Jihočeský kraj realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I. – VI., tj 6 oblastí.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah je 128 925 052,- Kč včetně DPH.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance
Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 5.2.1.1 této části zprávy.

Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
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Úředník

Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.2 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
5.1.2.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu F q z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace, tj. probíhají. Z tohoto důvodu není možno provést
zhodnocení reálného stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Z důvodu současného stavu projektu není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují
legislativu. Dále není možno v současné době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu
legislativy a v jakém rozsahu. Rozsah naplnění požadavků legislativy je třeba ověřit dle uzavřených smluv v rámci
akceptačního testování. Je třeba ověřit shodu dodávaných řešení s legislativou.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace

Kapitola: Zpráva

Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
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Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.2.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje nejsou k dispozici data, která by umožnila posoudit finanční efektivitu F m.
Jihomoravský kraj realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I. – VI., tj. 6 oblastí.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah je 158 800 000,- Kč včetně DPH. Celková částka na provoz po
dobu udržitelnosti je 77 750 000,- Kč včetně DPH.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance

Kapitola: Zpráva

Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
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Technologie
Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 5.2.1.1.1.1 této části zprávy.
Úředník
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.3 KARLOVARSKÝ KRAJ
5.1.3.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu F q z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace, tj. probíhají. Z tohoto důvodu není možno provést
zhodnocení reálného stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Z důvodu současného stavu projektu není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují
legislativu. Dále není možno v současné době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu
legislativy a v jakém rozsahu. Rozsah naplnění požadavků legislativy je třeba ověřit dle uzavřených smluv v rámci
akceptačního testování. Je třeba ověřit shodu dodávaných řešení s legislativou.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace

Kapitola: Zpráva

Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
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Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.3.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje jsou k dispozici data, která umožnila posoudit finanční efektivitu F m.
Tato finanční efektivita vychází 0,89 (při zaokrouhlení na dvě desetinná místa). Této efektivitě odpovídá úspora cca
11% oproti odhadované částce.
Karlovarský kraj realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I. – VI., tj. 6 oblastí.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah je 130 491 333,- Kč včetně DPH. Celková částka na provoz po
dobu udržitelnosti je 72 212 650,- Kč včetně DPH.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance

Kapitola: Zpráva

Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
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Technologie
Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 5.2.1.3 této části zprávy.
Úředník
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.

Strana 22 z 147
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

5.1.4 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
5.1.4.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu Fq z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace, tj. probíhají. Z tohoto důvodu není možno provést
zhodnocení reálného stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Z důvodu současného stavu projektu není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují
legislativu. Dále není možno v současné době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu
legislativy a v jakém rozsahu. Rozsah naplnění požadavků legislativy je třeba ověřit dle uzavřených smluv v rámci
akceptačního testování. Je třeba ověřit shodu dodávaných řešení s legislativou.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace

Kapitola: Zpráva

Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
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Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.4.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje nejsou k dispozici data, která by umožnila posoudit finanční efektivitu Fm.
Královéhradecký kraj realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I. – VI., tj. 6 oblastí.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah je 158 823 529,- Kč včetně DPH. Celková částka na provoz po
dobu udržitelnosti je 48 786 200,- Kč včetně DPH.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance
Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie

Úředník
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
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Kapitola: Zpráva

Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 5.2.1.4 této části zprávy.

Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.5 LIBERECKÝ KRAJ
5.1.5.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu F q z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace, tj. probíhají. Z tohoto důvodu není možno provést
zhodnocení reálného stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Z důvodu současného stavu projektu není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují
legislativu. Dále není možno v současné době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu
legislativy a v jakém rozsahu. Rozsah naplnění požadavků legislativy je třeba ověřit dle uzavřených smluv v rámci
akceptačního testování. Je třeba ověřit shodu dodávaných řešení s legislativou.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace

Kapitola: Zpráva

Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
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Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.5.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje nejsou k dispozici data, která by umožnila posoudit finanční efektivitu F m.
Liberecký kraj realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I. – VI., tj. 6 oblastí.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah je 158 795 680,- Kč včetně DPH. Celková částka na provoz po
dobu udržitelnosti je 81 625 000,- Kč včetně DPH.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance
Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie

Úředník
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
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Kapitola: Zpráva

Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 5.2.1.5 této části zprávy.

Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
5.1.6.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu F q z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace, tj. probíhají. Z tohoto důvodu není možno provést
zhodnocení reálného stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Z důvodu současného stavu projektu není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují
legislativu. Dále není možno v současné době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu
legislativy a v jakém rozsahu. Rozsah naplnění požadavků legislativy je třeba ověřit dle uzavřených smluv v rámci
akceptačního testování. Je třeba ověřit shodu dodávaných řešení s legislativou.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace

Kapitola: Zpráva

Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
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Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.6.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje nejsou k dispozici data, která by umožnila posoudit finanční efektivitu F m.
Moravskoslezský kraj realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I. – VI., tj. 6 oblastí.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah je 154 323 500,- Kč včetně DPH. Celkovou částku na provoz po
dobu udržitelnosti není možno z poskytnutých dat určit. V poskytnutých datech je uvedena částka na dobu
udržitelnosti pro část I. Výzvy 08 a to ve výši 2 125 040,- Kč včetně DPH.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance
Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie

Úředník
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
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Kapitola: Zpráva

Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 5.2.1.6 této části zprávy.

Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.7 OLOMOUCKÝ KRAJ
5.1.7.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu Fq z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace, tj. probíhají. Z tohoto důvodu není možno provést
zhodnocení reálného stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Z důvodu současného stavu projektu není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují
legislativu. Dále není možno v současné době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu
legislativy a v jakém rozsahu. Rozsah naplnění požadavků legislativy je třeba ověřit dle uzavřených smluv v rámci
akceptačního testování. Je třeba ověřit shodu dodávaných řešení s legislativou.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace

Kapitola: Zpráva

Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
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Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.7.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje nejsou k dispozici data, která by umožnila posoudit finanční efektivitu Fm.
Olomoucký kraj realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I. – VI., tj. 6 oblastí.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah je 174 125 000,- Kč včetně DPH. Celková částka na provoz po
dobu udržitelnosti projektu je uvedena ve výši 84 400 000,- Kč včetně DPH.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance
Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie

Úředník
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
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Kapitola: Zpráva

Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 5.2.1.7 této části zprávy.

Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.8 PARDUBICKÝ KRAJ
5.1.8.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu Fq z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace, tj. probíhají. Z tohoto důvodu není možno provést
zhodnocení reálného stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Z důvodu současného stavu projektu není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují
legislativu. Dále není možno v současné době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu
legislativy a v jakém rozsahu. Rozsah naplnění požadavků legislativy je třeba ověřit dle uzavřených smluv v rámci
akceptačního testování. Je třeba ověřit shodu dodávaných řešení s legislativou.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace

Kapitola: Zpráva

Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
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Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.8.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje nejsou k dispozici data, která by umožnila posoudit finanční efektivitu F m.
Pardubický kraj realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I., III., IV., V., VI., tj. 5 oblastí. Dle poskytnuté dokumentace
nerealizuje oblast č. II., tj. Digitální mapa veřejné správy.
Dále pardubický kraj realizuje projekt „Regionální datová síť Pardubického kraje (RDS PK)“ dle IOP 08.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah je 177 252 583,- Kč včetně DPH. Celková částka na provoz po
dobu udržitelnosti projektu je uvedena ve výši 44 287 100,- Kč včetně DPH.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance
Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.

Kapitola: Zpráva

Technologie
Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 5.2.1.8 této části zprávy.
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Úředník
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.9 PLZEŇSKÝ KRAJ
5.1.9.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu Fq z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace, tj. probíhají. Z tohoto důvodu není možno provést
zhodnocení reálného stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Jednotlivé projekty jsou navrženy a soutěženy tak, aby byly v souladu s relevantní platnou legislativou. U projektů,
kde je to relevantní, obsahují veřejné zakázky závazek dodavatelů na zajištění legislativních update minimálně po
dobu udržitelnosti projektu.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace
Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Kapitola: Zpráva

Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
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Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.9.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje nejsou k dispozici data, která by umožnila posoudit finanční efektivitu F m.
Plzeňský kraj realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I. - VI., tj. 6 oblastí.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah je 196 866 000,- Kč včetně DPH. Celková částka na provoz po
dobu udržitelnosti projektu je uvedena ve výši 93 050 200,- Kč včetně DPH.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance
Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie

Úředník
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
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Kapitola: Zpráva

Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 5.2.1.9 této části zprávy.

Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.10 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání podpory
ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací nesouměřitelná s ostatními
kraji.

5.1.10.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu F q z důvodu poskytnutého setu vstupních
dat.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace, tj. probíhají. Z tohoto důvodu není možno provést
zhodnocení reálného stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Z důvodu současného stavu projektu není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují
legislativu. Dále není možno v současné době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu
legislativy a v jakém rozsahu. Rozsah naplnění požadavků legislativy je třeba ověřit dle uzavřených smluv v rámci
akceptačního testování. Je třeba ověřit shodu dodávaných řešení s legislativou.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Vzhledem poskytnutým informacím nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník

Organizace
Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
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Kapitola: Zpráva

Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.

Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v Praze
Realizované projekty jsou zaměřeny na subjekty hl.m. Prahy (Magistrát hl.m.Prahy, úřady městských částí Prahy 1 –
57 a městské organizace hl.m.Prahy) v souladu s podmínkami pro příjemce dotace. Vyhodnocení kvality těchto
projektů z tohoto pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude
možno zkoumat reálná data.

5.1.10.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje nejsou k dispozici data, která by umožnila posoudit finanční efektivitu F m.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance
Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Pro podrobnou identifikaci technické a technologické specifikace nebyly k dispozici potřebné informace.

Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
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Kapitola: Zpráva

Úředník

Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v Praze
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.11 STŘEDOČESKÝ KRAJ
5.1.11.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu F q z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace, tj. probíhají. Z tohoto důvodu není možno provést
zhodnocení reálného stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Z důvodu současného stavu projektu není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují
legislativu. Dále není možno v současné době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu
legislativy a v jakém rozsahu. Rozsah naplnění požadavků legislativy je třeba ověřit dle uzavřených smluv v rámci
akceptačního testování. Je třeba ověřit shodu dodávaných řešení s legislativou.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace

Kapitola: Zpráva

Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
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Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.11.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje jsou k dispozici data, která umožnila posoudit finanční efektivitu F m pro části,
které jsou již v realizaci.
Tato finanční efektivita vychází 0,84 (při zaokrouhlení na dvě desetinná místa). Této efektivitě odpovídá úspora cca
16% oproti odhadované částce.
Středočeský kraj realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I. - VI., tj. 6 oblastí.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah 176 415 049,- Kč včetně DPH. Celková částka na provoz po dobu
udržitelnosti projektu je uvedena ve výši 55 035 480,- Kč včetně DPH.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance

Kapitola: Zpráva

Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 0 této části zprávy.
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Úředník
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.12 ÚSTECKÝ KRAJ
5.1.12.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu F q z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace, tj. probíhají. Z tohoto důvodu není možno provést
zhodnocení reálného stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Z důvodu současného stavu projektu není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují
legislativu. Dále není možno v současné době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu
legislativy a v jakém rozsahu. Rozsah naplnění požadavků legislativy je třeba ověřit dle uzavřených smluv v rámci
akceptačního testování. Je třeba ověřit shodu dodávaných řešení s legislativou.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace

Kapitola: Zpráva

Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
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Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.12.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje nejsou k dispozici data, která by umožnila posoudit finanční efektivitu F m.
Ústecký kraj realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I. – IV. a VI., tj. 5 oblastí. Nerealizuje oblast č. V. – Datové sklady.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah je 156 925 000,- Kč včetně DPH. Celková částka na provoz po
dobu udržitelnosti projektu je vyčíslena ve výši 26 022 000,- Kč včetně DPH.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance
Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie

Úředník
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
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Kapitola: Zpráva

Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 5.2.1.12 této části zprávy.

Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.13 VYSOČINA (KRAJ VYSOČ INA)
5.1.13.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu F q z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují legislativu. Dále není možno v současné
době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu legislativy a v jakém rozsahu.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace
Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Kapitola: Zpráva

Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
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Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.13.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje nejsou k dispozici data, která by umožnila posoudit finanční efektivitu F m.
Kraj Vysočina realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I. – VI., tj 6 oblastí.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah je 150 550 073,- Kč včetně DPH. Celková částka na provoz po
dobu udržitelnosti projektu je vyčíslena ve výši 45 886 379,- Kč včetně DPH.
Kraj vysočina realizuje další projekty v oblasti e-Gov.
Jsou to následující projekty kde zdrojem financování je Interreg 4C:




OSEPA
DE-LAN
eCitizenII

Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.

Kapitola: Zpráva

Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance
Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
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Technologie
Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 5.2.1.13 této části zprávy.
Úředník
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.14 ZLÍNSKÝ KRAJ
5.1.14.1 KVALITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
V současné době není možno posoudit tuto kvalitativní finanční efektivitu F q z důvodu stavu projektu.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu kvality, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Není ověřeno v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jednotlivé projekty naplňují legislativu. Dále není možno v současné
době ověřit, jak dynamicky mohou jednotlivé systémy reagovat na změnu legislativy a v jakém rozsahu.
Občan
Kvalitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Okrajovou podmínkou tohoto zkoumání je sběr dat, která budou
vypovídat o kladech/záporech z pohledu občana.
Finance
Finance z pohledu SA a kvalitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie
Požadavky na technologie v rámci projektů jsou ve shodě se současnými trendy a požadavky na kvalitu. Je zde
kladen důraz na redundanci a virtualizaci. Vzhledem ke stavu projektů nelze vyhodnotit reálnou kvalitu řešení.
Úředník
Kvalitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data. Toto zkoumání by mělo být provedeno společně s posouzením
úrovně a efektivity nastaveného procesního řízení.
Organizace
Kvalitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu podřízených nebo zřízených organizací bude možno reálně
posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Kapitola: Zpráva

Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
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Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení kvality těchto projektů z pohledu bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

5.1.14.2 KVANTITATIVNÍ POSOUZENÍ
Finanční hledisko
Kvantitativní posouzení projektů e-Gov je založeno na počtu realizovaných oblastí v rámci těchto projektů a jejich
finanční náročnosti. U tohoto kraje nejsou k dispozici data, která by umožnila posoudit finanční efektivitu F m.
Jihočeský kraj realizuje výzvu IOP 08 v rozsahu částí I. – VI., tj 6 oblastí.
Celková částka odhadovaná na definovaný rozsah je 158 800 000,- Kč včetně DPH. Celková částka na provoz po
dobu udržitelnosti projektu je vyčíslena ve výši 95 205 174,- Kč včetně DPH.
Hledisko Smart Administration
Jednotlivé vrcholy SA a jejich naplňování jsou hodnoceny na základě dostupných dat a stavu jednotlivých projektů.
Tyto projekty jsou v současné době ve stavu realizace. Z tohoto důvodu není možno provést zhodnocení reálného
stavu, které by lépe vypovídalo o jednotlivých kritériích (vrcholech).
Legislativa
Uvedené projekty naplňují konkrétní požadavky SA zejména pak projektem elektronické spisové služby a vnitřní
integrací úřadu. Kvantitativní hledisko bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého provozu,
kde bude možno zkoumat reálná data.
Občan
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu dostupnosti a rychlosti služeb pro občany.
Kvantitativní přínos projektů z pohledu občana bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Finance
Finance z pohledu SA a kvantitativního hlediska jsou zpracovány v části Finanční hledisko.
Technologie

Úředník
Realizované projekty odhadují přínosy z pohledu efektivity a provázanosti služeb z pohledu úředníka.
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Kapitola: Zpráva

Technologie, jejich druhy a použití jsou popsány v kapitole 5.2.1.14 této části zprávy.

Kvantitativní přínos projektů z pohledu úředníka bude možno reálně posoudit až po nejméně jednom roku ostrého
provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Organizace
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Kvantitativní vyhodnocení přínosů projektů z pohledu těchto organizací bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.
Využití zavedených opatření
Toto hledisko není vyhodnotitelné na základě poskytnutých dat.
Využití v kraji
Realizované projekty, v rámci podmínek pro příjemce dotace, jsou zaměřeny na podřízené organizace (včetně
zřizovaných) a na integraci s nadřízenými IS/organizacemi.
Vyhodnocení přínosů projektů z pohledu využití realizovaných projektů v kraji bude možno reálně posoudit až po
nejméně jednom roku ostrého provozu, kde bude možno zkoumat reálná data.

Doporučení

Kapitola: Zpráva

Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.
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5.1.15 SUMÁRNĚ ZA VŠECHNY KRAJE
Na základě poskytnutých dat byly do sumárního zpracování zahrnuty následující kraje:














Jihočeský Kraj
Jihomoravský Kraj
Karlovarský Kraj
Královéhradecký Kraj
Liberecký Kraj
Moravskoslezský Kraj
Olomoucký Kraj
Pardubický Kraj
Plzeňský Kraj
Středočeský Kraj
Ústecký Kraj
Vysočina (Kraj Vysočina)
Zlínský Kraj

Tento vzorek je brán jako základ pro další analýzy a zjištění. Hlavní město Praha většinu projektů financuje
z vlastních zdrojů.

Kapitola: Zpráva

Ze získaných dat byly zjištěný následující informace, které jsou zde prezentovány formou grafů.
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Následující graf nám říká, v kolika výzvách IOP byl který kraj aktivní.

výzvy IOP
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Vysočina (Kraj…
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Plzeňský Kraj

Pardubický Kraj

Olomoucký Kraj

Moravskoslezský …

Liberecký Kraj
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Jihomoravský Kraj

Jihočeský Kraj

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Královéhradecký…

výzvy IOP

Následující graf nám říká, v kolika výzvách OPLZZ byl který kraj aktivní.

OPLZZ (MVČR)

Kapitola: Zpráva
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Královéhradecký…

OPLZZ (MVČR)
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Následující graf nám říká, v kolika projektech Interreg 4C byl který kraj aktivní.

Interreg 4C
Zlínský Kraj

Vysočina (Kraj…

Ústecký Kraj
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3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Královéhradecký…

Interreg 4C

Následující graf nám říká, v jakých operačních programech se účastní hl. město Praha.

OP pro Prahu
1
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Část I. Výzvy -Elektronická spisová služba
Část II. Výzvy - Digitální mapa veřejné správy
Část III. výzvy - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. výzvy - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. Výzvy - Zřízení technologického centra na úrovní kraj (TCK)
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Kapitola: Zpráva

Z uvedených dat vyplývá, že nejvíce aktivní byly kraje ve výzvách IOP. Nejčastěji kraje reagovaly na výzvu IOP 08,
která řešila následující oblasti:

Celkové odhadované náklady na pořízení relevantních částí za všechny kraje, které se účastní této výzvy, jsou
přibližně 2 miliardy Kč včetně DPH.
Celkové odhadované náklady na provoz po dobu udržitelnosti, za kraje, které tyto informace poskytly, jsou
přibližně 730 milionů Kč včetně DPH.
Následující graf nám říká, kolik krajů z celkového počtu 13 (mimo hl. m. Praha), provádí jednotlivé části výzvy
IOP08.

Část I. Výzvy -Elektronická
spisová služba

14

12

Část II. Výzvy - Digitální mapa
veřejné správy

10
Část III. výzvy - Digitalizace a
ukládání dat

8

Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace
úřadu a integrace s ISVS

6

4

Část V. výzvy - Datové sklady,
manažerské informační systémy
a nástroje Business Intelligence

2

0
neprovádí
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provádí

Část VI. Výzvy - Zřízení
technologického centra na
úrovní kraj (TCK)
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Následující graf nám zobrazuje výši investic do IOP08 v jednotlivých krajích.

Investice IOP08
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Kde procentuální přehled tohoto rozdělení nám zobrazuje následující graf.
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Kapitola: Zpráva

Zlínský Kraj
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Následující graf nám zobrazuje výši provozních nákladů po dobu udržitelnosti pro IOP08 v jednotlivých krajích.

udržitelnost IOP08
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Následující graf nám představuje komplexní pohled na odhadované investice a provoz po dobu udržitelnosti pro
IOP08 v jednotlivých krajích.
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5.2

IDENTIFIKACE TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ SPECIFIKACE

Obsahem této kapitoly je popis technické a technologické specifikace projektů, které jsou na jednotlivých krajích v
souvislosti se zaváděním e-GOV využívány nebo předpokládány.

5.2.1 JEDNOTLIVÉ KRAJSKÉ ÚŘADY
U každého krajského úřadu jsou uvedeny získané informace identifikující technickou a technologickou specifikaci
projeků z předané dokumentace (studie proveditelnosti jednotlivých projektů) .
Jednotlivé krajské úřady jsou reprezentovány názvem kraje a řazeny v abecedním pořadí.

5.2.1.1 JIHOČESKÝ KRAJ
5.2.1.1.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM JIHOČESKÉHO KRAJE
TC K je umístěno ve dvou lokalitách v Českých Budějovicích, v budovách Krajského úřadu na adresách:



Hlavní datové centrum: U Zimního stadionu 1952/2
Záložní datové centrum: Boženy Němcové 49/3

5.2.1.1.1.1 SERVEROVÁ INFRASTRUKTURA

5.2.1.1.1.1.1 PRO KAŽDOU LOKALITU:


Pět dvou soketových blade serverů osazených minimálně šestijádrovými procesory, minimálně 64
GB RAM, 2x 72GB interní HDD a síťovým adaptérem se dvěma 10GbE porty. Čtyři (4) z těchto
serverů budou použity pro virtualizaci a jeden (1) jako fyzický server pro provoz DB
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Úkolem serverové infrastruktury je zajistit potřebný výpočetní výkon jednotlivým aplikacím, které budou
provozovány v rámci technologického centra. Serverová infrastruktura TC K musí být vysoce spolehlivá, otevřená,
škálovatelná, maximálně optimalizovaná pro virtualizaci a musí umožňovat flexibilní a jednoduchý provoz
jednotlivých aplikací.






1x Blade chassis
Pozice pro větráky v Blade chassis musí být plně osazeny
Pozice pro zdroje napájení v Blade chassis musí být plně osazeny
Všechny komunikační jednotky v Blade chassis nutné pro připojení do LAN a SAN musí být
osazeny redundantně (N+1)

5.2.1.1.1.1.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:



















Je požadováno nasazení dvou identických řešení v obou datových centrech (v každém centru
jedno)
Integrovaný výpočetní systém založený na blade architektuře s centralizovanou správou. Blade
šasi musí podporovat min. 8 fyzických blade serverů, musí být osazeno dvojicí interních
komunikačních modulů zajišťujících redundantní připojení jednotlivých blade serverů do
integrovaných přístupových přepínačů a skrze ně dále do LAN a SAN infrastruktury datového
centra. Celý systém musí být vysoce škálovatelný – provoz a správa až 40 blade šasi v rámci jedné
management instance.
Minimální konektivita serveru 2x10GB, rozšiřitelnost do budoucna až na 40GB
Využití technologií jako je FCoE (Fibre channel over Ethernet) a DCE (Data Center Ethernet).
Podpora standardu ANSI FC-BB-5, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE DCB.
Fyzicky redundantní infrastruktura pro Ethernet, FC a Management
Podpora stateless computingu s využitím servisních profilů, které obsahují veškerá nastavení
parametrů serverů (UUID, MAC, WWN, VLANs, QoS, adapter firmware,RAID nastavení apod.) a
poskytují abstrakci od fyzických komponent daného serveru.
Efektivní podpora virtualizace prostřednictvím implementace fyzických blade serverů
podporujících až 384GB operační paměti a s využitím virtualizovaných síťových adaptérů
podporujících dynamické vytváření virtuálních I/O adapterů typu NIC nebo HBA a zajišťujících
“viditelnost” síťového prostředí jednotlivými virtuálními servery.
Vysoká míra integrace s prostředím VMware – bezpečná komunikace integrovaného výpočetního
systému s VMware vCentrem včetně podpory aktualizace informací o nastavení celého systému a
využití technologie VN-Link, která zajišťuje migraci síťových parametrů portu virtuálního
přepínače spolu s migrací daného virtuálního serveru.
Minimálně 50 virtuálních PCIe HW rozhraní s možností redundantního provozu, dvou portové
NIC s možností definice ACL a QoS nad těmito rozhraními
Možnost definice QoS pro kontrolu vstupně/výstupních toků serveru
Integrovaný multi-role management, který spravuje jednotlivé komponenty systému - šasi,
interní komunikační moduly, integrované přístupové přepínače a jednotlivé blade servery včetně
všech jejich parametrů definovaných prostřednictvím servisních profilů a všech komponent bez
potřeby dalších licencí nebo serverů. Management rovněž umožňuje delegovat správu a
nastavení příslušných komponent integrovaného systému na různé skupiny administrátorů
(zachování provozního rozdělení rolí - server admin, SAN admin, network admin). Ověření
uživatelů přes AAA a zároveň LDAP (MS AD).
Otevřený management – management výpočetního systému musí disponovat otevřeným API pro
snadnou integraci s dalšími management systémy.
Kabeláž a propojení systémů musí být součástí řešení

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

5.2.1.1.1.2.1 PŘEDMĚT:
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5.2.1.1.1.2 DOHLEDOVÝ SYSTÉM, MONITORING INFRASTRUKTURY



Dodavatel zajistí potřebné úpravy a nastavení aktuálně používaného monitorovacího systému na
bázi open source SW Nagios pro potřeby TC K.

5.2.1.1.1.2.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:












Monitorování v režimu 24x7x365
Dohledový systém musí zajišťovat tyto základní vlastnosti:
Proaktivní identifikace oblastí potenciálních problémů
Okamžítá notifikace administrátora o vzniklém problému
Rychlá diagnostika problému
Analýza trendů
Automatické eskalace
Dohled nonstop 7x24x365
Schopnost měřit a vyhodnocovat IT systémy a aplikace
Použití vlastních agentů nebo SNMP protokolu
Možnost vývoje nových agentů (pro zařízení a aplikace)

5.2.1.1.1.3 SERVEROVÁ VIRTUALIZACE
Nabízené řešení musí rozšířit funkcionalitu stávajícího centrálního managementu realizovaného na bázi
VMware vCenter Server 5 Foundation na verzi Standard a využije ho pro správu dodaného
virtualizovaného prostředí v rámci TC K.

5.2.1.1.1.3.1 PŘEDMĚT:



Dodávka softwarových licencí pro provoz virtualizace na osmi (8) dvouprocesorových serverech
(4 servery v každé lokalitě)
upgrade VMware vCentre Server Foundation edition na Standard edition.

5.2.1.1.1.3.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:




Musí zabezpečit HA provoz OS a instalovaných aplikací pomocí jejich přenosu mezi
virtualizovanými servery v obou lokalitách
Je požadována automatická detekce výpadku OS či aplikace a automatické přenesení funkce do
druhého TC K
Je akceptován krátký výpadek služeb na nezbytně nutnou dobu (do 30 minut) po dobu přesunu.

5.2.1.1.1.4 SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA
V rámci síťové infrastruktury jsou řešeny následující oblasti:




připojení TC K ke KIVS
interní infrastruktura TC K pro IP (Ethernet)
interní infrastruktura TC K pro storage (FC)
zajištění bezpečnosti připojení k externím sítím (zejména Internet prostřednictvím KIVS nebo
jiného poskytovatele připojení k síti Internet) pomocí firewallu
implementace DMZ zejména pro běh aplikací, ke kterým budou přistupovat externí subjekty
vzdálený přístupu prostřednictvím VPN do interní části TC K zejména pro zajištění administrace

5.2.1.1.1.5 PŘIPOJENÍ TC K KE KIVS
Předmět plnění poptávky zajistí redundantní (samostatnými, v maximální míře nesouběžnými trasami)
připojení obou TC K do KIVS. Přípojným místem na straně KIVS je objekt na adrese České Budějovice,
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Lannova třída 193/26. Předmětem plnění je dodávka optických vláken a technologií nutných pro realizaci
propojení do vlastnictví Zadavatele. Služby spojené s dohledem kabelové trasy a zajištěním SLA nejsou
součástí plnění předmětu této poptávky a budou realizovány zadavatelem v jiném zadávacím řízení.
Předpokládaná přenosová rychlost na každém připojení je 1 Gbit/s.
Součástí implementace připojení do KIVS bude realizace administrativních a technických náležitostí ve
vztahu ke správci KIVS a smluvní ošetření vztahů s tím souvisejících. Zároveň bude smluvně ošetřen vztah
vzhledem k servisu a dohledu přenosové trasy TC K – KIVS.
Pokud budou v rámci dodávky připojení ke KIVS použity aktivní prvky, musí být dodány tak, aby případný
výpadek celého prvku či jeho části na jedné trase neovlivnil fungování trasy druhé.

5.2.1.1.1.5.1 PŘEDMĚT:



dodávka optických vláken a technologií nutných pro realizaci propojení obou TC s přípojným
místem na adrese České Budějovice, Lannova třída 193/26
realizace administrativních a technických náležitostí ve vztahu ke správci KIVS

5.2.1.1.1.5.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:



redundantní (samostatnými, v maximální míře nesouběžnými trasami) připojení obou TC K do
KIVS
minimální propustnost 1 GBit/s na každé trase a souvisejících aktivních a pasivních prvcích

5.2.1.1.1.6 INTERNÍ INFRASTRUKTURA TC K PRO IP (ETHERNET)
Veškerá síťová komunikace v rámci TC K bude probíhat na bázi protokolu IPv4 nad technologií Ethernet.
V obou datových centrech TC K budou umístěny identické páteřní LAN přepínače (v každém datovém
centru jeden), do kterých budou přímo připojeny jednotlivé technologické prvky (servery, storage apod.),
a to vždy dvěmi cestami. Tyto páteřní přepínače budou zařazeny jako součást jednoho virtuálního
přepínače zejména pro zjednodušení převodu provozu služeb mezi TC K a eliminaci problematiky Spanning
Tree protokolu. Vzájemné propojení obou datových center TC K bude realizováno existujícími optickými
trasami v majetku Zadavatele.
Hlavním účelem této sítě je zajistit robustní propojovací infrastrukturu, která svou redundantní topologií
podpoří dosažení parametrů vysoké dostupnosti služeb implementovaných v TC K. Implementace
páteřních přepínačů musí podporovat snadnou migraci provozu mezi oběma TC K.

5.2.1.1.1.6.1 PŘEDMĚT PRO KAŽDOU LOKALITU:



Dodávka 1ks L3 přepínač s modulární architekturou a s možností rozšiřování kapacity rozhraní
přidáváním příslušných modulů
přepínač musí obsahovat redundantní komponenty typu napájecí zdroje a větráky pro provoz
v režimu N+1







každý technologický prvek přepínače musí být připojen dvěma cestami tak aby výpadek portu na
přepínači náležící k jedné cestě neovlivnil provoz na druhé cestě
přepínač musí obsahovat dostatečný počet komunikačních portů nutných pro připojení
navrhované infrastruktury včetně připojení do KIVS a připojení ke stávající infrastruktuře KUJK
přepínače musejí být vybaveny 2 redundantními záložními zdroji.
řídící modul s integrovanými rozhraními 10GB Ethernet
volitelná podpora redundantního řídícího modulu
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5.2.1.1.1.6.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:






























minimálně 30 portů 10/100/1000Base – T na každém přepínači
minimálně 8 portů s 10GB na každém přepínači
všechny požadované budou porty line-rate
propustnost sběrnice min. 2 Tb/s, 720 Mpps IPv4 a 390Mpps IPv6
minimální kapacita interní sběrnice 80 Gb/s na slot přepínače
podpora tvorby virtuálního přepínače ze 2ks fyzických přepínačů napříč datovými centry
minimální počet 128 000 záznamů v MAC adresní tabulce
podpora VLAN (802.1q – min 4096 VLAN)
podpora MPLS a VPLS v hardware
podpora pro nezávislé směrování multicastu v režimu PIM-SSM
podpora dynamického routingu (OSPF nebo BGP,nebo EIGRP)
podpora L3 redundance (VRRP nebo HSRP)
podpora policy based routingu
podpora HW L3 ACL
podpora Spanning Tree (802.1w, 802.1s)
požadavek na plnou kompatibilitu s VTP (VLAN Trunk Protocol) a STP(spanning tree protocol)
v režimu pvst nebo rapid-pvst pro komunikaci se stávajícím Cisco přepínačem
podpora HW IPv6 routingu
podpora virtuálních routovacích instancí (např. VRF nebo Virtual Routers)
podpora technologie Multichassis EtherChannel
podpora agregace portů (LACP)
podpora klasifikace a prioritizace provozu – QoS
hierarchický QOS – podpora minimálně 2. úrovní
podpora minimálně 4 front na port
podpora In Service Software Upgrade
management přes http, SSH, SNMPv3
redundance napájecích zdrojů, uživatelsky vyměnitelné
moduly vyměnitelné za provozu
minimálně jeden volný slot pro budoucí upgrade

5.2.1.1.1.7 INTERNÍ INFRASTRUKTURA TC K PRO STORAGE (FC)
Nabízené plnění bude obsahovat realizaci SAN sítě. Tato bude tvořena dvěma minimálně 16-ti portovými
Full Fabric FC switchi v každém datovém centru TC K. Všechna propojení v rámci SAN budou redundantní.
Hlavním účelem této sítě je zajistit robustní propojovací infrastrukturu, která svou redundantní topologií
podpoří dosažení parametrů vysoké dostupnosti služeb implementovaných v TC K. Řešení musí
respektovat současný stav v IS KUJK a být připraveno na integraci (propojení) se stávající SAN
infrastrukturou. Implementace musí podporovat snadnou migraci provozu mezi oběma TC K.

5.2.1.1.1.7.1 PŘEDMĚT PRO KAŽDOU LOKALITU:



Dodávka 2 ks FC switche osazeného redundantními komunikačními jednotkami
Switch musí obsahovat redundantní komponenty typu napájecí zdroje a větráky pro provoz
v režimu N+1





Switch musí obsahovat dostatečný počet komunikačních portů nutných pro připojení navrhované
serverové infrastruktury a infrastruktury datových úložišť včetně portů pro integraci se stávajícím
IS KUJK
Fixní architektura obsahující minimálně 16 portů s podporou autodetekce přenosové rychlosti
1/2/4/8G rozšiřitelná až na 48 portů.
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5.2.1.1.1.7.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:









Podpora technologií Port channeling, VSAN (Virtual SAN) a Inter VSAN směrování.
Podpora technologie NPIV (N-Port ID Virtualization).
Grafický management v ceně (GUI), VSAN v ceně bez licence
Non-blocking 48portů
Veškeré licence (např. VSAN atd.) jsou v ceně a není potřeba žádné doplňující licence
Minimálně 128 BB kreditů na propojovací porty
Minimálně 2 porty FC 8G LW (single mode)

5.2.1.1.1.8 FIREWALL
Rozhraní mezi bezpečnostními zónami (vnitřní síť TC, DMZ a externími sítě) bude v každém datovém
centru TC K tvořit jeden firewall. Firewall musí být schopen plně obsloužit přípojku do KIVS s rychlostí 1
Gbit/s (a zároveň přípojku do sítě Internet pokud toto připojení nebude řešeno v rámci přípojky KIVS) a
umožnit realizaci DMZ buď přímo na svých portech, nebo prostřednictvím připojeného přepínače (pokud
bude použit, bude součástí dodávky)..

5.2.1.1.1.8.1 PŘEDMĚT PRO KAŽDOU LOKALIT:


Dodávka 1ks firewallu (případně i přepínače pro rozšíření počtu portů)

5.2.1.1.1.8.2 NABÍZENÉ PLNĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNĚ NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY:


















všechny hardwarové komponenty firewallu musí být redundantní a tím do budoucnosti
připravené pro možnost provozu v režimu N+1
musí umožňovat provoz DMZ
musí podporovat propustnost připojení minimálně 1Gb/s
musí umožňovat připojení pomocí VPN do interní sítě pro administrativní účely
propustnost firewallu min. 1Gb/s, min. 500 000 spojení/s
min. 8x 10/100/1000 BASE-T
podpora VLAN (802.1q, min. 150 virt. rozhraní)
dedikované management rozhraní
podpora pro multicast
podpora dynamického routingu (OSPF nebo EIGRP)
podpora vytvoření alespoň 25 virtuálních firewallů (minimum:oddělená konfigurace, správcovské
přístupy a routovací tabulky)
podpora překladu zdrojových/cílových adres na základě pravidel (NAT/PAT)
podpora logování do externích databází (Syslog, SNMP trapy)
podpora IPv6
podpora QoS
podpora vysoce dostupného zapojení pomocí 2 zařízení (A/A nebo A/S)
management přes HTTP, SSH, SNMP

Nabízené plnění musí obsahovat implementaci demilitarizované zóny (DMZ). Hlavním účelem DMZ je
vytvoření bezpečnostní zóny určené k umístění těch aplikací (např. hostovaná spisová služba, spisovna,
ÚAP portál apod.), které jsou určeny k přímé komunikaci s uživateli či systémy existujícími mimo vnitřní síť
TC K.
DMZ a firewall budou navrženy tak, aby v maximální možné míře eliminovaly přímé přístupy z prostředí
externích sítí (například Internet) do vnitřní sítě. Toho bude dosaženo například existencí read-only repliky
Active Directory (dále jen AD), implementací externího DNS a externího poštovního serveru a podobně.
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5.2.1.1.1.9 IMPLEMENTACE DMZ

5.2.1.1.1.9.1 PŘEDMĚT


instalační a konfigurační práce (zejména) na úrovni firewallu pro přípravu DMZ v rámci TC

5.2.1.1.1.9.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:


5.2.1.1.1.10

na firewallu musí existovat definovaná pravidla a vyčleněné porty pro připojení serverů určených
do DMZ

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP (VPN)

Nabízené plnění musí obsahovat realizaci VPN brány určené primárně pro bezpečný vzdálený přístup
administrátorů za účelem správy TC K. Realizace této brány bude zajištěna v rámci firewallu, kde se
předpokládá implementace autentizačních a autorizačních mechanismů ve vazbě na AD a s využitím
certifikátů.

5.2.1.1.1.10.1 PŘEDMĚT




konfigurace VPN brány na firewallu
dodávka klientského software pro připojení k VPN bráně
nastavení autentizačních mechanismů na bázi certifikátů a uživatelských jmen a hesel
ověřovaných proti AD

5.2.1.1.1.10.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:


5.2.1.1.1.11

umožnit bezpečný přístup administrátorů za účelem správy infrastruktury TC a instalovaných
aplikací

ADRESÁŘOVÉ SLUŽBY A OSTATNÍ INFRASTRUKTURNÍ SLUŽBY

Implementace adresářové služby bude založena na bázi Microsoft Active Directory (dodávka licencí není
součástí poptávky) . Požadujeme takovou implementaci, která z pohledu bezpečnosti oddělí novou
doménu TC K od stávající domény KUJK. Nebudou nastaveny žádné implicitní vztahy důvěry, tyto budou
nastavovány na základě potřeby. Doména bude v interní síti TC K realizována prostřednictvím dvou
doménových řadičů provozovaných jako virtuální servery. Pro účely autorizace a autentizace aplikací
v DMZ bude doména TC K (a dle potřeby i doména KUJK) jednosměrně replikována na doménový řadič
umístěný v DMZ jako read-only replika. V rámci AD bude využito Group Policy pro stanovení základní
úrovně bezpečnosti implementovaných serverů s operačním systémem Microsoft Windows.
V rámci interní sítě TC K bude implementována služba DNS pro potřeby interní sítě s vazbou na DNS službu
implementovanou v DMZ pro realizaci překladu jmen mimo interní síť.
V rámci celého TC K bude implementována služba přesného času NTP navázaná na zdroj přesného času
v Internetu.
Realizace poštovních služeb bude založena na existenci interního poštovního serveru provázaného s AD a
poštovního serveru umístěného v DMZ (realizovaného například na bázi Open Source operačního systému
a příslušné aplikace) sloužícího jako relay pro interní poštovní server.






Kapitola: Zpráva

5.2.1.1.1.11.1 PŘEDMĚT
instalace a konfigurace dvou doménových řadičů v interní síti TC
instalace a konfigurace read-only repliky AD v DMZ
instalace a konfigurace služby DNS na doménových řadičích v interní síti TC
instalace a konfigurace služby DNS v DMZ
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instalace a konfigurace služby NTP s vazbou na zdroj přesného času v Internetu
implementace služby přesného času pro všechny součásti TC
instalace a konfigurace interního poštovního serveru
instalace a konfigurace externího poštovního serveru

5.2.1.1.1.11.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:





5.2.1.1.1.12

implementace adresářových služeb na bázi AD
implementace poštovních služeb
implementace služby DNS
implementace služby NTP

DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ

Nabízené plnění datového úložiště musí zajistit vysoce dostupné a spolehlivé prostředky pro ukládání
aplikačních a uživatelských dat.
Z aplikačního pohledu je nutné, aby datové úložiště bylo schopno ukládat a spravovat data uložená
v různých typech databází nebo přímo na file systému a aby poskytovalo odpovídající technické parametry
pro tyto účely (datová propustnost, rychlost, výkon atd.).
Nabízené datové úložiště musí zajišťovat dostatečné prostředky pro tvorbu uživatelských file share
prostorů – jejich snadnou správu, snadnost rozšiřování apod.
Nabízené plnění musí obsahovat dvě totožná datová úložiště (jedno pro každé datové centrum),
integrální a nedělitelnou součástí každého datového úložiště musí být nativní podpora komunikace
minimálně pomocí SAN (FibreChannel, min. 4Gbit), NAS (Ethernet LAN, min. 1Gbit) a integrované
automatizované TIER architektury bez potřeby přidávat jakékoliv externí komponenty jako jsou třeba NAS
Gateway, nebo externí řešení tieringu pomocí HSM (Hierarchical Storage Management) appliance.

5.2.1.1.1.12.1 PŘEDMĚT PRO KAŽDOU LOKALITU:



Dodávka 1ks datového úložiště s nativní podporou NAS a HSM (Tiering)
Minimální požadovaná kapacita pro TIER 0 je 5TB za využití disků o rychlosti 15000 rpm
s rozhraním o rychlosti alespoň 6 Gb/s v RAID 5 včetně 3ks HotSpare disků












Datové úložiště musí zajišťovat plnou redundanci všech komponent pro provoz v režimu N+1
Datová úložiště musí být v obou lokalitách identická
Nativní Fibre Channel konektivita pro blokový přístup s minimálními požadavky na 4x 4Gbps
Nativní iSCSI konektivita pro blokový přístup s minimálními požadavky na 2x 1Gbps
Ethernet konektivita pro nativní souborový přístup s minimálními požadavky na 4x1Gbps
Možnost budoucího rozšíření Fibre Channel konektivity pro blokový přístup bez přerušení
produkce a výpadku systému s minimálními požadavky na 4x8Gbps
Možnost budoucího rozšíření iSCSI konektivity pro blokový přístup bez přerušení produkce a
výpadku systému s minimálními požadavky na 2x10Gps
Možnost budoucího rozšíření FCoE konektivity pro blokový přístup bez přerušení produkce a
výpadku systému s minimálními požadavky na 2x10Gps
Možnost budoucího rozšíření Ethernet konektivity pro souborový přístup bez přerušení produkce
a výpadku systému s minimálními požadavky na 2x10Gps
Dedikované SAN pole jako back-end úložiště s IP konektivitou na frontendu s podporou NFS a
CIFS
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5.2.1.1.1.12.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:




































Software pro tvorbu klonů a snapů souborových systémů
Software pro tvorbu klonů a snapů blokově uložených dat
Software pro zajištění datové konzistence vytvořených klonů a snapů s minimálními požadavky
na 8 aplikačních hostů
Software pro asynchronní replikaci souborových systémů do vzdálené lokality
Software pro synchronní replikaci blokové storage do vzdálené lokality se schopností vytvářet
plnohodnotné klony, obnovení klonu (resynchronizace) nutná inkrementálním způsobem (tedy
pouze modifikované bloky od poslední synchronizace), vytváření a management klonů plně v
kompetenci diskového pole
Software pro plně automatický tiering blokového úložiště (na základě systémových statistik nebo
uživatelských nastavení)
Software pro virtual (thin) provisioning blokového úložiště
Software umožňující při budoucím využití SSD disků tvorbu tieru, který bude sloužit jako rozšířená
Cache oblast úložiště
Software pro analýzu a vyhodnocení zatížení jednotlivých oblastí diskového systému
Software pro automatickou kontrolu zatížení pole, rozkládání zátěže podle typu požadavků
jednotlivých aplikačních hostů a podle definovaných uživatelských nastavení (quality of service)
Software pro monitoring připojení serverů k datovým úložištím zadavatele.
Software pro loadbalancing připojení všech serverů zadavatele na redundantních cestách a
automatický failover v případě výpadku některé z cest.
Software musí automaticky zajistit konzistenci ukládaných dat, a to jak při ukládání, tak i
zálohování a obnově dat.
Software musí dále umožňovat:
i. definice politik ochrany pro různé typy dat a jejich migraci mezi jednotlivými médii
ii. reporting,
iii. centrální správu z jednotného GUI,
iv. podporu současných komponent infrastruktury.
Možnost rozšířit úložiště o integrovanou podporu pro antivirový software
Možnost rozšíření o podporu pro MPFS (multipath file serving) nebo pNFS pro aplikace vysoce
náročné na výpočetní výkon
Podpora deduplikace a komprese iložených dat
Podpora protokolu NDMP v1-v4
Podpora LDAP
Současný přístup k datům je možný prostřednictvím protokolů NFS v2, v3 a v4, CIFS (SMB 1 a
SMB 2), FTP (včetně SFTP a FTPs)
Možnost rozšířit úložiště o integrovanou podporu pro antivirový software
Otevřené API pro NLM v1, v2 a v4
Možnost správy celého zařízení jako jediné IP jednotky
Nativní podpora VMware vStorage APIs for Array Integration (VAAI)
Nativní podpora pluginu VMware vCenter pro správu disků z prostředí VMware
Možnost tvorby konzistentních replik VMware a VMFS souborů nativně prostředky pole
Přímá integrace nástrojů diskového pole pro tvorbu konzistentních replik VMware do VMware
vCenter Site Recovery Manageru včetně podpory FailBack funkcionality
Upgrade komponent nebo výměna vadných musí být možná bez přerušení provozu
Podpora komprese na souborové i blokové úrovní jako nativní součást řešení
Integrace s kompresí pro Windows CIFS jako nativní součást
Podpora deduplikace snapů
CPU throttling
Podpora až 16 TB souborových systémů v plné šíři
Možnost rozšíření o nativní Multipathing pro VMware
Migrace a rozšiřování jednotlivých LUNů a Volumů bez výpadku systému a bez dopadu na výkon
systému
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5.2.1.1.1.13

64bit architektura celého zařízení
Podporou RAID 0,1,10,3,5,6
Možnost kombinovat různé diskové technologie 3,5“ HDD, 2,5“ HDD, SSD, HDD s rychlostí otáček
15k a 7,2k v rámci jednoho systému
Možnost připojení minimálně 125 ks SSD disků typu SLC,
Možnost připojení minimálně 125 ks disků
Celková hrubá kapacita alespoň 240 TB
Možnost non-disruptive ugprade pole a firmware,
Možnost online migrace LUNu z jedné RAID skupiny (např RAID 5) na jinou RAID skupinu (RAID1)
v rámci diskového pole pod zátěží a bez výpadku,
Podpora funkce Virtual Provisioning pro lokální i vzdálené repliky
Použití plnohodnotného LUN masking SW s podporou maskování objektů 1:N, tedy možnost
maskovat LUN vůči libovolnému serveru bez omezení,
Zmenšování LUNů (Windows 2008)
Nutnost dodržení architektury pro HA (tedy min. zdvojení klíčových komponent),
Zrcadlená write cache s de-stage funkcí pro případ výpadku napájení
Možnost synchronně zrcadlit dvě disková pole, při výpadku konektivity a opětovném navázání
spojení se dosynchronizování realizuje pouze inkrementálním způsobem (dosynchronizovávají se
pouze modifikované bloky od ztráty konektivity do jejího obnovení)
Adaptivní chlazení
Vypínání neaktivních disků (SpinDown)
Nativní podpora FCoE
Podpora VLAN tagging
Rozšiřitelné o další frontendové porty (I/O moduly – jak FC tak iSCSI) za běhu bez výpadku
Minimálně 2 nezávislé řadiče pro přístup k datům
Minimálně 2 nezávislé řadiče pro přístup k souborovým systémům
Minimální propustnost backendu diskového pole 48 Gb/s
Minimální velikost RAM Cache per pole 28 GB
SW musí podporovat minimálně platformy:
v. MS Windows,
vi. Linux,
vii. UNIX,
viii. VMware,
ix. Oracle DB ve verzi 10g a vyšší,
x. MS Exchange 2003 a vyšší.

GARANTOVANÁ ÚLOŽIŠTĚ

Garantované úložiště musí být schopno zajistit uložení informací ve shodě minimálně s následujícími
normami: zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě a jeho novelizace č. 190/2009, vyhláška č.
191/2009, 193/2009 a 194/2009, zákon 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, Národní standard pro elektronické systémy spisové služby.

5.2.1.1.1.13.1 PŘEDMĚT PRO KAŽDOU LOKALITU:
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Nabízené plnění musí obsahovat implementaci dvou identických garantovaných úložišť, v každém
datovém centru jedno. Garantovaná úložiště budou propojeny sítí LAN a budou mezi sebou
replikovány pro případ výpadku jedné z lokalit a pro rychlou obnovu funkcionality a bezpečnost dat.
Primárním účelem dodaného řešení je vytvořit technologickou základnu pro implementaci Krajské digitální
spisovny.




Dodávka 1ks garantovaného úložiště, jenž musí být postaveno na architektuře Content
Addressed Storage (uložení objektů je závislé na jejich obsahu)
Minimální požadovaná celková hrubá kapacita systému 32TB s využitím 2TB Low Power SATA
disků (funkce spin-down)



































Datové úložiště a jeho komponenty musí být plně redundantní pro provoz v režimu N+1.
Datová úložiště musí být v obou lokalitách identická
Není přípustná externí emulace této architektury SW nebo HW prostředky.
Možnost rozdělit úložiště na logické podcelky (virtuální úložiště)
Úložiště musí obsahovat mechanismy, které zajistí uložení dat ve shodě s následujícími normami:
zákon č. 499/2004 Sb., § 16 vyhlášky č. 191/2009 Sb., v bodech 3.1.2., 3.1.3., 4.3 Národního
standardu pro vedení elektronického systému spisové služby, SEC Rule 17a-4, 21CFR Part 11,
HIPAA, Sarbanes-Oxley, GoBs, DoD 5015.2, Moreq II
Systém musí umožnit vynucení retenční doby pro ukládaná data
Systém musí umožnit definici retenční tříd podle druhu ukládaného obsahu
Systém musí umožnit elektronickou skartaci
Systém musí umožnit nativní auditované smazání obsahu s důkazem uloženým přímo na úložišti
Systém musí umožnit konfiguraci výchozí retenční periody
Systém musí být rozšiřitelný o nastavení retence na základě události
Systém musí umožňovat nastavení funkcionality tzv. „Litigation hold“
Systém musí umožňovat definici minimální a maximální retence
Garance neměnnosti uložených dat (prokazatelná neměnnost díky speciálnímu algoritmu)
Garance jedinečnosti dat (jsou-li ukládána shodná data, pak jsou uložena pouze jednou)
Garance dlouhodobého uchování – nastavení politiky pro uchování dat (různé doby skartace až
po neomezenou dobu uchování dat)
Garantovaná nesmazatelnost uložených dat – možnost nastavení selektivně pro každý objekt
příznak nesmazatelnosti na definovanou libovolně dlouhou dobu (i nekonečno),
Garantovaná autentičnost a nepodvržitelnost obsahu archivu (certifikace US SEC 17 CFR 240.17a4)
Garantovaný skartační algoritmus podle NSA – objekt, jenž byl aplikací vymazán, je nejenom
logicky odstraněn z disků, ale zároveň je proveden vícenásobný přepis diskových sektorů tak, aby
nebylo možné objekt obnovit ani v případě získání fyzických disků
Vysoká bezpečnost (neexistuje nikdy natolik privilegovaný administrátor, který by mohl získat
přístup k obsahu objektů, případně objekty mazat nebo manipulovat s podpisy a obsahem)
Možnost asynchronní replikace celého zařízení nebo pouze vybraných částí zařízení do vzdálené
lokality
Možnost virtuálního rozdělení zařízení na více logických celků pro využití různými organizačními
jednotkami či subjekty se zachováním autenticity dat a možností definice vlastních politik.
Diskové úložiště musí být nezávislé na použitém zdrojovém filesystému nebo aplikaci.
Systém musí být založena na tzv. RAIN architektuře. Tedy nezávislých modulů, které jsou schopny
v případě výpadku některého z nich převzít jeho roli bez přerušení dostupnosti systému.
Systém musí mít zabudován vysoký stupeň ochrany dat buď formou zrcadlení, nebo paritních
kopií, tak aby ztráta dat (např. havárie disku) nevedla ke ztrátě dat (interní mechanismus bez
závislosti na software pro replikace nebo tvorbu klonů a snapů)
Systém musí mít zabudován samozotavovací mechanismus, který bez zásahu administrátora je
schopen při selhání některé z komponent obnovit nebo zpřístupnit dotčená data bez přerušení
dostupnosti systému.
Systém musí obsahovat software pro asynchronní replikaci do vzdálené lokality.
Přístup k datům je možný prostřednictvím protokolů NFS v2 a v3, CIFS, HTTP, FTP
Na data je možno přistupovat prostřednictvím integrace aplikací přes API úložiště nebo standardu
XAM
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5.2.1.1.1.13.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:












5.2.1.1.1.14

Rozšiřitelnost minimálně na 700 TB v rámci jednoho systému
Možnost klastrování více systému do jednoho virtuálního archivu
Konektivita 1Gb Ethernet
Podpora protokolů TCP/IP
Možnost průběžné kontroly dat na pozadí prostřednictvím nástrojů pro správu
Vzdálená správa, diagnostika a reportování do servisního centra
Aktualizace SW a údržba bez výpadku provozu
Možnost automatizace správy
Certifikace systému podle US SEC 17 CFR 240.17a-4
Dostupnost celého řešení 99,999 % (garantovaný roční výpadek max. 5,26 minuty)

ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVA DAT

Rozšíření zálohovacího systému EMC NetWorker, který je používaný v stávajícím informačním systému
zadavatele.
Takto rozšířený centrální zálohovací systém bude disponovat možností provádění záloh jak technologií
Backup to Disk (B2D) tak provádět zálohy na stávající páskové knihovny.

5.2.1.1.1.14.1 PŘEDMĚT:








Pro hlavní datové centrum zálohovací systém s in-line deduplikační technologií pro zálohování
v režimu Backup to Disk (B2D) s minimální celkovou hrubou kapacitou minimálně pro 12 TB
deduplikovaných dat
dvacet (20) licencí zálohovacího agenta ve verzích pro dodaný operační systém,
jedna (1) licence storage nódu,
jednu (1) licence agenta pro DB ORACLE,
potřebný počet licencí pro dodanou kapacitu Backup to Disk zálohy,
jednu (jedna) licence agenta pro dodaný poštovní systém.

















Podpora řešení B2D s inline deduplikací na cíli (z důvodu rychlejšího zálohování a obnovy dat)
Podpora inline deduplikačního algoritmu s variabilní délkou bloku probíhajícího na úrovni
výpočetních zdrojů vlastních controllerů
Deduplikační algoritmus musí pracovat na infrastrukturní úrovni (žádní SW agenti)
Zálohovací řešení nesmí vynutit změnu stávajícího zálohovacího schéma
Není vyžadována instalace dalšího zálohovacího SW nebo agentů
Požadovaná konektivita NFS, CIFS a volitelně FC/VTL v rámci jednoho zálohovacího systému
Zálohovací řešení musí být univerzální z hlediska podpory datových typů zálohovaných dat, musí
podporovat všechny datové typy, používané v produkčním prostředí – soubor a tisk, databáze,
emaily, VMware, Oracle, MS Exchange.
Zálohovací řešení musí být použitelné jako neprodukční NAS systém (file server) pro PST soubory
a Home adresáře, a další.
Zálohovací systém musí mít možnost využití při zálohování vzdálených poboček a datových center
- zejména podporovat replikaci deduplikovaných dat mezi pobočkami
Zálohovací systém musí mít minimálně 18-ti násobnou redukci dat při minimální retenční době 6
měsíců
Výkon deduplikačního algoritmu musí být vázán na procesor (CPU) nikoliv na počet disků
Zálohovací řešení musí konsolidovat a centralizovat zálohovací prostředí (lokální i vzdálené) –
všechna data budou deduplikována v rámci jednoho boxu (žádné separátní množiny
deduplikované úložiště)
Musí obsahovat ochranu dat na úrovni RAID 6 s duální paritou
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5.2.1.1.1.14.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:





5.2.1.1.1.15

Musí obsahovat HotSpare disky
Musí obsahovat algoritmy pro kontrolu a verifikaci konzistence a čitelnosti uložených dat.
Musí obsahovat kompletní verifikace dat – okamžitá verifikace záloh a týdenní kontrola integrity

REPLIKACE A OBNOVA DAT PO VÝPADKU

Vysoká dostupnost TC K
Předmět poptávky je koncipován jako plně redundantní, tj. v obou lokalitách budou implementovány
stejné HW prostředky (s výjimkou oblasti zálohování). Je předpokládán provoz primárně z TC K v hlavním
datovém centrum s tím, že při výpadku části funkčnosti nebo celé lokality bude část nebo celá funkcionalita
tohoto TC K převedena do záložního datového centra. Převod funkčnosti musí probíhat automaticky
s cílem minimalizovat dobu výpadku (maximální přípustná doba výpadku je do 30 minut). Možnost
převodu funkčnosti do druhé lokality musí být k dispozici i manuálním zásahem operátora. Podpora pro HA
řešení musí být provázána od úrovně síťové (podpora virtuálního přepínače na páteřních přepínačích), přes
úroveň datových úložišť (synchronní a asynchronní replikace) až po úroveň virtualizace, operačních
systémů a aplikací.
Vysoká dostupnost dat
Nabízené plnění musí zejména zajistit vysokou dostupnost dat uložených v datovém a garantovaném
úložišti tak, aby ve spolupráci s nadřazenými vrstvami byla zajištěna vysoká dostupnost služeb
poskytovaných TC K.

5.2.1.1.1.15.1 PŘEDMĚT:


zajištění požadavku vysoké dostupnosti TC K a vysoké dostupnosti dat

5.2.1.1.1.15.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:










5.2.1.1.1.16

musí umožňovat synchronní replikaci dat na úrovni HW datových úložišť pro zajištění HA
dostupnosti serverů databází a aplikací
musí umožňovat asynchronní replikace pro garantovaná úložiště
v případě výpadku dat umožní na úrovni clusteru a virtualizačních nástrojů automaticky přepnut
provoz do druhé lokality, odkud bude možné provoz po odstranění příčiny výpadku přepnut zpět
v případě výpadku budou po odstranění jeho příčiny automaticky resynchronizována pouze
změněná data
podpora heterogenních OS a VMware – přímá integrace s VMware, včetně možnosti integrace s
VMware SRM (Site Recovery Manager)
podpora pro replikace dat na velkou vzdálenost – funkce pro kompresi, optimalizaci TCP toků,
obousměrná replikace a zajištěná konzistence dat
možnost obnovit libovolný bod v aplikačním zpracování
trvalá dostupnost libovolného místa ve zpracování – použít pro zálohování bez přerušení chodu
aplikací, k vytváření testovacích prostředí a k podpoře datových migrací, které vyžadují, aby
aplikační data byla dostupná bez vlivu na provoz aplikace
vazba všech těchto vlastností přímo na datové úložiště a na garantované úložiště bez existence
dalších prvků typu appliance

OSTATNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ NEZBYTNÉ PRO PROVOZ TC K

Dodavatel zajistí dodávku licencí softwarových produktů nutných pro zajištění funkčnosti celé infrastruktury TC K či
jejich instalaci, a to v těchto oblastech:
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5.2.1.1.1.17

ANTIVIROVÝ SYSTÉM

Rozšíření stávajícího antivirového systému Symantec Endpoint Protection, centrálně spravovaný prostřednictvím
Symantec Endpoint Management Console

5.2.1.1.1.17.1 PŘEDMĚT:



sedmnáct (17) licencí antivirového softwaru pro operační systém včetně licence pro poštovní
server.
instalace antivirového software minimálně na doménové řadiče a poštovní server

5.2.1.1.1.17.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:


5.2.1.1.1.18

umožňovat správu pomocí Symantec Endpoint Management Console implementované ve
stávající infrastruktuře KUJC

LICENCE POŠTOVNÍHO SERVERU

Nabízené plnění musí umožňovat plnou integraci se systémem adresářových služeb na bázi Microsoft Active
Directory.

5.2.1.1.1.18.1 PŘEDMĚT:


Dodávku SW licence pro samotný poštovní server a dále pro 20 poštovních schránek

5.2.1.1.1.18.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:


5.2.1.1.1.19

musí umožňovat plnou integraci se systémem adresářových služeb na bázi Microsoft Active
Directory

INSTALACE DB ORACLE

5.2.1.1.1.19.1 PŘEDMĚT:


instalace DB Oracle na 2 fyzické servery s tím, ze jedna DB bude aktivní a druha v režimu Stand
By. Dodávka licence DB ORACLE není předmětem poptávky.

5.2.1.1.1.19.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:


5.2.1.1.1.20

musí být implementován režim provozu DB s jednou aktivní a jednou stand-by databází

VYBAVENÍ DATOVÝCH CENTER

Plnění musí zabezpečit obecné požadavky kladené na datová centra a doplnit ta opatření, která nejsou v tuto chvíli
realizována.

5.2.1.1.1.20.1 PŘEDMĚT:





dodávku potřebného počtu rackových skříní pro umístění všech dodaných technologií o
minimální výšce 40U se šířkou 800 mm a hloubkou 1000 mm včetně potřebného počtu PDU
(Power Distribution Unit).
dodávku 3ks 20kW vnitřních bočních chladících jednotek a 3ks venkovních 20kW
motokondenzačních jednotek včetně potrubí, chladiva a všech souvisejících služeb a zprovoznění
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Kapitola: Zpráva

5.2.1.1.1.20.1.1 PRO HLAVNÍ DATOVÉ CENTRUM




dodávku monitorovacího systému pro sledování parametrů prostředí TC K (čidla na teplotu,
vlhkost, kouř, kamery) a to včetně napojení na dohledový systém
dodávku potřebného příslušenství zajišťujícího funkční chod celé infrastruktury

5.2.1.1.1.20.1.2 PRO ZÁLOŽNÍ DATOVÉ CENTRUM









dodávku potřebného počtu rackových skříní pro umístění všech dodaných technologií o
minimální výšce 40U se šířkou 800 mm a hloubkou 1000 mm včetně potřebného počtu PDU
(Power Distribution Unit).
dodávku 2ks 20kW vnitřních bočních chladících jednotek a 2ks venkovních 20kW
motokondenzačních jednotek a 1ks 12kW vnitřní boční chladící jednotky a 1ks venkovní 12kW
motokondenzační jednotky včetně oddělení horkých a studených zón, potrubí, chladiva a všech
souvisejících služeb a zprovoznění
dodávku monitorovacího systému pro sledování parametrů prostředí TC K (čidla na teplotu,
vlhkost, kouř, kamery) a to včetně napojení na dohledový systém
Dodávku zhášecího systému pro eliminaci případného výskytu požáru v prostorách datového
centra TC K.
dodávku potřebného příslušenství zajišťujícího funkční chod celé infrastruktury

5.2.1.1.1.20.2 POŽADAVKY:




5.2.1.1.1.21

HW zařízení budou umístěna v rackových skříních (vyjma zařízení, které nelze do rackových skříní
umístit)
zabezpečení stálé teploty v prostoru umístění technologií v rozmezí 18 – 24 stupňů Celsia
zabezpečení monitoringu prostoru TC minimálně s čidly kouře, tepla, vlhkosti a pohybu včetně
napojení na dohledový systém

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Cílem je provedení úprav prostor záložního datového centra tak, aby vyhovovaly podmínkám na ně
kladených. Konkrétní návrh realizace úprav musí vycházet z prohlídky staveniště a ze stanovení potřeb na
základě dodávaných technologických prvků v rámci TC.

5.2.1.1.1.21.1 PŘEDMĚT:
realizace fyzické bezpečnosti – doplnění mříží do 2 oken – přibližné rozměry oken (v cm) viz
obrázek

Kapitola: Zpráva
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rozvody el. proudu – zajištění dostatečného počtu zásuvek s instalovanou rezervou v rozsahu 25%
skutečné potřeby pro TC jejich odpovídajícího jištění a napojení na zálohované a nezálohované
zdroje el. proudu (UPS a dieselagregát) včetně provedení odpovídajících revizí
datové rozvody – zajištění dostatečného počtu zásuvek s instalovanou rezervou v rozsahu 25%
skutečné potřeby pro TC jak v metalických, tak optických rozvodech v kategoriích odpovídajících
dodaným technologickým prvkům včetně proměření dodaných rozvodů a předání měřících
protokolů
trasy pro vedení kabeláže z rack skříní do přípojných míst

5.2.1.1.1.21.2 POŽADAVKY:





5.2.1.1.1.22

mříže do oken musí být posuvné a uzamykatelné, horní oblouková část může být pevná
zvýšení úrovně fyzické bezpečnosti záložního technologického centra instalací mříží do oken
v prostorech TC
zajištění dostatečného počtu přípojných míst v datových rozvodech
zajištění dostatečného počtu přípojných míst v rozvodech elektrického proudu

SYSTÉM DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Cílem je zabezpečení nepřetržité dodávky elektrické energie pro obě datová centra TC K.

5.2.1.1.1.22.1 PŘEDMĚT:


Do hlavního datového centra modulární záložní zdroj (UPS) o výkonu minimálně 48 kW
s možností dalšího rozšíření výkonu pomocí bateriových modulů až do 160kW (resp. 144KW
v redundanci N+1). Bateriové redundantní inteligentní moduly musí mít podporu hot-swap
výměny (za plného provozu) s vlastní integrovanou diagnostikou stavu jednotlivých bateriových
modulů. UPS musí mít integrovaný elektronický a servisní manuální by-pass panel.

5.2.1.1.1.22.2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:


5.2.1.1.1.23

Aplikování zásady No Single Point of Failure - každý prvek TC K (pokud to umožňuje) bude
vybaven redundantními napájecími zdroji, kdy vždy jeden z těchto zdrojů bude připojen do
napájecích rozvodů jištěných dieselagregátem (jeho dodávka není součástí poptávky) a UPS a
druhý do rozvodů bez tohoto jištění.

DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT

5.2.1.1.1.23.1 PŘEDMĚT PRO KAŽDOU LOKALITU:



TIER 1 – primárně určeno pro data aplikací a uživatelská data. Je požadovaná minimálně celková
využitelná kapacita 20TB za využití disků o rychlosti 10000 rpm, RAID 5, 3ks HotSpare disků.
TIER 2 – primárně určeno pro data, na která se přistupuje periodicky. Je požadována minimálně
celková využitelná kapacita 45TB za využití disků o rychlosti 7200 rpm, RAID 5, 2ks HotSpare
disků.

5.2.1.1.1.23.2 GARANTOVANÁ ÚLOŽIŠTĚ



Rozšíření základní kapacity úložiště na celkovou hrubou kapacitu systému 64TB s využitím 2TB
Low Power SATA disků (funkce spin-down)

5.2.1.2 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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Kapitola: Zpráva

5.2.1.1.1.23.2.1 PŘEDMĚT PRO KAŽDOU LOKALITU:

5.2.1.2.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
5.2.1.2.1.1 SERVERY
Redundantní serverové řešení (primární, záložní TC) založené na technologie „Blade“ s redundantním připojením k
diskovému poli, síťové infrastruktuře a redundantními napájecími zdroji typu n+n, umožňující jednoduché
navyšování výpočetního výkonu (jak rozšířením RAM nebo přidáním CPU, tak navýšení počtu serverů), podporující
plně serverovou a diskovou virtualizaci.
serverová police pro blade servery:
Kapacita až 16 serverů v jedné polici umožňující společnou instalaci všech serverů, tak aby byly zapojeny
redundatně všechny ethernetové i FC porty.
Minimálně 4 za provozu vyměnitelné jednofázové redundantní zdroje (N+N tj. možnost připojit alespoň dva
nezávislé přívody napájení tak, aby výpadek jednoho z nich neznamenal omezení napájení a aby byl možný
výpadek alespoň dvou instalovaných zdrojů současně) s prediktivním rozpoznáváním poruch; zdroje podporují
řízení spotřeby CPU instalovaných v serverech.
Minimálně 8 za provozu vyměnitelných redundantních ventilátorů s řízenou rychlostí otáčení dle aktuálního
zatížení instalovaných komponent a serverů v blade šasi a prediktivním rozpoznáváním poruch.
Pasivní, oddělené sběrnice (datová a napájecí) zajišťující plnou redundanci datových i napájecích okruhů pro
všechny servery i instalované I/O moduly (LAN, FC).
Redundantní LAN prvky, každý s následujícími vlastnostmi:
 10Gb konektivita pro všechny porty instalované v serverech,
 minimálně 6 SFP+ uplinkových portů s podporou 1Gb i 10Gb,
 min. 1 CX-4 Ethernet port pro stohování,
 podpora pro: 802.3ad (link aggregation), 802.1Q (podpora VLAN), 802.1AB (LLDP), NIC teaming,
 správa přes web rozhraní, možnost vytváření společných agregačních skupin a pravidel pro LAN i FC
konektivitu serverů,
 redundantní 8Gb Fibre Channel prvek pro všechny servery, které lze instalovat do šasi,
 min. 8 externích portů z toho alespoň dva osazeny 8Gb short wave SFP,
 podpora pro auto-negotiating na 2/4/8 Gb,
 podpora HBA agregace na uplink portech,
 podpora NPIV technologie,
 správa přes web rozhraní, možnost vytváření společných agregačních skupin a pravidel pro LAN i FC
konektivitu serverů.

Redundantní modul pro vzdálenou správu s dedikovaným ethernetovým portem, integrovaným KVM přepínačem a
integrovaným www serverem umožňujícím správu prostřednictvím http protokolu a umožňující paralelní vzdálený
přístup k více serverům (min. 4) současně instalační sada do serverového rozvaděče; maximální velikost šasi včetně
instalační sady, zdrojů a ventilátorů je 11U.
Strana 78 z 147
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

Kapitola: Zpráva

Možnost rozšíření o další redundatní ethernet prvky v případě instalace rozšiřujících 10Gb LAN karet podpora pro
min. 4x 10Gb na server nebo alespoň 16x1Gb portů na server, přičemž těchto serverů je možno osadit do
serverové police max. 16 ks.

PDU pro redundantní připojení zdrojů šasi ke dvěma nezávislým vstupům.
SW pro vzdálenou správu umožňuje:
 správu nejen samotného šasi, jeho zdrojů, popř. ventilátorů, ale i všech ostatních instalovaných
prvků - serverů, ethernet i FC switchů,
 možnost zasílání proaktivních hlášení o možných chybách v systému na uživatelsky definovanou
emailovou adresu,
 podpora pro správu a dohled virtuálních serverů instalovaných na platformě Vmware vSphere,
 měření a řízení spotřeby celého šasi a všech instalovaných komponent monitorování okamžité
teploty,
 řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí účtů Active
Directory domény,
 jediné plně grafické rozhraní pro správu všech instalovaných komponent (servery, switche, zdroje,
ventilátory) včetně přechodu do plně grafické konzole jednotlivých serverů.
8ks blade serverů pro virtualizaci s parametry:
4 x min. dvanácti jádrový procesor architektury x86 se spotřebou max. 90W, s podporou řízení spotřeby. RAM
64GB Registered DDR3 DIMM (min. 1066MHz, podpora Advanced ECC), možnost rozšíření až na 512GB.
2 x 72GB 15k SAS disk s datovou propustností 6Gb/s, vyměnitelný za provozu (při poruše disku bude požadovaný v
záruční době nový bez nároku vrácení poškozeného disku). Řadič disků s cache pamětí min. 1GB zálohovaný baterií
nebo kapacitorem, podpora RAID 0,1,5; řadič umožňuje online (za provozu) změnu typu RAIDu nebo velikosti stripe
a přidávání dalších disků k existujícím RAID setům (za provozu) i možnost zvětšit (za provozu) velikost jednotlivých
logických disků.
4 x 10GB ethernet port s možností rozdělení (nezávislého na operačním systému – HW řešení) každého LAN portu
na alespoň na 4 porty s vlastní MAC adresou a IP adresou. Možnost přidat alespoň dvě přídavné ethernetové
dvouportové 10GB karty (kompatibilní s PCIe) nebo alespoň jednu dvouportovou 10Gb a jednu čtyř portovou 1Gb.
Dvouportová 8Gb Fibre Channel HBA
Interní USB nebo SD port s podporou virtualizačních hypervizorů Vmware a zavádění OS
Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu:
 vzdálené vypínání a zapínání serveru,
 plně integrovaná grafická konzole s možností sdílení až čtyřmi uživateli současně,
 připojení virtuálních médií (FDD,DVD, ISO i jejich image, USB klíče, 1GB adresáře pro čtení),
 JAVA konsole a alternativní "Windows" konzole s rozlišením až 1600x1200,
 možnost přesměrování terminálových služeb Windows na dedikovaný management port,
 možnost záznamu a následného přehrání video záznamu chybové obrazovky a následného restartu,

 kódování Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard (3DES) pro
zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči,
 CLP a XML rozhraní pro skriptování,
 volitelná komunikace přes dedikovaný management RJ-45 port,
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 možnost využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu serverů,

 možnost nastavit sdílenou komunikaci pro správu celého systému přes standardní integrovaný
Ethernet port s možností využití technologie VPN,
 možnost vyvolat NMI přerušení nedostupného OS,
 autentizace uživatele PINem a certifikátem.
2ks 1CPU blade serverů s parametry:
1 x dvanácti jádrový procesor architektury x86, s podporou řízení spotřeby a s frekvencí min. 2,15GHz. RAM 16GB
Registered DDR3 DIMM (min. 1066MHz, podpora Advanced ECC), možnost rozšíření až na 128GB.
2 x 72GB 15k SAS disk s datovou propustností 6Gb/s, vyměnitelný za provozu (při poruše disku bude požadovaný v
záruční době nový bez nároku vrácení poškozeného disku). Řadič disků s cache pamětí min. 512MB zálohovaný
baterií nebo kapacitorem, podpora RAID 0,1,5; online (za provozu) změna typu RAIDu nebo velikosti stripe a
přidávání dalších disků k existujícím RAID setům (za provozu) i možnost zvětšit (za provozu) velikost jednotlivých
logických disků.
2 x 10GB ethernet port s možností rozdělení (nezávislého na operačním systému – HW řešení) každého LAN portu
na alespoň na 4 porty s vlastní MAC adresou a IP adresou možnost přidat alespoň jedné přídavné ethernetové
dvouportové 10GB karty (kompatibilní s PCIe). Dvouportová 8Gb Fibre Channel HBA.
Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu:
 vzdálené vypínání a zapínání serveru,
 plně integrovaná grafická konzole s možností sdílení až čtyřmi uživateli současně,
 připojení virtuálních médií (FDD, DVD, ISO i jejich image, USB klíče, 1GB adresáře pro čtení),
 JAVA konsole a alternativní "Windows" konzole s rozlišením až 1600x1200,
 možnost přesměrování terminálových služeb Windows na dedikovaný management port,
 možnost záznamu a následného přehrání video záznamu chybové obrazovky a následného restartu
 možnost využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu serverů,
 kódování Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard (3DES) pro
zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči,
 CLP a XML rozhraní pro skriptování,
 volitelná komunikace přes dedikovaný management RJ-45 port,
 možnost nastavit sdílenou komunikaci pro správu celého systému přes standardní integrovaný
Ethernet port s možností využití technologie VPN,
 možnost vyvolat NMI přerušení nedostupného OS,
 autentizace uživatele PINem a certifikátem.

5.2.1.2.1.2 REPLIKACE A OBNOVA
 Možnost správy diskových polí různých typů a výrobců.
Kapitola: Zpráva

 Možnost připojení a správy iSCSI i FC diskových polí dohromady.
 Použití FC i iSCSI protokolu na front-endu i na back-endu je možno libovolně míchat.
 Synchronní zrcadlení dat mezi diskovými poli různých typů a výrobců.
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 Transparentní failover (tj. provozované servery a aplikace nesmí zaznamenat výpadek) v případě
výpadku celého jednoho diskového pole nebo jednoho zařízení zajišťujícího redundanci diskových
prostor.
 Automatizovaný failover bez nutnosti zásahu obsluhy i v případě geograficky distribuovaného
řešení (metro cluster).
 Migrace dat mezi různými diskovými poli za plného chodu serverů i aplikací.
 Možnost vytváření a udržování garantovaně aplikačně konzistentních snapshotů nad jednotlivými
LUNy pomocí grafické konzole, bez nutnosti skriptování.
 Možnost udržovat pro každý LUN alespoň 168 snapshotů(24hodinových x 7 dnů).
 Možnost zpřístupnění snapshotu jakémukoliv serveru pro čtecí i zápisové operace pomocí jednotné
grafické konzole.
 Continuous Data Protection(CDP) žurnál pro vybrané diskové svazky s možností obnovy dat k
jakémukoli okamžiku v čase, který je pokryt žurnálem.
 Možnost zpřístupnění dat ze CDP žurnálu jakémukoliv serveru pro čtecí i zápisové operace pomocí
jednotné grafické konzole.
 Možnost akcelerace čtení a zápisů do diskových subsytémů pomocí cache založené např. na flash
technologiích.
 Možnost instalace cache v řádu stovek GB až jednotek TB.
 Funkce replikace pomocí TCP/IP protokolu do vzdálené lokality i po pomalých linkách.
 Asynchronní replikaci dat v režimu N:N mezi jednotlivými virtualizačními celky, tzn. jeden
virtualizační celek umožňuje replikaci na více jiných virtualizačních celků a stejně tak je připraven
přijímat data z více virtualizačních celků.
 Možnost udržování garantovaně aplikačně konzistentních snapshotů nad replikou.
 Možnost udržování garantovaně aplikačně konzistentních snapshotů pouze nad replikou.
 Jednotná správa celého systému pomocí grafické konzole.
 Nástroj na plánování frekvence vytváření snapshotů a jejich automatického odstraňování ve formě
grafické konzole bez nutnosti skriptování a dodatečné customizace.
 Integraci se systémy zálohování dat pro provádění záloh z existujících garantovaně aplikačně
konzistentních snapshotů bez účasti aplikačních serverů a dodatečné customizace.
 Přímá podpora VMware.

5.2.1.2.1.3 DISKOVÉ POLE
2 x diskové pole (hlavní a záložní lokalita)
Parametry:
8Gb FC Dual Controller


X15 HDD – 15TB disk 15krpm



X7.2 HDD – 60TB SATA disk 7.2krpm

Kapitola: Zpráva

Možnost mixu X15 a X7.2 disků, kapacita :

Storage procesor 2x(Dual Controller)
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Front-end porty:
 2 x 8Gb FC,
 2 x 1Gb iSCSI,
Cache 2GB na storage procesor
Cache paměť zrcadlena mezi řadiči a zálohována technologií proti výpadku napájení
Správa dat podpora RAID level 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50
 možnost kombinace X15 a X7.2 disků v rámci jednoho boxu
Ochrana dat redundantní napájení a chlazení, redundantní řadiče diskového pole a připojení k SAN infrastruktuře.

5.2.1.2.1.4 GARANTOVANÉ ÚLOŽIŠTĚ
 podpora protokolů CIFS, NFS, http, HTTPS, WEBDAV
 garantovaná neměnnost uložených dat
 garantovaná jedinečnost dat
 garantovaná autentičnost a nepodvržitelnost obsahu archivu (certifikace US SEC 17 CFR 240.17a4,
certifikáty EU)
 vysoká bezpečnost dat
 garantovaná nesmazatelnost uložených dat
 čistá kapacita 7 TB
 možnost rozšíření na více než 40 TB

5.2.1.2.1.5 ZÁLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ
 Redundantní zálohovací zařízení (2 lokality x 1 zařízení v každé) řešené páskovou knihovnou, se
zálohovacím SW pro zálohu serverů a dat v rámci řízení toku dat HSM.
 pásková knihovna s mechanikami Linear Tape Open
 min. dvě mechaniky LTO - 5
 připojení do SAN prostřednictvím rozhraní FC 8Gbps
 redundantní napájení
 minimálně 40 slotů pro pásky
 snímač čárových kódů pro inventarizaci médií v knihovně
 možnost vzdálené správy
 vyjímatelné zásobníky na pásky
 redundantní napájení a chlazení

 SAN plně redundantní design. 2 přepínače v primárním centru, dva v centru záložním, propojené
mezi sebou.

5.2.1.2.1.7 LAN INFRASTRUKTURA
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5.2.1.2.1.6 SAN INFRASTRUKTURA

 Redundantní design LAN sítě pro připojení serverů. Možnost provozovat obě datové centra na
jedné LAN.

5.2.1.3 KARLOVARSKÝ KRAJ
5.2.1.3.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM KARLOVARSKÉHO KRAJE
Redundantní datová centra realizována v dostatečné vzdálenosti od sebe tak, aby se eliminovalo riziko současného
výpadku obou datových center. Přesun dat a služeb mezi datovými centry v reálném čase. Datová centra
propojena sítí s kapacitou a rychlostí 10Gbps, komunikace mezi servery musí mít latencí menší než 5ms. Pro
zajištění replikace dat na úrovni datového úložiště je nutné propojení SAN rychlostí min. 8 Gbit.

5.2.1.3.1.1 VYBAVENÍ DATOVÝCH CENTER:
 skříňové rozvaděče s uzamykatelnými dveřmi. Racky jsou osazeny plně monitorovatelnými a
řiditelnými PDU. Každý rozvaděč je vybaven napájecími rozvodnicemi s konektory pro napájení
zařízení 10 i 16A. Umístění PDU je svislé v zadní části rozvaděče. Všechny výstupy tohoto PDU jsou
měřitelné a ovládatelné (spínání). Monitorování a řízení prostřednictvím IP protokolu
 RMS systémem s čidly kouře, teploty, vlhkosti a pohybu napojen na EZS budovy
 Přístupový systémem s ovládáním dveří s využitím identifikačních prvků včetně záznamu historie
přístupu
 Ddatová centra mají vlastní IP kamery s nočním viděním a záznamem posledních 7 dnů
Servery (aplikační i infrastrukturní) jsou virtuální se sdíleným datovým úložištěm. Z hlediska provozu a kapacity je
potřeba izolovat jednotlivé aplikace do samostatných virtuálních počítačů tak, aby bylo možné pro jednotlivé
aplikace vymezit potřebné zdroje a zajistit jejich dostupnost. Toto řešení vyžaduje dostatečnou kapacitu k
provozování všech aplikací v samostatných virtuálních počítačích. Tyto virtuální počítače je možné připojovat k
virtuálním sítím a tak vytvářet oddělené sítě pro jednotlivé služby anebo subjekty (ORP a OP).
Fyzické servery využívají licenci MS Windows Server Datacenter, které umožňují při licencování per socket na
jednom fyzickém serveru provozovat neomezený počet virtuálních serverů. Kraj počítá s hustotou virtuálních strojů
minimálně 9 na jeden fyzický uzel. Každé datové centrum má svůj řídící počítač, který bude řídí virtualizační
prostředí v daném datovém centru. V primárním DC je navíc zálohovací server, který řídí zálohování.
Obě datová centra jsou za normálního provozu použity pro běh vybraných služeb tak, aby se účelně rozložila zátěž
aplikací a co nejvíce zkrátila jejich odezva vůči uživatelům. Tento model provozu umožňuje optimálně využít
investic do záložního datového centra.

Datová úložiště musí mít dostatečnou kapacitu pro uchování všech dat v každém datovém centru samostatně.
Aplikační servery jsou v provozu v obou datových centrech a není nutné, aby jejich kapacita byla dostatečná pro
provoz všech serverů bez snížení výkonu. Za plného provozu obou datových center mají aplikační servery k
dispozici plnou požadovanou kapacitu. V případě výpadku jednoho z datových center budou všechny servery
přesunuty do centra, které zůstane v provozu a bude mít spojení s KI. Snížení výkonu aplikací v případě výpadku
jednoho datového centra je možné akceptovat, ale je důležité zachovat dostupnost všech služeb a aplikací.
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Datové úložiště je sdílené mezi všemi servery tak, aby virtuální počítače mohly být přesouvány dle potřeby mezi
servery datového centra. Data jsou synchronně replikována do druhého datového centra, tak aby v případě
výpadku primárního datového centra byla data k dispozici v záložním centru. Virtualizační technologie umožňuje
automatický přesun kritických aplikací/serverů z jednoho do druhého datového centra a taky manuální přesun (na
pokyn administrátora) serveru z jednoho centra do druhého pro účely lepšího využití zdrojů, obnovy služeb i
pravidelného testování funkcí.

Pro dostupnost všech aplikací jsou obě datová centra přístupná z Komunikační infrastruktury a jsou transparentní
tj. pro uživatele aplikací/služeb není viditelné, z kterého datového centra je aplikace resp. služba poskytována.
KI je ukončena v obou DC. Předávacím rozhraním je Ethernet (10Gbps). Datová centra jsou navíc propojena přímo,
takže vznikne redundatní propojení v kruhu realizovaném páteřní částí sítě mezi lokalitami KÚKK-Cheb-SokolovKÚKK. K tomuto kruhu je připojena lokalita KKN (KKN bude propojeno s KÚKK v rámci propojení Datových center
nezávisle na KI). Propojení datových center bude realizováno nejméně dvěma páry vláken, vedených jinou trasou
než KI, je-li to možné.
Datová centra musí být propojena přímo, mimo KI, jelikož komunikace mezi datovými centry je důležitá pro
zaručení jejich provozu a je nezávislá na funkčnosti KI. Navíc propojení přes KI nebude splňovat požadavky na
rychlost odezvy. Technologické centrum bude s ostatními sítěmi (komerčními, vládními, metropolitními) propojeno
prostřednictvím bezpečnostního modulu, který zajistí ochranu služeb a dat. Jednotlivé subjekty připojené do KI si
budou zajišťovat ochranu svých informačních systémů. Pro potřeby dostupnosti budou data replikována mezi
úložišti. Pro potřeby uchovávání dat a pro obnovu v případě jejich poškození je v principu jedno, v kterém datovém
centru bude instalováno zálohovací zařízení. Z hlediska obsluhy je vhodné, aby zálohování probíhalo v datovém
centru, které bude pro obsluhu dostupnější. Zálohování bude probíhat v hlavním datovém centru v prostorách KÚ
KK.
Komunikační infrastruktura musí hlavně propojovat primární a záložní datové centrum a poskytovat přístup pro
vybrané ORP. Zároveň bude sloužit k poskytování služeb KIVS a CMS technologickému centru kraje a některým
technologickým centrům ORP. Připojení k vládním sítím bude realizováno v bezpečnostním modulu datových
center stejně, jako připojení ostatních externích sítí. Veškeré technické zařízení komunikační infrastruktury (kromě
optických vláken) musí být umístěno v objektech ve vlastnictví KK. Primární lokalitou bude datové centrum v areálu
KÚ KK, záložní datové centrum bude v prostorách Krajské nemocnice KK. Tyto dvě lokality jsou od sebe vzdálené
jen 6 km, takže z hlediska rychlosti přenosu informací se budou jevit jako jedno velké datové centrum. Toto
umožňuje přesun dat a služeb mezi datovými centry v reálném čase. Obě datová centra budou vybavena
dostatečnou klimatizační technikou tak, aby i v případě výpadku jedné z jednotek byla zachována schopnost
dostatečného chlazení datového centra.
Komunikační infrastruktura bude propojovat vybraná ORP, PO a další subjekty, které budou zapojeny do TC, a bude
tvořena:
 Optickými vláknem,
 Metalickými spoji,
 Rádiovými spoji,
 Kombinací technologií podle potřeby a nákladů.
Optická vlákna nabízí nejlepší investici do budoucna, jelikož je možné navyšovat přenosové rychlosti a kapacitu
podle dostupné technologie a bez potřeby výměny optického vlákna. Metalické spoje jsou levnější z hlediska
materiálu, jejich přenosová kapacita je však značně omezená. Pro vyšší přenosové rychlosti a kapacity se metalické
spoje v současnosti už téměř vůbec nepoužívají. Rádiové spojení má své opodstatnění v případě, že není možné
zrealizovat propojení optickými vlákny z důvodu fyzických nebo technických překážek, např. přírodní překážky,
nemožnost zemních prací apod.

Kapitola: Zpráva

Dle předběžných průzkumů jedinou lokalitou, kde je vhodnější použít rádiový spoj je SÚS Sokolov, Dolní Rychnov.
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5.2.1.3.1.2 SERVERY
Virtualizační server (12x)
 2x šestijádrový procesor s podporou virtualizačních technologií
 4 z nich s 32GB, 4 s 48GB a 4 s 64GB paměti
 celkem 4x Gigabit NIC
 dualportová FC HBA 8Gbit
 redundantní zdroje a ventilátory
 integrovaný management procesor
 licence pro plnou vzdálenou správu a management

5.2.1.3.1.3 SAN (VYŽADOVÁN JE PLNĚ REDUNDANTNÍ DESIGN SAN V OBOU LOKALITÁCH):
 4x FC switch, 24 portů
 Rychlost portů nejméně 8Gb/s

 Zaručená vzájemná kompatibilita s nabízenou diskovou virtualizací, s nabízeným zálohovacím SW a
systémem pro obnovu lokality
 Zaručená vzájemná kompatibilita se stávajícími FC switchi
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 Certifikace pro nabízenou serverovou virtualizaci

5.2.1.3.1.4 MAGNETOPÁSKOVÁ KNIHOVNA
 min. 90 slotů, FC provedení
 4 x pásková mechanika LTO-5 Native FC
 Podpora NDMP
 Čtečka čárového kódu
 Možnost vytváření logických knihoven
 Rozšiřitelnost na cca 300 slotů a až na cca 12 mechanik
 Spolehlivost robotiky 4 milióny MTBF
 Licenční rozšíření stávajícího zálohovacího software EMC Networker pro zálohování virtuálního
prostředí a neomezené množství virtuálních hostů.

5.2.1.3.1.5 STORAGE
Tier 0 + 1: 2x storage v plně redundantním metroclusteru
 Plně redundantní Metrocluster rozprostřený mezi obě lokality
 Nejméně 2 redundantní storage controllery
 čistá kapacita v každé z lokalit nejméně 55 TB, v případě využití 100% rezervy pro snapshoty
(doporučeno pro FC a iSCSI) 27,5 TB dat a 27,5 TB snapshotů
 15k RPM, výhradně s FC disky, které mohou být dále akcelerovány pomocí FLASH cache
akcelerátoru
 licence na neomezenou diskovou kapacitu úložiště
 licence na neomezenou kapacitu pro replikaci dat diskových úložišť
 podpora RAID typu 0, 1, 5, 1+0 a 6.
 baterie zálohující cache
 Nelicencovaný multipathing a počet připojených hostů, pokud je licencováno, tak započítat
neomezené licence
 Automatický loadbalancing a rozmístění dat na všechny disky i v okamžiku přidání nových disků
 Vzdálený dohled support centrem výrobce – pokud není tak zalicencovat
Tier 2 + 3 (garantované úložiště): 2x replikované storage systémy
 2 redundantní storage controllery
 osazeno 1TB 7k2 RPM HDD v každé lokalitě
 čistá kapacita v každé z lokalit nejméně 50 TB dat a 15 TB snapshotů
Virtualizace

 Hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 stroje
 Podpora BT, HW (binary translation, harware assist) virtualizace
 Umístění kompletního prostředí včetně OS a aplikací do virtuálních strojů bez závislosti na
provozovaném hardware
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provozována ve dvou datových centrech. Požadavkem je design řešení funkční i v případě výpadku jedné lokality.
Licence hypervisoru pro nabízených 8 fyzických serverů, včetně managementu

 Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných
souborů zdrojů
 Škálovatelnost pro možnost podpory IT prostředí jakékoliv velikosti
 Vysoce výkonný klastrový systém zajišťující přístup k datovým diskům virtuálního stroje několika
nainstalovaných host serverů současně
 Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby jediný virtuální
stroj využíval několik fyzických procesorů současně
 Centralizované řízení zajišťující automatický provoz, optimalizaci zdrojů a vysokou dostupnost IT
prostředí
 Centralizované řízení umožňující integraci s produkty spravovanými třetí stranou přes rozhraní
různých webových služeb a rovněž vývoj produktů podle přání zákazníka
 Dynamické a inteligentní přiřazení hardwarových zdrojů k zajištění optimálního propojení business
provozu a IT
 Kontinuální dynamický balancing aplikačního výkonu nad dostupnými HW zdroji
 Inteligentní alokace zdrojů na základě předdefinovaných pravidel
 Migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující tak plynulou správu a údržbu IT
 Konsolidace zátěže a potřeb virtuálních strojů na menší počet fyzických serverů v případě nižších
požadavků na výkon včetně jejich přenosu bez ztráty spojení a jejich následný pohyb zpět na
základě změny požadavků
 Jednoduché, centralizované zálohovací zařízení pro virtuální stroje
 Nepřetržitý monitoring všech host serverů ve zdrojovém poolu a v případě detekce selhání host
serverů automatické iniciování procesu restartování všech dotčených virtuálních strojů na
zbývajících host serverech
 Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD
 Virtuální distribuovaný softwarový síťový switch

5.2.1.3.1.6 LAN
Lokální síť v datoých centrech je redundantní pro připojení serverů, propojení datových center a připojení k KI VS a
ISP.
 48 portové switche
 10/100/1000Mbps porty
 Alespoň 2 SFP porty
 Podpora SNMP monitoringu
 Plná kontrola nad Spanning tree nastavením
 Podbora Jumbo Packets

Kapitola: Zpráva

5.2.1.3.1.7 DALŠÍ VYBAVENÍ
 klimatizační jednotky min 34 000 BTU
 Požární zhášecí systém pro záložní datové centrum DC
 rozvaděče včetně polic a instalačního materiálu
Strana 87 z 147
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

 monitorovaný PDU
 RMS systém s čidlem vlhkosti, vibrací, teploty, kouře a pohybu, napojen na EZS systém budovy
 kamery se záznamem umístěné v místnosti datového centra
 Přístupový systém technologické místnosti - snímač s čtečkou karet
 Vybavení lokalit měřící a servisní technikou
 Dieselový agregát pro zajištění napájení cca 30kVA

5.2.1.3.1.8 ANTI-X OCHRANA
 Anti-x ochrana pro všechny schránky uživatelů:
 Antivirová ochrana
 Ochrana před spywarem
 Centrální správa
 Detekce a prevence narušení a řízení připojených zařízení

5.2.1.3.1.9 MONITORING
Monitoring sítě je centralizován do jednoho pracoviště a podporuje následující oblasti:
 dohled aktivních prvků v celé síti
 dohled non-IT technologií
 centrální sběr a korelace událostí
 monitoring, analýza a vyhodnocování datových toků (NetFlow) v rámci TC
 centrální správa bezpečnostních pravidel
 centrální správa identit a přístupů

5.2.1.3.1.10

FIREWALL A OCHRANA SÍTĚ

využita stávající licence rozšířená na
 Neomezený počet uživatelů a koncových stanic
 Neomezená VPN licence
 Podpora RSA, Radius autorizace

Kapitola: Zpráva

 Integrace s Anti-X řešením
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5.2.1.4 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
5.2.1.4.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
5.2.1.4.1.1 SERVERY

Databázové servery
 provedení do racku
 System controler– virtuální konzole dostupná prostřednictvím sítě určená pro vzdálenou správu (out of
band system controler - nezávislá na instalovaném operačním systému, použitém řešení virtualizace)
 minimálně 2cpu čtyř-jádrová (alespoň 4 jádra, s možností instalace 6ti jádrových procesorů) , optimálně
Quad-Core Intel Xeon E7420, L2 cache alespoň 6MB, L3 cache alespoň 8MB, takt alespoň 2 GHz, příkon na
CPU maximálně 90W, FSB alespoň 1066MHz (v typizovaném projektu jsou požadovány procesory starší
generace, navržený procesor má nižší frekvenci a vyšší spotřebu, než byla požadována, ale díky nove
architektuře dosahuje většího výkonu a rozdíl ve spotřebě je zanedbatelných 5W)
 64 GB RAM, paměť musí být alespoň typu DDR3 – 1066MHz, rozšiřitelnost až na 256GB (celkem až
32DIMM slotů)
 2x interní HDD, technologie SAS 2,5“, alespoň 300GB, s rozšiřitelností až na 8 interních disků (lokální disky
jsou v případě virtualizace uvažovány především z pohledu „swapování“ aplikací provozovaných ve
virtualizovaném prostředí)
 HW řadič s podporou minimálně RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 (cache zalohovaná prostřednictvím vlastní
baterie)
 4x UTP 1Gb Ethernet port, minimálně na dvou nezávislých NIC chipech
 2x FC 8Gb/s port, minimálně na dvou nezávislých HBA
 2x napájecí zdroj (možnost výměny za chodu, včetně ventilátorů)
 Rackmount kit
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Aplikační servery
 provedení do racku, rozměr 2RU
 System controler– virtuální konzole dostupná prostřednictvím sítě určená pro vzdálenou správu (out of
band system controler - nezávislá na instalovaném operačním systému, použitém řešení virtualizace)
 minimálně 4cpu čtyř-jádrová (alespoň 4 jádra, s možností instalace 6ti jádrových procesorů) , optimálně
Quad-Core Intel Xeon E7420, L2 cache alespoň 6MB, L3 cache alespoň 8MB, takt alespoň 2 GHz, příkon na
CPU maximálně 90W, FSB alespoň 1066MHz (v typizovaném projektu jsou požadovány procesory starší
generace, navržený procesor má nižší frekvenci a vyšší spotřebu, než byla požadována, ale díky nove
architektuře dosahuje většího výkonu a rozdíl ve spotřebě je zanedbatelných 5W)
 64 GB RAM, paměť musí být alespoň typu DDR3 – 1066MHz, rozšiřitelnost až na 256GB (celkem až
32DIMM slotů)
 2x interní HDD, technologie SAS 2,5“, alespoň 300GB, s rozšiřitelností až na 8 interních disků (lokální disky
jsou v případě virtualizace uvažovány především z pohledu „swapování“ aplikací provozovaných ve
virtualizovaném prostředí)
 HW řadič s podporou minimálně RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 (cache zalohovaná prostřednictvím vlastní
baterie)
 4x UTP 1Gb Ethernet port, minimálně na dvou nezávislých NIC chipech
 2x FC 8Gb/s port, minimálně na dvou nezávislých HBA
 2x napájecí zdroj (možnost výměny za chodu)
 Rackmount kit
 DVD +-RW interní mechanika
 Garantována podpora OS
 Certifikát potvrzující možnost nasazení virtualizačních řešení
 Odpovídající počet licencí pro virtualizaci v Advanced edici






DVD +-RW interní mechanika
Garantována podpora OS
Certifikát potvrzující možnost nasazení virtualizačních řešení
Odpovídající počet licencí pro virtualizaci v Advanced edici

Management (virtualizace, storage, replikace, atd.), server pro zálohování:
 provedení do racku, rozměr 1RU
 minimálně 1 cpu čtyř-jádrová, optimálně Quad-Core Intel Xeon 5540, L3 cache alespoň 8MB, takt alespoň
2 GHz, příkon na CPU maximálně 80W, FSB alespoň 1066MHz
 32 GB RAM, paměť musí být alespoň typu DDR3 – 1066MHz, rozšiřitelnost až na 144GB (celkem až
18DIMM slotů)
 2x interní HDD, technologie SAS 2,5“, 300GB

4x UTP 1Gb Ethernet port
 2x FC 8Gb/s port, minimálně na dvou nezávislých HBA
 2x napájecí zdroj
 Rackmount kit
 DVD +-RW interní mechanika

5.2.1.4.1.2 DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ

Diskové pole:
 diskové pole modulární design
 provedení do racku, rozměr jednoho modulu maximálně 4RU, expanze 4RU
 plně redundantní komponenty vyměnitelné za chodu
 možnost aktualizace mikrokódů všech komponent (kontroler, expanze, disky, …)
 zálohování interní Cache baterií
 rozkládání zátěže mezi kontroléry diskového pole
 8GB CACHE
 8x 8Gb/s FC port
 16x 3Gb/s SAS link (16 paralelních diskových přístupů, propustnost backendu 48Gb/s)
 SAS/FC / SSD 15k rpm 450GB (raid5 5TB čistých, 1 spare drive) ... tier 1
 FC/SAS 15k rpm 600GB (raid5 20TB čistých, 1 spare drive) ... tier 2
 SATA/FATA 7,2k rpm 2TB (raid6 40TB čistých, 1 spare drive) ... tier 3
 4x expanzní disková jednotka
 softwarové vypavení BOS: Thin Provisioning, Cache Partition Manager, Volume (LUN) Migration,
 Cache Residency Manager, Performance Monitor, SNMP Agent, Account Authentication,
 Audit Logging, LUN Manager
 max velikost jednoho LUN 60TB
 Možnost snapclone a snapshot funkcionality, replikace a synchronizovaného mirroru na úrovni pole.
 Garance podpory operačních systémů
 Certifikace pro MS SQL Cluster
 Certifikace pro serverovou a diskovou virtualizaci
 Technologie distribuovaných metadat
 iSCSI
 podpora SSD, SAS/FC a SATA disků
 implementovaná TIER architektura („interní HSM“)
 Rozšiřitelnost datových úložišť musí být řešena za běhu bez přerušení provozu
Z pohledu koncepce SAN mezi hlavní a záložní lokalitou TC K na bázi technologie „fiber channel“ není v této fázi
předpokládáno využití technologie iSCSI (technologie iSCSI je uvažována pro replikaci dat z ORP, nikoliv však pro
propojení hlavní a záložní lokality TC K). Politika ukládání dat v rámci diskového úložiště je řízena řídícím modulem
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Datové úložiště se bude skládat ze dvou plně redundantních diskových polí a čtyř SAN přepínačů (v každé lokalitě
TC K bude umístěno jedno diskové pole a dva SAN přepínače).

diskového pole. Politika zálohování je realizována na úrovni jednotlivých aplikačních a databázových serverů

5.2.1.4.1.3 GARANTOVANÉ ÚLOŽIŠTĚ
Konfigurace garantovaného úložiště typu CAS:
 8,5TB čisté archivní kapacity s možností využití médií typu WORM s rozšiřitelností na řádově petabytes
(PB)
 ochrana proti vymazání tzv. retence nastavitelná v intervalu 1s - nekonečno na úrovni archivovaných
souborů , garance neměnnosti uložených dat
 virtualizace archivu
 deduplikace archivovaných dat
 bezpečné vymazání dat z archivu
 možnost automatického odstranění dat z archivu po vypršení retence
 možnost šifrování archivovaných dat
 komprese archivovaných dat
 přístupové protokoly pro archivaci: HTTP, HTTPs, CIFS/SMB, NFS, WebDAV, SMTP
 verzování dokumentů
 replikace dat
 NDMP protokol pro zálohování archivu
 podpora uživatelských metadat v xml formátu
 přístupová konektivita 8x 1Gb/s ethernet v konfiguraci 4 aktivní a 4 pasivní porty

5.2.1.4.1.4 ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVA DAT
Konfigurace páskové knihovny v hlavní lokalitě TC K:


Robotizovaná pásková knihovna rozšiřitelná až na 575 LTO-4 pozic (120MB/s)



2 páskové jednotky (záloha a garantované úložiště) s možností rozšíření až na 18 páskových jednotek



Redundantní napájení



Vyměnitelné páskové jednotky za provozu



Podpora smíšených médií (LTO-4,)



LTO4 Media WORM (Write Once Read Many), 800GB Capacity,



FC rozhraní pro připojení do SAN

Konfigurace páskové knihovny v záložní lokalitě TC K:


Robotizovaná pásková knihovna rozšiřitelná až na 575 LTO-4 pozic (120MB/s)



1 páskové jednotka (záloha a garantované úložiště) s možností rozšíření až na 18 páskových jednotek



Redundantní napájení



Vyměnitelné páskové jednotky za provozu



Podpora smíšených médií (LTO-4,)



LTO4 Media WORM (Write Once Read Many), 800GB Capacity,



FC rozhraní pro připojení do SAN



Vytvoření zálohy na disk



Vícestupňové zálohování na disk, pásky



Syntetické zálohování



Kontrolní bod a restart

Kapitola: Zpráva

Funkcionalita zálohovacího SW:
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Multiplexované zálohování



Zobrazování stavu jednotky, pásky, knihovny



Identifikace, kategorizace a řešení chybových zpráv



Automatická konfigurace robotické páskové knihovny



Plná integrace s virtualizačním SW



Podpora disaster recovery (vmdk), zálohování individuálních souborů, backup over SAN, incrementální
backup

5.2.1.4.1.5 LAN INFRASTRUKTURA
LAN infrastruktura se bude skládat ze tří párů přepínačů umístěných v hlavní i záložní lokalitě datové centra, tj.
dva páry pro interní konektivity v rámci lokalit TC K a jeden pár pro externí konektivitu. Pro připojení veškeré
technologie datové centra je předpokládáno využití 16 LAN připojení v lokalitě hlavního datového centra a 16
LAN připojení záložního datového centra. Z pohledu datových toků je doporučeno realizovat připojení serverů
aplikační a datové vrstvy rozhraními GigabitEthernet (1000Mb/s, 8 rozhraní) pro ostatní technologie postačí
FastEthernet rozhraní (100Mb/s) neboť se jedná o rozhraní pro řízení a zprávu zařízení. Pro propojení hlavní a
záložní lokality TC K je z pohledu budoucího rozvoje možno uvažovat propojení hlavního a záložního datového
centra pomocí dvou rozhraní 10GE, realizované prostřednictvím dvou tras. Přepínače musí podporovat
pokročilé funkce L2/L3 funkce, dále především tvorbu VLAN (logických sítí). Logické sítě budou rozděleny do
těchto celků: Přístup k aplikacím; interní datová komunikace mezi aplikačními a datovými servery;
management zařízení (případně možno dále dělit podle jednotlivých technologií); zálohování. Předpokládaná
konfigurace

5.2.1.5 LIBERECKÝ KRAJ
5.2.1.5.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM LIBERECKÉHO KRAJE
5.2.1.5.1.1 SERVERY
Blade shell
kapacita min. 16 ks serverů v jedné polici
redundantní (N+N) napájení a ventilace s dynamickým omezování příkonu
2x SAN switch (8Gb/s) s min 8 externími porty
2x LAN 10Gb modul
redundantní modul pro správu diskové police
jednotná konzole pro správu více serverových polic
min. 8 pozic pro komunikační moduly
podpora paralelního vzdáleného přístupu k různým serverům
SW pro správu podporuje proaktivní hlášení o možných chybách v systému a šíření takových správ
přes e-mail
 podpora používaných OS
4x Blade server pro virtualizaci
 dva čtyřjádrové procesory
 64GB RAM, možnost osazení RAM 144GB
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2x 146GB HDD SAS 15000 otáček Hot-Swap
Bateriově zálohovaný řadič RAID s 256MB CACHE, podpora RAID 0,1
Interní USB port
Interní SD-HC Card slot
2x LAN Ethernet 10 Gb/s
dvouportový FC HBA min.4Gb/s
Možnost využití funkce Memory Mirroring

6x Blade server










dva čtyřjádrové procesory
16GB RAM, možnost osazení RAM 96GB
2x 146GB HDD SAS 15000 otáček Hot-Swap
Bateriově zálohovaný řadič RAID s 256MB CACHE, podpora RAID 0,1
Interní USB port
Interní SD-HC Card slot
2x LAN Ethernet 10 Gb/s
dvouportový FC HBA min.4Gb/s
Možnost využití funkce Memory Mirroring

5.2.1.5.1.2 STORAGE
Diskové pole:


dva redundantní diskové řadiče pracující v režimu „active-active“



min. čtyři 4 Gb/s FC porty na řadič



min. 8GB cache (4GB na řadič)



čistá využitelná kapacita: 5TB pro Tier0; 20TB pro Tier 1; 40TB pro Tier 2



zrcadlená Write-Back Cache



možnost kombinace SSD, FC a SATA disků v jedné polici



podpora RAID 0, 1, 0+1, 5, 6



podpora až 2048 logických disků s max. velikostí 32TB



dynamická změna kapacity logického disku



online firmware upgrade pro disky i řadiče



nativní virtualizační vrstva schopná automaticky rozkládat zátěž přes všechny disky v diskové skupině a



min. rozšiřitelnost na 200 disků



SW licence na vytváření lokálních kopií dat



SW pro správu diskového pole na neomezenou kapacitu



podpora vzdálené replikace na úrovni diskového pole



certifikace pro použité operační systémy včetně virtualizační vrstvy a clusterových řešení
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spravovat logické disky s různou mírou zabezpečení (RAID) v rámci jedné diskové skupiny,

Záložní diskové pole:
Pole na pokrytí výpadku v primární lokalitě na provoz minimálních služeb s objemem 5TB

5.2.1.5.1.3 SAN INFRASTRUKTURA
2 SAN plně redundantní design v primární lokalitě. Požadavky na SAN:







2x FC switch, každý minimálně 16 aktivních portů s možností rozšíření na minimálně 24 portů
Rychlost 4,8Gb/s
Licence Full fabric
Licence Extended fabric,
rozšíření BBC pro maximální rychlost na vzdálenost datových center (dle skutečné vzdálenosti center)
Alternativně 1xFC switch záložní lokalita

5.2.1.5.1.4 LAN INFRASTRUKTURA
2xLAN switch
Redundantní design LAN sítě pro připojení serverů, možnost záložní propojení datových center.





4x modulární šasi osazené každé minimálně dvěma redundantními kartami s celkovou kapacitou
minimálně 40 portů TP 10/100/1000 Mb/s PoE a dvěma redundantními kartami s celkovou kapacitou
minimálně 32 portů pro miniGBIC moduly
Redundantní zdroje napájení
4x fixní konfigurace – každá s minimálně s 24mi porty TP 10/100/1000 Mb/s

5.2.1.5.1.5 FIREWALL
2xFW
Network FW IPS sonda:










Cooper fail open nebo cluster zapojení
1 port s rozšířením na 2 porty
Celková appliance propustnost 600 Mb, rozšiřitelné na 1Gb
VLAN support
Volitelně doplnění o HIPS
Centrální management
Policy management
Logování SNMP
Role based administrace

Kapitola: Zpráva

5.2.1.5.1.6 ZÁLOHOVÁNÍ
Pásková knihovna


2x zálohovací mechanika LTO4 s možností rozšíření až na 16 mechnik



30 pozic pro média s možností rozšiřitelnosti až na 240 pozic
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přímá FC konektivita 4Gb/s



certifikace pro nabízený zálohovací SW



mail slot



rack provedení

Zálohovací software


online záloha databází



podpora zálohování typu D2D , D2T, D2D2T



nativní podpora zálohování virtualizační vrstvy



podpora zálohování na pásky i virtuální knihovny



certifikace pro používané operační systémy a aplikace (MS SQL, Oracle DB, ...)



podpora SAN nabízené mechaniky

5.2.1.6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
5.2.1.6.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Technologické centrum kraje se skládá z následujících prvků infrastruktury:









Datové centrum
Serverová infrastruktura
Datová úložiště
Garantované úložiště
Serverová virtualizace
Replikace dat a obnova provozu po výpadku
Zálohování a obnova dat
Síťová infrastruktura

5.2.1.6.1.1 SERVEROVÉ SYSTÉMY
Databázová vrstva
Pro databázovou vrstvu budou implementovány servery minimálně s procesory s architekturou Nehalem. Tyto
servery podporují různé operační systémy (Windows, RHEL, SLES, OEL, Solaris, NetWare, VMware, and Citrix
XenServer) a v případě implementace virtualizovaného prostředí lze na jednom serveru všechny tyto operační
systémy provozovat současně. Podle dané velikosti řešení budou použity 2paticové nebo 4paticové servery.

Na aplikační prezentační vrstvě budou implementovány servery osazené min. šestijádrovými procesory. Tyto
servery podporují celou škálu operačních systémů (Windows, RHEL, SLES, OEL, Solaris, NetWare, VMware, and
Citrix XenServer). Podle potřeby daného řešení a aplikace budou použitu 2paticové nebo 4paticové servery.
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Aplikační vrstva

Vzhledem k požadavkům na vysokou dostupnost a výkonnost bude vybudováno prostředí pro provoz aplikací na
fyzických serverech i ve virtuálním prostředí.
Servery – AP a DB











Provedení serveru do racku,
2x procesor s možnosti rozšíření na 4, frekvence minimálně 2,1 GHz, minimálně 6 jádrový
paměti 64 GB s možností rozšíření
Interní disky 2x 146 GB SAS 15.000 otáček
data uložená na systémových discích musí být chráněna pomocí technologie RAID
interní DVD+/-RW
redundantní zdroje napájení a chlazení.
8 x 10/100/1000 Ethernet Adapter
2 x 8 Gb/s FC Single Adapter
karta pro vzdálený management serveru

Servery pro podporu provozu











Provedení serveru do racku,
2 x procesor, frekvence minimálně 2,1 GHz, minimálně 4 jádra
paměti 16 GB s možností rozšíření, ECC
disky 2 x 146 GB SAS 15.000 otáček
data uložená na systémových discích musí být chráněna pomocí technologie RAID
interní DVD+/-RW
redundantní zdroje napájení a chlazení.
4 x 10/100/1000 Ethernet Adapter
2 x 4 Gb/s FC Single Adapter
karta pro vzdálený management serveru

5.2.1.6.1.2 DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ
Pro vybudování datového úložiště je požadováno komplexní řešení pro inteligentní ukládání dat pocházejících z
různých typů aplikací s možností replikace dat do záložní lokality.

•

•

•
•

Ukládání dat řešit prostřednictvím NAS (Networked Attached Storage) popř. SAN (Storage Area
Network), s implementovanou TIER architekturou a HSM (Hierarchical Storage Management)
designem.
Data, která jsou využívána pouze periodicky, budou ukládána na TIER 2 v rámci Content Addressed
Storage. Toto úložiště, kromě archivních účelů, plní i úlohu tzv. trusted úložiště.
Záloha dat bude prováděna buď pomocí zálohovacího SW anebo v rámci řízení toku dat HSM
enginem.
Politika ukládání dat je řízena externím zařízením – HSM engine
Celé řešení je postaveno jako HA – všechny klíčové komponenty jsou redundantní.
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Datové úložiště

•

•

V obou datových centrech budou umístěna identická disková úložiště - každé se dvěma řadiči a 8 GB
CACHE, každý řadič minimálně dva FC porty 4 Gb/s, dva FC 8 Gb/s, dva 1 Gb/s iSCSI a jeden 10 Gb/s
iSCSI osazená disky FC a SATA, rozšiřitelnost minimálně na 480 disků. Tier 0 s podporou technologií
NAND SLC, FC konektivitou a propustností minimálně 60 tis. IOPS při kombinovaném čtení a zápisu.
Rozšiřitelnost datových úložišť musí být řešena za běhu bez přerušení provozu.

Minimální konfigurace:
•
•
•

Čistá využitelná kapacita pro TIER0: 5 TB
Čistá využitelná kapacita pro TIER1: 20 TB
Čistá využitelná kapacita pro TIER2: 40 TB

5.2.1.6.1.3 GARANTOVANÉ ÚLOŽIŠTĚ
•
•
•
•
•
•
•
•

Garance neměnnosti uložených dat.
Vysoká bezpečnost – nikdy neexistuje tak privilegovaný administrátor, aby mohl získat přístup k
obsahu objektů, případně objekty mazat nebo manipulovat s podpisy a obsahem.
Objekt lze smazat pouze auditovatelným způsobem.
Je garantovaný skartační algoritmus.
Služba musí být dostupná pro obce III., II. a I., PO kraje, PO obcí.
Minimální čistá kapacita Garantovaného úložiště je 7 TB s rozšiřitelností na řádově petabytes (PB).
Garantované úložiště umožňuje bezproblémovou a dlouhodobou rozšiřitelnost realizovatelnou bez
ohrožení uložených dat.
Garantované úložiště je vybaveno systémem pro replikaci dat.

Diskové úložiště
Pro centrální úložiště dat bude použito diskové pole kategorie „mid-range“ založené na modulární architektuře s
plnou redundancí všech komponent a možností kombinovat různé typy pevných disků (FC, SATA, SSD) v rámci
jednoho zařízení.
Požadavky na řešení je možno rozdělit do dvou oblastí. První oblastí je samotné ukládání dat, druhou pak replikace
dat pro jejich zabezpečení.
Diskové prostory v technologickém centru budou rozděleny do tříd (Tier) podle intenzity práce s jednotlivými
skupinami dat.

•
•
•
•
•
•
•
•

Storage procesor min 2 x, každý řadič minimálně dva FC porty 4 Gb/s, dva FC 8 Gb/s, dva 1 Gb/s iSCSI
a jeden 10 Gb/s iSCSI
Typ disků SSD, FC, SATA (možnost mixovat FC a SATA uvnitř jedné police)
Front-end porty min 2 FC porty na storage procesor
min 8 GB Cache
Možnost automatického Tieringu
nástroj pro jednotný management všech diskových polí umístěných v prostředí prostřednictvím
intuitivního a jednoduchého webového rozhraní
nástroj umožňující vytváření low kapacity snapshotů dat uložených na poli
nástroj umožňující klonování dat diskových prostor a tím vytváření záložních kopií dat
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Diskové pole (primární a sekundární lokalita)

•
•

nástroj pro synchronní nebo asynchronní zrcadlení dat mezi dvěma diskovými poli
nástroj umožňující kopírovat data z diskového pole na libovolné jiné diskové zařízení připojené do
SAN nebo naopak bez účasti jakéhokoli serveru

TIER 1
•
•

FC nebo SAS disky 15.000 otáček
disková kapacita min 5 TB

•
•

FATA nebo SATA disky 7.200 otáček
disková kapacita min 60 TB (20 + 40 TB)

TIER 2, 3

Jako garantované úložiště je navrženo zařízení pro archivaci (dlouhodobý zabezpečený archiv souborů). Toto
zařízení je speciálně navrženo pro archivaci souborů s některými funkcemi, které jsou unikátní – jde o jediný
zaručený elektronický archiv, který garantuje neměnnost obsahu. Pro účely digitalizace nebudou zřejmě tyto
funkce využity, ale vzhledem k tomu, že archiv bude určen i pro běžné práce zaměstnanců v záložní lokalitě, bude
možno jej využít jako úložiště např. na dokumenty, který se řídí zvláštními zákony (zákon o archivnictví a spisové
službě) nebo interními směrnicemi.
Garantované úložiště
•
•
•
•
•
•
•
•

podpora protokolů CIFS, NFS, http, HTTPS, WEBDAV
garantovaná neměnnost uložených dat
garantovaná jedinečnost dat
garantovaná autentičnost a nepodvržitelnost obsahu archivu (certifikace US SEC 17 CFR 240.17a4,
certifikáty EU)
vysoká bezpečnost dat
garantovaná nesmazatelnost uložených dat
čistá kapacita 7 TB
možnost rozšíření na více než 40 TB

5.2.1.6.1.4 REPLIKACE DAT A OBNOVA PROVOZU PO VÝPADKU
Navržené řešení je komplexním nástrojem pro virtualizaci a kontinuální ochranu dat jako část SAN infrastruktury.
Pro virtualizaci datového úložiště navrhujeme instalovat plně redundantní systémy ve formě HW Appliannce. HW
Appliance jsou vloženy do FC SAN a jsou nakonfigurovány v režimu storage clusteru, jako active-active nod. V
případě výpadku jedné z těchto appliance, přebírá všechny její funkce zbylá appliance, aniž by došlo k výpadku
aplikačních serverů.

Pro řízení zálohování a obnovy dat bude používán stávající zálohovací SW, který plně dostačuje pro snadné,
spolehlivé a rychlé zálohování a obnovu velkých objemů dat. SW je možno, díky své modulární architektuře, téměř
neomezeně rozšiřovat. Tento SW bude doplněn o patřičný počet licencí. Zálohování bude prováděno na páskovou
knihovnu případně do vymezeného diskového prostoru. Systém je přizpůsobený pro zálohování a obnovu dat
virtuálních serverů v TC ORP.
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5.2.1.6.1.5 ZÁLOHA A OBNOVA DAT

Zálohovací systém
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zálohovací knihovna s FC konektivitou
certifikace pro zálohovací SW
2 x mechaniky LTO-5 (s možností rozšíření)
Min 128 slotů pro média (s možností rozšíření)
čtečka čárového kódu
Rack provedení
online záloha databází
podpora zálohování typu D2D , D2T, D2D2T
nativní podpora zálohování virtualizační vrstvy
podpora zálohování na pásky i virtuální knihovny
certifikace pro používané operační systémy a aplikace (MS SQL, Oracle DB, ...)
podpora SAN mechaniky
podpora fyzických i virtuálních knihoven
integrace s vizualizací

5.2.1.6.1.6 SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA
Všechny části systému síťové infrastruktury budou zdvojené a nastavené tak, že v případě výpadku některé jeho
části dotčenou funkci automaticky převezme záložní zařízení. Celý systém tedy nebude obsahovat žádné slabé
místo (SPoF).
Síťové prvky budou tvořit nezávislý celek infrastruktury, které bude redundantně napojený na vnitřní LAN/WAN
pro přístup interních uživatelů. Pro přístup externích uživatelů bude vytvořeno zabezpečené připojení. Virtualizací
jednotlivých částí bude zajištěno oddělené prostředí pro jednotlivé produkční systémy, případně pro vývoj a
testování. Schéma síťového připojení je uvedeno v příloze č. 1. Minimální počet mezi primární a záložní lokalitou je
11 párů optických vláken.
SAN infrastruktura
Jednotlivá zařízení pro ukládání dat a servery, která budou k těmto zařízením přímo přistupovat a budou propojeny
SAN (Storage Area Network) infrastrukturou. Tato infrastruktura bude mít redundantní architekturu, aby při
výpadku jakékoli komponenty nebyla narušena funkčnost celého systému.
V závislosti na počtu připojených zařízení pro jednotlivá řešení budou použity SAN přepínače buď integrované
serverových policí, nebo jako samostatné zařízení v racku. Přepínače budou založeny min. na 8 Gb technologii.

V TC kraje bude provozována služba vzdáleného bezpečného přístupu (VPN) k datovému centru. Architektura
vzdáleného přístupu umožní:
•

site-to-site VPN
o podporované protokoly IPSec, L2TP v3
o propustnost minimálně 100 Mb
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Vzdálený přístup (VPN)

•
•
•
•
•
•

client-to-site VPN
o podporované protokoly IPSec, SSL
ověření pomocí certifikátů
možnost CA pro externí přístup
klienti WinXP, Vista a novější, dále PDA s Windows Mobile 6 a novější (a vývoj do budoucna)
možný nárůst počtu klientů pro client-to-site VPN až na tisíce
jednoduchý klient
možnost zákaznické modifikace softwarového klienta pro klient-to-site VPN

Kapitola: Zpráva

•
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5.2.1.7 OLOMOUCKÝ KRAJ
5.2.1.7.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM OLOMOUCKÉHO KRAJE
ICT infrastruktura TC je v maximální míře redundantní (s ohledem na rozdělení TC na primární a záložní TC), tak aby
byla zajištěna vysoká dostupnost dat a obnova provozu po výpadku v libovolném časovém okamžiku pomocí
systému replikace dat integrovaného v jeho jednotlivých částech.

5.2.1.7.1.1 ICT INFRASTRUKTURA TC KRAJE
Řešení ICT infrastruktury TC kraje je založené na dvou (primární, záložní) geograficky oddělených technologických
centrech, které jsou vzájemně propojené pomocí vybudovaných optických tras, přičemž jedno z nich je hlavní
(primární) a druhé plní roli záložního centra, přebírající řízení a provoz v případě výpadku hlavního centra nebo
naopak.

5.2.1.7.1.2 SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA
Jedna síťová infrastruktura TC propojující obě centra přenosovou kapacitou 10Gbps, přičemž v každém centru jsou
servery (chassis) připojeny pomocí 10Gbps připojení. Celá síť TC je v obou centrech napojena na centrální přepínač
Cisto Catalyst4510R o min. přenosové kapacitě 4Gbps a napojena 1Gbps připojením k síti KIVS.
Jednotlivá TC (primární, záložní) jsou pak vybavena ICT infrastrukturou, která je v maximální možné míře
redundantní, tak aby byla zajištěna vysoká dostupnost dat a služeb v případě výpadku části nebo celého jednoho
TC.
Datová infrastruktura (pro každé datové centrum)
•
•

1x diskové pole typu SAN připojené do jedné společné SAN infrastruktury, přičemž je zajištěna
vzájemná replikace dat
1x pásková mechanika připojená do SAN infrastruktury zajišťující zálohování uložených dat a serverů

Serverová infrastruktura (pro každé datové centrum)
•
•
•

2x blade chassis a v nich pak 2x blade servery, které jsou připojené k společné SAN infrastruktuře a
10Gbps Ethernet síti TC
servery jsou dle potřeb libovolně konfigurovatelné, přičemž je lze využít jak v rámci serverové
virtualizace (virtualizační platforma „VMware vSphere4“), tak jako samostatné servery s jedním OS
servery lze dle potřeb clustrovat jak fyzicky, tak v rámci zvolené serverové virtualizace (virtualizační
platforma „VMware vSphere4“) napříč celou infrastrukturou TC.

5.2.1.7.1.3 DISKOVÉ POLE

•
•

min. 2x FC 8Gbps port pro připojení do SAN infrastruktury
podpora TIER architektury

•
•
•

ukládání produkčních dat
FC nebo SSD disky s min rychlostí pro 4KB bloky 60 tis. IOPS pro RAID 6 při sekvenčním R/W
min.velikost 5TB

o TIER 0
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Plně redundantní diskové pole (1x primární a 1x záložní TC) typu SAN (Storage Area Network)

o TIER 1
•
•
•

ukládání aplikačních dat nebo uživatelských sdílených dat a souborů
rychlé SATA nebo SAS disky
min.velikost 20TB

•
•
•
•
•
•
•

ukládání málo nebo periodicky využívaných dat
podpora „trusted“ úložiště (ukládání šifrovaných dat)
ATA nebo SATA disky
min.velikost 40TB
podpora HSM (Hierarchical Storage Management)
podpora vytváření snapshotů / klonů prostředky diskového pole
možnost vzdálené správy.

o TIER 2

5.2.1.7.1.4 ZÁLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Redundantní zálohovací zařízení (1x primární a 1x záložní TC) řešené páskovou knihovnou, které bude součástí
diskového pole SAN
•
•
•
•
•
•
•

2x mechanika LTO 4 (nebo vyšší)
min. 24x sloty pro media
možnost dalšího navyšování mechanik a media slotů dle potřeb
připojení do SAN prostřednictvím rozhraní FC 8Gbps
SW pro zálohování dat v rámci řízení toku dat HSM
SW pro zálohování serverů
možnost vzdálené správy.

5.2.1.7.1.5 SERVEROVÁ INFRASTRUKTURA
Redundantní serverové řešení (rozdělené do primárního a záložního TC) založené na technologie „Blade“ s
redundantním připojením k diskovému poli SAN, síťové infrastruktuře a redundantními napájecími zdroji typu n+n,
umožňující jednoduché navyšování výpočetního výkonu (jak rozšířením RAM nebo přidáním CPU, tak navýšení
počtu serverů), podporující plně serverovou a diskovou virtualizaci.
Blade šasi
4x blade šasi (2x primární a 2x záložní TC)
min.10x blade servery
6x interní 1Gb Ethernet
2x interní 8Gb FC
možnost vzdálené správy
Kapitola: Zpráva

•
•
•
•
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Blade servery
8x blade servery (4x primární a 4x záložní TC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2x 4-jádrové procesory
64GB RAM s rozšiřitelností na 256MB
2x interní pevné disky nebo zavádění OS z FC úložiště
HW RAID řadič
6x Ethernet 1Gb/s
2x 8Gb/s FC HBA
certifikace HW na virtualizační platformy a OS Linux, MS Windows
virtualizační platforma podporující OS Linux, MS Windows
možnost vzdálené správy

Management servery
2x standardní servery (1x primární centrum a 1x záložní centrum) potřebné pro správu, monitoring, zálohování a
infrastrukturní služby
•
•
•
•
•
•

1x 4-jádrový procesor rozšiřitelný na dva
6GB RAM rozšiřitelných na 96GB
2x interní pevné disky
HW RAID řadič
2x Ethernet 1Gb/s
OS a management SW na správu HW.

5.2.1.7.1.6 SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA
•
•
•

2x lokální síť (pro primární a záložní TC) s vnitřní přenosovou kapacitou 10Gbps
lokální sítě (primární, záložní) budou propojeny o kapacitě 10Gbps a napojeny min. o kapacitě 4Gbps
na stávající centrální přepínač CISCO Catalyst4510R
připojení do KIVS o kapacitě 1Gbps.

5.2.1.7.1.7 TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI

Kapitola: Zpráva

Technologické místnost jak primárního, tak záložního centra jsou navrženy tak, aby zajistily vhodné požadované
podmínky pro provoz ICT infrastruktury, tedy aby byly vhodnými moderními technicko-technologickými místnostmi
s dostatečným systémem chlazení, nepřetržitou dodávkou el. energie, dostatečným množstvím stojanů 42Upro
umístění ICT technologie a nepřetržitým sledováním požadovaných optimálních podmínek provozu.
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5.2.1.8 PARDUBICKÝ KRAJ
5.2.1.8.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE
Všechny důležité komponenty řešení jsou koncipovány jako redundantní. Pro zajištění požadovaných dostupností
jednotlivých služeb je nutné vybudovat záložní datové centrum a implementovat tzv. „metro cluster“.

5.2.1.8.1.1 DATOVÉ CENTRUM
Datové centrum TC K splňuje následující požadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•

chráněno proti neoprávněnému přístupu
teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35%-65%
instalována požární čidla kouře, teploty, vibrační, vlhkostní, infra čidlo pohybu. Čidla jsou zapojena do
rack monitoring systému
tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace
v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230/50V s „bezvýpadkovým“ zálohováním,
samostatně jištěný pro rozvaděč, napájení je rovněž zajištěno diesel agregátem
je zajištěna vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v
týdnu
jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor
prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody, mimo
bezprostřední dosah produktovodů a jinak kritických míst a leží v místech, kde je možné zabezpečit
bezproblémové zásobování elektrickou energií

Technologická místnost – Hlavní datové centrum je umístěna nově vybudované místnosti krajského úřadu.
Rozvaděče
Preferovány jsou nové rozvaděče bez bočnic, dveří, zadního krytu a stropu, pak je možné zajistit dostatečné
chlazení pro veškeré technologie v rozvaděčích umístěné. Nové rozvaděče budou spojené do jednoho celku tak,
aby se zvýšila celková pevnost. Každý rozvaděč bude vybaven podle potřeby policemi pro zařízení, která nelze
montovat přímo do rámu, dále pak budou jednotlivé rámy propojeny dostatečným počtem TP kabeláže zakončené
na samostatných patch panelech tak, aby bylo možné bez problémů propojovat zařízení umístěná v různých
rámech. Hloubka rozvaděčů minimálně 1000mm.
Diesel agregát
Diesel agregát má v současné době nedostatečný výkon na to, aby v případě dlouhodobého výpadku dodávky
elektrické energie dodával výkon potřebný pro provoz celé technologické místnosti s odpovídajícími parametry pro
jejich činnost. Jeho výkon je třeba rozšířit. Technologická místnost je vybavena silovým přívodem a rozvaděčem
zálohovaného napájení a dalším silovým přívodem rozvaděčem nezálohovaného napájení.

Jako další samostatná skříň v technologické místnosti bude záložní zdroj napájení společný pro všechna zařízení v
místnosti. Jeho výkon musí být dostatečný pro nepřerušený běh všech zásadních zařízení v místnosti po dobu
dostatečnou k tomu, aby byla překlenuta prodleva mezi zjištěním, že výpadek dodávky elektrické energie bude
delší, než nastavený čas a náběhem diesel agregátu, který napájení celé místnosti převezme.
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Záložní zdroj napájení (UPS)

Zhášecí systém
Kromě stávajících systémů pro požární zabezpečení jsou rozvaděče vybaveny také automatickým zhášecím
systémem, který umožní lokalizovat případný vznik požáru a zamezit jeho rozšíření do dalších částí rozvaděče nebo
dokonce celé technologické místnosti a zamezit tak nejen ztrátě celého zařízení, dat na něm uložených, ale
současně také upozornit administrátora systému. Systém se aktivuje po detekci ohně. V současné době jsou
využitelné dvě metody zhášecích systémů - záplavový a systém přímého zhášení. Vzhledem k tomu, že TC K je
osazeno v celkem 4 rámech, je použit systém přímého zhášení. Pro detekci slouží detekční hadička vyrobená ze
speciálního polymeru citlivého na teplotu. Tato hadička bude rozvedena v tzv. rizikové zóně, a proto při případném
vzniku požáru je schopna ihned reagovat na změnu teploty. Hadička praskne v místě vzniku nejvyšší teploty a
zneškodní oheň v jeho počátku. Dle prováděcí vyhlášky 246/2001 k zákonu o požární ochraně, platné od 23.7.2001,
je tento systém klasifikován jako „samostatný hasící systém“ a proto musí podléhat pravidelným ročním revizím
(kontrola rozvodů, tlaku v láhvi…). Tato revize je prováděna na místě instalace a je při ní vystaven servisní protokol,
který se předkládá např. pojišťovnám a jiným organizacím, které o to požádají. Každých 5 let nebo při poklesu tlaku
v lahvi je nutná výměna hasiva.
Napojení na EZS
Datové centrum je napojeno na systém EZS. Monitorovací systém pro rozvaděče (Rack Monitoring Systém – RMS)
Rack monitoring systém bude napojen na všechny zásadní systémy technologické místnosti. Od napájení (vstup i
výstup u UPS), přes čidla teploty, kouřová, vodní, dveřní, magnetická - vibrační a pohybová spolupracuje také
s klimatizačními jednotkami, zhášecí jednotkou, je připojen do LAN a pomocí SNMP protokolu předává informace o
všech událostech vyhodnocovacímu systému (např. KIWI Syslog) a díky němu podávat administrátorovi systému
varovná nebo kritická hlášení. Ideální je propojit RMS se stávajícím systémem kamerovým a přístupovým a vytvořit
tak ucelený systém se všemi funkcemi moderního bezpečnostního systému.
Klimatizace
Chlazení místnosti TC K je řešeno klimatizačními jednotkami s externími výměníky pro zajištění dostatečné
redundance zařízení v technologické místnosti. Místnost pak musí být schopná provozu i při výpadku jedné z
klimatizačních jednotek po dobu dostatečnou k opravě jednotky vadné. Vzhledem k malým rozměrům místnosti lze
chlazení řešit standardním způsobem bez nutnosti používat sofistikované výpočetní systémy a detailní
energetickou bilanci.
Záložní zdroj napájení (UPS)
Jako další samostatná skříň v technologické místnosti je záložní zdroj napájení společný pro všechna zařízení v
místnosti. Jeho výkon musí být dostatečný pro nepřerušený běh všech zásadních zařízení v místnosti po dobu
dostatečnou k tomu, aby byla překlenuta prodleva mezi zjištěním, že výpadek dodávky elektrické energie bude
delší, než nastavený čas a náběhem diesel agregátu, který napájení celé místnosti převezme.
Systémová infrastruktura

Kapitola: Zpráva

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

dva čtyřjádrové procesory s výkonem dostatečným pro provoz až 100 virtuálních serverů
64GB RAM. Možnost osadit až 96GB RAM
2x 8Gb/s FC HBA
8x Ethernet 1000 Mb/s
2x HDD SAS 15.000 otáček
HW RAID řadič, podpora RAID 0,1
Karta pro vzdálený management
Rack provedení
Certifikace všech hardware komponent serveru a celého serveru pro serverovou virtualizaci.

2 x server pro virtualizaci diskovou
•
•
•
•
•
•
•
•

dva čtyřjádrové procesory
4GB RAM
2x 8Gb/s Dual port FC HBA
2x Ethernet 1000 Mb/s
2x HDD SAS 15.000 otáček
HW RAID řadič, podpora RAID 0, 1
Rack provedení
Certifikace pro virtualizaci diskovou a MS SQL 2008 cluster 2 nodový

2x Blade šasi
•
•
•
•
•
•
•
•

Redundantní napájení, nezávislé redundantní datové sběrnice pro blade servery,
10 pozic pro blade servery s plně redundantní konektivitou do IO modulů
Možnost použití až 8 komunikačních portů na každý blade server
Možnost lokálních sdílených USB portů a sdílené optické mechaniky v blade šasi
Blade servery s certifikací pro MS Windows 2008 server, MS SQL 2008 cluster 2 nodový
Dvojice interních SAN switchů, minimálně 8 externích portů 4Gb/s
Minimálně dvojice interních LAN switchů s porty 1Gb, možnost osazení 4 interních switchů
Certifikace všech hardware komponent blade šasi (včetně LAN a SAN switchů)pro serverovou
virtualizaci.

5x Blade server Power
dva čtyřjádrové procesory
12GB RAM, celkem 12 paměťových pozic, možnost osazení RAM 96GB
2x HDD SAS 15000 otáček Hot-Swap
Bateriově zálohovaný řadič RAID s 256MB CACHE, podpora RAID 0,1
Interní USB port
2x LAN Ethernet 1000Mb/s
dvouportový FC HBA min.4Gb/s
Možnost využití funkce Memory Mirroring
Certifikace pro MS Windows 2008 server, MS SQL 2008 cluster 2 nodový

Kapitola: Zpráva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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6x Blade server Standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dva čtyřjádrové procesory
6GB RAM, celkem 12 paměťových pozic, možnost osazení RAM 96GB
2x HDD SAS 15000 otáček
Bateriově zálohovaný řadič RAID s 256MB CACHE, podpora RAID 0,1
Interní USB port
2x LAN Ethernet 1000Mb/s
dvouportový FC HBA min.4Gb/s
Možnost využití funkce Memory Mirroring
Certifikace pro MS Windows 2008 server, MS SQL 2008 cluster 2 nodový

5.2.1.8.1.3 STORAGE
TIER 0
•
•
•
•
•
•

Provedení 1U, redundantní FC připojení do SAN min 4Gb/s
640 GB NAND FLASH paměti
Rozšiřitelnost na 1280 GB
Možnost exportovat do SAN prostředí až 128 logických svazků
Rychlost minimálně 60 000 IOPS při kombinovaném čtení/zápisu
Zaručená vzájemná kompatibilita s MS SQL 2008 cluster 2 nodový, serverovou a diskovou virtualizací

TIER 1, TIER 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2x diskové pole stejného typu, po jednom do každé lokality (Hlavní a Záložní):
Dual controller
Minimálně dva 4 Gb/s FC porty na řadič
Minimálně 8GB CACHE (minimálně 4GB na řadič)
Osazení disky FC a SATA v jedné polici současně
Rozšiřitelnost na minimálně 200 disků
Možnost snapclon a snapshot funkcionality
Možnost replikace a synchronního mirroru na úrovni pole
Licence na neomezenou diskovou kapacitu
Certifikace pro virtualizaci serverovou i diskovou
Certifikace pro MS SQL cluster
Certifikace pro MS Windows 2000 a všechny vyšší
Podpora RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10

•
•

FC nebo SAS disky 15.000 otáček
Disková kapacita RAW 7TB

•
•

SATA nebo FATA disky 7.200 otáček
Disková kapacita RAW 16TB

TIER 1

Kapitola: Zpráva

TIER 2
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5.2.1.8.1.4 GARANTOVANÉ ÚLOŽIŠTĚ (2X)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podporované protokoly CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, WEBDAV.
Čistá kapacita úložiště minimálně 2TB
Rozšiřitelnost minimálně na 40TB
Garantovaná neměnnost uložených dat
Garantovaná jedinečnost dat
Garantovaná autentičnost a nepodvržitelnost obsahu archivu (certifikace US SEC
17 CFR 240.17a-4, certifikáty EU)
Vysoká bezpečnost dat
Garantovaná nesmazatelnost uložených dat
Garantovaný skartační algoritmus
Možnost replikace dat na stejné nebo nadřazené (podřízené) úložiště

5.2.1.8.1.5 PÁSKOVÁ KNIHOVNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCSI konektivita
Certifikace pro zálohovací SW
Páskové jednotky a napájecí zdroje typu hot-swap (možnost připojování a odpojování za běžného
provozu)
4 mechaniky LTO 4 nebo lepší, 127 pásek LTO 800GB,
132 slotů pro media rozšiřitelných na 264
IO sloty
Nativní kapacita 52TB
Čtečka čárového kódu
Multipath support
Path failover
Rack provedení

5.2.1.8.1.6 BACKUP SERVER
čtyřjádrový procesor
4GB RAM
2x 8Gb/s Dual port FC HBA
2x SCSI HBA dual port pro páskovou knihovnu U320
4x odpovídající kabel pro páskovou knihovnu v délce 3m
2x Ethernet 1000 Mb/s
2x HDD SAS 15.000 otáček
HW RAID řadič, podpora RAID 0, 1
Rack provedení

Kapitola: Zpráva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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5.2.1.8.1.7 VIRTUALIZACE
Virualizace serverová
Virtualizace je provozována ve dvou datových centrech. Požadavkem je design řešení funkční i v případě výpadku
jedné lokality. Licence hypervisoru pro nabízené 3 fyzické servery, včetně managementu pro servery.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 stroje
Podpora PV, BT, HW (paravirtualization, binary translation, harware assist) virtualizace
Umístění kompletního prostředí včetně OS a aplikací do virtuálních strojů bez závislosti na
provozovaném hardware
Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných
souborů zdrojů
Škálovatelnost pro možnost podpory IT prostředí jakékoliv velikosti
Vysoce výkonný klastrový systém zajišťující přístup k datovým diskům virtuálního stroje několika
nainstalovaných host serverů současně
Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby jediný virtuální
stroj využíval několik fyzických procesorů současně
Centralizované řízení zajišťující automatický provoz, optimalizaci zdrojů a vysokou dostupnost IT
prostředí
Centralizované řízení umožňující integraci s produkty spravovanými třetí stranou přes rozhraní
různých webových služeb a rovněž vývoj produktů
Centralizované řízení umožňující nastavení jednoduchého a plně automatického disaster recovery
řešení (konfigurace, testování, výpadek, obnova) včetně plné integrace s výrobci diskových polí pro TC
ORP
Dynamické a inteligentní přiřazení hardwarových zdrojů k zajištění optimálního propojení business
provozu a IT
Kontinuální dynamický balancing aplikačního výkonu nad dostupnými HW zdroji
Inteligentní alokace zdrojů na základě předdefinovaných pravidel
Migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující tak plynulou správu a údržbu IT
Konsolidace zátěže a potřeb virtuálních strojů na menší počet fyzických serverů v případě nižších
požadavků na výkon včetně jejich přenosu bez ztráty spojení a jejich následný pohyb zpět na základě
změny požadavků
Jednoduché, centralizované zálohovací zařízení pro virtuální stroje
Nepřetržitý monitoring všech host serverů ve zdrojovém poolu a v případě detekce selhání host
serverů automatické iniciování procesu restartování všech dotčených virtuálních strojů na zbývajících
host serverech
Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD

Virtualizace disková

•
•
•

Jednotná administrátorská konzola pro konfiguraci virtuálních LUNů a operací nad nimi
Vytváření synchronních kopií LUNů prezentovaných serverům na primárním úložišti v úložišti
sekundárním
Vytváření synchronních kopií LUNů na interních discích serverů do SAN prostředí (primární nebo
sekundární úložiště)
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Kapitola: Zpráva

Design metro cluster, InBand disková virtualizace.

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Vytváření asynchronních kopií LUNů prostřednictvím TCP/IP do vzdálených lokalit (Volitelně je možné
replikovaná data při přenosu komprimovat a šifrovat pro zajištění optimálního přenosu a bezpečnosti
těchto dat).
Možnost nastavovat šířku pásma pro asynchronní kopie dle provozních požadavků.
Možnost deduplikace dat na straně zdroje.
Vytváření konzistentních kopií produkčních dat rozprostřených v čase diskrétně nebo spojitě s
možností jednoduše tyto kopie prezentovat podle potřeby odpovídajícím serverům jako data
„ostrá“nebo testovací.
Možnost vytvořit minimálně 255 kopií dat nad jedním virtuálním LUNem.
Zaručená aplikační konsistence veškerých kopií dat minimálně pro aplikace MS Exchange, MS
SQL, Oracle, Lotus Notes.
Možnost vytváření kontinuálních kopií produkčních dat a možností návratu k jakémukoliv datu v
minulosti.
Jednoduchá migrace LUNů prezentovaných serverům z úložiště na úložiště bez odstávky běžící
aplikace (přesun může být zapříčiněn např. nutností zvýšit výkonnost diskového úložiště, na kterém
odpovídající LUN fyzicky leží – z Tier1 do Tier0 nebo výměnou starého diskového úložiště za nové)
Licence pro kapacitu minimálně 40 TB
Thin Provisioning
Akcelerace operací čtení/zápis – systém musí umožňovat přesun často čtených diskových oblastí do
rychlé vyrovnávací paměti. Velikost vyrovnávací paměti musí být dimenzována podle požadavků
příslušné aplikace.
Certifikace pro virtualizaci serverovou, certifikace pro MS SQL cluster 2008 2 nodový

5.2.1.8.1.8 SAN
Plně redundantní design 2 SAN v obou lokalitách.
•
•
•
•
•
•
•
•

4x FC switch, každý min. 16 aktivních portů s možností rozšíření na minimálně 24 portů
Rychlost portů 8Gb/s
Licence Full fabric, propojení FC switchů v Hlavní a Záložní loklaitě pomocí ISL
Licence Extended fabric, rozšíření BBC pro maximální rychlost na vzdálenost datových center (dle
skutečné vzdálenosti center)
Certifikace pro serverovou virtualizaci
Zaručená vzájemná kompatibilita s diskovou virtualizací, se zálohovacím SW a systémem pro obnovu
lokality
Zaručená vzájemná kompatibilita se stávajícími FC switchi
SFP moduly do FC switchů (duplexní LC konektory) s parametry pro bezproblémový provoz SAN i na
vzdálenost mezi Hlavním a Záložním datovým centrem (min.5km/max.20km)

5.2.1.8.1.9 LAN

Modulární architektura. Modularita je na úrovni jednotlivých modulů rozhraní, základního řídícího modulu a
případných servisních modulů.
•
•

3 Ethernet rozhraní 10/100/1000, dva z nich musí podporovat optické médium
1000BaseLX,1000BaseSX, 1000Base-BX-D a 1000Base-BX-U.
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Směrovače

•
•
•
•
•

•
•
•

Redundantní AC napájení.
1 GB DRAM.
Garantovaný směrovací výkon po aplikování všech funkcionalit alespoň 100Mbit/s.
Statické a dynamické směrování unicast a multicast provozu pro protokoly IPv4 a IPv6.
Podpora překladu adres (NAT), tunelování provozu protokoly GRE a IP in IP (RFC 2003) a dále
filtrování provozu na základě IP adres, transportních protokolů, TCP/UDP portů nebo parametrů
aplikační vrstvy (URL a Contenttype v případě HTTP, druhů paketů v RTP, atd.).
Možnost definice fronty se striktní prioritou provozu a definice garantované šířky pásma pro další
třídy provozu.
Možnost omezení šířky pásma pozdržením pro určité třídy provozu (packet shaping).
Podpora QoS v rámci šifrovaného tunelu.

Podpora šifrování provozu technologií IPsec s výkonem alespoň 100Mbit/s (po aplikování bezpečnostních,
směrovacích nebo jiných použitých vlastností):
•
•
•
•
•
•

Podpora protokolů ESP, AH, IKE a frameworku ISAKMP.
Vzdálená správa protokolem SSH a SNMPv3 v režimu AuthPriv..
Zasílání logových hlášení na centralizovaný server protokolem SYSLOG.
Synchronizace systémového času protokolem NTP. Možnost poskytování synchronizace času pro další
prvky v síti.
Autentizace, autorizace a zaznamenávání administrátorského přístupu proti centrálnímu serveru
protokolem TACACS+ nebo Radius.
Podpora síťové telemetrie a exportu informací o síťových tocích protokolem NetFlow.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 metalických portů Ethernet 10/100/1000, 4 porty dual purpose s možností volby mezi optickým
spojem 1000BaseSX, 1000BaseLX a metalickým portem 10/100/1000.
Podpora protokolů Spanning-Tree
Podpora VLAN a VLAN trunků (802.1q).
Podpora QoS
odbavování na základě CoS, MAC adres, IP adres nebo TCP/UDP portů.
Řízení přístupu k síti - 802.1x.
Filtrování provozu na základě MAC adres, IP adres nebo TCP/UDP portů.
Omezení maximálního počtu MAC adres na příslušném portu.
Aktivní zabraňování podvržených DHCP odpovědí.
Kopírování provozu z vlan nebo portu lokální nebo vzdálený port.
Vzdálená správa protokolem SSH a SNMPv3 v režimu AuthPriv..
Zasílání logových hlášení na centralizovaný server protokolem SYSLOG.
Synchronizace systémového času protokolem NTP. Možnost poskytování synchronizace času pro další
prvky v síti.
Autentizace, autorizace a zaznamenávání administrátorského přístupu proti centrálnímu serveru
protokolem TACACS+ nebo Radius.
Možnost redundantního napájení.
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Externí přepínače

Firewally
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 metalických portů Ethernet 10/100/1000, čtyři z nich musí podporovat optické
médium 1000BaseLX nebo 1000BaseSX.
Prostupnost firewallu alespoň 1 Gbps.
Alespoň 600000 současně uskutečňovaných spojení.
Podpora alespoň 200 rozhraní.
Podpora vysoké dostupnosti firewallu v režimu Active/Active, kdy pracují
současně dva firewally a v případě výpadku jednoho z nich jsou obslouženy
druhým firewallem, bez rozpadu navázaných spojení.
Možnost rozdělit firewall na alespoň 5 samostatných virtuálních firewallů s vlastní
sadou uživatelů, přidělených zdrojů, rozhraními, směrovacími tabulkami a
pravidly.
Podpora překladu adres (NAT).
Filtrování provozu na základě IP adres, TCP/UDP portů nebo parametrů aplikační
vrstvy. Podpora inspekce aplikačních protokolů DNS, FTP, HTTP, ICMP,
PPTP, SMTP, ESMTP, TFTP, SQL Net, Sun RPC, H.323, SIP, RTSP.
Detekce síťových scanů, SYN útoků, DoS útoků.
Podpora WCCPv2.
Vzdálená správa protokolem SSH a SNMPv3 v režimu AuthPriv..
Zasílání logových hlášení na centralizovaný server protokolem SYSLOG.
Synchronizace systémového času protokolem NTP.
Autentizace, autorizace a zaznamenávání administrátorského přístupu proti
centrálnímu serveru protokolem TACACS+ nebo Radius.
Podpora síťové telemetrie a exportu informací o síťových tocích protokolem
NetFlow.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 metalických portů Ethernet 10/100/1000, 4 porty s možností osazení modulem 1000BaseSX,
1000BaseLX nebo 1000BaseT.
Stohovatelný přepínač umožňující spojit více přepínačů do jednoho virtuálního přepínače.
Propustnost stohovacího propoje alespoň 32Gbit/s. Možnost alespoň 8 přepínačů v jednom stohu.
Podpora linkové agregace s protokolem LACP. Podpora agregovaného LACP kanálu z portů různých
přepínačů ve stohu.
Podpora protokolů Spanning-Tree
Podpora VLAN a VLAN trunků (802.1q).
Podpora QoS
Řízení přístupu k síti - 802.1x.
Filtrování provozu na základě MAC adres, IP adres nebo TCP/UDP portů.
Omezení maximálního počtu MAC adres na příslušném portu.
Omezení maximálního šířky pásma pro unicast, multicast a broadcast pro každý jednotlivý port.
Aktivní zabraňování podvržených DHCP odpovědí.
Kopírování provozu z vlan nebo portu lokální nebo vzdálený port.
Podpora statického směrování IPv4 provozu (v HW).
Vzdálená správa protokolem SSH a SNMPv3 v režimu AuthPriv..
Zasílání logových hlášení na centralizovaný server protokolem SYSLOG.
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Přepínače DMZ

•
•
•

Synchronizace systémového času protokolem NTP. Možnost poskytování synchronizace času pro další
prvky v síti.
Autentizace, autorizace a zaznamenávání administrátorského přístupu proti centrálnímu serveru
protokolem TACACS+ nebo Radius.
Možnost redundantního napájení.

IDS/IPS senzor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 metalické porty Ethernet 10/100/1000 pro snímání provozu.
Dedikované rozhraní Ethernet 10/100 pro out of band management.
Transakční výkon IPS alespoň 0.5 Gbps.
Detekce nežádoucích událostí na základě definovatelných a rozšiřitelných signatur.
Pravidelné aktualizace signatur ze strany výrobce.
Možnost rozdělit IPS na alespoň 4 samostatné virtuálních sensory s vlastní sadou rozhraní, signatur,
bezpečnostní politiky, atd .
Informování o událostech protokolem SDEE.
Vzdálená správa protokolem SSH a SNMP. Správa pomocí www rozhraní.
Zasílání logových hlášení na centralizovaný server protokolem SYSLOG.
Synchronizace systémového času protokolem NTP.

Bezpečnostní monitorovací nástroj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpora zpracování bezpečnostních událostí protokoly Syslog, SNMP, SDEE, RDEP.
Součástí nástroje musí být dedikovaný hardware.
Podpora alespoň 700 událostí za sekundu.
Podpora Netflow v5 a v9 o výkonu alespoň 14000 Netflow záznamů za sekundu.
Korelace útoku na základě událostí z více zdrojů. Detekce mezilehlého překladu adres a zohlednění při
detekci událostí.
Automatické zjišťování topologie sítě.
Grafická vizualizace cesty útoku.
Ozamování vzniklých událostí pomocí e-mailu, SMS, syslogu a SNMP.
Vytváření reportů o událostech na základě předdefinovaných šablon.
Dedikované rozhraní Ethernet 10/100 pro out of band management.
Možnost zálohování a exportu událostí na vzdálený disk.
Správa pomocí WWW rozhraní.

5.2.1.8.1.10

ANTI-X ŘEŠENÍ

Anti-x ochrana pro všechny virtuální a fyzické servery.
Antivirová ochrana
Ochrana před spywarem
Brána - firewall pro hostitelský operační systém
Centrální správa
Volitelně prevence narušení a řízení připojených zařízení

Kapitola: Zpráva

•
•
•
•
•
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5.2.1.8.1.11

MANAGEMENT A MONITORING

Systémy pro management serverů, datových úložišť, rack monitoring systém, management serverové virtualizace v
HA designu. Monitoring je kompatibilní se současnou monitorovací infrastrukturou KrÚ.

•
•
•

Grafické zobrazení mapy sítě
Automatický scan sítě
Monitoring zařízení a spojení a notifikací
Možnost přidání vlastních map a zařízení
Podpora SNMP, ICMP, DNS a TCP monitoringu
Monitoring a grafické zobrazení využití linek
Přímý přístup ke vzdálenému managementu zařízení z jedné konzole
Sledování běhu aplikací a hlášení provozních problémů
Expertní přístup k aplikacím a službám tzv. management packy
Servis orientovaný monitoring. Možnost graficky zobrazit závislosti jednotlivých služeb k rychlému
zjištění problému a modelování a zobrazení jeho dopadu
Jeden agent (běžící služba) pro monitorování operačních systémů i aplikací
Integrovaná knowledge base s možností vytváření vlastní znalostní báze
Automatizování administrativních úloh

Kapitola: Zpráva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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5.2.1.9 PLZEŇSKÝ KRAJ
5.2.1.9.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM PLZEŇSKÉHO KRAJE
5.2.1.9.1.1 SERVERY
2× server pro virtualizaci
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dva minimálně osmijádrové procesory, možnost rozšíření na 4 procesory s výkonem dostatečným pro
provoz až 100 virtuálních serverů - minimální frekvence 2,2 GHz, procesor musí umožnit při nízkém
zatížení zvýšit frekvenci nevyužitých jader
256 GB RAM. Možnost osadit minimálně 384 GB RAM
2x 8Gb/s FC HBA
8x Ethernet 1000 Mb/s
2x Ethernet 10 Gb/s
2x HDD SSD nebo SAS 15.000 otáček, min. 64 GB
HW RAID řadič, podpora RAID 0,1, WB zálohovaná cache
Karta pro vzdálený management
Rack provedení
DVD mechanika
redundantní napájecí zdroj
Certifikace všech hardware komponent serveru a celého serveru pro serverovou virtualizaci.

2× server pro databáze
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dva minimálně osmijádrové procesory, možnost rozšíření na 4 procesory s výkonem dostatečným pro
provoz až 8 virtuálních databázových serverů - minimální frekvence 2,2 GHz, procesor musí umožnit
při nízkém zatížení zvýšit frekvenci nevyužitých jader
256 GB RAM. Možnost osadit minimálně 384 GB RAM
2x 8Gb/s FC HBA
8x Ethernet 1000 Mb/s
2x Ethernet 10 Gb/s
2x HDD SSD nebo SAS 15.000 otáček, min. 64 GB
HW RAID řadič, podpora RAID 0,1, WB zálohovaná cache
Karta pro vzdálený management
Rack provedení
DVD mechanika
redundantní napájecí zdroj

•
•
•
•
•
•
•

dva minimálně čtyřjádrové procesory, min 2,5 GHz - procesor musí umožnit při nízkém zatížení zvýšit
frekvenci nevyužitých jader
6 GB RAM. Možnost osadit minimálně. 48 GB RAM
FC HBA 2x 8Gb/s
2x Ethernet 1000 Mb/s
2x HDD SAS 15.000 otáček, min. 146 GB
2x HDD SATA 7.200 otáček, min. 500 GB
HW RAID řadič, podpora RAID 0,1,5 WB zálohovaná cache
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2× server pro management

•
•
•

Karta pro vzdálený management
Rack provedení
DVD mechanika

5.2.1.9.1.2 STORAGE
Tier 0 storage
•
•
•
•
•
•
•

Provedení 2U, redundantní FC připojení do SAN min 4 Gb/s, 8Gb/s
Minimálně 640 GB NAND FLASH paměti
Rozšiřitelnost minimálně na 1280 GB
Obslužný software, možnost exportovat do SAN prostředí až 128 logických svazků
Rychlost minimálně 60 000 IOPS při kombinovaném čtení/zápisu
Karta pro vzdálený management
Zaručená vzájemná kompatibilita s MS SQL 2008 cluster 2 nodový, serverovou a diskovou virtualizací

Tier 1, Tier 2
4× diskové pole stejného typu, po dvou do každé lokality (Hlavní a Záložní):
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dva řadiče (kontrolery) – musí umožňovat provoz aktivní – aktivní
Minimálně dva 8 Gb/s FC porty na řadič
Minimálně 4GB CACHE (minimálně 2GB na řadič), využita výhradně jako cache dat, trvalé uložení
obsahu nebo zálohování baterií
Možnost osazení disky FC a SATA v jedné polici současně
Rozšiřitelnost na minimálně 90 disků velikosti 3,5“
Snapshot funkcionalita řízená řadičem, minimálně 64. Snapshot – nezávislý obraz dat (obsahuje pouze
datové bloky změněné oproti původním datům)
Clone funkcionalita řízená řadičem. Clon – nezávislá kopie dat
Veškeré potřebné licence na neomezenou diskovou kapacitu a minimálně 60 hostů
Certifikace pro virtualizaci serverovou i diskovou
Certifikace pro MS SQL cluster
Certifikace pro MS Windows 2003 a všechny vyšší
Podpora RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50
SAS rozhraní minimálně 6 Gbit/s – pro připojení disků i případných rozšiřujících boxů
Možnost dodatečného osazení min. 4 iSCSI portů (2 na řadič)
Výkon minimálně 12 000 IOPS pro RAID5, 8k bloky, náhodné čtení/zápis 60/40%

•
•

FC nebo SAS disky 15.000 otáček
Disková kapacita RAW 23,8 TB (každé pole)

•
•

SATA nebo FATA disky 7.200 otáček (každé pole)
Disková kapacita RAW 64 TB

•
•
•

Tier 1

Kapitola: Zpráva

Tier 2
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5.2.1.9.1.3 GARANTOVANÉ ÚLOŽIŠTĚ
Zařízení splňuje základní parametry a charakteristiky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Minimální podporované protokoly CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, WEBDAV.
Otevřené řešení, podpora otevřených standardů, standardní rozhraní souborového systému
Čistá kapacita jednoho úložiště minimálně 8,5 TB
Veškeré potřebné softwarové licence
Rozšiřitelnost minimálně na 40TB
Garantovaná neměnnost uložených dat
Garantovaná jedinečnost dat
Garantovaná autentičnost a nepodvržitelnost obsahu archivu (certifikace US SEC 17 CFR 240.17a-4 a
17a-3 - http://www.sec.gov/rules/interp/34-47806.htm)
splňuje podmínky definované evropskými normativními dokumenty, jako jsou norma ISO 14721:2003
pro referenční model otevřeného archivačního informačního systému (OAIS) a dále norma ISO
15801:2004, doporučení pro důvěryhodnost a spolehlivost elektronicky zobrazovaných a
uchovávaných informací
Vysoká bezpečnost dat, šifrování AES
Možnost fulltextového indexování a vyhledávání
Garantovaná nesmazatelnost uložených dat
Garantovaný skartační algoritmus
Replikace dat na stejné nebo nadřazené (podřízené) úložiště – nabídka musí obsahovat i druhé
úložiště
Zachování názvů souborů a formátů
Výrobcem garantovaný proces převodu dat do nového nebo náhradního zařízení stejného nebo
vyššího modelu minimálně po dobu 10 let
Včetně racku

5.2.1.9.1.4 PÁSKOVÁ KNIHOVNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FC konektivita min. 4Gb
Certifikace pro zálohovací SW
2 FC mechaniky LTO 4 nebo lepší
60 slotů pro media
rozšiřitelnost na 240 slotů pro pásky
Čtečka čárového kódu
Možnost vytváření logických knihoven
60 RW data cartridge v max. použitelné kapacitě nabízených mechanik
Rack provedení

•
•
•
•

Certifikace zálohování Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 až po aktuální verzi , Linux
Certifikace zálohování MS SQL Cluster 2008, Exchange 2010
Zálohování otevřených souborů
Podpora D2D , D2T, D2D2T scénářů (zálohování disků na disky, disků na pásku, disků na disky a poté
na pásku)
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5.2.1.9.1.5 ZÁLOHOVACÍ SOFTWARE

•
•
•
•
•
•

Podpora agentů zálohování serverové virtualizační vrstvy pro maximální výkonnost. Umožní využití
pokročilých funkcí serverové virtualizace (např. snapshotů) a speciálních rozhraní pro zálahování
Granulární obnova individuálních souborů a složek z image-level backupu virtuálního stroje
Podpora knihoven fyzických i virtuálních, zálohování na disk
Podpora SAN nabízené mechaniky
Deduplikace
Licence pro neomezený počet virtuálních OS na 4 fyzických serverch (á 2 CPU), 4x SQL 2008 cluster
(active-pasive), 2x SQL 2008 standalone, 2x Exchange a 1x Win2008, 2x FC LTO mechanika

5.2.1.9.1.6 VIRTUALIZACE
Serverová virtualizace je provozována ve dvou datových centrech. Požadavkem je design řešení funkční i v případě
výpadku jedné lokality.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 stroje
Podpora PV, BT, HW (paravirtualization, binary translation, harware assist) virtualizace
Umístění kompletního prostředí včetně OS a aplikací do virtuálních strojů bez závislosti na
provozovaném hardware
Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných
souborů zdrojů
Škálovatelnost pro možnost podpory IT prostředí jakékoliv velikosti
Vysoce výkonný klastrový systém zajišťující přístup k datovým diskům virtuálního stroje několika
nainstalovaných host serverů současně
Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby jediný virtuální
stroj využíval několik fyzických procesorů současně
Centralizované řízení zajišťující automatický provoz, optimalizaci zdrojů a vysokou dostupnost IT
prostředí
Centralizované řízení umožňující integraci s produkty spravovanými třetí stranou přes rozhraní
různých webových služeb a rovněž vývoj produktů podle přání zákazníka
Centralizované řízení umožňující nastavení jednoduchého a plně automatického disaster recovery
řešení (konfigurace, testování, výpadek, obnova) včetně plné integrace s výrobci diskových polí pro TC
ORP
Dynamické a inteligentní přiřazení hardwarových zdrojů k zajištění optimálního propojení business
provozu a IT
Kontinuální dynamický balancing aplikačního výkonu nad dostupnými HW zdroji
Inteligentní alokace zdrojů na základě předdefinovaných pravidel
Migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující tak plynulou správu a údržbu IT
Konsolidace zátěže a potřeb virtuálních strojů na menší počet fyzických serverů v případě nižších
požadavků na výkon včetně jejich přenosu bez ztráty spojení a jejich následný pohyb zpět na základě
změny požadavků
Jednoduché, centralizované zálohovací zařízení pro virtuální stroje
Nepřetržitý monitoring všech host serverů ve zdrojovém poolu a v případě detekce selhání host
serverů automatické iniciování procesu restartování všech dotčených virtuálních strojů na zbývajících
host serverech
Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD
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Licence hypervisoru pro 4 fyzické servery, včetně managementu pro servery

•

Virtuální distribuovaný softwarový síťový switch

Disková virtualizace
Design metro cluster. Součástí diskové virtualizace je dodávka a implementace HW (HW apliance, FC komponenty
apod.)
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Jednotná administrátorská konzola pro konfiguraci virtuálních LUNů a operací nad nimi s možností
definice různých administrátorských oprávnění a rolí pro tyto virtuální LUNy.
Vytváření synchronních kopií LUNů prezentovaných serverům na primárním úložišti v úložišti
sekundárním
Vytváření synchronních kopií LUNů na interních discích serverů do SAN prostředí (primární nebo
sekundární úložiště)
Vytváření asynchronních kopií LUNů prostřednictvím TCP/IP do vzdálených lokalit (Volitelně je možné
replikovaná data při přenosu komprimovat a šifrovat pro zajištění optimálního přenosu a bezpečnosti
těchto dat). Možnost nastavovat šířku pásma pro asynchronní kopie dle provozních požadavků.
Možnost deduplikace dat na straně zdroje.
Vytváření konzistentních kopií produkčních dat periodicky, plánovaně nebo na vyžádání s možností
jednoduše tyto kopie prezentovat podle potřeby odpovídajícím serverům jako data „ostrá“ nebo
testovací. Možnost vytvořit minimálně 64 kopií dat nad jedním virtuálním LUNem. Zaručená aplikační
konsistence veškerých kopií dat minimálně pro aplikace MS Exchange, MS SQL, Oracle, Lotus Notes..
Jednoduchá migrace LUNů prezentovaných serverům z úložiště na úložiště bez odstávky běžící
aplikace (přesun může být zapříčiněn např. nutností zvýšit výkonnost diskového úložiště, na kterém
odpovídající LUN fyzicky leží – z Tier1 do Tier0 nebo výměnou starého diskového úložiště za nové)
Licence pro virtualizovanou kapacitu minimálně 50 TB (25 TB každé datové centrum)
Thin Provisioning
Akcelerace operací čtení/zápis – systém musí umožňovat přesun často čtených diskových oblastí do
rychlé vyrovnávací paměti. Velikost vyrovnávací paměti musí být dimenzována podle požadavků
příslušné aplikace.
Certifikace pro virtualizaci serverovou, certifikace pro MS SQL cluster 2008 2 nodový

5.2.1.9.1.7 SAN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4× FC switch, každý min. 16 aktivních portů včetně SFP modulů s možností rozšíření na minimálně 24
portů
Rychlost portů 8Gb/s, propustnost switche min. 100 Gb/s
Licence Full fabric, propojení FC switchů v Hlavní a Záložní lokalitě
Možnost budoucího doplnění (dolicencování) dalších funkcionalit: trunking, rozšířený monitoring,
řízení kvality služeb
Certifikace pro serverovou virtualizaci
Zaručená vzájemná kompatibilita s nabízenou diskovou virtualizací, s nabízeným zálohovacím SW a
systémem pro obnovu lokality
Zaručená vzájemná kompatibilita se stávajícími FC switchi
SFP moduly do FC switchů (duplexní LC konektory) s parametry pro bezproblémový provoz SAN i na
vzdálenost mezi Hlavním a Záložním datovým centrem do 10 km,
Optické patch kabely min. 5 m ke každému SFP
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Plně redundantní design 2 SAN v obou lokalitách.

5.2.1.9.1.8 LAN
Switche technologického centra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 redundantní záložní zdroje.
Minimálně 20 portů 10/100/1000Base – T
Minimálně 10 portů s 10GB
přepínací výkon minimálně 200 Gigabit/s.
propustnost sběrnice min. 720 Gb/s, 400 Mpps
podpora tvorby virtuálního přepínače ze 2ks fyzických přepínačů napříč datovými centry
podpora VLAN (802.1q – min 4096 VLAN)
podpora pro Microsoft NLB Cluster (Multicast)
podpora dynamického routingu (OSPF, BGP, volitelně EIGRP)
podpora L3 redundance (VRRP nebo HSRP)
podpora policy based routingu
podpora L3 ACL
podpora Spanning Tree (802.1w, 802.1s)
všechny porty line-rate (agregace 1:1)
podpora IPv6 routingu
podpora virtuálních routovacích instancí (např. VRF nebo Virtual Routers)
podpora technologie Multichassis EtherChannel
podpora agregace portů (LACP)
podpora klasifikace a prioritizace provozu - QoS
management přes http, SSH, SNMPv3
redundance napájecích zdrojů, uživatelsky vyměnitelné
moduly vyměnitelné za provozu

Routery CORE
2 redundantní záložní zdroje.
Minimálně 10 portů 10/100/1000 SFP
Minimálně 10 portů s 10GB
celková propustnost sběrnice min. 480 Gb/s, 170 Mpps
podpora VLAN (802.1q – min 4096 VLAN)
podpora pro GRE
podpora pro multicast
podpora dynamického routingu (OSPF, BGP, volitelně EIGRP)
podpora min. 250tis. routovacích záznamů
podpora L3 redundance (VRRP nebo HSRP)
podpora virtuálních routovacích instancí (např. VRF nebo Virtual Routers)
podpora policy based routingu
podpora L3 ACL
podpora Spanning Tree (802.1w, 802.1s)
podpora IPv6 routingu
podpora agregace portů (LACP)
podpora klasifikace a prioritizace provozu, shaping - QoS
management přes http, SSH, SNMPv3
redundance napájecích zdrojů, uživatelsky vyměnitelné

Kapitola: Zpráva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

moduly vyměnitelné za provozu

5.2.1.9.1.9 VPN
V režimu Site-to-Site ( StS) i jako Remote client.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podporované protokoly PPTP, IPSec, SSL, L2TP
ověření pomocí certifikátů
klienti WinXP, Vista a novější, dále PDA s Windows Mobile 6 a novější (a vývoj do budoucna)
možný nárůst počtu klientů pro client-to-site VPN až na tisíce
jednoduchý klient
možnost zákaznické modifikace (vytvoření předkonfigurovaného instalačního balíčku) softwarového
klienta pro klient-to-site VPN
propustnost min. VPN 3DES min. 2,5 Gbit
podpora min. 8000 současných VPN připojení
min. 4x 10/100/1000 Mb rozhraní popř. připojení na backplane hraničního směrovače
podpora VLAN (802.1q, min. 150 virt. rozhraní)
podpora pro multicast
podpora dynamického routingu (OSPF nebo EIGRP)
podpora lan-to-lan i client-access VPN topologie
podpora IPSec VPN nebo SSL VPN - (pomocí klienta pro x86 a 64bit platformu)
autentizace VPN uživatelů vůči externím databázím (LDAP, AD, RADIUS)
podpora logování do externích databází (Syslog, SNMP trapy)
podpora IPv6
podpora QoS
podpora vysoce dostupného zapojení pomocí 2 zařízení (A/A nebo A/S)
management přes http, SSH, SNMP

5.2.1.9.1.10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FIREWALL

propustnost firewallu min. 10Gb/s, min. 2000000 spojení/s
min. 4x 10Gb rozhraní
podpora VLAN (802.1q, min. 150 virt. rozhraní)
dedikované management rozhraní
podpora pro multicast
podpora dynamického routingu (OSPF nebo EIGRP)
podpora vytvoření alespoň 5 virtuálních firewallů (minimum:oddělená konfigurace, správcovské
přístupy a roubovací tabulky)
podpora překladu zdrojových/cílových adres na základě pravidel (NAT/PAT)
podpora logování do externích databází (Syslog, SNMP trapy)
podpora IPv6
podpora QoS
podpora vysoce dostupného zapojení pomocí 2 zařízení (A/A nebo A/S)
management přes HTTP, SSH, SNMP
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•
•
•
•
•
•

5.2.1.9.1.11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

celková propustnost min. 1 Gb/s,
min. 4×10/100/1000 Mb
hardwarový bypass na min. čtyřech rozhraních
dedikované management rozhraní
podpora VLAN (802.1q)
podpora pro multicast
možnost nasazení inline nebo jako IDS
podpora VLAN birdge módu
podpora IPv6 routingu
podpora agregace portů (LACP)
management přes http, SSH, SNMPv3
podpora logování do externích databází (Syslog, SNMP trapy)
redundance napájecích zdrojů, uživatelsky vyměnitelné

5.2.1.9.1.12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NETWORK IPS

DALŠÍ VYBAVENÍ HLAVNÍHO DATOVÉHO CENTRA

▪ 2× UPS 40 KVA včetně instalace. Musí obsahovat management rozhraní včetně signalizace pro řízení
nabízené serverové virtualizace (shutdown virtuálních serverů)
▪ 6× klimatizační jednotka min 34 000 BTU (4x podstropní, 2x nástěnná) včetně montáže
▪ Dostatečně dimenzovaný požární zhášecí systém pro záložní datové centrum DC včetně montáže
▪ 4 rozvaděče včetně polic a instalačního materiálu
▪ 12 monitorovaný PDU
▪ 2× RMS systém s čidlem vlhkosti, vibrací, teploty, kouře a pohybu
▪ Tři kamery umístěné v místnosti záložního datového centra
▪ Přístupový systém technologické místnosti - snímač s čtečkou karet
▪ Vybavení lokalit měřící a servisní technikou
▪ Vybudování silnoproudých přívodů pro napojení UPS na diesel agregáty včetně rozvaděčů a bypassů
▪ Vybudování metalických a optických LAN rozvodů v hlavním i záložním datovém centru
▪ Dodávka a montáž odrazivých fólií

5.2.1.9.1.13

ANTI-X ŘEŠENÍ

Anti-x ochrana pro všechny virtuální a fyzické servery. Host anti-x řešení. Vlastnosti anti-x řešení:
Antivirová ochrana
Ochrana před spywarem
Brána - firewall pro hostitelský operační systém
Centrální správa
Volitelně prevence narušení a řízení připojených zařízení
100 licencí

5.2.1.9.1.14
•
•

Kapitola: Zpráva

•
•
•
•
•
•

SOFTWAROVÉ LICENCE

8× Windows Server 2008 R2 Datacenter 1 Proc
100× Windows Server 2008 R2 CAL
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20× Windows Server 2008 R2 RDS CAL
2x Windows Server Standard 2008 R2
2× SQL 2008 R2 Standard 1 proc
4× SQL 2008 R2 Enterprise 1 proc
2× SQL 2008 R2 Workgroup 1 proc
2× Forefront TMG 2010 Standard 1 Proc
100× Forefront TMG Protection Service (cena za jeden rok)
100× Forefront Protection 2010 for Exchange 2010 (cena jeden rok)
2× Exchange 2010 Standard
100× Exchange 2010 Standard CAL
20× XenDesktop Advanced – aktuální verze

5.2.1.9.1.15
•

MANAGEMENT A MONITORING

Podpora SNMP včetně ukládání historie

Monitoring sítě
Monitoring sítě je centralizován do jednoho pracoviště a podporuje následující oblasti:
•
•
•
•
•
•

dohled aktivních prvků v celé síti
dohled non-IT technologií
centrální sběr a korelace událostí
monitoring, analýza a vyhodnocování datových toků (NetFlow) v rámci TC PK
centrální správa bezpečnostních pravidel
centrální správa identit a přístupů

Monitoring podporuje tyto protokoly:
•
•
•
•
•

SNMP v.1-3
NetFlow v.5
ICMP
DNS
TCP

Kamerový monitoring

•
•

•

•

Do páteřního uzlu bude instalována jedna vyhrazená IP kamera k přímému sledování technologie sítě
CamelNET, připojená přímo do fyzického portu přepínače sítě CamelNET v místě instalace.
Do hlavní i záložní lokality TC PK pak budou instalovány alespoň tři IP kamery vzhledem k většímu
monitorovanému prostoru a množství instalované technologie tak, aby zabíraly veškeré instalované
vybavení.
Centrální SW pro zajištění kamerového systému, který musí splňovat nároky na obsluhu potřebného
počtu kamer instalovaných v celé síti CamelNET. Kamerový systém zároveň musí být vybaven SNMP
sběračem pro příchozí trapy od kamer a RMS. Dále by měl vyhovovat případným požadavkům
vzdálené správy a dohledu kamer.
Řešení kamerového systému je v souladu s případnými systémy IVVS.
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V každém uzlu krajské sítě CamelNET je nutné zajistit kamerový monitoring pohybu osob v bezprostředním okolí
instalované technologie.

•

Součástí výbavy IP kamery budou I/O svorky pro spínané kontakty, do nichž lze připojit v případě
nutnosti samostatné dveřní čidlo.

Centrální SW zajištění kamerového systému:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zobrazení, vyhledávání, indexování časových záznamů
konfigurovatelná vyvolání akce (min. odeslání emailu, spuštění programu) při změně stavu externích
čidel (řetězení podmínek vyvolání akce dle stavu logických operátorů a časových známek událostí
časově ohraničený export dat
vyhledávání na časové ose
možnost vyčítání SNMP status čidel
generování SNMP trapu čidel
možnost zobrazení hodnot z externích čidel v čase včetně historie
WWW klient
multiuživatelský přístup do systému, přičemž každý z uživatelů má definovaná svá uživatelská
oprávnění k jednotlivým kamerám, k záznamu, k nastavení notifikací při poplachu apod.
veškerá aktivita uživatelů směrem do systému byla průběžně monitorována a zaznamenávána,
logování administrátorské konsole
min. 1 měsíc archivace videodat
centralizovaný záznam videa na vyčleněném fyzickém diskovém prostoru umožňujícím dynamický
růst.
propojitelnost na externí diskové pole SAN/NAS
záznam plně nastavitelný, umožňující definovat libovolnou framerate
parametry záznamu dynamicky měněny v reakci na alarmy nebo detekci pohybu.

Vybavení páteřních uzlů CamelNET
Kamerový systém
•

1× instalovaná IP kamera

Enviromentální monitoring
instalováno zařízení pro monitoring prostředí s následujícími čidly:
•
•
•
•
•
•

dveřní kontakt
kouřový detektor
čidlo zaplavení
čidlo výpadku přívodu napájení
Systém je navázán na kamerový systém (události promítnuté do časové osy záznamu)
Systém podporuje SNMP

•

Instalována UPS o kapacitě umožňující instalovaným zařízením běžet minimálně po dobu 30 minut s
management rozhraním – předpoklad instalovaného výkonu zařízení je približně 1kW
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Napájení

Aktivní prvky v lokalitě
Páteřní uzel vybaven přístupovým přepínačem s těmito parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

min. 4 SFP UNI/NNI porty – dle specifikace MEF
podpora Internet Group Management Protocol (IGMP)
registrace Multicast do VLAN (MVR)
Pokročilé mechanizmy QoS
podpora pro DHCP snooping
automatická konfigurace z DHCP vč. aktualizace image
privátní VLAN
možný návrat k předešlé konfiguraci, tzv. Rollback
podpora 802.1Q Tunneling, L2PT
Konfigurovatelné učení se MAC adres na VLAN
Podpora L2 redundance - přepínáním primární a zálořní trasy bez použití STP protokolu
dynamické ARP inspekce
podpora trasování stavu linky, Link-State Tracking
podpora IP SLA agentů
osazený správce událostí
logování do Syslogu, SNMP

Záložní připojení
•

Nakonfigurováno záložní připojení po VPN přes nezávislé internetové připojení

Optické moduly:
•
•
•

typu SFP
pro uzly na kruhu bude využito CWDM 1Gbit
pro uzly mimo kruh již CWDM provedení není požadováno

5.2.1.10 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Kapitola: Zpráva

Pro podrobnou identifikaci technické a technologické specifikace nebyly, z důvodu nesouměřitelnosti projektů,
dožadovány další informace.
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5.2.1.11 STŘEDOČESKÝ KRAJ
5.2.1.11.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM STŘEDOČESKÉHO KRAJE
TC K je umístěno ve dvou lokalitách, v Praze a v Kladně:
•
•

Hlavní datové centrum: Praha, Zborovská 11, budova Krajského úřadu
Záložní datové centrum: Kladno, Vančurova 1548, budova Oblastní nemocnice Kladno
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Služby a aplikace provozované v TCK budou provozovány na serverech společností DELL (výrobce). Pro zajištění
požadované dostupnosti a výkonnosti bude vybudováno prostředí pro provoz aplikací na fyzických serverech i ve
virtuálním prostředí. Fyzické i virtualizační servery budou provozovány jako servery typu blade v blade šasi. Tím je
dosaženo nejjednoduššího možného rozšíření v budoucnu a snadného servisu. Blade servery poskytují maximální
výpočetní výkon přepočtený na zabranou velikost. Servery poskytující infrastrukturální služby jako je backup jsou
servery rackového typu – DELL PoverEdge R720. Centrálním serverem je v každé lokalitě blade chassis DELL
M1000e vybavené blade servery DELL PoverEdge M620. V současné době je plánováno přednostně provozování
aplikací pouze v primární lokalitě a záložní lokalitu využívat zatím pouze pro účely zálohy pro případ výpadku je
navržena mírně asymetrická konfigurace blade chassis a sice 8 blade serverů v PCTK a 6 blade serverů v ZTCK.
Asymetrie v oblasti osazení serverů v blade chassis je navržena z důvodů dosažení vyššího výkonu v PTCK.
Virtuální služby na virtualizačních blade serverech jsou zajištěny pomocí nástrojů VMware - vSphere 5 v Enterprise
edici. Na každé lokalitě je VMware cluster o několika nodech s možností případného rozšíření na další v budoucnu
Strana 126 z 147
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

Kapitola: Zpráva

5.2.1.11.2 SERVEROVÁ VRSTVA/SERVEROVÁ VIRTUALIZACE

dodané blade servery. Dostupnost aplikací je v rámci lokality řešena prostředky VMware (vMotion) Zajištění běhu v
případě výpadku virtuální infrastruktury není zajištováno touto vrstvou serverové virtualizace, ale je zajištěno na
úrovni vrstvy storage/storage virtualizace.

5.2.1.11.3 VRSTVA STORAGE/STORAGE VIRTUALIZACE
Základním prvkem pro ukládání dat je diskové pole EMC WNX5300. V každé lokalitě je umístěno jedno a poskytuje
službu ukládání dat v TIER 0 a TIER1. Dostupná disková kapacita není poskytována přímo aplikacím a serverům ale
disková kapacita je poskytnuta virtualizační applianci NSS FalconStore GA 710. Řešení NSS bude postavené na dvou
vzájemně se jistících cluster nodech NSS pracujících v režimu active / active, každý node v jedné lokalitě.
Storage vrstva navržena i pro zajištění backupu. Primárně je pro backup určena deduplikační storage EMC
DataDomain DD 620, sekundárním backup úložištěm je pásková knihovna DELL PoverVault 6020 se čtyřmi LTO5 FC
mechanikami. Backup software bude EMC NetWorker ve verzi 8.
Další službou storage vrstvy je poskytování diskového prostoru pro garantované úložiště dat, které je realizováno
pomocí CAS EMC Centera. Toto garantované úložiště dat je primárně určeno jako backend informačních systémů a
není zamýšleno jako souborový server pro jednotlivé fyzické uživatele.
Všechny prvky storage vrstvy včetně serverů a FC přepínače v Blade chassis, kromě Centery, která je připojena k síti
LAN, budou z důvodů vysoké dostupnosti připojeny ke dvěma FC přepínačům Brocade 300 po dvou různých
cestách, tj. vzniknou dvě nezávislé sítě SAN.

5.2.1.11.4 VRSTVA LAN/WAN
Řešení vrstvy LAN/WAN se skládá z dvou TCK propojených dvěma 10G linkami. V každém datovém centru jsou dva
přepínače. Centrální přepínač Huawei S9306 se 16x 10GB porty pro osazení moduly SFP+ a 2x 48 portovou kartou.
Jako druhý přepínač je použit Huawei S5710 s 24x 10/100/1000 RJ45 porty a 4x 10G porty pro osazení SFP+
moduly.
V rámci WAN struktury budou napojeny další infrastruktury jako CMS, HZS, ZZO či ORP.
Přes jeden 10G WDM spoj budou spojeny Centrální přepínače S9306, přes druhý WDM spoj budou propojeny
přepínače S5710. Z přepínačů S5710 bude vytvořen jeden STACK, takže se tyto dva geograficky oddělené přepínače
budou chovat jako jeden.
Detekce bezpečnostních incidentů bude prováděna firewallem FortiGate 310B v zapojení do geografického
clusteru, jeden node v PTCK druhý node v ZTCK.
Pro spojení mezi PTCK a ZTCK bude využit multiplexor Huawei OptiX OSN 1800 s možností připojit 2x 10G LAN a 2x
8G FC.

V rámci dodávky TCK budou dodány nové UPS, do PTCK bude dodána EATON UPS 9355, do ZTCK bude dodána
EATON BladeUPS 3. Datová střediska budou rozšířena o klimatizační jednotky. V rámci zabezpečení datového
centra bude dodána IP kamera a čidla pro RMS. V ZTCK bude umístěno hasicí zařízení Tepostop.
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5.2.1.11.5 DATOVÉ CENTRUM - ENVIRONMENT

5.2.1.12 ÚSTECKÝ KRAJ
5.2.1.12.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
Technologické centrum ÚK je tvořeno :
•
•

hlavním TC (HTC), které bude umístěno ve stávajícím datovém centru budovy "A" (budova KÚ,
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, místnost č.149b a 149c)
záložním TC (ZTC), které bude umístěno ve stávajícím datovém centru budovy "B" (budova KÚ,
Stroupežnického 16, Ústí nad Labem).

Řešení TCK se skládá z:
1) Vybudování technologických místností (primární, záložní) TC
Vybavení a zabezpečení technologické místnost HTC a ZTC je navrženo v rámci typového projektu tak, aby byly
zajištěny požadované podmínky pro provoz ICT infrastruktury
2) Vybudování ICT infrastruktury TC
Níže uvedené řešení se týká jednoho TC.

5.2.1.12.1.1
•
•

DATOVÁ INFRASTRUKTURA

plně redundantní diskové pole SAN (FC 8GBps nebo ist 1 OGX) se synchronní replikací všech typů
datových úložišť (TIER O až TIER 3)
Tier 0 =rychlé diskové pole s disky SSD nebo SAS 15krpm, RAID1 0 konfigurace svazků, primárně
použité pro
o výkonné databáze (v daném případě SQL)
o image virtuálních strojů

Tier1 =velkokapacitní diskový prostor pro ostatní aplikace jako souborové systémy
•
•
•
•
•

(CIFS, FTP, NAS), pošta, na výkon nenáročné databáze (SharePoint). Na tomto prostoru bude
vytvořeno negarantované úložiště některou z metod, podporovanou
aplikacemi:
ESS - má možnost použít SharePoint i souborové úložiště pod svou vlastní správou
KDU- úložiště souborů (ftp, cifs, NAS) přes rozhraní KDU
filtrovaný upload (gateway) negarantovaných dat z ORP a dalších organizací

Tier 3 =zálohovací a archivační systém pro data z TierO a Tier1, který řeší současně dvě úlohy:
•

ochranu dat z T0/1 před celkovým narušením - byť tato je zajištěna i dalšími mechanismy (redundancí
a replikací na lokálním i geografickém clusteru), snapshoty a klonováním na diskovém poli
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Tier 2 = CAS úložiště= archivní (garantované) úložiště pro balíčky, primárně pro KDS a KDR, které tam
budou odkládat balíčky. Toto úložiště je replikované ve dvou lokalitách pro ochranu před celkovým
narušením, mechanismus ochrany z pohledu archivace (neměnnosti dat) je zajištěn již samotným
systémem a proto se dále běžně nezálohuje ani na MOD ani na WORM (i když je to možné)

archivaci ve smyslu garance neměnnosti dat, která z nějakého důvodu nebudou takto zajištěna
přesun na Tier2 = CAS. V tom případě se počítá s jejich zálohováním na WORM média.

5.2.1.12.1.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plně redundantní serverová farma
1x blade chassis (min.16x blade servery, s redundantním při pojen ím LAN a SAN)
1x blade server (2 procesory, každý 6 jader)
1 x backup/management server
1 x virtualizační platforma Vmware vSphere pro 28 procesorů
1 x "CA ARCserver15" pro zálohování dat ve virtuálním prostřed í Wmware pro 28 procesorů
28x Windows Server 2008 R2
• 550x Windows Server CAL
• 150x Windows ROS CAL
2 x Windows Server External Connector
8x SQL Server 2008.

5.2.1.12.1.3
•
•
•
•
•
•

KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA:

redundantní optické SMF trasy (min. 2x4 vlákna) propojující HTC a ZTC
redundantní optické SMF trasy (2x1 vlákna) pro připojení TCK ke KIVS v objektu Okresní policie na
Lidickém náměstí
redundantní páteřní konektivita separátních sítí LAN a ist SAN (10Gbps)
redundantní separátní konektivita serverů a ist SAN v TC (1 Gpbs)
redundantní připojení k síti KIVS, případně Cesnet (100Mbps)
použití přepínačů min. řady isto Catalyst 4500.

5.2.1.12.1.4
•
•
•
•
•

SERVEROVÁ INFRASTRUKTURA:

APLIKACE SYSTÉMOVÉHO CHARAKTERU:

1 x antivirová ochrana McAfee
1x antispamové řešení "Cisco lronPort appliance"
1x Exchange Server 2010
550x Exchange Server CAL
430x Office Professionals 2010

Kapitola: Zpráva

•
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5.2.1.13 KRAJ VYSOČNA
5.2.1.13.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
5.2.1.13.1.1

SERVERY

3 x server pro virtualizaci serverů
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minimálně dva minimálně čtyřjádrové procesory, doporučená možnost rozšíření na 8 procesorů s
výkonem dostatečným pro provoz až 100 virtuálních serverů
64GB RAM. Možnost osadit až 256GB RAM
2x 8Gb/s FC HBA
8x Ethernet 1000 Mb/s
2x HDD SAS 15.000 otáček
HW RAID řadič, podpora RAID 0,1
Karta pro vzdálený management
Rack provedení
Certifikace všech hardware komponent serveru a celého serveru pro serverovou virtualizaci.

2x Blade šasi
•
•
•
•
•
•
•

Redundantní oddělené napájení, nezávislé redundantní datové sběrnice pro blade servery, minimálně
10 pozic pro blade servery s plně redundantní konektivitou do IO modulů
Možnost použití až 8 komunikačních portů na každý blade server
Možnost lokálních sdílených USB portů a sdílené optické mechaniky v blade šasi
Blade servery s certifikací pro MS Windows 2008 server, MS SQL 2008 cluster 2 nodový
Dvojice interních SAN switchů, minimálně 6 externích portů 4Gb/s
Minimálně dvojice interních LAN switchů s porty 1Gb, možnost osazení 4 interních switchů
Certifikace všech hardware komponent blade šasi (včetně LAN a SAN switchů) pro serverovou
virtualizaci.

2x Blade server typu „Power“
•
•
•
•
•
•
•
•

dva čtyřjádrové procesory
18GB RAM, celkem 12 paměťových pozic, možnost osazení RAM 96GB
2x HDD SAS 15000 otáček Hot-Swap
Bateriově zálohovaný řadič RAID s 256MB CACHE, podpora RAID 0,1
minimálně 2x LAN Ethernet minimálně 1000Mb/s
dvouportový FC HBA minimálně 4Gb/s
Možnost využití funkce Memory Mirroring
Certifikace pro MS Windows 2008 server, MS SQL 2008 cluster 2 nodový

3x Blade server typu „Standard“
dva čtyřjádrové procesory
6GB RAM, celkem 12 paměťových pozic, možnost osazení RAM 96GB
2x HDD SAS 15000 otáček
bateriově zálohovaný řadič RAID s 256MB CACHE, podpora RAID 0,1
minimálně 2x LAN Ethernet minimálně 1000Mb/s
dvouportový FC HBA minimálně 4Gb/s

Kapitola: Zpráva

•
•
•
•
•
•
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•
•

Možnost využití funkce Memory Mirroring
Certifikace pro MS Windows 2008 server, MS SQL 2008 cluster 2 nodový

5.2.1.13.1.2

STORAGE

TIER 0 STORAGE
•
•
•
•
•
•

•

Provedení rack, redundantní FC připojení do SAN min 4Gb/s
Minimálně 640 GB FLASH paměti
Rozšiřitelnost minimálně na 1280 GB
Možnost exportovat do SAN prostředí až 128 logických svazků
Rychlost minimálně 100 000 IOPs při kombinovaném čtení/zápisu
V případě, že Tier 0 storage bude dodáno na diskové kapacitě datových úložišť pro Tier 1 a Tier 2,
musí být zajištěno a garantováno, že nedojde k poklesu výkonu řadičů diskových úložišť ani při plném
osazení diskového pole nějvýkonnějšími možnými disky.
Zaručená vzájemná kompatibilita s MS SQL 2008 cluster 2 nodový, pro serverovou a diskovou
virtualizací

TIER 1, TIER 2
2x diskové pole stejného typu, po jednom do každé lokality (Hlavní a Záložní):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dual controller
Minimálně dva 4 Gb/s FC porty na řadič
Minimálně 8GB CACHE (minimálně 4GB na řadič)
Možnost osazení disky FC a SATA v jedné polici současně
Rozšiřitelnost na minimálně 440 disků
Možnost snapclon a snapshot funkcionality
Možnost replikace a synchronního mirroru na úrovni pole
Licence (např.managementu) na neomezenou diskovou kapacitu
Certifikace pro virtualizaci serverovou i diskovou
Certifikace pro MS SQL cluster
Certifikace pro MS Windows 2000 a všechny vyšší
Podpora RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10

•
•

FC nebo SAS disky 15.000 otáček
Disková kapacita RAW 4,5TB

•
•

SATA nebo FATA disky 7.200 otáček
Disková kapacita RAW 12TB

TIER 1

TIER 2

GARANTOVANÉ ÚLOŽIŠTĚ
Kapitola: Zpráva

5.2.1.13.1.3

2ks zařízení s parametry:
•
•

Minimální podporované protokoly CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, WEBDAV.
Čistá kapacita úložiště minimálně 4TB
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•
•
•
•

Rozšiřitelnost minimálně na 80TB
Garantovaná neměnnost uložených dat
Garantovaná jedinečnost dat
Garantovaná autentičnost a nepodvržitelnost obsahu archivu (certifikace US SEC 17 CFR 240.17a-4,
certifikáty EU)
Vysoká bezpečnost dat
Garantovaná nesmazatelnost uložených dat
Garantovaný skartační algoritmus
Možnost replikace dat na stejné nebo nadřazené (podřízené) úložiště

5.2.1.13.1.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FC konektivita 4Gb/s nebo SAS 3Gb/s
Certifikace pro nabízený zálohovací SW
Páskové jednotky a napájecí zdroje typu hot-swap (možnost připojování a odpojování za běžného
provozu)
2 FC nebo SAS mechaniky LTO 4 nebo lepší
30 slotů pro media
6 slotů IO
Rozšiřitelnost na 18 LTO4 mechanik, 400 slotů pro pásky
Čtečka čárového kódu
Multipath support
Path failover
Možnost vytváření logických knihoven
Rack provedení

5.2.1.13.1.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

PÁSKOVÁ KNIHOVNA

ZÁLOHOVACÍ SOFTWARE

Podpora addon zálohování serverové virtualizační vrstvy pro maximální výkonnost
zálohování a obnova v prostředí Serverové virtualizace pro virtuální stroje Linux a Windows
podpora zálohování na disk
integrace se zvolenou serverovou virtualizací pro maximální výkon
granulární obnova individuálních souborů a složek backupu virtuálního stroje
podpora API serverové virtualizace
centrální správa
Windows / Linux / ESX souborový manažer
Synthetic full backup (K úvodní plné záloze nebo replikaci se následně připojují pouze rozdílová data,
čímž vzniká z pohledu uživatele aktuální plná záloha. Aby bylo možno se případně vrátit v čase k
předchozím zálohám dopočítává se tzv. reverzní inkrement)
Možnost provádět replikace v rozmezí několika minut: on-site (pro zajištění HA) nebo offsite (řešení
DR)
Ověření obnovitelnosti každé zálohy (každého virtuálního stroje, každého bodu obnovy)
Záruka konzistentní zálohy a obnovy Windows kritických aplikací: Microsoft Exchange, Active
Directory, SQL Server, atd.
Možnost obnovy jednotlivých e-mailových zpráv, databázových záznamů apod.
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•
•
•
•

5.2.1.13.1.6

VIRTULIZACE

VIRTUALIZACE SERVEROVÁ
Virtualizace bude provozována ve dvou datových centrech. Design řešení funkční i v případě výpadku jedné
lokality.
Licence hypervisoru pro 3 fyzické servery, včetně managementu pro servery
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 stroje
Podpora PV, BT, HW (paravirtualization, binary translation, harware assist) virtualizace
Umístění kompletního prostředí včetně OS a aplikací do virtuálních strojů bez závislosti na
provozovaném hardware
Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných
souborů zdrojů
Škálovatelnost pro možnost podpory IT prostředí jakékoliv velikosti
Vysoce výkonný klastrový systém zajišťující přístup k datovým diskům virtuálního stroje několika
nainstalovaných host serverů současně
Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby jediný virtuální
stroj využíval několik fyzických procesorů současně
Centralizované řízení zajišťující automatický provoz, optimalizaci zdrojů a vysokou dostupnost IT
prostředí
Centralizované řízení umožňující integraci s produkty spravovanými třetí stranou přes rozhraní
různých webových služeb a rovněž vývoj produktů podle přání
Centralizované řízení umožňující nastavení jednoduchého a plně automatického disaster recovery
řešení (konfigurace, testování, výpadek, obnova) včetně plné integrace s výrobci diskových polí pro TC
ORP
Dynamické a inteligentní přiřazení hardwarových zdrojů k zajištění optimálního propojení business
provozu a IT
Kontinuální dynamický balancing aplikačního výkonu nad dostupnými HW zdroji
Inteligentní alokace zdrojů na základě předdefinovaných pravidel
Migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující tak plynulou správu a údržbu IT
Konsolidace zátěže a potřeb virtuálních strojů na menší počet fyzických serverů v případě nižších
požadavků na výkon včetně jejich přenosu bez ztráty spojení a jejich následný pohyb zpět na základě
změny požadavků
Jednoduché, centralizované zálohovací zařízení pro virtuální stroje
Nepřetržitý monitoring všech host serverů ve zdrojovém poolu a v případě detekce selhání host
serverů automatické iniciování procesu restartování všech dotčených virtuálních strojů na zbývajících
host serverech
Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD

VIRTUALIZACE DISKOVÁ

•
•

Jednotná administrátorská konzola pro konfiguraci virtuálních LUNů a operací nad nimi s možností
definice různých administrátorských oprávnění a rolí pro tyto virtuální LUNy.
Vytváření synchronních kopií LUNů prezentovaných serverům na primárním úložišti v úložišti
sekundárním
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Design metro cluster.

•
•

•

•

•
•
•

•

Vytváření synchronních kopií LUNů na interních discích serverů do SAN prostředí (primární nebo
sekundární úložiště)
Vytváření asynchronních kopií LUNů prostřednictvím TCP/IP do vzdálených lokalit (Volitelně je možné
replikovaná data při přenosu komprimovat a šifrovat pro zajištění optimálního přenosu a bezpečnosti
těchto dat). Možnost nastavovat šířku pásma pro asynchronní kopie dle provozních požadavků.
Možnost deduplikace dat na straně zdroje.
Vytváření konzistentních kopií produkčních dat rozprostřených v čase diskrétně nebo spojitě s
možností jednoduše tyto kopie prezentovat podle potřeby odpovídajícím serverům jako data
„ostrá“nebo testovací. Možnost vytvořit minimálně 64 kopií dat nad jedním virtuálním LUNem.
Zaručená aplikační konsistence veškerých kopií dat minimálně pro aplikace MS Exchange, MS SQL,
Oracle, Lotus Notes. Možnost vytváření kontinuálních kopií produkčních dat a možností návratu k
jakémukoliv datu v minulosti.
Jednoduchá migrace LUNů prezentovaných serverům z úložiště na úložiště bez odstávky běžící
aplikace (přesun může být zapříčiněn např. nutností zvýšit výkonnost diskového úložiště, na kterém
odpovídající LUN fyzicky leží – z Tier1 do Tier0 nebo výměnou starého diskového úložiště za nové)
Licence pro neomezenou virtualizovanou diskovou kapacitu
Thin Provisioning
Akcelerace operací čtení/zápis – systém musí umožňovat přesun často čtených diskových oblastí do
rychlé vyrovnávací paměti. Velikost vyrovnávací paměti musí být dimenzována podle požadavků
příslušné aplikace.
Certifikace pro virtualizaci serverovou, certifikace pro MS SQL cluster 2008 2 nodový

5.2.1.13.1.7

SAN

Plně redundantní design 2 SAN v obou lokalitách.
•
•
•
•
•
•
•
•

4x FC switch, každý min. 16 aktivních portů s možností rozšíření na minimálně 24 portů
Rychlost portů 8Gb/s
Licence Full fabric, propojení FC switchů v Hlavní a Záložní loklaitě pomocí ISL
Licence Extended fabric, rozšíření BBC pro maximální rychlost na vzdálenost datových center (dle
skutečné vzdálenosti center)
Certifikace pro nabízenou serverovou virtualizaci
Zaručená vzájemná kompatibilita s nabízenou diskovou virtualizací, s nabízeným zálohovacím SW a
systémem pro obnovu lokality
Zaručená vzájemná kompatibilita se stávajícími FC switchi
SFP moduly do FC switchů (duplexní LC konektory) s parametry pro bezproblémový provoz SAN i na
vzdálenost mezi Hlavním a Záložním datovým centrem (min.5km/max.20km)

5.2.1.13.1.8

LAN

•
•
•
•

4x modulární šasi osazené každé kartami s celkovou kapacitou minimálně 48 portů TP 10/100/1000
Mb/s a kartami s celkovou kapacitou minimálně 48 portů pro miniGBIC moduly
každé s dvěma redundantními řídícími kartami
každé s 2x 10GB porty pro miniGBIC moduly
Minimálně 4 sloty volné v každém šasi pro budoucí rozšiřování
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Redundantní design LAN sítě pro připojení serverů, propojení datových center a připojení k Rowanetu.

•
•
•
•
•
•

Možnost rozšířit chassis o IPS servisní modul
Možnost rozšířit chassis o karty s podporou MPLS
Možnost rozšíření chassis o karty s podporou pro EPON (IEEE 802.3ah)
Možnost propojení 2 chassis do 1 logického celku
Podpora pro sFlow monitoring portů
Zaručená vzájemná kompatibilita LAN komponent se serverovou a diskovou virtualizací, a systémem
pro obnovu lokality

5.2.1.13.1.9
•
•
•
•
•
•

DALŠÍ VYBAVENÍ HLAVNÍHO DATOVÉHO CENTRA

rozšíření BladeUPS o 2x výkonový/bateriový blade modul 12kW
4x ATS přepínač (power switch)
rozšíření klimatizační technologie o druhé (totožné) zařízení
Dostatečně dimenzovaná požární zhášecí systém pro místnost DC
Doplnění stávající kamerového systému o dvě kamery umístěné v místnosti datového centra a jednu
vně – umístěné tak, aby monitorovala vstup do DC
Přístupový systém technologické místnosti - snímač otisku prstu s klávesnicí a čtečkou karet

5.2.1.13.1.10 MANAGEMENT A MONITORING
Systémy pro management výrobce serverů, datových úložišť, rack monitoring systém, management serverové
virtualizace v HA designu. Monitoring je kompatibilní se současnou monitorovací infrastrukturou KrÚ.

•
•
•

Grafické zobrazení mapy sítě
Automatický scan sítě
Monitoring zařízení a spojení a notifikací
Možnost přidání vlastních map a zařízení
Podporu SNMP, ICMP, DNS a TCP monitoringu
Monitoring a grafické zobrazení využití linek
Přímý přístup ke vzdálenému managementu zařízení z jedné konzole
Sledování běhu aplikací a hlášení provozních problémů
Expertní přístup k aplikacím a službám tzv. management packy
Servis orientovaný monitoring. Možnost graficky zobrazit závislosti jednotlivých služeb k rychlému
zjištění problému a modelování a zobrazení jeho dopadu
Jeden agent (běžící služba) pro monitorování operačních systémů i aplikací
Integrovaná knowledge base s možností vytváření vlastní znalostní báze
Automatizování administrativních úloh

Kapitola: Zpráva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strana 135 z 147
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

5.2.1.14 ZLÍNSKÝ KRAJ
5.2.1.14.1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ZLÍNSKÉHO KRAJE
Specifikace Blade řešení
2x serverová police pro blade servery:
Kapacita až 16 serverů v jedné polici umožňující společnou instalaci všech serverů, tak aby byly
zapojeny redundatně všechny ethernetové i FC porty.
Minimálně 4 za provozu vyměnitelné jednofázové redundantní zdroje (N+N tj. možnost připojit alespoň
dva nezávislé přívody napájení tak, aby výpadek jednoho z nich neznamenal omezení napájení a aby byl
možný výpadek alespoň dvou instalovaných zdrojů současně) s prediktivním rozpoznáváním poruch;
zdroje musí podporovat řízení spotřeby CPU instalovaných v serverech.
Minimálně 8 za provozu vyměnitelných redundantních ventilátorů s řízenou rychlostí otáčení dle
aktuálního zatížení instalovaných komponent a serverů v blade šasi a prediktivním rozpoznáváním
poruch.
Pasivní, oddělené sběrnice (datová a napájecí) zajišťující plnou redundanci datových i napájecích
okruhů pro všechny servery i instalované I/O moduly (LAN, FC).
Redundantní LAN prvek, každý s následujícími vlastnostmi:


10Gb konektivita pro všechny porty instalované v serverech,



minimálně 6 SFP+ uplinkových portů s podporou 1Gb i 10Gb ,



min. 1 CX-4 Ethernet port pro stohování,



podpora pro: 802.3ad (link aggregation), 802.1Q

(podpora VLAN), 802.1AB (LLDP), NIC

teaming,


správa přes web rozhraní, možnost vytváření společných agregačních skupin a pravidel pro
LAN i FC konektivitu serverů,



redundantní 8Gb Fibre Channel prvek kompatibilní s poptávaným pro všechny servery, které
lze instalovat do šasi (tj min. tolik portů, kolik lze instalovat serverů poptávaných v bodě 3.



min. 8 externích portů z toho alespoň dva osazeny 8Gb short wave SFP,



podpora pro auto-negotiating na 2/4/8 Gb,



podpora HBA agregace na uplink portech,



podpora NPIV technologie,



správa přes web rozhraní, možnost vytváření společných agregačních skupin a pravidel pro
LAN i FC konektivitu serverů.
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této technické specifikace),

Možnost rozšíření o další redundatní ethernet prvky v případě instalace rozšiřujících 10Gb LAN karet –
podpora pro min. 4x 10Gb na server nebo 16x1Gb portů na server, přičemž těchto serverů je možno
osadit do serverové police 16 ks.
Redundantní modul pro vzdálenou správu s dedikovaným ethernetovým portem, integrovaným KVM
přepínačem a integrovaným www serverem umožňujícím správu prostřednictvím http protokolu
a umožňující paralelní vzdálený přístup k více serverům (min. 4) současně instalační sada do
poptávaného serverového rozvaděče (pokud je potřeba); maximální velikost šasi včetně instalační sady,
zdrojů a ventilátorů je 11U.
PDU pro redundantní připojení zdrojů šasi ke dvěma nezávislým vstupům.
SW pro vzdálenou správu umožňující:


správu nejen samotného šasi, jeho zdrojů, popř. ventilátorů, ale i všech ostatních
instalovaných prvků - serverů, ethernet i FC switchů,



možnost zasílání proaktivních hlášení o možných chybách v systému na uživatelsky
definovanou emailovou adresu,



podpora pro správu a dohled virtuálních serverů instalovaných na platformě Vmware
vSphere,



měření a řízení spotřeby celého šasi a všech instalovaných komponent, monitorování
okamžité teploty,



řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí účtů
Active Directory domény,



jediné plně grafické rozhraní pro správu všech instalovaných komponent (servery, switche,
zdroje, ventilátory) včetně možnosti přechodu do plně grafické konzole jednotlivých serverů.

5.2.1.14.2 SERVERY
8ks blade serverů pro virtualizaci
4 x min. dvanácti jádrový procesor architektury x86 se spotřebou max. 90W, s podporou řízení spotřeby
RAM 64GB Registered DDR3 DIMM (min. 1066MHz, podpora Advanced ECC), možnost rozšíření až na
512GB.

požadovaný v záruční době nový bez nároku vrácení poškozeného disku).
Řadič disků s cache pamětí min. 1GB zálohovaný baterií nebo kapacitorem, podpora RAID 0,1,5; řadič
musí umožňovat online (za provozu) změnu typu RAIDu nebo velikosti stripe a přidávání dalších disků
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2 x 72GB 15k SAS disk s datovou propustností 6Gb/s, vyměnitelný za provozu (při poruše disku bude

k existujícím RAID setům (za provozu) i možnost zvětšit (za provozu) velikost jednotlivých logických
disků.
4 x 10GB ethernet port s možností rozdělení (nezávislého na operačním systému – HW řešení) každého
LAN portu na alespoň na 4 porty s vlastní MAC adresou a IP adresou.
Možnost přidat alespoň dvě přídavné ethernetové dvouportové 10GB karty (kompatibilní s PCIe) nebo
alespoň jednu dvouportovou 10Gb a jednu čtyř portovou 1Gb dvouportová (nebo dvě jednoportové)
8Gb Fibre Channel HBA
Interní USB nebo SD port s podporou virtualizačních hypervizorů (alepsoň Vmware, XEN) a zavádění OS
integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu umožňující:


vzdálené vypínání a zapínání serveru,



plně integrovanou grafickou konzoli s možností sdílení až čtyřmi uživateli současně,



připojení

virtuálních

médií

(FDD,DVD,

ISO

i jejich

image,

USB

klíče,

1GB

adresáře pro čtení),


vedle JAVA konsole alternativní "Windows" konzoli s rozlišením až 1600x1200,



možnost přesměrování terminálových služeb Windows na dedikovaný management port,



možnost

záznamu

a následného

přehrání

video

záznamu

chybové

obrazovky

a následného restartu,


možnost využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu
serverů,



kódování Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard
(3DES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči,



CLP a XML rozhraní pro skriptování,



volitelná komunikace přes dedikovaný management RJ-45 port,



možnost

nastavit

sdílenou

komunikaci

pro

správu

celého

systému

přes

standardní integrovaný Ethernet port s možností využití technologie VPN,


možnost vyvolat NMI přerušení nedostupného OS,



autentizace uživatele PINem a certifikátem.

4ks 2CPU blade serverů

RAM 16GB Registered DDR3 DIMM (min. 1066MHz, podpora Advanced ECC), možnost rozšíření až na
256GB.
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2 x min. dvanácti jádrový procesor architektury x86 se spotřebou max. 90W, s podporou řízení spotřeby

2 x 72GB 15k SAS disk s datovou propustností 6Gb/s, vyměnitelný za provozu (při poruše disku bude
požadovaný v záruční době nový bez nároku vrácení poškozeného disku).
Řadič disků s cache pamětí min. 512MB zálohovaný baterií nebo kapacitorem, podpora RAID 0,1,5;
řadič musí umožňovat online (za provozu) změnu typu RAIDu nebo velikosti stripe a přidávání dalších
disků k existujícím RAID setům (za provozu) i možnost zvětšit (za provozu) velikost jednotlivých
logických disků.
2 x 10GB ethernet port s možností rozdělení (nezávislého na operačním systému – HW řešení) každého
LAN portu na alespoň na 4 porty s vlastní MAC adresou a IP adresou možnost přidat alespoň jedné
přídavné ethernetové dvouportové 10GB karty (kompatibilní s PCIe).
Dvouportová (nebo dvě jednoportové) 8Gb Fibre Channel HBA.
Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu umožňující:


vzdálené vypínání a zapínání serveru



plně integrovanou grafickou konzoli s možností sdílení až čtyřmi uživateli současně



připojení

virtuálních

médií

(FDD,DVD,

ISO

i jejich

image,

USB

klíče,

1GB

adresáře pro čtení)


vedle JAVA konsole alternativní "Windows" konzoli s rozlišením až 1600x1200



možnost přesměrování terminálových služeb Windows na dedikovaný management port



možnost

záznamu

a následného

přehrání

video

záznamu

chybové

obrazovky

a následného restartu


možnost využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu
serverů



kódování Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard
(3DES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči



CLP a XML rozhraní pro skriptování



volitelná komunikace přes dedikovaný management RJ-45 port



možnost

nastavit

sdílenou

komunikaci

pro

správu

celého

systému

přes

standardní integrovaný Ethernet port s možností využití technologie VPN


možnost vyvolat NMI přerušení nedostupného OS



autentizace uživatele PINem a certifikátem

1 x min. dvanácti jádrový procesor architektury x86 se spotřebou max. 90W, s podporou řízení spotřeby
a k frekvencí min. 2,15GHz.
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4ks 1CPU blade server

RAM 16GB Registered DDR3 DIMM (min. 1066MHz, podpora Advanced ECC), možnost rozšíření až na
128GB.
2 x 72GB 15k SAS disk s datovou propustností 6Gb/s, vyměnitelný za provozu (při poruše disku bude
požadovaný v záruční době nový bez nároku vrácení poškozeného disku).
Řadič disků s cache pamětí min. 512MB zálohovaný baterií nebo kapacitorem, podpora RAID 0,1,5;
řadič musí umožňovat online (za provozu) změnu typu RAIDu nebo velikosti stripe a přidávání dalších
disků k existujícím RAID setům (za provozu) i možnost zvětšit (za provozu) velikost jednotlivých
logických disků.
2 x 10GB ethernet port s možností rozdělení (nezávislého na operačním systému – HW řešení) každého
LAN portu na alespoň na 4 porty s vlastní MAC adresou a IP adresou možnost přidat alespoň jedné
přídavné ethernetové dvouportové 10GB karty (kompatibilní s PCIe).
Dvouportová (nebo dvě jednoportové) 8Gb Fibre Channel HBA.
Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu umožňující:


vzdálené vypínání a zapínání serveru,



plně integrovanou grafickou konzoli s možností sdílení až čtyřmi uživateli současně,



připojení

virtuálních

médií

(FDD,DVD,

ISO

i jejich

image,

USB

klíče,

1GB

adresáře pro čtení),


vedle JAVA konsole alternativní "Windows" konzoli s rozlišením až 1600x1200,



možnost přesměrování terminálových služeb Windows na dedikovaný management port,



možnost

záznamu

a následného

přehrání

video

záznamu

chybové

obrazovky

a následného restartu


možnost využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu
serverů,



kódování Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard
(3DES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči,



CLP a XML rozhraní pro skriptování,



volitelná komunikace přes dedikovaný management RJ-45 port,



možnost

nastavit

sdílenou

komunikaci

pro

správu

celého

systému

přes



možnost vyvolat NMI přerušení nedostupného OS,



autentizace uživatele PINem a certifikátem.

Kapitola: Zpráva

standardní integrovaný Ethernet port s možností využití technologie VPN,

5.2.1.14.3 REPLIKACE A OBNOVA
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Možnost správy diskových polí různých typů a výrobců.



Možnost připojení a správy iSCSI i FC diskových polí dohromady.



Použití FC i iSCSI protokolu na front-endu i na back-endu je možno libovolně míchat.



Synchronní zrcadlení dat mezi diskovými poli různých typů a výrobců.



Transparentní failover (tj. provozované servery a aplikace nesmí zaznamenat výpadek) v případě
výpadku celého jednoho diskového pole nebo jednoho zařízení zajišťujícího redundanci diskových
prostor.



Automatizovaný failover bez nutnosti zásahu obsluhy i v případě geograficky distribuovaného
řešení (metro cluster).



Migrace dat mezi různými diskovými poli za plného chodu serverů i aplikací.



Možnost vytváření a udržování garantovaně aplikačně konzistentních snapshotů nad jednotlivými
LUNy pomocí grafické konzole, bez nutnosti skriptování.



Možnost udržovat pro každý LUN alespoň 168 snapshotů(24hodinových x 7 dnů).



Agenty pro zajištění garantovaně aplikačně konzistentních snapshotů u všech uvedených aplikací:
SQL, Exchange…



Možnost zpřístupnění snapshotu jakémukoliv serveru pro čtecí i zápisové operace pomocí
jednotné grafické konzole.



Continuous Data Protection(CDP) žurnál pro vybrané diskové svazky s možností obnovy dat
k jakémukoli okamžiku v čase, který je pokryt žurnálem.



Možnost zpřístupnění dat ze CDP žurnálu jakémukoliv serveru pro čtecí i zápisové operace pomocí
jednotné grafické konzole.



Možnost akcelerace čtení a zápisů do diskových subsytémů pomocí cache založené např. na flash
technologiích.



Možnost instalace cache v řádu stovek GB až jednotek TB.



Funkce replikace pomocí TCP/IP protokolu do vzdálené lokality i po pomalých linkách, licence
musí být součástí nabídky.



Asynchronní replikaci dat v režimu N:N mezi jednotlivými virtualizačními celky, tzn. jeden
Kapitola: Zpráva

virtualizační celek musí umožnit replikaci na více jiných virtualizačních celků a stejně tak musí být
připraven přijímat data z více virtualizačních celků.


Možnost udržování garantovaně aplikačně konzistentních snapshotů nad replikou.
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Možnost udržování garantovaně aplikačně konzistentních snapshotů pouze nad replikou.



Jednotná správa celého systému pomocí grafické konzole.



Nástroj na plánování frekvence vytváření snapshotů a jejich automatického odstraňování ve
formě grafické konzole bez nutnosti skriptování a dodatečné customizace.



Integraci se systémy zálohování dat pro provádění záloh z existujících garantovaně aplikačně
konzistentních snapshotů bez účasti aplikačních serverů a dodatečné customizace.



Přímá podpora VMware.

5.2.1.14.3.1

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO TC K

Elektrický rozvodný systém
Přívod elektřiny je samostatně jištěný a ovládaný uvnitř TC. V místě TC se předpokládá vyvedený zemnící bod pro
připojení ochranných vodičů z jednotlivých racků.
Diesel-elektro agregát o požadovaném výkonu
Obě datová centra jsou vybavena diesel-elektro generátorem pro pokrytí výpadků v dodávkách elektrické energie
zejména dlouhodobějšího charakteru.
Napájecí zdroj UPS
Jeho účel v případě TC ZK je především na překlenutí krátkých výpadků a doby startu diesel-agregátu. UPS může
být vybavena síťovým komunikačním modulem s environmentálním čidlem vlhkosti a teploty. Tento modul musí
být zároveň schopen kontrolovat zdraví samotné UPS a automaticky tak provádět vlastní testy. Při provádění
testovacích úloh, musí zaslat odpovídající informaci buď formou SNMP trapu do centrálního managementu, nebo
alespoň formou emailu na předdefinovanou adresu.
Rack pro umístění technologie
Rackové rozvaděče v TC ZK o plné velikosti 42U a hloubce 1m.
Vyvazovací panely pro FO kabeláž
Rack je nutno vybavit patřičným počtem vyvazovacích panelů, tak aby vedení kabelů bylo bezpečné, nedocházelo
k ostrým ohybům a nebyly jinak mechanicky namáhány.
Vyvazovací panely pro metalickou kabeláž
Vyvazovací panely metalické datové kabeláže je opět nutno volit v dostatečném počtu, tak aby všechny kabely
mohly být bezpečně vyvázány.

IP kamery musí být účelně voleny tak, aby vyhovovaly podmínkám umístění v serverově TC. Mohou být vybaveny
spínacími svorkami pro dveřní čidlo k detekci pohybu. IP kamery musí být navíc vybaveny vlastním přísvitem pro
noční vidění.
RMS
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IP kamery

Systém pro kontrolu environmentálních veličin v jednotlivých lokalitách sítě ZK musí obsahovat čidla, která budou
zajišťovat kontrolu definovaných parametrů. Klíčovou vlastností je také schopnost systému předávat události do
centrálního dohledového systém. Systém musí podporovat následující čidla:






dveřní číslo
teplotní/vlhkostní čidlo
kouřové čidlo
čidlo zatopení
čidlo výpadku napájení

Jednotky distribuovaného napájení, PDU
Distribuce přívodu el. energie k jednotlivým serverům a síťové technologii musí být systémově řešena. PDU
jednotky je nutno volit jak pro 10A tak pro 16A rozvody. Jejích zásuvky musejí být monitorovatelné a
kontrolovatelné. Počet PDU jednotek je nutno volit podle výsledné potřeby napájecích zásuvek.
Konektivita datových sítí
Vzhledem k tomu, že TC bude sloužit jako peeringový bod s jinými sítěmi a poskytovateli vč. mezirezortních a
akademických sítí, je požadováno dovedení těchto konektivit do TC.
Pasivní část FO krajské sítě bude zakončena v optické vaně ODF, formou pasivních konektorů LC/PC, LC/APC nebo
E2000/APC.
Technické prostředky ostatních uzlů
Napájecí zdroj UPS
Jeho účelem je pokrýt okamžiky přerušení dodávek napájení el. energie. UPS musí být vybavena síťovým
komunikačním modulem s environmentálním čidlem vlhkosti a teploty.
Rack pro umístění technologie
Předpokládá se dodávka a umístění nového rozvaděče, variantně závěsný a v provedení dělený, o plné velikosti
minimálně 12U a hloubce min. 60cm.

5.2.1.14.3.2

VPN

Řešení VPN přístupu musí být možné realizovat jak v režimu Site-to-Site ( S2S) tak jako Remote klient (C2S). S2S
funkcionalita bude využívána pro záložní připojení zvolených lokalit a sítí a také pro nabídku služeb vůči městům a
obcím, které nebudou mít možnost přímého připojení do metropolitní sítě.
Remote client režim pak bude zajišťovat bezpečný přístup do infrastruktury TC pro vzdálené uživatele nejen
administračního charakteru. VPN funkcionalitu je možné řešit jak samostatným zařízením, tak i funkcionalitou na
hraničním směrovači.






Kapitola: Zpráva

Musí však splnit min. požadované vlastnosti a výkon:
propustnost min. VPN 3DES min. 2,5 Gbit
podpora min. 8000 současných VPN připojení
min. 4x 10/100/1000 Mb rozhraní popř. připojení na backplane hraničního směrovače
podpora VLAN (802.1q, min. 150 virt. rozhraní)
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podpora pro multicast
podpora dynamického routingu (OSPF nebo EIGRP)
podpora lan-to-lan i client-access VPN topologie
podpora IPSec VPN nebo SSL VPN - (pomocí klienta pro x86 a 64bit platformu)
autentizace VPN uživatelů vůči externím databázím (LDAP, AD, RADIUS)
podpora logování do externích databází (Syslog, SNMP trapy)
podpora IPv6
podpora QoS
podpora vysoce dostupného zapojení pomocí 2 zařízení (A/A nebo A/S)
management přes http, SSH, SNMP

5.2.1.14.3.3

FIREWALL

Provádět stavovou inspekci paketů a zajistit isolaci TC od externích sítí. Toto zajišťuje pomocí funkcionalit jako je
NAT a další. U firewallu je nejdůležitější jeho důvěryhodnost, spolehlivost a výkon (propustnost). V případě TC ZK je
další požadovanou funkcionalitou virtualizace a možnost oddělení samostatných kontextů (separátní routovací
tabulky, separátní pravidla, separátní management).
Požadované vlastnosti a výkon firewallu:














propustnost firewallu min. 10Gb/s, min. 2000000 spojení/s
min. 4x 10Gb rozhraní
podpora VLAN (802.1q, min. 150 virt. rozhraní)
dedikované management rozhraní
podpora pro multicast
podpora dynamického routingu (OSPF nebo EIGRP)
podpora vytvoření alespoň 5 virtuálních firewallů (minimum: oddělená konfigurace, správcovské přístupy
a routovací tabulky)
podpora překladu zdrojových/cílových adres na základě pravidel (NAT/PAT)
podpora logování do externích databází (Syslog, SNMP trapy)
podpora IPv6
podpora QoS
podpora vysoce dostupného zapojení pomocí 2 zařízení (A/A nebo A/S)
management přes http, SSH, SNMP

5.2.1.14.3.4

KAMEROVÝ MONITORING

Centrální SW zajištění kamerového systému:



zobrazení, vyhledávání, indexování časových záznamů
konfigurovatelná vyvolání akce (min. odeslání emailu, spuštění programu) při změně stavu externích čidel
(řetězení podmínek vyvolání akce dle stavu logických operátorů a časových známek událostí
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Kapitola: Zpráva

V každém uzlu krajské sítě je nutné zajistit kamerový monitoring pohybu osob v bezprostředním okolí instalované
technologie. Do páteřního uzlu bude instalována jedna vyhrazenou IP kamera k přímému sledování technologie
sítě. Je doporučeno připojení kamer přímo do fyzického portu přepínače sítě v místě instalace. Do TC ZK pak budou
instalovány alespoň tři IP kamery vzhledem k většímu monitorovanému prostoru a množství instalované
technologie.
















časově ohraničený export dat
vyhledávání na časové ose
možnost vyčítání SNMP status čidel
generování SNMP trapu čidel
možnost zobrazení hodnot z externích čidel v čase včetně historie
WWW klient
multiuživatelský přístup do systému, přičemž každý z uživatelů má definovaná svá uživatelská oprávnění k
jednotlivým kamerám, k záznamu, k nastavení notifikací při poplachu apod.
veškerá aktivita uživatelů směrem do systému byla průběžně monitorována a zaznamenávána, logování
administrátorské konsole
min. 1 měsíc archivace videodat
centralizovaný záznam videa na vyčleněném fyzickém diskovém prostoru umožňujícím dynamický růst.
propojitelnost na externí diskové pole SAN/NAS
záznam plně nastavitelný, umožňující definovat libovolnou framerate
parametry záznamu dynamicky měněny v reakci na alarmy nebo detekci pohybu.
otevřenost vůči integraci s produkty třetích stran, primárně se systémy navrhovanými v rámci projektu
IVVS

5.2.2 SUMÁRNĚ ZA VŠECHNY KRAJE
Na základě poskytnutých dat byly do sumárního zpracování zahrnuty následující kraje:













Jihočeský Kraj
Jihomoravský Kraj
Karlovarský Kraj
Královéhradecký Kraj
Liberecký Kraj
Moravskoslezský Kraj
Olomoucký Kraj
Pardubický Kraj
Plzeňský Kraj
Ústecký Kraj
Vysočina (Kraj Vysočina)
Zlínský Kraj

U krajů, které do sumárního vzorku zahrnuty nebyly, nejsou v tuto chvíli k dispozici dostatečně podrobné
informace pro zpracování, ale i bez těchto dat jsou sumarizované výsledky dostatečně vypovídající.
V době zpracování tohoto dokumentu se většina projektů nachází ve fázi probíhajícího výběrového řízení, proto
k sumarizaci bylo použito podkladů, které byly k dispozici při přípravě projektů.

Kapitola: Zpráva

Ze získaných dat byly zjištěný následující informace, které jsou zde prezentovány formou grafů.
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5.2.2.1 SERVERY
Byl posuzován poměr využití serverů dle technologie – blade x rack mounted. Každé z uvedených řešení má své
výhody i nevýhody, které byly podrobně popsány v jednotlivých projektech. Ve většině řešení se objevují současně
obě varianty, tedy blade i rack.

Servery

blade
rack

5.2.2.2 OPERAČNÍ SYSTÉM
Serverový operační systém jednotlivých řešení bude k dispozici až při samotné realizaci jednotlivých
technologických center. Následující graf prezentuje předpokládaný poměr jednotlivých operačních systémů dle
dnes dostupných podkladů.

Operační systém

Windows
UNIX

Kapitola: Zpráva

Linux
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5.2.2.3 DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ
I přesto, že naprostá většina projektů je pouze ve fázi přípravy realizace, je ze známých podkladů jasné, že všechna
datová úložiště budou vybudována na komunikačním rozhraní pro vysokorychlostní přenos dat fibre channel.

5.2.2.4 GARANTOVANÉ ÚLOŽIŠTĚ
Podle dostupných informací bude 100% garantovaných úložišť využívat technologie ukládání Content Addressed
Storage pro archivaci dat s garantovanou autentičností.

5.2.2.5 ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVA
Pro zálohování bude ve většině projektů využita kombinace využití diskového prostoru a páskových knihoven.
Celkový podíl jednotlivých zálohovacích technologií je patrný z následujícího grafu.

Zálohování

pásková knihona

Kapitola: Zpráva

diskový prostor
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Zpráva – část 3
k projektu
„Analýza stávající situace zavádění e-GOV v územní veřejné správě“

vypracovaná pro:

Asociace krajů České republiky

Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o.
Sestavil: Houžvička
V Praze dne 23.11.2012

…………………………………………

Strana 1/ 47
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

1

OBSAH

1

OBSAH ........................................................................................................................................................... 2

2

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ.................................................................................................................................. 3

3

POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY...................................................................................................................... 5

4

PŘEDMĚT PLNĚNÍ ........................................................................................................................................... 6
4.1

ZPRÁVA ........................................................................................................................................................ 12
5.1
5.2

JEDNOTLIVÉ KRAJE ............................................................................................................................................ 12
SUMÁRNĚ ZA VŠECHNY KRAJE ............................................................................................................................. 43

Kapitola: Obsah

5

PŘEDANÉ DOKUMENTY ........................................................................................................................................ 6

Strana 2 z 47
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

2

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání podpory
ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací nesouměřitelná s ostatními
kraji. Z tohoto důvodu je porovnání prováděno pouze u 13 krajských úřadů.
Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 3, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno c) zadávací
dokumentace.
Předmětem této části plnění je:
c)
analýza profilových témat implementace e-GOV, identifikace společných/průmětových témat a regionálně
specifických. Výstupem bude kromě podrobného popisu jednotlivých projektů také komparující tabulka shrnující
základní parametry a identifikující, jaké typy projektů na jednotlivých krajích typově a tematicky již realizovány byly
a jaké doposud ne, případně jaké typy projektů jsou na jednotlivých krajích v akčním plánu/zásobníku projektů.
Na základě provedené analýzy je možno pro tuto oblast učinit následující závěry.
Průřezové posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií na základě poskytnutých informací:






jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Zde všechny porovnávané kraje řeší většinu z uvedených kritérií. Úspěšnost realizovaných řešení nelze
v současném stavu projektů posoudit z důvodu absence provozních dat, která by byla shromažďována po delší
časové období (minimální období by mělo být jeden kalendářní rok).
Zcela zásadními profilovými tématy pro kraje jsou následující témata:







Elektronická spisová služba (A)
Digitální mapa veřejné správy (B)
Digitalizace a ukládání dat (C)
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS (D)
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence (E)
Technologické centrum (F)

Kapitola: Manažerské shrnutí

Tato témata jsou realizována v rámci výzvy IOP08 v obdobném rozsahu na jednotlivých krajích. V následující
tabulce je zobrazen stav těchto projektů.
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Stav realizace jednotlivých oblastí v krajích (komparující tabulka)
Jihočeský Kraj
Jihomoravský
Kraj
Karlovarský Kraj
Královéhradecký
Kraj
Liberecký Kraj
Moravskoslezský
Kraj
Olomoucký Kraj
Pardubický Kraj
Plzeňský Kraj
Středočeský Kraj
Ústecký Kraj
Vysočina (Kraj
Vysočina)
Zlínský Kraj

A

B

C

D

E

F

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá VŘ

probíhá VŘ
probíhá VŘ

probíhá VŘ
probíhá VŘ

probíhá VŘ
probíhá VŘ

probíhá
probíhá VŘ

probíhá VŘ
probíhá VŘ

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá VŘ

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá VŘ

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá VŘ

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá VŘ

probíhá

probíhá

probíhá

probíhá

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
nerealizuje
se
probíhá

na část Upgrade
ESS probíhá VŘ;
jinak probíhá
ověřovací provoz
na hostovanou
ESS

probíhá

probíhá VŘ

probíhá VŘ

probíhá VŘ

probíhá

Probíhá
ověřovací provoz

probíhá

Kapitola: Manažerské shrnutí

Z uvedeného nám vyplývá, že je třeba zaměřit pozornost na způsob a rozsah sbíraných dat pro další vyhodnocení,
a to i takových dat, která nejsou monitorovacími indikátory, ale mohou vypovídat o míře naplnění očekávání, nebo
o potřebných změnách nebo směrech dalšího rozvoje.
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3

POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY

e-Gov – e-Government - 691/2011 Usnesení vlády České republiky o přistoupení k mezinárodní iniciativě Open
Government Partnership
KÚ – krajský úřad
Smart Administration - Usnesení vlády č. 757 ze dne 11. 7. 2007 a příloha Usnesení vlády ČR ze dne 14. 5. 2008
č. 536
TIER – označení vrstvy řešení

Kapitola: Používané pojmy a zkratky

ZD – zadávací dokumentace
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4

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 3, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno c) zadávací
dokumentace.
Předmětem této části plnění je:
c)
analýza profilových témat implementace e-GOV, identifikace společných/průmětových témat a regionálně
specifických. Výstupem bude kromě podrobného popisu jednotlivých projektů také komparující tabulka shrnující
základní parametry a identifikující, jaké typy projektů na jednotlivých krajích typově a tematicky již realizovány byly
a jaké doposud ne, případně jaké typy projektů jsou na jednotlivých krajích v akčním plánu/zásobníku projektů.

4.1

PŘEDANÉ DOKUMENTY

Předanými dokumenty jsou pro tuto část informace sebrané pomocí dotazníku realizovaného formou MS Excel a
dokumenty poskytnuté jednotlivými úřady.
Všechny obdržené dotazníky jsou k dispozici na přiloženém DVD. Seznam dokumentů je uveden dále.

Dotazníky

Kapitola: Předmět plnění

analyza_Zlinsky_kraj_bez_skoleni.xlsx
Hradec_seznam projektů.xlsx
Jihomoravský_seznam proj..xlsx
karlovarsky_kraj.msg
karlovarsky_kraj.xlsx
Kopie - Vyzva_08_Náklady na projekty-KHK.xlsx
kralovehradecky_seznam projektů.xlsx
Liberec_seznam projektů.xlsx
MHMP_v1.xls
moravskoslezský_seznam projektů.xlsx
Olomoucký_seznam projektů.xlsx
Pardubicky_seznam proj..xlsx
plzensky_kraj.xlsx
plzensky_kraj_pecenkova.msg
Středočeský_seznam projektů.xls
Vysočina_seznam projektu.xlsx
Zlinsky_kraj_bez_skoleni.xlsx
Zlin_Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3.msg
Ústí_seznam projektů.xlsx
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Další informace
Jihočeský kraj
analýza.xlsx
Přehled nákladů projektu pro analýzu.xls
Jihomoravský kraj
p1_sp_ess_jmk_final.pdf
p1_sp_jmk_dw.pdf
p2_sp_ess_jmk_final.pdf
RE Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3.msg
sp_jmk_digit_final.pdf
sp_jmk_dmvs_final.pdf
sp_jmk_dw_final.pdf
sp_jmk_ess_final.pdf
sp_jmk_souhrn.pdf
sp_jmk_tc_final.pdf
sp_jmk_viu_final.pdf
strategie_egovernmentu_jmk.pdf
Karlovarský kraj
Priloha1_ESS.pdf
Priloha2_DMVS.pdf
Priloha3_digitalizace_ukladani_dat.pdf
Priloha4_VIKU.pdf
Priloha5_DS_MIS_NBI.pdf
Priloha6_TCK.pdf
Provozní výdaje - skutečné 3v1.xlsx
Strategie_eGovernmentu_Karlovarskeho_kraje.pdf
karlovarsky_kraj\pripominky
zprava _e_f_g_v1_kulda.docx
Královéhradecký kraj
Přístup do systému Benefit
IOP_integrace.pdf
IOP_TCK_SSL.pdf
IOP_datove_sklady.pdf
IOP_digitalizace.pdf
Vyzva_08_Náklady na projekty-KHK.xlsx
IOP_digitalni_mapa.pdf

Kapitola: Předmět plnění

kralovehradecky\pripominky
zprava _e_f_g_v1-KHK.docx
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Liberecký kraj
harmonogram..uprava.xls
P1_Analýza nákladů a přínosů e-Gov LK.doc
P1_Studie proveditelnosti pro projekt elektronická spisová služba LK.doc
P1_Studie_proveditelnosti_DW_LK_finál.doc
P1_Studie_proveditelnosti_LK_Digitalizace_a_ukladani.doc
P1_Studie_proveditelnosti_souhrn.doc
P1_Studie_proveditelnosti_VIU_LK.doc
P7_strategie_egovernmentu_LK.doc
Příloha_DW_Analyza_regionálního_dopadu_LK.doc
Rozpočet_LK.xls
Studie_proveditelnosti_DMVS_SP_III_2010_09_21_final.doc
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský_ceny 26_09_2012.docx
Studie proveditelnosti pro projekt ESS MSK.PDF
Olomoucký kraj
priloha-c1-studie-proveditelnosti-datovy-sklad-olomouckeho-kraje.pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-digitalizace-a-ukladani.pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-digitalni-mapa-verejne-spravy.pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-technologicke-centrum-a-elektronicka-spisova-sluzba.pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-vnitrni-integrace-uradu-a-integrace-s-isvs-olomouckeho-kraje.pdf
RE Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3.msg
rozvoj-informacni-spolecnost-iok-v1-2-1.pdf
strategie-implementace-egovernmentu-verze1-2-final.pdf
Pardubický kraj
Přístup do systému Benefit
FW Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3.msg
Fwd Dokumentace.msg
Fwd FW Dokumentace.msg
Fwd Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci z výzvy 08.msg
IOP - Datové sklady - Źádost o dotaci.pdf
IOP - Digitalizace a ukládání - Žádost o dotaci.pdf
IOP - Integrace - Žádost o dotaci.pdf
IOP - TC - Žádost o dotaci.pdf
IOP_SSL.pdf
STUDIE_DIGIT.pdf
STUDIE_DWH.pdf
STUDIE_INT.pdf
STUDIE_RDS-PK_SP_final.pdf
STUDIE_TCK.pdf

Kapitola: Předmět plnění

Pardubicky_kraj\pripominky
Statistika.docx
Statistika_e_Gov.xlsx
E-larning-Rentel-2010-2012.xls
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Plzeňský kraj
1004102120104082927.pdf
1004102120104082958.pdf
1004102110224152636.pdf
1004102110224152648.pdf

1005205110223153735.pdf
1005205110223154149.pdf
1005205110223153026.pdf
1005205110223153613.pdf

Hl. m. Praha
2009_inv.xls 2011_bv.xls 2012_inv.xls
2010_bv.xls 2011_inv.xls
2009_bv.xls 2010_inv.xls 2012_bv.xls
Středočeský kraj
grafy_b+Stredocesky.xls
Relsie-Stredocesky.xls

Kapitola: Předmět plnění

Ústecký kraj
2011_usti_etapy.zip
ATEST_ISVS.pdf
BP_K--K.pdf
Fwd Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci z výzvy 08.msg
IK_K--K.pdf
UK_Studie-proveditelnosti-TCK.pdf
UK_TCK_Projektova_Zadost_20101021.pdf
Vstupy_2011-08-11.zip
02.01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_.pdf
02.01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_příloha č.1.doc
02.01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_příloha č.2.doc
UK_TCK_Projektova_Zadost_20101021.pdf
P01_Studie proveditelnosti_koÜilka.pdf
UK_Studie-proveditelnosti-TCK.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_100920_V15.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_PA-Organizace-KU.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_PB-Obce-UK.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_100920_V11.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_PA-Dotaznik_100920_V11.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_100920_V14.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_PA-Dotaznik_100920_V14.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Digitalizace-Ukladani_110215_V22.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_100920_V11.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_PA-PorovnßnÝ IDM_100920.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_110215_V17.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PA-Architektura_100920_V16.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PB-Rozvadece_100920_V16.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PC-Podrobny-Rozpocet_100816_V15.pdf
P03_ěßdnř polo×kovř rozpoŔet_koÜilka.pdf
UK_Studie-TCK_P02-Polozkovy-Rozpocet_109030_V20.pdf
P07_E-Government strategie kraje_koÜilka.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_110215_V14.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PB-Dotaznik-ORP_1006.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PC-Dotaznik-UK_10051.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PD-IK_KUUK.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PE-BP_KUUK.pdf
Kraje - kritÚrium 4_Zp_vřdaje.pdf
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Kraje - kritÚrium 4_Zp_vřdaje.xlsx
P09_Tabulka zp¨sobilřch vřdaj¨_koÜilka.pdf
DIGITALIZACE a UKLADANI.docx
DMVS_UAP.doc
DMVS_UKM.doc
ESS.doc
INTEGRACE.doc
P07_E-Government strategie kraje_košilka.doc
Podminky_pro_pripojeni_agendovych_informacnich_systemu_do_ISZR_1.0.pdf
TCK.doc
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_110215_V14.doc
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PB-Dotaznik-ORP_100621.xlsx
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PC-Dotaznik-UK_100510.xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Digitalizace-Ukladani_110215_V22.docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_100920_V11.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_PA-Porovnání IDM_100920_V11.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_100920_V14.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_PA-Dotaznik_100920_V14.xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_100920_V11.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_PA-Dotaznik_100920_V11.xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_100920_V15.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_110215_V17.docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PA-Architektura_100920_V16.docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PB-Rozvadece_100920_V16.docx

Kapitola: Předmět plnění

Vysočina
Analyza.zip
Digitalizace.zip
DMVS-Vysocina-Podklady.zip
dotace_it_prisp_edotace_2kolo.zip
eGovernment strategie Vysočina v1.0.doc
ICT2010_edotace.zip
Integrace.zip
IOP_strategie_v5.doc
IvT2011.Narodni_CSIRT.pdf
KIKV.zip
Metodika.zip
Podklady_19_04.zip
Podklady_Vysocina.zip
projekty.zip
Provozní_rad_TCK_Vysocina_v3.pdf
Smlouva_Vysocina_KN.TIF
SP_Digitalizace_v1.02.pdf
SP_DMVS_final.pdf
SP_DWH_v5.pdf
SP_Integrace_final.pdf
SP_TCK_v4.0.pdf
SP_TC_Vysočina_v3_2.pdf
Standard.zip
TCK+ROW.zip
Technologické centrum Kraje Vysočina.pdf
zaver_zprava.zfo
ZD_ROW_ver2.pdf
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ZD_TCK_ver9.pdf
ZK-01-2010-XX.doc
Zyq7ZzGN.htm.part.htm
vysocina\pripominky
zprava _e_f_g_v1.docx

Kapitola: Předmět plnění

Zlínský kraj
01-el-spisova-sluzba---p1--min-pozadavky-na-hostovanou.doc
01-el-spisova-sluzba---p2--hodnotici-kriteria.doc
01-el-spisova-sluzba---p3--vysledky-dotaz--setreni.doc
01-el-spisova-sluzba---p4--sla.doc
01-el-spisova-sluzba---sp.doc
02-digi-mapa-verejne-spr----sp.docx
03-digitalizace-a-ukladani-dat--sp.doc
03-digitalizace-a-ukladani-dat--vyber-z-regionalnich-zdroju.doc
04-vnitrni-integrace-uradu---analyza-asvcuai.doc
04-vnitrni-integrace-uradu---sp.doc
05-datove-sklady---analyza-regionalniho-dopadu.doc
05-datove-sklady---studie-proveditelnosti-dw-zk.docx
06-zrizeni-technolog-centra---sp-infrastruktura.doc
06-zrizeni-technolog-centra---tech-dokumentace-projekt-komuni-unfrastrutkury-zk-hlavni-dokument-111.docx
06-zrizeni-technolog-centra--sp-a-technologicke-centrum-zk.doc
strategie-egovernmentu-zk---dotazniky-orp.xls
strategie-egovernmentu-zk---p1-analyza-egov-sluzeb-ve-zk.doc
strategie-egovernmentu-zk.doc
studie-proveditelnosti-souhrn.doc
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5

ZPRÁVA

V této části posouzení se jednalo o dva směry zaměření posouzení:



5.1

analýza profilových témat implementace e-GOV,
identifikace společných/průmětových témat a regionálně specifických

JEDNOTLIVÉ KRAJE

eGovernment / e-Government je vše, co umožní využít informační a komunikační technologie k poskytování
lepších veřejných služeb občanům a podnikům. (definice EU)
V této části zprávy je provedena analýza profilových témat implementace e-GOV, identifikace
společných/průmětových témat a regionálně specifických témat ve vztahu k ostatním krajům. Dále bude
identifikován stav projektů včetně projektů, které jsou na jednotlivých krajích v akčním plánu/zásobníku projektů.
Všechna zjištění vychází z poskytnuté dokumentace.
Základní identifikovaná profilová témata implementace e-Gov v krajích jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

Seznam základních parametrů aplikovaných na e-Gov ve smyslu Smart Administration. Tyto parametry jsou použity
v jednotlivých krajích a následně jako parametry pro porovnání v jednotlivých krajích.
Tyto parametry jsou:


Cílová skupina (úřad/zřizované organizace/obce/občan/centrální orgány)

a dále pak
Jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
Sledování kvality veřejných služeb
Zjišťování spokojenosti občana
Stanovení minimálních standardů
Racionalizace administrativních procedur

Kapitola: Zpráva
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Dále pak je třeba chápat dále uvedené zkratky následujícím způsobem:





Úřad .............................................Krajský úřad
ZO ................................................zřizované i zakládané organizace jak krajem, tak obcemi včetně dalších
institucí – např. veřejné vysoké školy
Obce ............................................obce kraje
Občané ........................................občané kraje
Centrální orgány ..........................centrální orgány plus složky záchranného systému, krizové štáby,
operační střediska…

Kapitola: Zpráva
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5.1.1 JIHOČESKÝ KRAJ
5.1.1.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.1.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

5.1.1.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje nebyla, na základě poskytnutých informací, identifikována.

5.1.1.4 STAV PROJEKTŮ
Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum

Stav
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá

5.1.1.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.
Kapitola: Zpráva

5.1.1.6 POPIS PROJEKTŮ
Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.
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5.1.1.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
Úřad

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy
a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány














































V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů kraje z pohledu e-Gov dle následujících kritérií:
A.
B.
C.
D.
E.

jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

B
X
X
X

C
-

D
X
X
X

E
X
X
X

X
X

X
X

-

X
X

X
X

X

X

-

X

X

Kapitola: Zpráva

Část VI. - Technologické centrum

A
X
X
X
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5.1.2 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
5.1.2.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.2.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

5.1.2.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje nebyla, na základě poskytnutých informací, identifikována.

5.1.2.4 STAV PROJEKTŮ
Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum

Stav
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá

5.1.2.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.
Kapitola: Zpráva

5.1.2.6 POPIS PROJEKTŮ
Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.

Strana 16 z 47
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

5.1.2.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
Úřad

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy
a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány














































V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
A.
B.
C.
D.
E.

jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

B
X
X
X

C
-

D
X
X
X

E
X
X
X

X
X

X
X

-

X
X

X
X

X

X

-

X

X

Kapitola: Zpráva

Část VI. - Technologické centrum

A
X
X
X
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5.1.3 KARLOVARSKÝ KRAJ
5.1.3.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.3.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

5.1.3.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje nebyla, na základě poskytnutých informací, identifikována.

5.1.3.4 STAV PROJEKTŮ
Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum

Stav
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá

5.1.3.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.
Kapitola: Zpráva

5.1.3.6 POPIS PROJEKTŮ
Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.
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5.1.3.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
Úřad

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány














































V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
A.
B.
C.
D.
E.

jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

B
X
X
X
X
X

C
-

D
X
X
X
X
X

E
X
X
X
X
X

X

X

-

X

X

Kapitola: Zpráva

Část VI. - Technologické centrum

A
X
X
X
X
X
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5.1.4 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
5.1.4.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.4.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

5.1.4.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje nebyla, na základě poskytnutých informací, identifikována.

5.1.4.4 STAV PROJEKTŮ
Stav

Část I. - Elektronická spisová služba

Část II. - Digitální mapa veřejné správy

Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum

upgrade hotový,
hostovaná ESS –
řeší se stížnost u
ÚOHS
UKM v realizaci,
UAP - řeší se
stížnost u ÚOHS
VZ předběžně
oznámena,
dokončuje se ZD
Příprava ZD
Příprava ZD
Zkušební provoz
Kapitola: Zpráva

Projekt

5.1.4.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.
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5.1.4.6 POPIS PROJEKTŮ
Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.

5.1.4.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
Úřad

Projekt

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány


























Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence











Část VI. - Technologické centrum
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin











Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
A.
B.
C.
D.
E.

jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

B

C

D

E

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

-

X

X

Kapitola: Zpráva

Část VI. - Technologické centrum

A
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5.1.5 LIBERECKÝ KRAJ
5.1.5.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.5.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

5.1.5.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje nebyla, na základě poskytnutých informací, identifikována.

5.1.5.4 STAV PROJEKTŮ
Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum

Stav
Probíhá VŘ
Probíhá VŘ
Probíhá VŘ
Probíhá VŘ
Probíhá
Probíhá VŘ

5.1.5.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.
Kapitola: Zpráva

5.1.5.6 POPIS PROJEKTŮ
Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.
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5.1.5.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
Úřad

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány














































V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
A.
B.
C.
D.
E.

jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

B
X
X
X
X
X

C
-

D
X
X
X
X
X

E
X
X
X
X
X

X

X

-

X

X

Kapitola: Zpráva

Část VI. - Technologické centrum

A
X
X
X
X
X
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5.1.6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
5.1.6.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.6.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

5.1.6.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje nebyla, na základě poskytnutých informací, identifikována.

5.1.6.4 STAV PROJEKTŮ
Projekt

Stav

Část I. - Elektronická spisová služba

Probíhá ověřovací
provoz

Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum

Probíhá VŘ
Probíhá VŘ
Probíhá VŘ
Probíhá VŘ
Probíhá VŘ

5.1.6.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY

Kapitola: Zpráva

Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.

5.1.6.6 POPIS PROJEKTŮ
Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.
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5.1.6.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
Úřad

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány














































V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
A.
B.
C.
D.
E.

jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

B
X
X
X
X
X

C
-

D
X
X
X
X
X

E
X
X
X
X
X

X

X

-

X

X

Kapitola: Zpráva

Část VI. - Technologické centrum

A
X
X
X
X
X
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5.1.7 OLOMOUCKÝ KRAJ
5.1.7.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.7.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

5.1.7.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje nebyla, na základě poskytnutých informací, identifikována.

5.1.7.4 STAV PROJEKTŮ
Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum

Stav
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá

5.1.7.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.
Kapitola: Zpráva

5.1.7.6 POPIS PROJEKTŮ
Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.
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5.1.7.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
Úřad

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány














































V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
A.
B.
C.
D.
E.

jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

B
X
X
X
X
X

C
-

D
X
X
X
X
X

E
X
X
X
X
X

X

X

-

X

X

Kapitola: Zpráva

Část VI. - Technologické centrum

A
X
X
X
X
X
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5.1.8 PARDUBICKÝ KRAJ
5.1.8.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.8.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:






Elektronická spisová služba
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

5.1.8.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje:


Regionální datová síť Pardubického kraje (RDS PK)

5.1.8.4 STAV PROJEKTŮ
Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum
RDS PK

Stav
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá

5.1.8.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY

Kapitola: Zpráva

Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.

5.1.8.6 POPIS PROJEKTŮ
Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.
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5.1.8.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
Úřad

Projekt

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány





















Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence











Část VI. - Technologické centrum
RDS PK
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin





















Část I. - Elektronická spisová služba
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
A.
B.
C.
D.
E.

jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

B
X
X
X
X

C
-

D
X
X
X
X

E
X
X
X
X

X
X

X
-

-

X
X

X
-

Kapitola: Zpráva

Část VI. - Technologické centrum
RDS PK

A
X
X
X
X
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5.1.9 PLZEŇSKÝ KRAJ
5.1.9.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.9.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

5.1.9.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje nebyla, na základě poskytnutých informací, identifikována.

5.1.9.4 STAV PROJEKTŮ
Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum

Stav
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá

5.1.9.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.
Kapitola: Zpráva

5.1.9.6 POPIS PROJEKTŮ
Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.
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5.1.9.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
Úřad

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány














































V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
A.
B.
C.
D.
E.

jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

B
X
X
X
X
X

C
-

D
X
X
X
X
X

E
X
X
X
X
X

X

X

-

X

X

Kapitola: Zpráva

Část VI. - Technologické centrum

A
X
X
X
X
X
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5.1.10 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
5.1.10.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.10.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím specifických témat e-Gov kraje.

5.1.10.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje vycházejí z nové ICT strategie, která v akčním plánu uvádí projekty zaměřené na koncepce k
následujícím tematickým oblastem:
Název oblasti
Vrstva společné technické infrastruktury a základních infrastrukturních služeb
1.

Koncepce rozvoje sdílené technické infrastruktury HMP

2.

Koncepce rozvoje metropolitní datové sítě

3.

Koncepce rozvoje identity managementu a služeb autentizace a autorizace v HMP

4.

Koncepce rozvoje document management systémů v HMP

5.

Koncepce rozvoje systému řízení IS/ICT a informačních služeb CPV v HMP

6.

Koncepce řízení celkové architektury IS/ICT a informačních služeb CPV v HMP

7.

Koncepce rozvoje řízení bezpečnosti IS/ICT a informačních služeb CPV v HMP

Kapitola: Zpráva

Vrstva řízení IS/ICT a informačních služeb CPV
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Název oblasti
8.

Koncepce zajištění datové nezávislosti v IS/ICT a informačních službách CPV v HMP

9.

Koncepce řízení smluvních vztahů s dodavateli IS/ICT a informačních služeb CPV v HMP
Vrstva IS a informačních služeb CPV
Koncepce využívání služeb informačního systému základních registrů v HMP

11.

Koncepce rozvoje agendových IS provozovaných v HMP

12.

Koncepce rozvoje ekonomických IS v HMP

13.

Koncepce rozvoje spisových služeb a systémů pro elektronická podání v HMP

14.

Koncepce rozvoje GIS v HMP

15.

Koncepce rozvoje elektronického zadávání veřejných zakázek

16.

Koncepce rozvoje webových aplikací, portálů a on-line informačních služeb využívajících datové
fondy HMP

17.

Koncepce rozvoje MKS

18.

Koncepce rozvoje ISKŘ

19.

Koncepce rozvoje IS/ICT a informačních služeb provozovaných v souvislosti s PCKS/Opencard

20.

Koncepce rozvoje dalších významných IS HMP (IS ZZS HMP, IS MPHMP)

Kapitola: Zpráva

10.
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5.1.11 STŘEDOČESKÝ KRAJ
5.1.11.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.11.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

5.1.11.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje nebyla, na základě poskytnutých informací, identifikována.

5.1.11.4 STAV PROJEKTŮ
Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum

Stav
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá

5.1.11.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.
Kapitola: Zpráva

5.1.11.6 POPIS PROJEKTŮ
Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.
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5.1.11.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
Úřad

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány














































V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
A.
B.
C.
D.
E.

jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

B
X
X
X
X
X

C
-

D
X
X
X
X
X

E
X
X
X
X
X

X

X

-

X

X

Kapitola: Zpráva

Část VI. - Technologické centrum

A
X
X
X
X
X
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5.1.12 ÚSTECKÝ KRAJ
5.1.12.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.12.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:






Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Technologické centrum

5.1.12.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje nebyla, na základě poskytnutých informací, identifikována.

5.1.12.4 STAV PROJEKTŮ
Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část VI. - Technologické centrum

Stav
Probíhá VŘ
Probíhá
Probíhá VŘ
Probíhá VŘ
Probíhá VŘ

5.1.12.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.

5.1.12.6 POPIS PROJEKTŮ

Kapitola: Zpráva

Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.

5.1.12.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
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Úřad

Projekt

ZO







Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část VI. - Technologické centrum
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin

Obce






Občané







Centrální
orgány













V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
A.
B.
C.
D.
E.

jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur
A

B

C

D

E

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Kapitola: Zpráva

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část VI. - Technologické centrum
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5.1.13 VYSOČINA (KRAJ VYSOČ INA)
5.1.13.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.13.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

5.1.13.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje byla identifikována jako projekty:




OSEPA
DE-LAN
eCitizenII

5.1.13.4 STAV PROJEKTŮ
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum
OSEPA
DE-LAN
eCitizenII

Stav
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Probíhá
Uzavřeno
Probíhá

5.1.13.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY
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Kapitola: Zpráva

Projekt

Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.

5.1.13.6 POPIS PROJEKTŮ
Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.

5.1.13.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
Úřad

Projekt

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány


























Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence











Část VI. - Technologické centrum
OSEPA
DE-LAN
eCitizenII
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin


























Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum
OSEPA
DE-LAN
eCitizenII

A
X
X
X

B
X
X
X

C
-

D
X
X
X

E
X
X
X

X
X

X
X

-

X
X

X
X

X
X
X

X
X

-

X
X
X
-

X
X
X
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Kapitola: Zpráva

A.
B.
C.
D.
E.

Kapitola: Zpráva
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5.1.14 ZLÍNSKÝ KRAJ
5.1.14.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov kraje jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

5.1.14.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Základní profilová témata jsou v kraji realizována prostřednictvím následujících témat projektů:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

5.1.14.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJE
Specifická témata kraje nebyla, na základě poskytnutých informací, identifikována.

5.1.14.4 STAV PROJEKTŮ
Projekt

Stav

Část I. - Elektronická spisová služba

na část Upgrade ESS
probíhá VŘ; jinak
probíhá ověřovací
provoz na
hostovanou ESS

Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Část VI. - Technologické centrum

Probíhá
Probíhá VŘ
Probíhá VŘ
Probíhá VŘ
Probíhá

Kapitola: Zpráva

5.1.14.5 PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Z poskytnutých informací a dokumentů nebyly identifikovány žádné projekty e-Gov.
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5.1.14.6 POPIS PROJEKTŮ
Popis jednotlivých projektů e-Gov kraje je uveden ve zprávě – část 1.

5.1.14.7 HODNOCENÍ PARAMETRŮ
Projekty dle cílové skupiny
Úřad

Projekt

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány


























Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence











Část VI. - Technologické centrum
Význam znaků:
 - je cílovou skupinou
 - je cílovou skupinou ale musí projevit zájem
 - není cílovou skupinou
 - poskytování volitelných/doporučených služeb
M - žlutě podbarveno – partner dle cílových skupin











Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

V další tabulce se zaměříme na posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
A.
B.
C.
D.
E.

jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Projekt
Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

B

C

D

E

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

-

X

X

Kapitola: Zpráva

Část VI. - Technologické centrum

A
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5.2

SUMÁRNĚ ZA VŠECHNY KRAJE

Tato sumarizace je realizována, vzhledem k poskytnutým podkladům, pro všechny kraje s výjimkou hl. města
Prahy. Z tohoto důvodu je nezbytné chápat v dalším textu chápat pojem kraje v tomto kontextu.

5.2.1.1 ZÁKLADNÍ PROFILOVÁ TÉMATA IMPLEMENTACE E-GOV
Základní profilová témata implementace e-Gov krajů jsou:








Kvalita, Efektivita a Elektronizace služeb (KEEs)
Důvěrnost, Integrita a Dostupnost dat (Confidentiality, Integrity a Availability – CIA)
Bezpečnost
Osobní zodpovědnost
Standardizace
Integrace s centrálními projekty
Reportování a vytěžování dat

Shoda jednotlivých krajů na těchto oblastech je zjevně dána realizací obdobných projektů těmito kraji.

5.2.1.2 PROFILOVÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJŮ
Základní profilová témata jsou v krajích realizována prostřednictvím následujících témat projektů:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

Kapitola: Zpráva

Zde již není shoda zcela stoprocentní, ale pouze z velké míry. Sumární přehled zapojení jednotlivých krajů nám
zobrazuje následující graf.
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Přehled zapojení krajů
14
13
12
11
10

Počet krajů

Z uvedeného je zřejmé, že zapojení jednotlivých krajů v definovaných oblastech je téměř stoprocentní.

5.2.1.3 SPECIFICKÁ TÉMATA E-GOV PROJEKTŮ KRAJŮ

Kapitola: Zpráva

Specifická témata krajů nebyla, na základě poskytnutých informací, identifikována.
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5.2.1.4 STAV PROJEKTŮ V KRAJÍCH
Jednotlivé oblasti e-Gov krajů jsou:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

Stav realizace jednotlivých oblastí v krajích (komparující tabulka)
Jihočeský Kraj
Jihomoravský
Kraj
Karlovarský Kraj
Královéhradecký
Kraj
Liberecký Kraj
Moravskoslezský
Kraj
Olomoucký Kraj
Pardubický Kraj
Plzeňský Kraj
Středočeský Kraj
Ústecký Kraj
Vysočina (Kraj
Vysočina)
Zlínský Kraj

A

B

C

D

E

F

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá VŘ

probíhá VŘ
probíhá VŘ

probíhá VŘ
probíhá VŘ

probíhá VŘ
probíhá VŘ

probíhá
probíhá VŘ

probíhá VŘ
probíhá VŘ

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

na část Upgrade
ESS probíhá VŘ;
jinak probíhá
ověřovací provoz
na hostovanou
ESS

probíhá

Probíhá VŘ

Probíhá VŘ

Probíhá VŘ

probíhá

Probíhá
ověřovací provoz

5.2.1.5 CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTŮ V KRAJÍCH

Kapitola: Zpráva

V jednotlivých buňkách tabulek nám hodnoty specifikují počet výskytů zkoumané veličiny průřezově jednotlivými
hodnocenými kraji.
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Cílové skupiny dle jednotlivých oblastí e-Gov v rámci výzvy IOP08, kde význam struktury textu v buňkách je kolik
krajů realizuje danou oblast/kolik krajů uvádí příslušnou skupinu jako cílovou.
Cílové skupiny dle projektu
Úřad

Projekt

1

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány

Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

13/13
12/12
13/13
13/13

13/12
12/12
13/10
13/12

13/6
12/12
13/10
13/8

13/1
12/10
13/5
13/3

13/2
12/10
13/4
13/11

Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

12/12

12/8

12/8

12/9

12/6

Část VI. - Technologické centrum

13/13

13/13

13/13

13/10

13/9

Cílové skupiny dle jednotlivých oblastí e-Gov v rámci výzvy IOP08, kde význam struktury textu v buňkách je kolik
krajů realizuje danou oblast/kolik krajů uvádí příslušnou skupinu, která musí projevit zájem.
Cílové skupiny dle projektu, které musí projevit zájem
Úřad

Projekt

2

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány

Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy
Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

13/0
12/0
13/0
13/0

13/1
12/0
13/0
13/0

13/5
12/0
13/0
13/0

13/0
12/0
13/0
13/0

13/0
12/0
13/0
13/0

Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

12/0

12/0

12/0

12/0

12/0

Část VI. - Technologické centrum

13/0

13/0

13/0

13/0

13/0

Cílové skupiny dle jednotlivých oblastí e-Gov v rámci výzvy IOP08, kde význam struktury textu v buňkách je kolik
krajů realizuje danou oblast/kolik krajů uvádí příslušnou skupinu jako partnera.
Cílové skupiny dle projektu, které jsou partnery
Úřad

Projekt

3

ZO

Obce

Občané

Centrální
orgány

13/0
12/0

13/0
12/0

13/1
12/0

13/0
12/0

13/0
12/0

Část III. - Digitalizace a ukládání dat
Část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

13/0
13/0

13/3
13/1

13/3
13/1

13/0
13/0

13/0
13/0

Část V. - Datové sklady, manažerské informační
systémy a nástroje Business Intelligence

12/0

12/4

12/4

12/0

12/0

Část VI. - Technologické centrum

13/0

13/0

13/0

13/0

13/0

Kapitola: Zpráva

Část I. - Elektronická spisová služba
Část II. - Digitální mapa veřejné správy

1

Zřizovaná organizace
Zřizovaná organizace
3
Zřizovaná organizace
2

Strana 46 z 47
RELSIE spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 32295; IČ: 62417339
Sídlo: Na Stárce 1201/12, 15000 Praha 5

Dále jsme se zaměřili na průřezové posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií:
jednoduchý a bezpečný přístup ke službám – všechny kraje
sledování kvality veřejných služeb – všechny kraje
zjišťování spokojenosti občana - nezjištěno
stanovení minimálních standardů – všechny kraje
racionalizace administrativních procedur – všechny kraje

Kapitola: Zpráva

A.
B.
C.
D.
E.
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Zpráva – část 4
k projektu
„Analýza stávající situace zavádění e-GOV v územní veřejné správě“

vypracovaná pro:

Asociace krajů České republiky

Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o.
Sestavil: Houžvička
V Praze dne 19.10.2012

…………………………………………

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
Podporujeme Vaši budoucnost – www.esfcr.cz
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2

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

Tato část zprávy se zaměřila na řešení následujících problematik (označení dle ZD):
e) zevrubná analýza směrnic zasahujících na jednotlivých krajích do oblasti implementace e-Gov,
f) analýza dosavadních školení zaměstnanců jednotlivých krajských úřadů (díle též „KÚ“) v souvislosti
s implementací e-Gov,
g) analýza stavu procesního řízení na jednotlivých KÚ a souvisejících směrnic,
kde označení bodů odpovídá označení použitému v zadávací dokumentaci a smlouvě.
Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání podpory
ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací nesouměřitelná s ostatními
kraji.
Pro oblast analýzy směrnic můžeme konstatovat, na základě poskytnutých informací, že směrnice pro potřebu
implementace e-Gov již začínají existovat formou interních směrnic. Tento stav je možno vnímat jako pozitivní
trend pro oblast řízení e-Gov. Je zde však stále velký prostor pro zlepšování a to zejména v rozsahu používání
těchto směrnic a ve využití mezinárodních standardů nebo best practises pro potřeby těchto směrnic.
Následující graf zobrazuje procento úřadů, které již směrnice na nějaké úrovni využívají.

Existence směrnic
Má směrnice

Nemá směrnice

43%

Pro prosazování myšlenek e-Gov a Smart Administration je důležité i nezbytné nastavit transparentní pravidla a
minimalizovat tak možnosti lidské chyby a výpadků znalostí a zkušeností např. z důvodů fluktuace pracovníků.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
Podporujeme Vaši budoucnost – www.esfcr.cz
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Kapitola: Manažerské shrnutí

57%

Pro oblast analýzy školení v souvislosti s implementací e-Gov můžeme konstatovat, na základě poskytnutých
informací, že proběhlo množství školení pracovníků k problematikám, které jsou nové nebo u nichž došlo
k významným změnám.
Jako zásadní pozitivní trend lze vnímat podíl e-learningového způsobu vzdělávání na vzdělávání v dané oblasti.
Toto je znázorněno na následujícím grafu.

Způsoby vzdělávání
23%

e-learning
Ostatní způsoby

77%

Oblast vzdělávání se na jednotlivých úřadech liší v počtu proškolených pracovníků, počtu školicích hodin na
pracovníka tak i v počtu školených oblastí. Tyto rozdíly chápeme tak, že jednotlivé úřady se zaměřují na naplňování
aktuálních potřeb a navazují na již existující znalosti a dovednosti svých pracovníků.

Kapitola: Manažerské shrnutí

Pro oblast procesního řízení na jednotlivých krajských úřadech jsme nuceni konstatovat, na základě poskytnutých
informací, že tato problematika je na startu svého řešení. Informace k této problematice nebyly poskytnuty.
Z tohoto důvodu byla provedena obecná analýza vrchových procesů a tato analýza je formou výčtu a rozdělení na
hlavní, provozní a podpůrné uvedena v příslušné části tohoto dokumentu.
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3

POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY

e-Gov – e-Government - 691/2011 Usnesení vlády České republiky o přistoupení k mezinárodní iniciativě Open
Government Partnership
e-learning – vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci
studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.
KÚ – krajský úřad
Smart Administration - Usnesení vlády č. 757 ze dne 11. 7. 2007 a příloha Usnesení vlády ČR ze dne 14. 5. 2008
č. 536

Kapitola: používané pojmy a zkratky

ZD – zadávací dokumentace
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4

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 3, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno e), f) a g) zadávací
dokumentace.
Předmětem této části plnění je:
e)

zevrubná analýza směrnic zasahujících na jednotlivých krajích do oblasti implementace e-Gov,

f)

analýza dosavadních školení zaměstnanců jednotlivých krajských úřadů (díle též „KÚ“) v souvislosti
s implementací e-Gov,

g)

analýza stavu procesního řízení na jednotlivých KÚ a souvisejících směrnic,

4.1

PŘEDANÉ DOKUMENTY

Předanými dokumenty jsou pro tuto část informace sebrané pomocí dotazníku realizovaného formou MS Excel a
dokumenty poskytnuté jednotlivými úřady.
Všechny obdržené dotazníky jsou k dispozici na přiloženém DVD. Seznam dokumentů je uveden dále.

Dotazníky

Kapitola: Předmět plnění

analyza_Zlinsky_kraj_bez_skoleni.xlsx
Hradec_seznam projektů.xlsx
Jihomoravský_seznam proj..xlsx
karlovarsky_kraj.msg
karlovarsky_kraj.xlsx
Kopie - Vyzva_08_Náklady na projekty-KHK.xlsx
kralovehradecky_seznam projektů.xlsx
Liberec_seznam projektů.xlsx
MHMP_v1.xls
moravskoslezský_seznam projektů.xlsx
Olomoucký_seznam projektů.xlsx
Pardubicky_seznam proj..xlsx
plzensky_kraj.xlsx
plzensky_kraj_pecenkova.msg
Středočeský_seznam projektů.xls
Vysočina_seznam projektu.xlsx
Zlinsky_kraj_bez_skoleni.xlsx
Zlin_Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3.msg
Ústí_seznam projektů.xlsx
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Další informace
Jihočeský kraj
analýza.xlsx
Přehled nákladů projektu pro analýzu.xls
Jihomoravský kraj
p1_sp_ess_jmk_final.pdf
p1_sp_jmk_dw.pdf
p2_sp_ess_jmk_final.pdf
RE Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3.msg
sp_jmk_digit_final.pdf
sp_jmk_dmvs_final.pdf
sp_jmk_dw_final.pdf
sp_jmk_ess_final.pdf
sp_jmk_souhrn.pdf
sp_jmk_tc_final.pdf
sp_jmk_viu_final.pdf
strategie_egovernmentu_jmk.pdf
Karlovarský kraj
Priloha1_ESS.pdf
Priloha2_DMVS.pdf
Priloha3_digitalizace_ukladani_dat.pdf
Priloha4_VIKU.pdf
Priloha5_DS_MIS_NBI.pdf
Priloha6_TCK.pdf
Provozní výdaje - skutečné 3v1.xlsx
Strategie_eGovernmentu_Karlovarskeho_kraje.pdf
karlovarsky_kraj\pripominky
zprava _e_f_g_v1_kulda.docx
Královéhradecký kraj
Přístup do systému Benefit
IOP_integrace.pdf
IOP_TCK_SSL.pdf
IOP_datove_sklady.pdf
IOP_digitalizace.pdf
Vyzva_08_Náklady na projekty-KHK.xlsx
IOP_digitalni_mapa.pdf

Kapitola: Předmět plnění

kralovehradecky\pripominky
zprava _e_f_g_v1-KHK.docx
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Liberecký kraj
harmonogram..uprava.xls
P1_Analýza nákladů a přínosů e-Gov LK.doc
P1_Studie proveditelnosti pro projekt elektronická spisová služba LK.doc
P1_Studie_proveditelnosti_DW_LK_finál.doc
P1_Studie_proveditelnosti_LK_Digitalizace_a_ukladani.doc
P1_Studie_proveditelnosti_souhrn.doc
P1_Studie_proveditelnosti_VIU_LK.doc
P7_strategie_egovernmentu_LK.doc
Příloha_DW_Analyza_regionálního_dopadu_LK.doc
Rozpočet_LK.xls
Studie_proveditelnosti_DMVS_SP_III_2010_09_21_final.doc
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský_ceny 26_09_2012.docx
Studie proveditelnosti pro projekt ESS MSK.PDF
Olomoucký kraj
priloha-c1-studie-proveditelnosti-datovy-sklad-olomouckeho-kraje.pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-digitalizace-a-ukladani.pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-digitalni-mapa-verejne-spravy.pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-technologicke-centrum-a-elektronicka-spisova-sluzba.pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-vnitrni-integrace-uradu-a-integrace-s-isvs-olomouckeho-kraje.pdf
RE Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3.msg
rozvoj-informacni-spolecnost-iok-v1-2-1.pdf
strategie-implementace-egovernmentu-verze1-2-final.pdf
Pardubický kraj
Přístup do systému Benefit
FW Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3.msg
Fwd Dokumentace.msg
Fwd FW Dokumentace.msg
Fwd Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci z výzvy 08.msg
IOP - Datové sklady - Źádost o dotaci.pdf
IOP - Digitalizace a ukládání - Žádost o dotaci.pdf
IOP - Integrace - Žádost o dotaci.pdf
IOP - TC - Žádost o dotaci.pdf
IOP_SSL.pdf
STUDIE_DIGIT.pdf
STUDIE_DWH.pdf
STUDIE_INT.pdf
STUDIE_RDS-PK_SP_final.pdf
STUDIE_TCK.pdf

Kapitola: Předmět plnění

Pardubicky_kraj\pripominky
Statistika.docx
Statistika_e_Gov.xlsx
E-larning-Rentel-2010-2012.xls
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Plzeňský kraj
1004102120104082927.pdf
1004102120104082958.pdf
1004102110224152636.pdf
1004102110224152648.pdf

1005205110223153735.pdf
1005205110223154149.pdf
1005205110223153026.pdf
1005205110223153613.pdf

Hl. m. Praha
2009_inv.xls 2011_bv.xls 2012_inv.xls
2010_bv.xls 2011_inv.xls
2009_bv.xls 2010_inv.xls 2012_bv.xls
Středočeský kraj
grafy_b+Stredocesky.xls
Relsie-Stredocesky.xls

Kapitola: Předmět plnění

Ústecký kraj
2011_usti_etapy.zip
ATEST_ISVS.pdf
BP_K--K.pdf
Fwd Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci z výzvy 08.msg
IK_K--K.pdf
UK_Studie-proveditelnosti-TCK.pdf
UK_TCK_Projektova_Zadost_20101021.pdf
Vstupy_2011-08-11.zip
02.01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_.pdf
02.01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_příloha č.1.doc
02.01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_příloha č.2.doc
UK_TCK_Projektova_Zadost_20101021.pdf
P01_Studie proveditelnosti_koÜilka.pdf
UK_Studie-proveditelnosti-TCK.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_100920_V15.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_PA-Organizace-KU.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_PB-Obce-UK.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_100920_V11.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_PA-Dotaznik_100920_V11.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_100920_V14.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_PA-Dotaznik_100920_V14.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Digitalizace-Ukladani_110215_V22.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_100920_V11.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_PA-PorovnßnÝ IDM_100920.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_110215_V17.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PA-Architektura_100920_V16.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PB-Rozvadece_100920_V16.pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PC-Podrobny-Rozpocet_100816_V15.pdf
P03_ěßdnř polo×kovř rozpoŔet_koÜilka.pdf
UK_Studie-TCK_P02-Polozkovy-Rozpocet_109030_V20.pdf
P07_E-Government strategie kraje_koÜilka.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_110215_V14.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PB-Dotaznik-ORP_1006.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PC-Dotaznik-UK_10051.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PD-IK_KUUK.pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PE-BP_KUUK.pdf
Kraje - kritÚrium 4_Zp_vřdaje.pdf
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Kraje - kritÚrium 4_Zp_vřdaje.xlsx
P09_Tabulka zp¨sobilřch vřdaj¨_koÜilka.pdf
DIGITALIZACE a UKLADANI.docx
DMVS_UAP.doc
DMVS_UKM.doc
ESS.doc
INTEGRACE.doc
P07_E-Government strategie kraje_košilka.doc
Podminky_pro_pripojeni_agendovych_informacnich_systemu_do_ISZR_1.0.pdf
TCK.doc
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_110215_V14.doc
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PB-Dotaznik-ORP_100621.xlsx
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PC-Dotaznik-UK_100510.xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Digitalizace-Ukladani_110215_V22.docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_100920_V11.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_PA-Porovnání IDM_100920_V11.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_100920_V14.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_PA-Dotaznik_100920_V14.xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_100920_V11.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_PA-Dotaznik_100920_V11.xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_100920_V15.doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_110215_V17.docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PA-Architektura_100920_V16.docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PB-Rozvadece_100920_V16.docx

Kapitola: Předmět plnění

Vysočina
Analyza.zip
Digitalizace.zip
DMVS-Vysocina-Podklady.zip
dotace_it_prisp_edotace_2kolo.zip
eGovernment strategie Vysočina v1.0.doc
ICT2010_edotace.zip
Integrace.zip
IOP_strategie_v5.doc
IvT2011.Narodni_CSIRT.pdf
KIKV.zip
Metodika.zip
Podklady_19_04.zip
Podklady_Vysocina.zip
projekty.zip
Provozní_rad_TCK_Vysocina_v3.pdf
Smlouva_Vysocina_KN.TIF
SP_Digitalizace_v1.02.pdf
SP_DMVS_final.pdf
SP_DWH_v5.pdf
SP_Integrace_final.pdf
SP_TCK_v4.0.pdf
SP_TC_Vysočina_v3_2.pdf
Standard.zip
TCK+ROW.zip
Technologické centrum Kraje Vysočina.pdf
zaver_zprava.zfo
ZD_ROW_ver2.pdf
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ZD_TCK_ver9.pdf
ZK-01-2010-XX.doc
Zyq7ZzGN.htm.part.htm
vysocina\pripominky
zprava _e_f_g_v1.docx

Kapitola: Předmět plnění

Zlínský kraj
01-el-spisova-sluzba---p1--min-pozadavky-na-hostovanou.doc
01-el-spisova-sluzba---p2--hodnotici-kriteria.doc
01-el-spisova-sluzba---p3--vysledky-dotaz--setreni.doc
01-el-spisova-sluzba---p4--sla.doc
01-el-spisova-sluzba---sp.doc
02-digi-mapa-verejne-spr----sp.docx
03-digitalizace-a-ukladani-dat--sp.doc
03-digitalizace-a-ukladani-dat--vyber-z-regionalnich-zdroju.doc
04-vnitrni-integrace-uradu---analyza-asvcuai.doc
04-vnitrni-integrace-uradu---sp.doc
05-datove-sklady---analyza-regionalniho-dopadu.doc
05-datove-sklady---studie-proveditelnosti-dw-zk.docx
06-zrizeni-technolog-centra---sp-infrastruktura.doc
06-zrizeni-technolog-centra---tech-dokumentace-projekt-komuni-unfrastrutkury-zk-hlavni-dokument-111.docx
06-zrizeni-technolog-centra--sp-a-technologicke-centrum-zk.doc
strategie-egovernmentu-zk---dotazniky-orp.xls
strategie-egovernmentu-zk---p1-analyza-egov-sluzeb-ve-zk.doc
strategie-egovernmentu-zk.doc
studie-proveditelnosti-souhrn.doc
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5

ZPRÁVA

5.1

ZEVRUBNÁ ANALÝZA SMĚRNIC

V této části posouzení se jedná o tyto směry zaměření posouzení:
a) existence směrnic pro implementaci e-GOV na krajských úřadech,
b) standardizace směrnic pro implementaci e-GOV na krajských úřadech

5.1.1 JEDNOTLIVÉ KRAJSKÉ ÚŘADY
U každého krajského úřadu jsou uvedeny získané informace a jejich zpracování ve formě odpovědí na výše
definované směry posouzení.
Jednotlivé krajské úřady jsou reprezentovány názvem kraje a řazeny v abecedním pořadí.

5.1.1.1 JIHOČESKÝ KRAJ
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:





vnitřní směrnice kraje,
organizační řád,
pracovní řád,
Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů v programovacím období 2007 - 2013 (SM/115/RK),

Standardy využité pro tyto dokumenty:


Nejsou používány standardy pro tuto problematiku

5.1.1.2 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:



interní směrnice pro provoz výpočetní techniky a HW,
Politika systému řízení bezpečnosti informací - ISO 27001

Standardy využité pro tyto dokumenty:
Normy řady ČSN ISO/IEC 27000

Kapitola: Zpráva
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5.1.1.3 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV dle informací kraje:








vnitřní směrnice kraje,
organizační řád,
pracovní řád,
Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2007-13
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015
Informační strategie Královéhradeckého kraje
Informační koncepce Královéhradeckého kraje

Standardy využité pro tyto dokumenty:


Zde je, v rámci připomínek, uváděna legislativa, IPMA, standardy ISO. Za účelem řízení projektů změnil KU
organizační strukturu. Od roku 2011 má odbor informatiky samostatné oddělení Projektů a síťové
infrastruktury.

5.1.1.4 KARLOVARSKÝ KRAJ
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:


Karlovarský kraj za účelem řízení projektu změnil organizační strukturu Krajského úřadu. V únoru 2011
zřídil samostatné Oddělení rozvoje ICT kraje. V říjnu 2011 apk vytvořil Odbor projektového řízení a
informatiky KK, který do své gesce převzal projekty IOP Výzvy 08.



V roce 2012 byla na Odboru projektového řízení a informatiky implementována projektová metodika
PRINCE 2. Tři pracovníci odboru jsou certifikováni na úrovni PRINCE2 Foundation a jeden na úrovni PRINCE
Practicioner

Standardy využité pro tyto dokumenty:


Pro řízení projektu je využívána metodika PRINCE2

5.1.1.5 LIBERECKÝ KRAJ
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:


Směrnice nejsou

Standardy využité pro tyto dokumenty:


Nejsou používány standardy pro tuto problematiku

5.1.1.6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ



Kapitola: Zpráva

Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:
Směrnice jsou realizovány interními směrnicemi úřadu

Standardy využité pro tyto dokumenty:
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Nebylo zjištěno, zda jsou používány standardy pro tuto problematiku

5.1.1.7 OLOMOUCKÝ KRAJ
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:


Směrnice neuvedeny, tj. má se za to že takové směrnice nejsou

Standardy využité pro tyto dokumenty:


Nejsou používány standardy pro tuto problematiku

5.1.1.8 PARDUBICKÝ KRAJ
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:





vnitřní směrnice kraje,
organizační řád,
pracovní řád,
Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů v programovacím období 2007 - 2013 (SM/115/RK),

Standardy využité pro tyto dokumenty:


Nejsou používány standardy pro tuto problematiku

5.1.1.9 PLZEŇSKÝ KRAJ
V rámci dotazníku bylo uvedeno pro různé typy dokumentace a dokumentů toto:
“Ano, s ohledem na Váš požadavek přístupu k dokumentaci prosím o specifikaci tohoto pojmu pro účely
předmětné aktivity a informaci, jak bude s materiály dále nakládáno“.
Ze strany zpracovatele bylo vysvětlení odesláno. Do doby uzávěrky pro sběr dat, nebyly další informace
poskytnuty. Zpracovatel má tedy za to, že takovéto směrnice nejsou.
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:


Směrnice neuvedeny, tj. má se za to že takové směrnice nejsou

Standardy využité pro tyto dokumenty:
Nejsou používány standardy pro tuto problematiku

Kapitola: Zpráva
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5.1.1.10 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání podpory
ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací nesouměřitelná s ostatními
kraji.
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:


Směrnice nejsou

Standardy využité pro tyto dokumenty:


Nejsou používány standardy pro tuto problematiku

5.1.1.11 STŘEDOČESKÝ KRAJ
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:


Směrnice nejsou

Standardy využité pro tyto dokumenty:


Nejsou používány standardy pro tuto problematiku

5.1.1.12 ÚSTECKÝ KRAJ
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:


Vnitřní směrnice kraje



Organizační řád



Směrnice o oběhu účetních dokladů (upravená v návaznosti na implementaci e-GOV služeb, spolupráce
s centrálními registry, podpora elektronického oběhu dokumentů)



Jednotná účetní metodika pro PO (vytvořená v souvislosti s CSÚIS)



Spisový řád KÚÚK



Jednotný spisový a skartační řád pro PO (vytvořený v souvislosti s implementací jednotné ESS)



Směrnice KÚ ÚK pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost



Směrnice o evidenci projektů, dotací a akcí a o provozu a používání Manažerského informačního systému



Bezpečnostní politika



Informační koncepce



Metodika řízení projektů (součást směrnice o evidenci projektů)

Kapitola: Zpráva

Standardy využité pro tyto dokumenty:
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5.1.1.13 VYSOČINA (KRAJ VYSOČINA)
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:


Směrnice nejsou

Standardy využité pro tyto dokumenty:
Nejsou používány standardy pro tuto problematiku

Kapitola: Zpráva
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5.1.1.14 ZLÍNSKÝ KRAJ
Dokumenty upravující implementaci v oblasti e-GOV:


Směrnice jsou realizovány interními směrnicemi úřadu

Standardy využité pro tyto dokumenty:


Nebylo zjištěno, zda jsou používány standardy pro tuto problematiku

5.1.2 SUMÁRNĚ ZA VŠECHNY KRAJE
Výsledky zkoumání v jednotlivých krajích jsou zde zpracovány sumárně za všechny kraje.
Jednotlivé grafy vyjadřují zaměření grafu a procentuální rozdělení aktuálního stavu. Celek (100%) je vztažen ke
všem 14-ti krajům včetně hl. města Prahy.

Existence směrnic
Má směrnice

Nemá směrnice

43%

Kapitola: Zpráva

57%
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Použití standardů
Používá standardy

Nepoužívá standardy

29%

71%

Z uvedených grafů vyplývá, že míra použití metodik na zkoumaných úřadech je nízká. Využití mezinárodních
standardů pro zkoumanou oblast na zkoumaných úřadech je ještě nižší.
Doporučení
Na základě zjištěných skutečností doporučujeme využívat v širší míře dostupného mezinárodního know-how pro
zkoumanou oblast. Jedním z dostupných zdrojů jsou např. ISO normy nebo metodiky řízení projektů (PRINCEII,
PMBOOK atd.). Využití tohoto know-how pomůže ve zvyšování kvality a efektivnějšímu využívání dostupných
zdrojů. Tím tento přístup přispěje k naplňování principů a tezí Smart Administration.

Kapitola: Zpráva

Řešení této problematiky je záležitostí představitelů a vedení úřadů.
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5.2

ANALÝZA DOSAVADNÍCH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

V této části posouzení se jednalo posouzení školení v souvislosti e-Gov. Na základě dostupných informací byla
analýza realizována dle následujících hledisek:
a)

počet oblastí školení (Základní oblasti, nikoliv dílčí oblasti. Dílčí oblasti jsou zahrnuty do základních
oblastí.)
b) časová dotace na školení
c) suma absolventů školení (jeden pracovník absolvuje reálně i více školení)
d) podíl vzdělávání absolventů formou e-learningu
Výčet identifikovaných oblastí vzdělávání v krajích:













Administrativní bezpečnost a certifikační politika
CzechPOINT
Datové schránky
Jakost řízení
MS Office
Nespecifikovaný typ
Registr územní identifikace
Spisová služba
Vidimace a legalizace
Základní legislativa
Základní registry
Zpracování osobních údajů

Kapitola: Zpráva

Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání podpory
ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací nesouměřitelná s ostatními
kraji.
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5.2.1 JEDNOTLIVÉ KRAJSKÉ ÚŘADY
5.2.1.1 JIHOČESKÝ KRAJ
Identifikované oblasti vzdělávání:









Datové schránky
Spisová služba
CzechPOINT
MS Office
Zpracování osobních údajů
Základní registry
Registr územní identifikace
Vidimace a legalizace

Počty proškolených lidí v jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Lidé
1200
1000
800
600
400
200
0

Lidé

Počty čerpaných hodin na školení po jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Hodiny

Hodiny
Kapitola: Zpráva

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
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Ze získaných dat vyplývá, že průměrná doba školení jednoho pracovníka byla cca 9 hodin.
Následující graf znázorňuje způsoby vzdělávání.

Způsoby vzdělávání

49%
e-learning
ostatní způsoby

Kapitola: Zpráva

51%
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5.2.1.2 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Identifikované oblasti vzdělávání:








Datové schránky
CzechPOINT
MS Office
Zpracování osobních údajů
Základní registry
Registr územní identifikace
Vidimace a legalizace

Počty proškolených lidí v jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Lidé
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Lidé

Počty čerpaných hodin na školení po jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Hodiny

Hodiny

Kapitola: Zpráva

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
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Ze získaných dat vyplývá, že průměrná doba školení jednoho pracovníka byla cca 13,5 hodiny.
Následující graf znázorňuje způsoby vzdělávání.

Způsoby vzdělávání
6%

e-learning
ostatní způsoby

Kapitola: Zpráva

94%
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5.2.1.3 KARLOVARSKÝ KRAJ
Identifikované oblasti vzdělávání:










Datové schránky
Spisová služba
CzechPOINT
MS Office
Zpracování osobních údajů
Registr územní identifikace
Vidimace a legalizace
Základní legislativa
Jakost řízení

Počty proškolených lidí v jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Lidé
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Lidé

Počty čerpaných hodin na školení po jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.
Počty čerpaných hodin na školení jsou známy z oblasti jakosti řízení. Zde počet hodin činí cca 700 hodin.
Ze získaných dat vyplývá, že průměrná doba školení jednoho pracovníka v oblasti jakosti řízení byla cca 23 hodin.

Kapitola: Zpráva

Nebyly identifikovány různé způsoby vzdělávání, např. e-learning.
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5.2.1.4 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Identifikované oblasti vzdělávání:






Datové schránky
Spisová služba
CzechPOINT (více dílčích oblastí z této problematiky)
Zpracování osobních údajů
Základní registry

Počty proškolených lidí v jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Lidé
600
500
400
300
200
100
0

Lidé

Počty čerpaných hodin na školení po jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Hodiny

Hodiny

Kapitola: Zpráva

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Ze získaných dat vyplývá, že průměrná doba školení jednoho pracovníka byla cca 5,5 hodiny.
V rámci úřadu byl identifikován jeden e-learningový kurz.
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5.2.1.5 LIBERECKÝ KRAJ
Identifikované oblasti vzdělávání:







Datové schránky
Bezpečnostní politika
Ekologie
MS Office
Zpracování osobních údajů
Základní registry

Počty proškolených lidí v jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Lidé
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Lidé

Počty čerpaných hodin na školení po jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Hodiny

Hodiny

Kapitola: Zpráva

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Ze získaných dat vyplývá, že průměrná doba školení jednoho pracovníka byla cca 2,9 hodiny.
Z poskytnutých dat nebylo možno identifikovat různé způsoby vzdělávání, např. e-learning.
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Dále bylo identifikováno vzdělávání pro obce (do 100 lidí)
Základní registry

2hod.

Datové schránky

2hod.

5.2.1.6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Identifikované oblasti vzdělávání:









Datové schránky
Spisová služba
CzechPOINT
MS Office
Zpracování osobních údajů
Základní registry
Registr územní identifikace
Jakost řízení

Počty proškolených lidí v jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Lidé
2500
2000
1500
1000
500

Lidé

Kapitola: Zpráva

0
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Počty čerpaných hodin na školení po jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Hodiny
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Hodiny

Ze získaných dat vyplývá, že průměrná doba školení jednoho pracovníka byla cca 17,8 hodiny.

Kapitola: Zpráva

Nebyly identifikovány různé způsoby vzdělávání, např. e-learning.
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5.2.1.7 OLOMOUCKÝ KRAJ
Identifikované oblasti vzdělávání:





Datové schránky
Spisová služba
MS Office
Zpracování osobních údajů

Počty proškolených lidí v jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Lidé
3000
2500
2000
1500
Lidé

1000
500
0
Datové
schránky

Spisová
služba

MS Office

Zpracování
osobních
údajů

Počty čerpaných hodin na školení po jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Hodiny
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Hodiny

Spisová
služba

MS Office

Zpracování
osobních
údajů
Kapitola: Zpráva

Datové
schránky

Ze získaných dat vyplývá, že průměrná doba školení jednoho pracovníka byla cca 6,4 hodiny.
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Následující graf znázorňuje způsoby vzdělávání.

Způsoby vzdělávání

33%

elearning
ostaní způsoby

Kapitola: Zpráva

67%
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5.2.1.8 PARDUBICKÝ KRAJ
Identifikované oblasti vzdělávání:









Administrativní bezpečnost a certifikační politika
CzechPOINT
CzechPOINT2
Spisová služba
Datové schránky
MS Office
Vidimace a legalizace
Zaručený elektronický podpis (ZP)

Počty proškolených lidí v jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

lidé

lidé

Kapitola: Zpráva

700
600
500
400
300
200
100
0
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Počty čerpaných hodin na školení po jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Hodiny
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

hodiny

Ze získaných dat vyplývá, že průměrná doba školení jednoho pracovníka byla cca 13,7 hodiny.
Následující graf znázorňuje způsoby vzdělávání.

Způsoby vzdělávání

e-learning
Ostatní způsoby

Kapitola: Zpráva

Z poskytnutých dat vyplývá vzdělávání realizované výhradně e-learningem.
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5.2.1.9 PLZEŇSKÝ KRAJ
Zde byly informace poskytnuty v následujícím tvaru.

název školení

Technologické centrum
Plzeňského kraje – část VI

Digitální mapa veřejné
správy Plzeňského kraje –
část II
ICT služby technologického
centra Plzeňského kraje –
části I, III, IV a V
Školící středisko Plzeňského
kraje

obsah školení a školící materiály

rozsh školení (délka
trvání, počet hodin)

počet
proškolených
zaměstnanců
školení správců a uživatelů sítě
cca 4-20 h na
interně do 10,
camelNET, školení správců a
jednotlivé role
několik
uživatelů TC - různé role
desítek
externích
uživatelů
školení správců a uživatelů
cca 4-10 hod na
interně do 10,
mapivých systémů, UAP apod.
jednotlivé produkty
několik
desítek
externích
uživatelů
školení uživatelů SW pořizovaného cca 4-6 hodin na
jednotky až
v rámci projketu
jednotlivé produkty
desítky
uživatelů pro
jednotlivé
produkty
http://elev.institutpraha.cz/regma uveden u jednotlivých za jaké období
n/krajplzensky.html
kurzů
(měsíc, rok,
trvání
projektu)?

Dále konstatujeme, že na uvedeném odkaze je nabídka dostupných kurzů, nikoliv však informace o kurzech
čerpaných.

5.2.1.10 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Vzdělávání zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy zajišťuje Odbor vnitřní správy, oddělení péče o zaměstnance.
Součástí standardních postupů jsou vstupní školení pro nové zaměstnance, mentoring, individuální vzdělávací
plány, školení pro vedoucí pracovníky, nové právní předpisy, zkoušky zvláštní odborné způsobilosti aj.
V oblasti ICT je vzdělávání zaměřeno na uživatele aplikací provozovaných pro potřeby magistrátu, např. příprava
dokumentů pro jednání rady a zastupitelstva (TED), spisová služba, ekonomické agendy, evidence smluv,
pohledávek a závazků aj. Dle potřeby jsou proškolováni I uživatelé datových schránek a obsluha Czech Pointů. Další
kurzy jsou pořádány pro pokročilé uživatele kancelářských program (MS Office).

E-learning je využíván zatím pouze pro vzdělávání v některých specifických tématech, jako jsou zákon o veřejných
zakázkách, problematika EU, rovnost příležitostí, správní řád.
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Kapitola: Zpráva

Specifickou aktivitou je právě probíhající projekt “Implementace moderních metod zvyšování výkonnosti
pracovníků MHMP” kofinancovaný z OPLZZ. Projekt je zaměřený na přípravu k procesnímu řízení a zavádění
standardu ISO 9001. Celkem bude do srpna 2013 vyškoleno 160 zaměstnanců.

5.2.1.11 STŘEDOČESKÝ KRAJ
Identifikované oblasti vzdělávání:









Datové schránky
Spisová služba
CzechPOINT
MS Office
Zpracování osobních údajů
Vidimace a legalizace
Základní legislativa
Jakost řízení

Počty proškolených lidí v jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Lidé
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Lidé

Z poskytnutých dat není možno získat informace o hodinách čerpaných na vzdělávání v rámci e-Gov, ani
o průměrné časové dotaci na vzdělávání jedné osoby v této oblasti.

Kapitola: Zpráva

Nebyly identifikovány různé způsoby vzdělávání, např. e-learning.
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5.2.1.12 ÚSTECKÝ KRAJ
Identifikované oblasti vzdělávání:










Nespecifikovaný typ
Datové schránky
Spisová služba
CzechPOINT
MS Office
Zpracování osobních údajů
Základní registry
Registr územní identifikace
Vidimace a legalizace

Počty proškolených lidí v jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Lidé

Kapitola: Zpráva

600
500
400
300
200
100
0
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Počty čerpaných hodin na školení po jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Hodiny
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Ze získaných dat vyplývá, že průměrná doba školení jednoho pracovníka byla cca 13,6 hodiny.
Následující graf znázorňuje způsoby vzdělávání.

Způsoby vzdělávání

37%
e-learning
ostatní způsoby

Kapitola: Zpráva

63%
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5.2.1.13 VYSOČINA (KRAJ VYSOČINA)
Identifikované oblasti vzdělávání:







Datové schránky
Spisová služba
CzechPOINT
MS Office
Zpracování osobních údajů
Základní legislativa

Počty proškolených lidí v jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Lidé
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Lidé

Počty čerpaných hodin na školení po jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Hodiny

Hodiny

Kapitola: Zpráva

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Ze získaných dat vyplývá, že průměrná doba školení jednoho pracovníka byla cca 6,2 hodiny.
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Následující graf znázorňuje způsoby vzdělávání.

Způsoby vzdělávání
5%

e-learning
Ostatní způsoby

95%

Kapitola: Zpráva

Z poskytnutých dat dále vyplývá, že cca 400 zaměstnanců krajského úřadu má k dispozici 6 e-learningových IT
kurzů (Word, Outlook, One Note, Excel, IT bezpecnost, Powerpoint...) každý s časovou dotací 10 hodin. Počty
pracovníků, kteří prošli těmito, kurzy není k dispozici.
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5.2.1.14 ZLÍNSKÝ KRAJ
Identifikované oblasti vzdělávání:



Spisová služba
Registr územní identifikace

Počty proškolených lidí v jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Lidé
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Lidé

Spisová služba

Registr územní
identifikace

Počty čerpaných hodin na školení po jednotlivých oblastech znázorňuje následující graf.

Hodiny
14000
12000
10000
8000

Hodiny

6000
4000
2000
0
Spisová služba

Registr územní
identifikace

Kapitola: Zpráva

Ze získaných dat vyplývá, že průměrná doba školení jednoho pracovníka byla cca 32 hodiny.
Nebyly identifikovány různé způsoby vzdělávání, např. e-learning.
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5.2.2 SUMÁRNĚ ZA VŠECHNY KRAJE
Na základě poskytnutých dat byly do sumárního zpracování zahrnuty následující kraje:











Jihočeský Kraj
Jihomoravský Kraj
Královéhradecký Kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský Kraj
Olomoucký Kraj
Pardubický Kraj
Ústecký Kraj
Vysočina (Kraj Vysočina)
Zlínský Kraj

Tento vzorek je brán jako základ pro další analýzy a zjištění.
Následující graf zobrazuje situaci v počtu oblastí vzdělávání v krajích dle poskytnutých informací. Bližší informace
jsou uvedeny v kapitolách jednotlivých krajů.

Počet oblastí vzdělávání

Kapitola: Zpráva

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Počty hodin na konkrétní oblast jsou zpracovány v rámci zpracování jednotlivých krajů. Zde, jako sumární zjištění,
uvádíme graf, který charakterizuje průměrnou dobu vzdělávání na jednoho frekventanta nikoliv na jednoho
zaměstnance.

13,6

Kapitola: Zpráva

6,2

6,4

13,7

17,8
2,9

5,4

13,5

8,9

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

31,9

Hodin na osobu
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Následující dva grafy nám charakterizují podíl jednotlivých krajů na vzdělávání.
Vyjádření počtu frekventantů (jedna osoba se mohla zúčastnit více školení).

Podíl vzdělávání - lidé
Jihočeský Kraj
1%

9%

Jihomoravský Kraj
7%

Karlovarský Kraj

8%

4%

Královéhradecký Kraj

6%

9%

5%

Liberecký Kraj
Moravskoslezský Kraj

5%
9%

Olomoucký Kraj
Pardubický Kraj

15%

Středočeský Kraj
22%

Ústecký Kraj
Vysočina (Kraj Vysočina)
Zlínský Kraj

Vyjádření počtu hodin školení (jedna osoba se mohla zúčastnit více školení).

Podíl na vzdělávání - hodiny

6%

4%

Jihočeský Kraj
7%

Jihomoravský Kraj

12%

6%

0%
2%
3%

8%

Karlovarský Kraj
Královéhradecký Kraj
Liberecký Kraj
Moravskoslezský Kraj

10%

Olomoucký Kraj
Pardubický Kraj
Ústecký Kraj
42%

Vysočina (Kraj Vysočina)
Kapitola: Zpráva

Zlínský Kraj
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Následující graf se týká zjištění v problematice využívání e-learningu v rámci vzdělávání v e-Gov.

Způsoby vzdělávání
23%

e-learning
Ostatní způsoby

77%

V rámci používání e-learningu je následující podíl e-learningu v krajích, kde tento způsob vzdělávání byl
identifikován.

e-learning v krajích
13%

2%

15%
Jihočeský Kraj
Jihomoravský Kraj
Olomoucký Kraj

23%

25%

Pardubický Kraj
Ústecký Kraj
Vysočina (Kraj Vysočina)

22%

Kapitola: Zpráva

Z poskytnutých dat kraje Vysočina dále vyplývá, že cca 400 zaměstnanců tohoto krajského úřadu má k dispozici 6
e-learningových IT kurzů (Word, Outlook, One Note, Excel, IT bezpecnost, Powerpoint...) , každý s časovou dotací
10 hodin. Počty pracovníků, kteří prošli těmito, kurzy není k dispozici.
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5.3

ANALÝZA STAVU PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

V této části bylo záměrem posoudit tuto problematiku dle následujících hledisek:
a) Je v organizaci zavedeno procesní řízení?
b) V jakém rozsahu je toto procesní řízení zavedeno?
Při sběru dat nebyly potřebné informace poskytnuty, tj. nebylo adekvátně odpovězeno na požadavek
„Poskytněte procesní model úřadu a související směrnice“.
V rámci validace a doplnění informací bylo zjištěno, že procesní způsob řízení je zaváděn na úrovni úřadu
Karlovarského kraje. V současné době je zde procesní způsob řízení aplikován v rámci organizační jednotky/odboru
informatiky a to pro problematiku řízení projektů. Zde je využívána metodologie PRINCE2. Nebylo tedy zjištěno
zavedené procesní řízení pro core business úřadu ani pro problematiku řízení chodu úřadu.
Procesní řízení na KrU Kraje Vysočina aktivně řeší odbor analýz. Systém procesního řízení je využíván zejména ke
zkvalitnění fungování úřadu a vnitřních činností a aktivit. Model, výstupy a data jsou však interní povahy
a převyšují, dle sdělení krajského úřadu, účel a rozsah tohoto dokumentu. Z tohoto důvodu nebyly dány k dispozici.

Kapitola: Zpráva

Ústecký kraj má procesní řízení zajištěné vnitřními směrnicemi, předpisy a organizačním řádem. Směrnice jsou
provázané, nebyly však dány k dispozici.
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5.3.1 DOPORUČENÍ
Procesní řízení v organizaci je ukotveno i legislativně formou usnesení vlády a na stránkách MVČR.
Usnesením vlády České republiky č. 757, ze dne 11. července 2007, o strategii Efektivní veřejná správa a přátelské
veřejné služby, byl přijat dokument, jehož obsahem je strategie České republiky v oblasti zefektivnění veřejné
správy (dále jen „Strategie“), navazující na programy Evropské unie. Mezi cíle Strategie patří mj. zavádění
eGovernmentu prostřednictvím základních registrů veřejné správy a racionalizace administrativních procedur
s cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy
(organizační re-engineering zahrnující přezkoumání stávajících struktur a agend re-designing kompetencí a funkcí),
zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit jejich maximální
dostupnost a kvalitu.
Ze Strategie vychází Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech a dokumenty určené k zajištění realizace
uvedeného zákona. V intencích Strategie byl rovněž připraven záměr procesního modelování agend veřejné správy
(PMA) schválený Usnesením vlády č. 668, ze dne 2. června 2008, k informaci o plnění první etapy provedení
nezávislých procesních a organizačních auditů nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit
a zprůhlednit.
Cílem Projektu PMA je vytvoření infrastruktury softwarové, znalostní a procesní pro vytváření, využívání, správu
a rozvoj a využívání procesních modelů tak, aby bylo následně možné optimalizovat procesy v dalších agendách
veřejné správy. Po dokončení realizace projektu budou následně jednotlivé orgány veřejné moci prostřednictvím
dodaného AIS Modelovacího, Zadavatelem ověřené metodiky procesního modelování agend, s využitím v rámci
projektu proškolených vlastních úředníků a podle vzorových procesních modelů 30 vybraných agend, postupně
procesně modelovat vlastní agendy vykonávané jak při výkonu státní správy, tak i v přenesené a samostatné
působnosti. Cílem projektu je mimo jiné vytvoření metodického centra pro modelování agend.
Tak budou vytvořeny předpoklady pro zefektivnění (zejména zrychlení, zjednodušení a zpřehlednění) veřejné
správy včetně snížení administrativních nároků a nákladů na jejich výkon a tím zkvalitnění a zvýšení dostupnosti
služeb klientům. U agend v samostatné působnosti budou vytvářené standardy využívány jako státem doporučené
best practices, u agend výkonu státní správy budou následně generovány státem garantované standardy výkonu
konkrétní agendy. Tento proces postupné standardizace bude také základem pro další zefektivňování
a optimalizaci procesů ve veřejné správě.
Dalším podnětem je dokument Strategie Národní politiky kvality 2011-2015.
Tato legislativní opatření a podněty vedou k použití procesního způsobu řízení v organizacích. Je však třeba se na
toto připravit a na procesní způsob řízení přecházet plánovitě, nikoliv živelně.
Dále uvádíme několik tezí k problematice procesního řízení. V případě hlubšího zájmu jsme připraveni pro zájemce
tuto problematiku rozpracovat a zavést formou samostatného projektu.

Za proces lze považovat jakoukoli činnost nebo soubor činností, které používají zdroje k přeměně vstupů na
výstupy. Aby organizace fungovaly efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně souvisejících a vzájemně
na sebe působících procesů. Výstup z jednoho procesu je často přímým vstupem do dalšího procesu. Systematická
identifikace a management procesů používaných v organizaci a zejména vzájemné působení mezi těmito procesy
se nazývá jako „procesní přístup“.
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Kapitola: Zpráva

5.3.1.1 PROCESNÍ PŘÍSTUP

5.3.1.2 ZÁSADY MANAGEMENTU JAKOSTI
Úspěšné vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla nasměrována a řízena systematickým a průhledným
způsobem. Úspěch může být výsledkem uplatňování a udržování systému managementu, který je navržen pro
neustálé zlepšování výkonnosti, a to naplňováním potřeb všech zainteresovaných stran. Řízení organizace zahrnuje
mimo jiné obory managementu i management jakostí.
Bylo identifikováno osm základních zásad managementu jakosti, které může vrcholové vedení používat pro vedení
organizace ke zvýšené výkonnosti.
1) Zaměření zákazníka
Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají porozumět současným a budoucím potřebám
zákazníků, mají plnit jejich požadavky a snažit se překonávat jejich očekávání. Zde je nutno dodat, že i úřady mají
své zákazníky.
2) Vůdcovství
Vedoucí pracovníci prosazují jednotnost účelu a nasměrování organizace. Mají vytvářet a udržovat interní
prostředí, v němž se mohou pracovníci plně zapojit při dosahování cílů organizace.
3) Zapojení pracovníků
Pracovníci na všech úrovních jsou živým prvkem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich
schopností ve prospěch organizace.
4) Procesní přístup
Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje řízeny jako proces.
5) Systémový přístup k managementu
Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a
účinnosti organizace při dosahování jejích cílů.
6) Neustálé zlepšování
Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být trvalým cílem organizace.
7) Přístup k rozhodnutí zakládající se na faktech
Efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací.
8) Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

Kapitola: Zpráva

Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje schopnost obou vytvářet
hodnotu. Těchto osm zásad managementu jakosti tvoří základ pro normy na systémy managementu jakosti v
rámci souboru ISO 9000.“

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
Podporujeme Vaši budoucnost – www.esfcr.cz

Strana 46 z 52

5.3.2 PROCESNÍ MODEL
Pro oblast procesního řízení je vhodné používat procesní model, který umožní použití několika základních vrstev
včetně jejich provázanosti. Dále by takovýto model měl umožnit připojení pracovních postupů a formulářů nebo
vzorů.
Nástroj pro údržbu procesního modelu by měl disponovat jak analytickými nástroji, tak různými exporty, zejména
exportem do HTML. Takto vyexportovaný procesní model je možno umístit na intranet úřadu pro využití všemi
zaměstnanci/pracovníky úřadu.
Jako vhodný další krok v této oblasti se jeví zpracování základního procesního modelu, který by byl základem všech
procesních modelů jednotlivých krajských úřadů. Od tohoto kroku lze očekávat efektivitu na základě jednoho
zpracování a vícenásobného nasazení.

Kapitola: Zpráva

Na následujícím obrázku uvádíme příklad logické struktury procesního modelu organizace.
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0. Strategie a cíle

1. Procesní model

2. Organizační
model

3. Informační
systémy

4. Rizika a
indikátory

• Strategická mapa BSC (Kaplan a Norton)
• Cíle úřadu
• Vrcholová procesní mapa (I. úroveň)
• Podřízené procesní modely dekompované do modelů
typů VAC, FAD procesu, EPC, eEPC.
• Modely organizačních struktur
• Dekompozice na jednotlivé organizační celky
• Kompetenční modely pracovníků
• Modely informačních systémů a SW
• Modely struktur informací
• Rizika procesů s opatřeními a ostatními souvisejícími
informacemi
• Katalogy rizik

5. Produkty a
služby

• Produkty a služby identifikované v jednotlivých
prcocesech

6. Zlepšování
procesů

• Identifikované strategické cíle úřadu provázáné s
podřízenými cíli a projekty zlepšení.

7. Přehled zákonů
a vyhlášek

• Agregovaný přehled zákonů
• Agregovaný přehled prováděcích právních předpisů
• Agregovaný přehled vnitřních předpisů

Kapitola: Zpráva

Logická struktura procesního modelu je nastavena tak, aby výsledný procesní model úřadu poskytoval komplexní
informace o chodu identifikovaných procesů.
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Při vlastním modelování (tvorbě procesního modelu) je třeba dodržovat následující zásady:








Model uspořádat svisle s tím, že hlavní osu procesu kreslit v linii pod sebou,
Směrem nahoru kreslit pouze tu část procesu, která se fyzicky vrací,
Role umísťovat vlevo od aktivity (manuální, polo-automatizovaná, automatizovaná). Pořadí použití
rolí je:
o provádí,
o rozhoduje o,
o spolupracuje na,
o musí být informován o,
o je konzultantem,
o je odborně odpovědný za.
Dokumenty a záznamy vstupující do aktivity jsou umístěny v pomyslné horní polovině funkce na
pravé straně,
Dokumenty a záznamy vystupující z aktivity jsou umístěny v pomyslné dolní polovině aktivity na
pravé straně,
Vazby kreslit způsobem znázorněným ve vzoru modelu s tím, že vazby vstupující, resp. vystupující
z operátorů znázorňovat následujícím způsobem:

Vazby logického operátoru

Slabé místo
Vstupní dokument

Role

Aktivita (manuální)

Systém

Výstupní
dokument

Riziko

Kapitola: Zpráva

Indikátor

Ukázka modelování vstupů / výstupů aktivity
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Zásady modelování

Organizační jednotka

 Procesní řetězec vždy začíná a končí událostí.

Řídící událost 1

Inicializační
událost procesu

Aktivita 2

Koncová událost
celého procesu

Aktivita 1

Řídící událost 2

Aktivita 3

Ukázka řídících událostí procesního řetězce EPC
Na následujícím obrázku je znázorněn způsob využití procesu v rámci realizace posloupnosti činností (běžícího
procesu).

Role procesu 1

Vypracování
návrhu smlouvy

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy
má být posouzen
a schválen

Schválení smlouvy

Návrh smlouvy
byl schválen
Schválený návrh
smlouvy

Role procesu 1

Podpis smlouvy

Kapitola: Zpráva

Smlouva

Následující obrázek ukazuje typický případ vrcholových procesů organizace.
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Červené trojúhelníky v pravém dolním rohu značky říkají, že tento proces je dále rozpracován. Toto rozpracování
může být provedeno rozpadem na subprocesy. Pro tento příklad je proces zpracování rozpočtu dekomponován na
jednotlivé subprocesy.

Tyto subprocesy lze dále dekomponovat obdobným způsobem ne formou EPC nebo eEPC (vývojové diagramy
realizace procesu. Například viz následující obrázky.

Řídící událost 1

Inicializační
událost procesu

Aktivita 2

Koncová událost
celého procesu

Aktivita 1

Řídící událost 2

Aktivita 3

Kapitola: Zpráva

Organizační jednotka

EPC
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nebo eEPC

Role procesu 1

Vypracování
návrhu smlouvy

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy
má být posouzen
a schválen

Schválení smlouvy

Návrh smlouvy
byl schválen
Schválený návrh
smlouvy

Role procesu 1

Podpis smlouvy

Smlouva

Kapitola: Zpráva

Druhý proces Sledování hospodaření lze dekomponovat např. na následující subprocesy.
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Zpráva – část 5
k projektu
„Analýza stávající situace zavádění e-GOV v územní veřejné správě“

vypracovaná pro:

Asociace krajů České republiky

Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o.
Sestavil: Houžvička
V Praze dne 23.11.2012

…………………………………………
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Kapitola: Obsah

5

PŘEDANÉ DOKUMENTY ........................................................................................................................................ 5

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Tato část dokumentu se zabývá SWOT analýzami spojenými s implementací e-GOV projektů na úrovni
jednotlivých krajů. V závěrečné kapitole je potom popsána SWOT analýza integrující klíčové silné a slabé
stránky a klíčové příležitosti a hrozby, které jsou „globálního charakteru“ a tedy spojující všechny krajské
úřady.
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Kapitola: Manažerské shrnutí

2

3

POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY

ISVS - informační systémy veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. a návazných vyhlášek č. 529/2006 Sb.
a č. 53/2007 Sb.
OVS – orgán veřejné správy
DŘ – dlouhodobé řízení ISVS ve smyslu vyhlášky č. 529/2006 Sb.
RR – referenční rozhraní ve smyslu vyhlášky č. 53/2007Sb.
ROP – Regionální operační program
IOP – Integrační operační program
OP – Operační program
EK – Evropská komise
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Kapitola: používané pojmy a zkratky

SWOT - Analýza silných a slabých stránek (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis)

4

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 3, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno b) a d) zadávací
dokumentace.
Předmětem této části plnění je:
i)
SWOT analýzy současné úrovně implementace e-GOV na jednotlivých krajích a současně souhrnná SWOT
analýza za všechny kraje jako celek

4.1

PŘEDANÉ DOKUMENTY

Z jednotlivých krajů byly jako podklad pro vypracování této analýzy předány následující dolumenty:

Jihočeský kraj
analýza. xlsx
Přehled nákladů projektu pro analýzu. xls
Jihomoravský kraj
p1_sp_ess_jmk_final. pdf
p1_sp_jmk_dw. pdf
p2_sp_ess_jmk_final. pdf
RE Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3. msg
sp_jmk_digit_final. pdf
sp_jmk_dmvs_final. pdf
sp_jmk_dw_final. pdf
sp_jmk_ess_final. pdf
sp_jmk_souhrn. pdf
sp_jmk_tc_final. pdf
sp_jmk_viu_final. pdf
strategie_egovernmentu_jmk. pdf
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Kapitola: Předmět plnění

Karlovarský kraj
Priloha1_ESS. pdf
Priloha2_DMVS. pdf
Priloha3_digitalizace_ukladani_dat. pdf
Priloha4_VIKU. pdf
Priloha5_DS_MIS_NBI. pdf
Priloha6_TCK. pdf
Provozní výdaje - skutečné 3v1. xlsx
Strategie_eGovernmentu_Karlovarskeho_kraje. pdf

Královéhradecký kraj
IOP_integrace. pdf
IOP_TCK_SSL. pdf
IOP_datove_sklady. pdf
IOP_digitalizace. pdf
Vyzva_08_Náklady na projekty-KHK. xlsx
IOP_digitalni_mapa. pdf
SP_08_info. zip
Přístup do Benefit7
Liberecký kraj
harmonogram. uprava. xls
P1_Analýza nákladů a přínosů e-Gov LK. doc
P1_Studie proveditelnosti pro projekt elektronická spisová služba LK. doc
P1_Studie_proveditelnosti_DW_LK_finál. doc
P1_Studie_proveditelnosti_LK_Digitalizace_a_ukladani. doc
P1_Studie_proveditelnosti_souhrn. doc
P1_Studie_proveditelnosti_VIU_LK. doc
P7_strategie_egovernmentu_LK. doc
Příloha_DW_Analyza_regionálního_dopadu_LK. doc
Rozpočet_LK. xls
Studie_proveditelnosti_DMVS_SP_III_2010_09_21_final. doc
Studie_proveditelnosti_TC_LK_finál_1. doc
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský_ceny 26_09_2012. docx
Studie proveditelnosti pro projekt ESS MSK. PDF
Analýza eGov, Školení Smart administration 17_08_2012
Strategie e-Govrnmet služeb v MSK odkaz: http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/zip/Strategie_eG_sluzeb_v4_final.pdf
Studie proveditelnosti MSK (II. – VI. část výzvy) odkaz: http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/zip/eMSK_studie_2_01_final.pdf

Pardubický kraj
FW Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3. msg
Fwd Dokumentace. msg
Fwd FW Dokumentace. msg
Fwd Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci z výzvy 08. msg
IOP - Datové sklady - Źádost o dotaci. pdf
IOP - Digitalizace a ukládání - Žádost o dotaci. pdf
IOP - Integrace - Žádost o dotaci. pdf
IOP - TC - Žádost o dotaci. pdf
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Kapitola: Předmět plnění

Olomoucký kraj
priloha-c1-studie-proveditelnosti-datovy-sklad-olomouckeho-kraje. pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-digitalizace-a-ukladani. pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-digitalni-mapa-verejne-spravy. pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-technologicke-centrum-a-elektronicka-spisova-sluzba. pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-vnitrni-integrace-uradu-a-integrace-s-isvs-olomouckeho-kraje. pdf
RE Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3. msg
rozvoj-informacni-spolecnost-iok-v1-2-1. pdf
strategie-implementace-egovernmentu-verze1-2-final. pdf

IOP_SSL. pdf
STUDIE_DIGIT. pdf
STUDIE_DWH. pdf
STUDIE_INT. pdf
STUDIE_RDS-PK_SP_final. pdf
STUDIE_TCK. pdf
Statistika. docx
Statistika_e_Gov. xlsx
E-larning-Rentel-2010-2012. Xls
Přístup do Benefit7
Plzeňský kraj
1004102120104082927. pdf
1004102120104082958. pdf
1004102110224152636. pdf
1004102110224152648. pdf

1005205110223153735. pdf
1005205110223154149. pdf
1005205110223153026. pdf
1005205110223153613. pdf

Kraj Hl. m. Praha
2009_inv. xls 2011_bv. xls 2012_inv. xls
2010_bv. xls 2011_inv. xls
2009_bv. xls 2010_inv. xls 2012_bv. xls
Středočeský kraj
grafy_b+Stredocesky. xls
Relsie-Stredocesky. xls

Ústecký kraj
2011_usti_etapy. zip
ATEST_ISVS. pdf
BP_K--K. pdf
Fwd Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci z výzvy 08. msg
IK_K--K. pdf
UK_Studie-proveditelnosti-TCK. pdf
UK_TCK_Projektova_Zadost_20101021. pdf
Vstupy_2011-08-11. zip
02. 01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_. pdf
02. 01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_příloha č. 1. doc
02. 01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_příloha č. 2. doc
UK_TCK_Projektova_Zadost_20101021. pdf
P01_Studie proveditelnosti_koÜilka. pdf
UK_Studie-proveditelnosti-TCK. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_100920_V15. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_PA-Organizace-KU. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_PB-Obce-UK. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_100920_V11. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_PA-Dotaznik_100920_V11. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_100920_V14. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_PA-Dotaznik_100920_V14. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Digitalizace-Ukladani_110215_V22. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_100920_V11. pdf
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http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-kancelar-reditele/Informace-zodboru/rozvoj-egovernmentu-ve-stredoceskem-kraji-struktura-projektu.htm

Vysočina
Analyza. zip
Digitalizace. zip
DMVS-Vysocina-Podklady. zip
dotace_it_prisp_edotace_2kolo. zip
eGovernment strategie Vysočina v1. 0. doc
ICT2010_edotace. zip
Integrace. zip
IOP_strategie_v5. doc
IvT2011. Narodni_CSIRT. pdf
KIKV. zip
Metodika. zip
Podklady_19_04. zip
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Kapitola: Předmět plnění

UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_PA-PorovnßnÝ IDM_100920. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_110215_V17. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PA-Architektura_100920_V16. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PB-Rozvadece_100920_V16. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PC-Podrobny-Rozpocet_100816_V15. pdf
P03_ěßdnř polo×kovř rozpoŔet_koÜilka. pdf
UK_Studie-TCK_P02-Polozkovy-Rozpocet_109030_V20. pdf
P07_E-Government strategie kraje_koÜilka. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_110215_V14. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PB-Dotaznik-ORP_1006. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PC-Dotaznik-UK_10051. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PD-IK_KUUK. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PE-BP_KUUK. pdf
Kraje - kritÚrium 4_Zp_vřdaje. pdf
Kraje - kritÚrium 4_Zp_vřdaje. xlsx
P09_Tabulka zp¨sobilřch vřdaj¨_koÜilka. pdf
DIGITALIZACE a UKLADANI. docx
DMVS_UAP. doc
DMVS_UKM. doc
ESS. doc
INTEGRACE. doc
P07_E-Government strategie kraje_košilka. doc
Podminky_pro_pripojeni_agendovych_informacnich_systemu_do_ISZR_1. 0. pdf
TCK. doc
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_110215_V14. doc
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PB-Dotaznik-ORP_100621. xlsx
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PC-Dotaznik-UK_100510. xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Digitalizace-Ukladani_110215_V22. docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_100920_V11. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_PA-Porovnání IDM_100920_V11. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_100920_V14. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_PA-Dotaznik_100920_V14. xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_100920_V11. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_PA-Dotaznik_100920_V11. xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_100920_V15. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_110215_V17. docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PA-Architektura_100920_V16. docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PB-Rozvadece_100920_V16. docx

Podklady_Vysocina. zip
projekty. zip
Provozní_rad_TCK_Vysocina_v3. pdf
Smlouva_Vysocina_KN. TIF
SP_Digitalizace_v1. 02. pdf
SP_DMVS_final. pdf
SP_DWH_v5. pdf
SP_Integrace_final. pdf
SP_TCK_v4. 0. pdf
SP_TC_Vysočina_v3_2. pdf
Standard. zip
TCK+ROW. zip
Technologické centrum Kraje Vysočina. pdf
zaver_zprava. zfo
ZD_ROW_ver2. pdf
ZD_TCK_ver9. pdf
ZK-01-2010-XX. doc
Zyq7ZzGN. htm. part. htm
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Zlínský kraj
01-el-spisova-sluzba---p1--min-pozadavky-na-hostovanou. doc
01-el-spisova-sluzba---p2--hodnotici-kriteria. doc
01-el-spisova-sluzba---p3--vysledky-dotaz--setreni. doc
01-el-spisova-sluzba---p4--sla. doc
01-el-spisova-sluzba---sp. doc
02-digi-mapa-verejne-spr----sp. docx
03-digitalizace-a-ukladani-dat--sp. doc
03-digitalizace-a-ukladani-dat--vyber-z-regionalnich-zdroju. doc
04-vnitrni-integrace-uradu---analyza-asvcuai. doc
04-vnitrni-integrace-uradu---sp. doc
05-datove-sklady---analyza-regionalniho-dopadu. doc
05-datove-sklady---studie-proveditelnosti-dw-zk. docx
06-zrizeni-technolog-centra---sp-infrastruktura. doc
06-zrizeni-technolog-centra---tech-dokumentace-projekt-komuni-unfrastrutkury-zk-hlavni-dokument-1-11.
docx
06-zrizeni-technolog-centra--sp-a-technologicke-centrum-zk. doc
strategie-egovernmentu-zk---dotazniky-orp. xls
strategie-egovernmentu-zk---p1-analyza-egov-sluzeb-ve-zk. doc
strategie-egovernmentu-zk. doc
studie-proveditelnosti-souhrn. doc

5

ZPRÁVA

V této části posouzení se jednalo o SWOT analýzy jednotlivých krajů a vypracování SWOT analýzy za všechny kraje
jako celek.

5.1

SWOT ANALÝZA – POPIS METODY

SWOT analýza se skládá ze dvou částí:



Analýza silných a slabých stránek (vnitřních strategických schopností) - SW analýza
Analýza příležitostí a hrozeb - OT analýza

5.1.1 ANALÝZA SILNÝCH A SL ABÝCH STRÁNEK
Analýza silných a slabých stránek (Strengths & Weaknesses - SW) se opírá o analýzu jednotlivých funkčních
subsystémů úřadu. Analýza funkčních subsystémů se může realizovat buď v organizačních jednotkách, nebo
funkčních subsystémech úřadu. Zkoumají se strategické schopnosti (potenciály) na úrovni strategických jednotek.
Týkají se řídících, technických, informačních a organizačních schopností. Ty jsou hodnoceny z hlediska svého
potenciálu, vzhledem ke službám veřejnosti, řízeným ROPO, rozvoji regionu, konzistentnosti se strategickými cíli
úřadu, objektivními podmínkami a operativními plány.
Řídící schopnosti jsou dány schopnostmi, zkušeností, odborností a talentem strategických manažerů na vyšších
řídících úrovních, operačními schopnostmi středního managementu a jejich uměním transponovat strategii do
denních plánů.
Technické schopnosti zahrnují potenciál úřadu v oblastech výkonu státní správy a samosprávy, poskytování služeb
veřejnosti, podpůrných činností, včetně řízení lidských zdrojů.
Informační schopnosti. - využití informačního potenciálu úřadu, který vytváří předpoklady jeho efektivní činnosti.
Organizační schopnosti - mají dopad jak na vztahy úřadu a okolí, tak na vazby uvnitř úřadu mezi organizačními
jednotkami, nebo jednotlivci.
Všechny čtyři typy strategických schopností úřadu působí synergicky a ovlivňují pozici úřadu v získání strategické
výhody. Slabá místa nebo absence schopností vede ke zvýšení pravděpodobnosti ohrožení efektivní činnosti úřadu
okolím. Analýza čtyř základních strategických schopností úřadu musí probíhat ve všech funkčních subsystémech
úřadu dle hlediska její dekompozice.
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I když je analýza silných a slabých stránek obecně použitelná, dává malý smysl, jestliže nebude doprovázena
navazujícími analýzami. Kombinací analýzy okolí a analýzy schopností úřadu je analýza silných a slabých míst,
příležitostí a hrozeb SWOT. Ze souhry silných a slabých stránek v současnosti a vývoje okolí vznikají budoucí šance
a rizika. Proto je nutné integrovat poznatky s analýzou okolí, vypracováním například katalogu šancí a rizik.

5.1.2 ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB
Je možné ji provádět z hlediska vybraných prvků vnějšího prostředí na základě analýzy příležitostí a hrozeb
(Opportunities & threats - OT), která je součástí SWOT analýzy. Analýzu příležitostí a hrozeb provádíme tak, že
hodnotíme každý prvek operačního okolí z hlediska příležitostí, které poskytuje k rozvoji kvalitní činnosti úřadu
nebo hrozeb, které mohou být zdrojem nebezpečí pro efektivní fungování úřadu.
Management úřadu hodnotí pomocí expertních odhadů jednotlivé prvky a vlivy. Na základě hodnocení pak vybere:



kritická a bezprostřední nebezpečí a hledá cesty, jak je odstranit
dlouhodobé a rychle realizovatelné příležitosti, které budou rozvíjeny v rámci úřadu (kombinace s analýzou
příležitostí a hrozeb).

Metoda je aplikovatelná bez omezení pro analýzu okolí.

Definování
kritických a
bezprostředních
nebezpečí

Určení realizovatelných
příležitostí

5.1.3

Vyhledání
kritických a
bezprostředních
nebezpečí

Určení několika
řešení k jejich
odstranění

Určení několika řešení
k rozvoji příležitostí

Výběr
nejefektivnějšího
řešení k jejich rozvoji
Výběr
efektivního
řešení k jejich
odstranění

SWOT ANALÝZA IMPLEMENTACE E-GOV PROJEKTŮ NA KRAJÍCH
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SWOT analýza je jedním z východisek pro určení strategických cílů v implementaci e-GOV projektů krajského
úřadu. Výsledky analýz je vhodné použít pro návrh informační strategie tak, aby informační systém podpořil silné
stránky a příležitosti a potlačily se slabé stránky a hrozby. U každého SWOT faktoru je nutno určit, zda je daný
faktor možno ovlivnit pomocí informačního systému.

5.1.3.1 DEFINICE CÍLŮ
Obecně lze definovat některé z cílů krajských úřadů spojených s realizací projektů e-GOV:









řešení problematiky eGovernmentu,
řešení legislativního rámce potřebného k realizaci a provozování ICT a služeb eGovernmentu,
provozování služeb veřejné správy v kraji i v celostátním měřítku,
zefektivnění funkce vnitřních procesů subjektů veřejné správy,
využití finančních prostředků EU,
zapojení do rozvoje informačních a komunikačních technologií v rámci EU,
příhraniční spolupráce,
využití nabídky a dostupnosti informačních a komunikačních technologií na trhu,

5.1.3.2 VZTAH CÍLŮ A SWOT FAKTORŮ KÚ
SWOT faktory ovlivňují cíle, které chce KÚ dosáhnout při realizaci e-GOV projektů. Z posuzování těchto hledisek
vyplývá, že SWOT analýza na jednotlivých krajských úřadech vychází z velmi podobných podmínek a při realizaci
podobných e-GOV projektů jsou i výstupy analýz na jednotlivých krajích podobné.

5.1.3.3 JEDNOTLIVÉ KRAJSKÉ ÚŘADY
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Postupně jsou uvedeny SWOT analýzy zjištěné při implementaci e-GOV projektů na jednotlivých krajských úřadech,
vypracované na základě předaných podkladů.

5.1.3.3.1 JIHOČESKÝ KRAJ

• Podrobně definované požadavky na rozvoj IS
odborným týmem
• Vybavenost IT technikou
• Kvalitní podpora uživatelů

Příležitosti
• Využívání možností ICT pro rozvoj eGovernmentu v území
• Provozování aplikací vybraných řešení na
kvalitní infrastruktuře
• Umožnění realizace dalších typizovaných
projektů

Slabé stránky
• Nejasnosti ohledně vyhlášení dalších
typizovaných projektů
• Nedostatečná komunikační infrastruktura na
území kraje
• Chybí kontrolní mechanismy a zpětná vazba
• Roztříštěnost SW architektury a tím zvýšení
nároků na údržbu a nebezpečí roztříštěnosti
datového fondu
• Legislativní změny a soulad ICT s procesy
veřejné správy
Hrozby
• Nedostatečné finanční prostředky pro
implementaci potřebných změn
• Zakonzervování současného stavu řešení ICT
• Snaha o centralizované řízení krajů státem
formou legislativních nařízení – odebrání
pravomocí krajským úřadům

• Využívání digitální formy dokumentů

• Nepochopení a podcenění role ICT jako
prostředku pro efektivnější řízení úřadu a
regionu

• Další rozvoj GIS
• Vzdělávání zaměstnanců
• Využití finančních zdrojů mimo rozpočet
Jihočeského kraje

• Pořizování dat nekoordinovaně a duplicitně
• Nevyjasněné finanční krytí projektu
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Jihočeský
Silné stránky
• Odborné znalosti pracovníků informatiky

5.1.3.3.2 JIHOMORAVSKÝ KRAJ

• Podrobně definované požadavky na rozvoj IS
odborným týmem
• Vybavenost IT technikou
• Kvalitní podpora uživatelů

Příležitosti
• Využívání možností ICT pro rozvoj eGovernmentu v území
• Provozování aplikací vybraných řešení na
kvalitní infrastruktuře
• Umožnění realizace dalších typizovaných
projektů

Slabé stránky
• Nejasnosti ohledně vyhlášení dalších
typizovaných projektů
• Nedostatečná komunikační infrastruktura na
území kraje
• Chybí kontrolní mechanismy a zpětná vazba
• Roztříštěnost SW architektury a tím zvýšení
nároků na údržbu a nebezpečí roztříštěnosti
datového fondu
• Legislativní změny a soulad ICT s procesy
veřejné správy
Hrozby
• Nedostatečné finanční prostředky pro
implementaci potřebných změn
• Zakonzervování současného stavu řešení ICT
• Snaha o centralizované řízení krajů státem
formou legislativních nařízení – odebrání
pravomocí krajským úřadům

• Využívání digitální formy dokumentů

• Nepochopení a podcenění role ICT jako
prostředku pro efektivnější řízení úřadu a
regionu

• Další rozvoj GIS
• Vzdělávání zaměstnanců
• Využití finančních zdrojů mimo rozpočet
Jihomoraského kraje

• Pořizování dat nekoordinovaně a duplicitně
• Nevyjasněné finanční krytí projektu

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
Podporujeme Vaši budoucnost – www.esfcr.cz

Strana 14 z 29

Kapitola: Zpráva

Jihomoravský
Silné stránky
• Odborné znalosti pracovníků informatiky

5.1.3.3.3 KARLOVARSKÝ KRAJ

Karlovarský
Silné stránky
• Podpora rozvoje informatiky a služeb
eGovernmentu ze strany vedení úřadu,
• Dobrá spolupráce při rozvoji informatiky a
služeb eGovernmentu mezi vedením úřadu a
vedením ORP,

Slabé stránky
• Nedostatek vlastních finančních prostředků
na budování, rozvoj, provoz a údržbu ICT,
• Neexistence subjektu s výraznou koordinační
úlohou a vlastními finančními prostředky pro
řešení informatiky na území kraje,

• Jasné vize vrcholového vedení úřadu v oblasti • Absence kvalitních vysokých škol a špičkových
rozvoje informatiky a služeb eGovernmentu,
pracovišť se zaměřením na oblast informatiky
na území kraje,
• Kvalitní technické, technologické a
softwarové zázemí krajského úřadu,

• Velmi nízká koncentrace odborných firem
působících v oblasti informatiky v regionu
Karlovarského kraje,

• Dobře definovaná pravidla v oblasti IT,

• Nízká dostupnost vysokorychlostního
připojení k internetu na území kraje mimo
velké aglomerace,

• Velmi dobrá úroveň odbornosti pracovníků
informatiky i ostatních zaměstnanců krajského
úřadu,

• Absence soustavné a cílevědomé přípravy
uživatelů, zejména veřejnosti,

• Velmi dobrá úroveň odbornosti pracovníků
informatiky i ostatních zaměstnanců ORP,

• Různorodost informačních systemů a jejich
nízká integrovatelnost, atomizovaná a
duplicitní datová základna, absence metadat,

• Výrazný nárůst využívání informačních a
komunikačních technologií občany
Karlovarského kraje,

• Zaměření činností veřejné správy na území
kraje primárně na řešení jejich operativních
úkolů,

• Výrazný nárůst využívání již realizovaných
služeb eGovernmentu občany Karlovarského
kraje,

• Řízení IS/IT a vývoje nových IS pro
poskytování služeb je odděleno od procesů
zvyšování efektivity a kvality řízení a není přímo
zainteresováno na konečných výsledcích
poskytované služby

• Menší počet subjektů veřejné správy (obcí,
PO) v kraji dává lepší možnost k dosažení
dohod o spolupráci a umožňuje jednodušší
realizaci společných projektů.
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• Krajský úřad je žádanou referencí a má dobrý • Nedostatečný počet pracovníků zajišťující
zvuk v oboru IT,
funkci a další rozvoj informačních a
komunikačních technologií na obcích a krajem
řizovaných organizacích,

Příležitosti
• Existence celostátních projketů a snaha o
řešení problematiky eGovernmentu,

Hrozby
• Nepříliš koncepční postup ministerstev a
centrálních orgánů jako celku v otázce
informatizace,

• Snaha o řešení legislativního rámce
potřebného k realizaci a provozování ICT a
služeb eGovernmentu,

• Zdlouhavá a nekoordinovaná realizace
některých celostátních projektů v oblasti ICT,

• Snaha o efektivní provozování služeb veřejné
správy v kraji i v celostátním měřítku,
• Zájem o zefektivnění funkce vnitřních
procesů subjektů veřejné správy,
• Možnost využití finančních prostředků EU,

• Nejednoznačná a nekonzistentní legislativa,

• Zapojení do rozvoje informačních a
komunikačních technologií v rámci EU,
• Možnost příhraniční spolupráce,

• Nedořešení kompetencí a zodpovědností
zejména v oblasti správy dat,
• Nedostatečná finanční podpora zabezpečení
provozu ICT technologií,
• Vysoká finanční náročnost pořízení nových
technologií (především HW, SW),
• Příliš rychlý vývoj IT, rychlé zastarávání
technologií.
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• Nabídka a dostupnost informačních a
komunikačních technologií na trhu,

5.1.3.3.4 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Královéhradecký
Silné stránky
• Odborné znalosti pracovníků informatiky
• Podrobně definované požadavky na rozvoj IS
odborným týmem
• Vybavenost IT technikou
• Kvalitní podpora uživatelů

Slabé stránky
• Nejasnosti ohledně vyhlášení dalších
typizovaných projektů
• Nedostatečná komunikační infrastruktura na
území kraje
• Chybí kontrolní mechanismy a zpětná vazba
• Roztříštěnost SW architektury a tím zvýšení
nároků na údržbu a nebezpečí roztříštěnosti
datového fondu
• Legislativní změny a soulad ICT s procesy
veřejné správy

Příležitosti
•Navázat kraj na systémy eGovermentu na
národní úrovni (kraj jako mezičlánek mezi
eGovernment systémem na státní úrovni a na
úrovni ORP).
• Zajistit plnění veřejných služeb a fungování
ICT kraje dle požadavků legislativy.

Hrozby
• Nedostatečné finanční prostředky pro
implementaci potřebných změn
• Zakonzervování současného stavu řešení ICT

• Vytvořit ICT rámec pro fungování vnitřních
procesů kraje a jeho organizací.

• Nepochopení a podcenění role ICT jako
prostředku pro efektivnější řízení úřadu a
regionu

• Podpořit s využitím ICT rozvojové aktivity
kraje.
• Zlepšení kvality a dostupnosti veřejných
služeb veřejnosti a občanům

• Pořizování dat nekoordinovaně a duplicitně

• Snaha o centralizované řízení krajů státem
formou legislativních nařízení – odebrání
pravomocí krajským úřadům
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• Nevyjasněné finanční krytí projektu

5.1.3.3.5 LIBERECKÝ KRAJ

• Komunikace s ORP (setkání implementátorů,
Memorandum o spolupráci)
• Vybavenost IT technikou
• Zabezpečení a vybavení hlavní technologické
místnosti, možnost vytvoření záložní
technologické místnosti
• Fungující eSpS
• Zavedení datových schránek
• Existence funkčního prostředí GIS
• Kvalitní podpora uživatelů
Příležitosti
• Využívání možností ICT pro rozvoj e
Governmentu v území
• Zavedení hostované eSpS pro PO kraje
• Možnost centrálního zadavatele pro ORP

Slabé stránky
• Nejasnosti ohledně vyhlášení dalších
typizovaných projektů
• Nedostatečná komunikační (síťová)
infrastruktura na území Libereckého kraje
• Chybí kontrolní mechanismy a zpětná vazba.
• Přetrvání roztříštěnosti SW architektury a tím
zvýšení nároků na údržbu a nebezpečí
roztříštěnosti datového fondu
• Legislativní změny a soulad ICT s procesy
veřejné správy

Hrozby
• Nedostatečné finanční prostředky pro
implementaci potřebných změn
• Zakonzervování současného stavu řešení ICT.
• Snaha o centralizované řízení krajů státem
formou legislativních nařízení – odebrání
pravomocí krajským úřadům

• Vytvoření garantovaného úložiště dat

• Nepochopení a podcenění role ICT jako
prostředku pro efektivnější řízení úřadu a
regionu

• Vytvoření datového skladu s jasně
definovanou strukturou, vazbami a obsahem.
• Provozování aplikací vybraných řešení na
infrastruktuře
• Umožnění realizace dalších typizovaných
projektů
• Využívání digitální formy dokumentů
• Další rozvoj GIS
• Vzdělávání
• Využití finančních zdrojů mimo rozpočet
Libereckého kraje (dotace)

• Pořizování dat nekoordinovaně a duplicitně
• Nevyjasněné krytí projektu
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Liberecký
Silné stránky
• Odborné znalosti pracovníků informatiky

5.1.3.3.6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

• ICT vybavenost KÚ MSK technikou
• Zabezpečení a vybavení hlavní technologické
místnosti, možnost vytvoření záložní
technologické místnosti
Příležitosti
• Zavedení hostované eSpS pro PO kraje
• Vytvoření garantovaného úložiště dat
• Vytvoření datového skladu s jasně
definovanou strukturou, vazbami a obsahem
• Provozování aplikací vybraných řešení na
infrastruktuře TC
• Umožnění realizace dalších typizovaných
projektů
• Využívání digitální formy dokumentů
• Bezpečné dlouhodobé ukládání dat
• Efektivní využití dat
• Další rozvoj GIS
• Vzdělávání zaměstnanců MSK
• Využití finančních zdrojů mimo rozpočet
Moravskoslezského kraje (dotace)

Slabé stránky
• Nejasnosti ve výkladu typizovaných projektů
• Nedostatečné a nevyjasněné připojení TC
ORP ke KIVS na území Moravskoslezského kraje
• Přetrvání roztříštěnosti SW architektury a tím
zvýšení nároků na údržbu a nebezpečí
roztříštěnosti datového fondu
• Rychlost reakcí kraje na legislativní změny a
zajištění souladu ICT s procesy veřejné správy
• Nedostatečné personální zabezpečení KÚ pro
naplnění minimálních požadavků typizovaných
projektů
Hrozby
• Nedostatečné finanční prostředky pro
implementaci potřebných změn
• Zakonzervování současného stavu řešení ICT.
• Snaha o centralizované řízení krajů státem –
odebrání pravomocí krajským úřadům
• Nepochopení a podcenění role ICT jako
prostředku pro efektivnější řízení úřadu a
regionu
• Pořizování dat nekoordinovaně a duplicitně
• Nedostatečné finanční krytí projektu v
provozní části
• Navýšení provozních nákladů
• Snižování rozpočtů veřejné správy
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Moravskoslezský
Silné stránky
• Odborné znalosti zaměstnanců odboru
informatiky
• Zkušenosti zaměstnanců KÚ MSK s již
realizovanými projekty z dotačních titulů EU
• Komunikace s ORP (setkání implementátorů,
Memorandum o spolupráci)

5.1.3.3.7 OLOMOUCKÝ KRAJ

• Podrobně definované požadavky na rozvoj IS
odborným týmem (garanty zodpovědnými za
řešení jednotlivých oblastí)
• Vybavenost IT technikou
• Kvalitní podpora uživatelů

Příležitosti
• Využívání možností ICT pro rozvoj eGovernmentu v území
• Provozování aplikací vybraných řešení na
infrastruktuře
• Umožnění realizace dalších typizovaných
projektů

Slabé stránky
• Nejasnosti ohledně vyhlášení dalších
typizovaných projektů
• Nedostatečná komunikační (síťová)
infrastruktura na území Olomouckého kraje
• Chybí kontrolní mechanismy a zpětná vazba.
• Přetrvání roztříštěnosti SW architektury a tím
zvýšení nároků na údržbu a nebezpečí
roztříštěnosti datového fondu
• Legislativní změny a soulad ICT s procesy
veřejné správy
Hrozby
• Nedostatečné finanční prostředky pro
implementaci potřebných změn
• Zakonzervování současného stavu řešení ICT.
• Snaha o centralizované řízení krajů státem
formou legislativních nařízení – odebrání
pravomocí krajským úřadům

• Využívání digitální formy dokumentů

• Nepochopení a podcenění role ICT jako
prostředku pro efektivnější řízení úřadu a
regionu

• Další rozvoj GIS
• Vzdělávání
• Využití finančních zdrojů mimo rozpočet
Olomouckého kraje

• Pořizování dat nekoordinovaně a duplicitně
• Nevyjasněné finanční krytí projektu
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Olomoucký
Silné stránky
• Odborné znalosti pracovníků informatiky

5.1.3.3.8 PARDUBICKÝ KRAJ

Pardubický

Silné stránky
• Odborné znalosti pracovníků informatiky
• Podrobně definované požadavky na rozvoj IS
odborným týmem
• Vybavenost IT technikou

• Kvalitní podpora uživatelů
Příležitosti
• Využívání možností ICT pro rozvoj eGovernmentu v území
• Provozování aplikací vybraných řešení na
kvalitní infrastruktuře
• Umožnění realizace dalších typizovaných
projektů

Slabé stránky
• Nejasnosti ohledně vyhlášení dalších
typizovaných projektů
• Chybí kontrolní mechanismy a zpětná vazba
• Roztříštěnost SW architektury a tím zvýšení
nároků na údržbu a nebezpečí roztříštěnosti
datového fondu
• Legislativní změny a soulad ICT s procesy
veřejné správy
Hrozby
• Nedostatečné finanční prostředky pro
implementaci potřebných změn
• Zakonzervování současného stavu řešení ICT
• Snaha o centralizované řízení krajů státem
formou legislativních nařízení – odebrání
pravomocí krajským úřadům

• Využívání digitální formy dokumentů

• Nepochopení a podcenění role ICT jako
prostředku pro efektivnější řízení úřadu a
regionu

• Další rozvoj GIS
• Vzdělávání zaměstnanců
• Využití finančních zdrojů mimo rozpočet
Pardubického kraje

• Pořizování dat nekoordinovaně a duplicitně
• Nevyjasněné finanční krytí projektu
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5.1.3.3.9

5.1.3.3.10 PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský
Silné stránky
• Celkově dobře fungující informační systém KÚ
četně řízení jeho změn
• Silný, dobře řízený Odbor informatiky

Slabé stránky
• Malé zaměření prezentace směrem ven –
služby a marketing vůči veřejnosti
• Chybějící garanti některých oblastí/aplikací ze
strany businessu (úřadu), především pro
ekonomickou oblast, vyplývající z
nedostatečného pocitu zodpovědnosti
uživatelů za aplikace a data

• Budovaná regionální datová síť CamelNET již
propojuje více jak polovinu ORP a velkou část
ZZO

• Struktura vedení nákladů (rozpočtu)
neumožňuje mapování nákladů na jinou
strukturu (na služby, na aplikace, na odbory)

• Kvalita poskytovaných ICT služeb včetně
uživatelské podpory je hodnocena velmi
pozitivně a na velmi vysoké úrovni

• Značné vytížení některých pozic Odboru
informatiky

• Zavedené a dobře fungující projektové řízení

• Nedostatečná zastupitelnost některých pozic
Odboru informatiky
• Nižší finanční ohodnocení zaměstnanců OIT
než na srovnatelných institucích v regionu
• Nižší úroveň webové prezentace části ZZO –
struktura, vzhled i obsah jsou nedostatečné,
nejednotné, často neaktuální

• Vytvoření a obsazení pracovní pozice
„Právník“ a „Referent na úseku majetkové
správy IT“ na Odboru informatiky
• Automatizace většiny hlavních business
procesů (workflow)
• Celkově dobře fungující ICT služby pro KÚ
• Školení v PC dovednostech a používání
aplikací IS KÚ k dispozici pro úředníky

• Dlouhodobý nedostatek financí ZZO na ICT
• Staré počítačové vybavení některých ZZO,
především škol
• ICT v ZZO je velmi často postavené na jednom
člověku, který je v současné chvíli těžko
nahraditelný

• Vysoká míra sjednocení a integrace IS KÚ

• Specifika jednotlivých organizací a
geografické rozmístění snižují přínosy
sjednocení jakýchkoli služeb, včetně ICT

• Vysoká míra elektronizace procesů a evidencí
KÚ – dohledatelnost
• KEVIS jako zavedené prostředí pro tvorbu a
správu evidencí KÚ a ZZO

• Značné rozdíly v úrovni ICT i u srovnatelných
zařízení
•Neexistence jednotné metodiky účtování a
vykazování – nemožnost rozklíčovat náklady
(nejen) na ICT

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
Podporujeme Vaši budoucnost – www.esfcr.cz

Strana 22 z 29

Kapitola: Zpráva

• Řízení informační bezpečnosti

• Stav GIS a množství mapových podkladů
• ePUSA - nadprůměrná naplněnost kontaktů
na obce a organizace v kraji (v porovnání s
jinými kraji)

• Plzeňský kraj jako kraj s nejmenším počtem
PC na 100 studentů ve středním školství
• Rostoucí požadavky na zajišťování svěrené
správy pro ZZO a některých projektů
(CamelNET) zatím nejsou adekvátně pokryty
finančně či personálně (nedostatek
personálních kapacit, odbor přestává být
vhodnou organizačně-právní formou,
nemožnost oficiálně držet pohotovost)

• Nadstandardní spolupráce s ORP
• Nadstandardní spolupráce s HZS
• Dobré jméno IT kraje na regionální i národní
úrovni a z toho vyplývající dobré jméno
Plzeňského kraje
• Snaha většiny ZZO o rozšíření nebo alespoň
udržení stavu ICT i přes tíživou finanční situaci
• Školy – většinově snaha o zavádění ICT do
výuky
• Starost o ICT je pro velkou část informatiků
ZZO koníčkem nebo otázkou profesní cti –
spravují ICT i bez patřičného ocenění

• Oddělená 1. a 2. úroveň podpory uživatelů
• Využití outsourcingu pro činnosti a procesy,
kde je to vhodné a efektivní
• Úzká spolupráce s informatikou dalších krajů
• Zahájeno interní vykazování práce na Odboru
informatiky k úkolům a projektům
Příležitosti
Hrozby
• Další zvyšování ICT gramotnosti zaměstnanců • Pokud bude pokračovat rychlý růst počtu
KÚPK
pracovníků odboru OIT a poskytovaných
služeb, hrozí personální destabilizace odboru
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• Některé ZZO (napříč oblastmi) mají ICT na
vysoké úrovni a mohou jít ostatním příkladem
• Školy a některé kulturní instituce využívají
EDU licence za významně nižší ceny
• Stanovené SLA pro ICT služby, poskytované
odborem informatiky
• Spisová služba VIRTUOS k dispozici pro ZZO
• Odbor informatiky zajišťuje kompletní
svěřenou správu ICT pro vybrané ZZO (největší
z toho SÚS PK, celkově dalších cca 200
uživatelů)
• ePUSA a SSO jako jednotný identity
management a jednotná metoda ověřování
uživatelů pro všechny celokrajské aplikace,
využívané obcemi a ZZO

• Další rozvoj katalogu všech ICT služeb
poskytovaných Odborem informatiky

• Pokud bude trvat současné přetížení odboru
informatiky delší dobu, hrozí nebezpečí dopadů
na úroveň poskytovaných ICT služeb a/nebo
personální destabilizace odboru

• Větší využití procesního přístupu řízení
informatiky, dosažení vyššího stupně zralosti
ICT procesů

• Nedostatečné zajištění adekvátních
finančních a personálních zdrojů na provoz
projektů z výzvy IOP 08 povede k postupnému
snížení dosažených přínosů

• Přenesení zvoleného způsobu vykazování
• Základní registry – výrazný zásah do IS KÚ,
práce i na další odbory KÚPK, poskytující služby může dočasně zkomplikovat provoz IS problém s nepřipraveností projektu základních
registrů
• Vytvoření nové pozice „Metodika/Procesního • Problematické nasazení plného procesního
analytika“ a jeho zařazení mimo odbor
přístupu a adekvátní podpory ZZO, pokud ICT
informatiky
zůstane ve formě odboru KÚ
• Základní registry – sjednocení datové
základny IS KÚ
• Další rozvoj datové sítě CamelNET především
ve spojení s Technologickým centrem kraje nové služby pro ZZO a obce na území kraje
• V případě rozšiřování svěřené správy pro ZZO
umožní přechod odboru ICT na jinou
organizačně právní formu (PO zřízená krajem)
efektivnější poskytování ICT služeb

5.1.3.3.11 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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Vzhledem k tomu, že kraj Hlavní město Praha se od ostatních krajů výrazně liší programovým rámcem financování
a typem realizovaných e-GOV projektů, nebyla zvolena ani metoda zobecnění a zpracování SWOT analýzy dle
ostatních krajů.

5.1.3.3.12 KRAJ STŘEDOČESKÝ

• Podrobně definované požadavky na rozvoj IS
odborným týmem
• Vybavenost IT technikou
• Kvalitní podpora uživatelů

Příležitosti
• Využívání možností ICT pro rozvoj eGovernmentu v území
• Provozování aplikací vybraných řešení na
kvalitní infrastruktuře
• Umožnění realizace dalších typizovaných
projektů

Slabé stránky
• Nejasnosti ohledně vyhlášení dalších
typizovaných projektů
• Nedostatečná komunikační infrastruktura na
území kraje
• Chybí kontrolní mechanismy a zpětná vazba
• Roztříštěnost SW architektury a tím zvýšení
nároků na údržbu a nebezpečí roztříštěnosti
datového fondu
• Legislativní změny a soulad ICT s procesy
veřejné správy
Hrozby
• Nedostatečné finanční prostředky pro
implementaci potřebných změn
• Zakonzervování současného stavu řešení ICT
• Snaha o centralizované řízení krajů státem
formou legislativních nařízení – odebrání
pravomocí krajským úřadům

• Využívání digitální formy dokumentů

• Nepochopení a podcenění role ICT jako
prostředku pro efektivnější řízení úřadu a
regionu

• Další rozvoj GIS
• Vzdělávání zaměstnanců
• Využití finančních zdrojů mimo rozpočet
Středočeského kraje

• Pořizování dat nekoordinovaně a duplicitně
• Nevyjasněné finanční krytí projektu
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Středočeský
Silné stránky
• Odborné znalosti pracovníků informatiky

5.1.3.3.13 KRAJ ÚSTECKÝ

Ústecký

• Podrobně definované požadavky na rozvoj IS
odborným týmem
• Vybavenost IT technikou
• Kvalitní podpora uživatelů

Příležitosti
• Využívání možností ICT pro rozvoj eGovernmentu v území
• Provozování aplikací vybraných řešení na
kvalitní infrastruktuře
• Umožnění realizace dalších typizovaných
projektů

Slabé stránky
• Nejasnosti ohledně vyhlášení dalších
typizovaných projektů
• Nedostatečná komunikační infrastruktura na
území kraje
• Chybí kontrolní mechanismy a zpětná vazba
• Roztříštěnost SW architektury a tím zvýšení
nároků na údržbu a nebezpečí roztříštěnosti
datového fondu
• Legislativní změny a soulad ICT s procesy
veřejné správy
Hrozby
• Nedostatečné finanční prostředky pro
implementaci potřebných změn
• Zakonzervování současného stavu řešení ICT
• Snaha o centralizované řízení krajů státem
formou legislativních nařízení – odebrání
pravomocí krajským úřadům

• Využívání digitální formy dokumentů

• Nepochopení a podcenění role ICT jako
prostředku pro efektivnější řízení úřadu a
regionu

• Další rozvoj GIS
• Vzdělávání zaměstnanců
• Využití finančních zdrojů mimo rozpočet
Ústeckého kraje

• Pořizování dat nekoordinovaně a duplicitně
• Nevyjasněné finanční krytí projektu
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Silné stránky
• Odborné znalosti pracovníků informatiky

5.1.3.3.14 KRAJ VYSOČINA

Vysočina
Slabé stránky
• Různá úroveň vybavenosti ICT samospráv i
zřizovaných organizací
• Nízká úroveň povědomí o možnostech ICT
Hrozby
• Prohlubující se propast mezi rostoucí úrovní
technologií a stagnujícími znalostmi uživatelů
• Vznik nových bariér ve společnosti – tzv.
digital-divide
• Nezájem o vzdělání v oboru ICT
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Silné stránky
• Významná pozice kraje v oblasti ICT na
republikové i evropské úrovni
• Vysoké procento obcí a měst na internetu
Příležitosti
• Zlepšení vybavenosti organizací veřejné
správy prostředky ICT
• Zkvalitnění výkonu veřejné správy podporou
služeb eGovernmentu
• Zvýšení počítačové gramotnosti obyvatelstva
kraje
• Podpora nových projektů v oblasti páteřních
regionálních a městských sítí

5.1.3.3.15 KRAJ ZLÍNSKÝ

• Podrobně definované požadavky na rozvoj IS
odborným týmem (garanty zodpovědnými za
řešení jednotlivých oblastí)

Slabé stránky
• Nejasnosti ohledně vyhlášení dalších
typizovaných projektů
• Nedostatečná komunikační (síťová)
infrastruktura na území Zlínského kraje

• Vybavenost IT technikou

• Přetrvání roztříštěnosti SW architektury a tím
zvýšení nároků na údržbu a nebezpečí
roztříštěnosti datového fondu

• Kvalitní podpora uživatelů

• Legislativní změny a soulad ICT s procesy
veřejné správy

Příležitosti
• Využívání možností ICT pro rozvoj e
Governmentu v území
• Provozování aplikací vybraných řešení na
infrastruktuře
• Umožnění realizace dalších typizovaných
projektů

Hrozby
• Nedostatečné finanční prostředky pro
implementaci potřebných změn
• Zakonzervování současného stavu řešení ICT.

• Využívání digitální formy dokumentů

• Nepochopení a podcenění role ICT jako
prostředku pro efektivnější řízení úřadu a
regionu

• Další rozvoj GIS
• Vzdělávání zaměstnanců
• Využití finančních zdrojů mimo rozpočet
Zlínského kraje (dotace)

• Pořizování dat nekoordinovaně a duplicitně
• Nevyjasněné finanční krytí projektu

• Snaha o centralizované řízení krajů státem
formou legislativních nařízení – odebrání
pravomocí krajským úřadům
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Zlínský
Silné stránky
• Odborné znalosti pracovníků informatiky

5.1.3.4 SOUHRNNĚ ZA VŠECHNY KRAJE
SWOT analýza byla realizována shromážděním SWOT faktorů z podkladových dokumentů a zkušeností
zpracovatele z krajských úřadů. Pro celkové shrnutí a zpracování SWOT analýzy za všechny kraje se budeme
pohybovat v globálním pohledu. Samotná aplikace závěrů na konkrétní krajské úřady vyžaduje další a podstatně
hlubší analýzu v rámci každého kraje.

Všechny kraje

• Postavení informačního managementu je
stabilní
• Existuje množství zkušeností z řešení
typových projektů
• Výrazně pokročil rozvoj datových forem
• V každém kraji existuje něco specifického –
dobrého
• Pokrytí nadregionálními páteřními sítěmi je
stále kvalitnější
• Funguje kooperace, sdílení dobrých věcí
• Vysoká absorpční kapacita pro ICT projekty
• Nepopiratelnost a nezvratnost přínosů a
potřeby ICT
Klíčové příležitosti
• Spolupráce organizací VS na řízení ICT v ČR a
regionech
• Využití podílu státu na rozvoji a financování
ICT
• Financování EU
• Modernizace a nové směry legislativy
• Využití mezinárodní spolupráce a partnerství
• Směřování ke znalostní společnosti
• Maximalizace synergických efektů

Klíčové slabé stránky
• Problematická aktivizace zdrojů v regionech využití datových fondů
• Přetrvává rozpor státní správy a veřejné
správy
• Vztah management krajů a IT management
• Nedostatečná funkčnost doposud
využívaných aplikací
• Nedostatečná integrace doposud využívaných
aplikací
• Páteřní infrastruktura buď chybí nebo je
nevyužita – nejsou služby
• Poslední míle není plošně realizována
• Nejsou dostatečně popsány potřeby
komunikace

Klíčové hrozby
• Destabilizace projektů po volbách
• Rozpad spolupráce krajů - konkurence místo
spolupráce
• Rozpor mezi samosprávou a státní správou
• Legislativa zpomalila řešení podstatných
otázek v souvislosti s ICT
• Nevyvážené hodnocení role ICT
• Vznik nových bariér ve společnosti - Digital
divide
• Rychlost vývoje ICT
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Klíčové silné stránky
• Základní funkce - rychlý rozvoj a podpora ICT

Zpráva – část 6
k projektu
„Analýza stávající situace zavádění e-GOV v územní veřejné správě“

vypracovaná pro:

Asociace krajů České republiky

Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o.
Sestavil: Houžvička
V Praze dne 28.11.2012

…………………………………………
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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Tato část shrnuje a rekapituluje výsledky analýzy a k jednotlivým částem navrhuje doporučení dalšího postupu
pro nastavení možných společných opatření.
Účelem tohoto projektu byl zejména sběr dat pro další, navazující, projekty. Pro první navazující projekt již
probíhá veřejná soutěž, pro další projekt je uveřejněno předběžné oznámení.
Z těchto důvodů jsou v rámci doporučení realizována pouze stručná doporučení, která ukazují základní směry
pro strategickou vizi, nikoliv jednotlivá opatření.
Dále je tato část zpracována pro všechny kraje společně. V rámci této části zprávy není prováděno rozlišení po
jednotlivých krajích zejména z těchto důvodů:




Směry strategických vizí jednotlivých krajů jsou obdobné
Doporučení pro jednotlivé kraje jsou obdobná
Detailním rozpracováním se budou zabývat navazující projekty

Kapitola: Manažerské shrnutí

2
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3

POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY

AKČR – Asociace krajů České republiky
OPLZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
SROP - Společný regionální operační program
IOP - Integrovaný operační program
PRINCEII - PRojects IN Controlled Environment - Projekty v řízeném prostředí
PMBOOK - Project Management Body of Knowledge - standard poskytující základní znalosti o řízení projektů
PO – příspěvková organizace
ISVS - informační systémy veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. a návazných vyhlášek č. 529/2006 Sb.
a č. 53/2007 Sb.

Kapitola: používané pojmy a zkratky

OVS – orgán veřejné správy

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
Podporujeme Vaši budoucnost – www.esfcr.cz

Strana 4 z 13

4

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 3, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno j) zadávací
dokumentace.
Předmětem této části plnění je:
j) doporučení dalšího postupu směrem k nastavení možných společných opatření s ohledem na výsledky analýzy.

4.1

PŘEDANÉ DOKUMENTY

Pro zpracování této části analýzy byly využity všechny dokumenty předané jako podklad pro vypracování ostatních
částí:

Jihočeský kraj
analýza. xlsx
Přehled nákladů projektu pro analýzu. xls
Jihomoravský kraj
p1_sp_ess_jmk_final. pdf
p1_sp_jmk_dw. pdf
p2_sp_ess_jmk_final. pdf
RE Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3. msg
sp_jmk_digit_final. pdf
sp_jmk_dmvs_final. pdf
sp_jmk_dw_final. pdf
sp_jmk_ess_final. pdf
sp_jmk_souhrn. pdf
sp_jmk_tc_final. pdf
sp_jmk_viu_final. pdf
strategie_egovernmentu_jmk. pdf
Karlovarský kraj
Priloha1_ESS. pdf
Priloha2_DMVS. pdf
Priloha3_digitalizace_ukladani_dat. pdf
Priloha4_VIKU. pdf
Priloha5_DS_MIS_NBI. pdf
Priloha6_TCK. pdf
Provozní výdaje - skutečné 3v1. xlsx
Strategie_eGovernmentu_Karlovarskeho_kraje. pdf

Kapitola: Předmět plnění

Královéhradecký kraj
IOP_integrace. pdf
IOP_TCK_SSL. pdf
IOP_datove_sklady. pdf
IOP_digitalizace. pdf
Vyzva_08_Náklady na projekty-KHK. xlsx
IOP_digitalni_mapa. pdf
SP_08_info. zip
Přístup do Benefit7
Liberecký kraj
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harmonogram. uprava. xls
P1_Analýza nákladů a přínosů e-Gov LK. doc
P1_Studie proveditelnosti pro projekt elektronická spisová služba LK. doc
P1_Studie_proveditelnosti_DW_LK_finál. doc
P1_Studie_proveditelnosti_LK_Digitalizace_a_ukladani. doc
P1_Studie_proveditelnosti_souhrn. doc
P1_Studie_proveditelnosti_VIU_LK. doc
P7_strategie_egovernmentu_LK. doc
Příloha_DW_Analyza_regionálního_dopadu_LK. doc
Rozpočet_LK. xls
Studie_proveditelnosti_DMVS_SP_III_2010_09_21_final. doc
Studie_proveditelnosti_TC_LK_finál_1. doc
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský_ceny 26_09_2012. docx
Studie proveditelnosti pro projekt ESS MSK. PDF
Analýza eGov, Školení Smart administration 17_08_2012
Strategie e-Govrnmet služeb v MSK odkaz: http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/zip/Strategie_eG_sluzeb_v4_final.pdf
Studie proveditelnosti MSK (II. – VI. část výzvy) odkaz: http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/zip/eMSK_studie_2_01_final.pdf
Olomoucký kraj
priloha-c1-studie-proveditelnosti-datovy-sklad-olomouckeho-kraje. pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-digitalizace-a-ukladani. pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-digitalni-mapa-verejne-spravy. pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-technologicke-centrum-a-elektronicka-spisova-sluzba. pdf
priloha-c1-studie-proveditelnosti-vnitrni-integrace-uradu-a-integrace-s-isvs-olomouckeho-kraje. pdf
RE Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3. msg
rozvoj-informacni-spolecnost-iok-v1-2-1. pdf
strategie-implementace-egovernmentu-verze1-2-final. pdf

Kapitola: Předmět plnění

Pardubický kraj
FW Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě Aktivita 3. msg
Fwd Dokumentace. msg
Fwd FW Dokumentace. msg
Fwd Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci z výzvy 08. msg
IOP - Datové sklady - Źádost o dotaci. pdf
IOP - Digitalizace a ukládání - Žádost o dotaci. pdf
IOP - Integrace - Žádost o dotaci. pdf
IOP - TC - Žádost o dotaci. pdf
IOP_SSL. pdf
STUDIE_DIGIT. pdf
STUDIE_DWH. pdf
STUDIE_INT. pdf
STUDIE_RDS-PK_SP_final. pdf
STUDIE_TCK. pdf
Statistika. docx
Statistika_e_Gov. xlsx
E-larning-Rentel-2010-2012. Xls
Přístup do Benefit7
Plzeňský kraj
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1004102120104082927. pdf
1004102120104082958. pdf
1004102110224152636. pdf
1004102110224152648. pdf

1005205110223153735. pdf
1005205110223154149. pdf
1005205110223153026. pdf
1005205110223153613. pdf

Hl. m. Praha
2009_inv. xls 2011_bv. xls 2012_inv. xls
2010_bv. xls 2011_inv. xls
2009_bv. xls 2010_inv. xls 2012_bv. xls
Středočeský kraj
grafy_b+Stredocesky. xls
Relsie-Stredocesky. xls
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-kancelar-reditele/Informace-zodboru/rozvoj-egovernmentu-ve-stredoceskem-kraji-struktura-projektu.htm

Kapitola: Předmět plnění

Ústecký kraj
2011_usti_etapy. zip
ATEST_ISVS. pdf
BP_K--K. pdf
Fwd Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci z výzvy 08. msg
IK_K--K. pdf
UK_Studie-proveditelnosti-TCK. pdf
UK_TCK_Projektova_Zadost_20101021. pdf
Vstupy_2011-08-11. zip
02. 01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_. pdf
02. 01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_příloha č. 1. doc
02. 01_Výzva_Příprava podkladů pro VZ_příloha č. 2. doc
UK_TCK_Projektova_Zadost_20101021. pdf
P01_Studie proveditelnosti_koÜilka. pdf
UK_Studie-proveditelnosti-TCK. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_100920_V15. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_PA-Organizace-KU. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_PB-Obce-UK. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_100920_V11. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_PA-Dotaznik_100920_V11. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_100920_V14. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_PA-Dotaznik_100920_V14. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Digitalizace-Ukladani_110215_V22. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_100920_V11. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_PA-PorovnßnÝ IDM_100920. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_110215_V17. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PA-Architektura_100920_V16. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PB-Rozvadece_100920_V16. pdf
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PC-Podrobny-Rozpocet_100816_V15. pdf
P03_ěßdnř polo×kovř rozpoŔet_koÜilka. pdf
UK_Studie-TCK_P02-Polozkovy-Rozpocet_109030_V20. pdf
P07_E-Government strategie kraje_koÜilka. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_110215_V14. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PB-Dotaznik-ORP_1006. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PC-Dotaznik-UK_10051. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PD-IK_KUUK. pdf
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PE-BP_KUUK. pdf
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Kraje - kritÚrium 4_Zp_vřdaje. pdf
Kraje - kritÚrium 4_Zp_vřdaje. xlsx
P09_Tabulka zp¨sobilřch vřdaj¨_koÜilka. pdf
DIGITALIZACE a UKLADANI. docx
DMVS_UAP. doc
DMVS_UKM. doc
ESS. doc
INTEGRACE. doc
P07_E-Government strategie kraje_košilka. doc
Podminky_pro_pripojeni_agendovych_informacnich_systemu_do_ISZR_1. 0. pdf
TCK. doc
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_110215_V14. doc
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PB-Dotaznik-ORP_100621. xlsx
UK_Studie-TCK_P03-eGovernment-Strategie_PC-Dotaznik-UK_100510. xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Digitalizace-Ukladani_110215_V22. docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_100920_V11. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Integrace-uradu_PA-Porovnání IDM_100920_V11. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_100920_V14. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Katastralni-mapa_PA-Dotaznik_100920_V14. xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_100920_V11. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_Portal-UAP_PA-Dotaznik_100920_V11. xlsx
UK_Studie-TCK_P04-TP_Spisova-sluzba_100920_V15. doc
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_110215_V17. docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PA-Architektura_100920_V16. docx
UK_Studie-TCK_P04-TP_TCK_PB-Rozvadece_100920_V16. docx

Kapitola: Předmět plnění

Vysočina
Analyza. zip
Digitalizace. zip
DMVS-Vysocina-Podklady. zip
dotace_it_prisp_edotace_2kolo. zip
eGovernment strategie Vysočina v1. 0. doc
ICT2010_edotace. zip
Integrace. zip
IOP_strategie_v5. doc
IvT2011. Narodni_CSIRT. pdf
KIKV. zip
Metodika. zip
Podklady_19_04. zip
Podklady_Vysocina. zip
projekty. zip
Provozní_rad_TCK_Vysocina_v3. pdf
Smlouva_Vysocina_KN. TIF
SP_Digitalizace_v1. 02. pdf
SP_DMVS_final. pdf
SP_DWH_v5. pdf
SP_Integrace_final. pdf
SP_TCK_v4. 0. pdf
SP_TC_Vysočina_v3_2. pdf
Standard. zip
TCK+ROW. zip
Technologické centrum Kraje Vysočina. pdf
zaver_zprava. zfo
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ZD_ROW_ver2. pdf
ZD_TCK_ver9. pdf
ZK-01-2010-XX. doc
Zyq7ZzGN. htm. part. htm
Zlínský kraj
01-el-spisova-sluzba---p1--min-pozadavky-na-hostovanou. doc
01-el-spisova-sluzba---p2--hodnotici-kriteria. doc
01-el-spisova-sluzba---p3--vysledky-dotaz--setreni. doc
01-el-spisova-sluzba---p4--sla. doc
01-el-spisova-sluzba---sp. doc
02-digi-mapa-verejne-spr----sp. docx
03-digitalizace-a-ukladani-dat--sp. doc
03-digitalizace-a-ukladani-dat--vyber-z-regionalnich-zdroju. doc
04-vnitrni-integrace-uradu---analyza-asvcuai. doc
04-vnitrni-integrace-uradu---sp. doc
05-datove-sklady---analyza-regionalniho-dopadu. doc
05-datove-sklady---studie-proveditelnosti-dw-zk. docx
06-zrizeni-technolog-centra---sp-infrastruktura. doc
06-zrizeni-technolog-centra---tech-dokumentace-projekt-komuni-unfrastrutkury-zk-hlavni-dokument-1-11.
docx
06-zrizeni-technolog-centra--sp-a-technologicke-centrum-zk. doc
strategie-egovernmentu-zk---dotazniky-orp. xls
strategie-egovernmentu-zk---p1-analyza-egov-sluzeb-ve-zk. doc
strategie-egovernmentu-zk. doc

Kapitola: Předmět plnění

studie-proveditelnosti-souhrn. doc
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5

ZPRÁVA

V této části posouzení se jednalo o návrh možností dalšího postupu směrem k nastavení možných společných
opatření s ohledem na výsledky celé analýzy.

5.1

ČÁST A)

Část a) analýzy se týkala popisu, stavu, výstupů, cílové kategorie projektů, dopadů již zrealizovaných či v
současnosti realizovaných projektů financovaných ze všech možných zdrojů (OPLZZ, SROP, IOP, případně fondy
EHP/Norsko atd.) ve všech 14 krajích.
Při zpracování této části vyšlo najevo, že převážná část projektů doposud nebyla dokončena. Většina projektů je ve
fázi realizace, některé jsou však teprve ve fázi přípravy zadávací dokumentace. Pro posouzení a vyhodnocení
projektů je třeba získat data z reálného provozu.
Doporučení:
Pro posouzení a vyhodnocení projektů je třeba shromažďovat data z reálného/ostrého provozu a v definovaných
časových intervalech vyhodnocovat. Časový interval navrhujeme jeden rok.

5.2

ČÁST B)

Část b) analýzy posuzovala kvalitativní i kvantitativní porovnání efektivity projektů z hlediska finančního a
z hlediska celkového posouzení v duchu principů Smart Administration, porovnání využití příslušného zavedeného
opatření a dopady jeho využití v praxi příslušného kraje.
Doporučení:
Na základě zjištěných skutečností doporučujeme využívat v širší míře dostupného mezinárodního know-how pro
zkoumanou oblast. Dostupnými zdroji jsou např. ISO normy nebo metodiky řízení projektů (PRINCEII, PMBOOK
atd.). Využití tohoto know-how pomůže zvyšování kvality a efektivnějšímu využívání dostupných zdrojů. Tím tento
přístup přispěje k naplňování principů a tezí Smart Administration. Řešení této problematiky je záležitostí
představitelů a vedení úřadů.

5.3

ČÁST C)

Tato část se týkala analýzy profilových témat implementace e-GOV, identifikace společných/průměrových témat a
regionálně specifických.
Projekty byly posuzovány dle těchto kritérií:
jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Stejně jako v části a), nelze v tuto chvíli posoudit úspěšnost realizovaných řešení, vzhledem ke stavu projektů a
k absenci dat z reálného provozu. Ta by měla být shromažďována po delší časové období (minimálně jeden
kalendářní rok).
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A
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Byla identifikována zásadní profilová témata pro kraje:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

Doporučení:
Realizovat v budoucnu společný postup při přípravě projektů a jejich podávání. Vytvářet společně zadání výzev na
typizované projekty a navrhnout katalogy témat, zahrnující minimální standard eGovernmentu. Koordinovat
přípravy žádostí. Schválení minimálního standardu na úrovni rady AKČR by se mohlo stát důležitým krokem pro
společný postup. V případě typizovaných projektů je možno tyto průběžně doplňovat a zpřesňovat. Společně
konzultovat eGovernment strategii krajů. Stanovit technické aspekty společného postupu v realizaci projektů a
pokračovat v otevřené výměně informací a podkladů. Doporučujeme jmenovat garanty za určité oblasti, což se jeví
efektivnější, než nově budovat centrální pracoviště. Sjednocení a koordinování aktivity všech krajů z jednoho místa
u všech projektů by bylo velmi náročné. Garanti jednotlivých témat však předmětné problematice rozumí a
pracovní týmy mohou operativně fungovat. Rovněž lze využít stávajících komunikační kanály. Koordinace přípravy
projektů pro výzvu by mohla být zajištěna Komisí pro informatizaci veřejné správy AKČR. Vzájemná spolupráce
krajů může napomoci dosažení maximálního využití možných dotačních prostředků, minimalizace nákladů na
přípravu projektové dokumentace, minimalizace rizika krácení dotací a minimalizace nákladů na provoz a
udržitelnost projektu.

5.4

ČÁST D)

Tato část se věnovala podrobné identifikaci technické a technologické specifikace nebo využívaných IT systémů,
které jsou na jednotlivých krajích v souvislosti se zaváděním e-GOV využívány nebo předpokládány.
Doporučení:
Z realizace jednotlivých projektů v různých krajích se jako naprosto nezbytné jeví zajištění páteřní komunikace v
rámci kraje. Páteřní komunikace je chápána jako hlavní článek komunikace, kde výrazně narůstají přenosové
kapacity – například mezi zřizovanými a příspěvkovými organizacemi.
Doplnění a rozvinutí architektury aplikačního a programového vybavení a provozních systémů jednotlivých krajů.
Je nezbytné podpořit rozvoj, integrace a standardizace IT architektury veřejné správy.

5.5

ČÁST E)

Zevrubná analýza směrnic zasahujících na jednotlivých krajích do oblasti implementace e-GOV.
Doporučení:

Bází směrnic a znalostí rozumíme formalizované i neformalizované dokumenty a záznamy, které tvoří základní
normy řízení, standardy (například standardy služeb), legislativu, strategické a koncepční dokumenty atd.
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Je třeba vytvořit, naplnit a stabilizovat systém směrnic a znalostní báze.

5.6

ČÁST F)

Tato část analýzy zjišťovala stav dosavadních školení zaměstnanců jednotlivých krajských úřadů v souvislosti s
implementací e-GOV projektů.
Doporučení:
Jako zásadní úkol se jeví zavedení a stabilizace systému řízení lidských zdrojů v oblasti ICT. Je třeba podporovat
vzdělávací programy v oblasti ICT a informační bezpečnosti ve všech formách (tradiční vzdělávání, celoživotní a
distanční vzdělávání, vytváření příslušných vzdělávacích programů, vytváření podpůrných aplikací a vytváření
obsahu umožňujících e-learning). Nedílnou součástí programu musí být i podpora manažerského vzdělávání
v oblasti využití ICT.

5.7

ČÁST G)

Tato část dokumentu analyzovala stav procesního řízení na jednotlivých KÚ a směrnic s tím souvisejících.
Doporučení:
Vzhledem ke stavu procesního řízení na většině krajů doporučujeme propracování a stabilizaci metod a systémů
řízení KÚ a PO. Je nutné popsat, jak bude systém řízen, (například použití controllingu, plánovacích a strategických
postupů, speciálních modelových a simulačních technik apod.) Na základě těchto popisů by bylo možné navrhnout
potřebné informace pro řízení. Tím by vznikl základ dobře formulované poptávky po informacích, ale i podklad
k definici nabídky. V rámci celé organizace je třeba vymezit zodpovědnosti a pravomoci pro identifikaci
informačních potřeb. Informační management na základě takového popisu může generovat nabídku informací.
Mezi managementem a ICT managementem citelně chybí vrstva informačního managementu. Tato vrstva by měla
nabízet informace, na základě kterých bude pracovat vrstva managementu rozhodování. Management úřadu
v současné době těžce definuje poptávku po informacích a datech (co má řídit a na základě čeho). Management
úřadu by tedy ve většině případů jistě využil pomoc informačního managementu.

5.8

ČÁST I)

Tato část obsahuje SWOT analýzy současné úrovně implementace e-GOV na jednotlivých krajích a současně
souhrnnou SWOT analýzu za všechny kraje jako celek. Výsledky SWOT analýzy na jednotlivých krajích se
v některých částech značně překrývají. Zde lze tedy poměrně dobře definovat návrh dalšího postupu.

Zajistit využití Best Practices ICT včetně příspěvkových organizací, měst a obcí. Jde o vytvoření takového prostředí
pro spolupráci organizací veřejné správy, které by bylo schopno prosazovat dobrovolné využití nejlepších
zkušeností. Je třeba se zaměřit na řešení problematiky lokálních zdrojů s cílem optimalizace jejich využívání. Je
nutné si uvědomit celý životní cyklus zdrojů, jejich projekci, realizaci investice, provozování a údržbu, zhodnocování
a likvidaci. Je nutné definovat Informační management v rámci KÚ i v rámci kraje. Jde o vrstvu informačního
managementu (mezi managementem a ICT managementem), kde tuto vrstvu můžeme chápat jako tu, která bude
nabízet informace, na základě kterých bude vrstva managementu rozhodovat. Je třeba zmapovat poptávku po
informacích a vytvořit odpovídající nabídku. Úředníci mají k dispozici informační systémy, pomocí kterých mnohdy
nejsou schopni připravit adekvátní informace pro rozhodování politické reprezentace, resp. managementu. Je však
nezbytné, aby úředníci měli dostatečnou povědomost, jak tyto systémy správně a efektivně užívat. Na druhou
stranu poptávka po informacích ze strany managementu není dobře formulována. Je třeba naučit management
formulovat požadavky na informace, které by jim umožnily efektivní rozhodování. Koordinované zpracování
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Doporučení:

regionálních resortních informačních strategií a koncepcí a řízení jejich implementace zajistí kvalitní zajištění
resortních projektů kraje z hlediska informatizace. ICT je třeba chápat jako podpůrný systém, který poskytuje
souhrnná data a informace managementu pro rozhodování. Další rozvoj eGovernmentu a komunikačních kanálů
musí obsahovat nutné aplikace Back Office a systémové prvky potřebné k zajištění transparentních služeb a
sledování výkonu veřejné správy. Je třeba optimalizovat rozvoj technické infrastruktury.
Je třeba podpořit harmonizaci legislativy ve vztahu k informatice. To se týká i strategických dokumentů
samosprávy. Aby byl region dostatečně pokryt páteřními sítěmi a byly vytvořeny předpoklady pro další budování
síti, např. zajištění přístupu na internet pro širokou veřejnost a zamezilo se tak znevýhodnění určitých skupin či
lokalit, je třeba usilovat o dostupnost ICT pro všechny rovnocenně.
AK ČR může plnit roli koordinátora rozvoje a investovat efektivně finanční prostředky na přípravu významných
projektů. Může se podílet na vzdělávání politiků i úředníků. Řešení rozvoje by mělo být prováděno nikoliv
direktivně uplatňováním moci, ale vždy za účasti krajů, měst a obcí a zřizovaných organizací na koncipování
systému a projektového řízení realizace.
Mezi krajem a obcemi je nutno respektovat dobrovolnost spolupráce a eventuálních svazků a podporovat všemi
možnými prostředky ochranu investic zejména využíváním nejlepších zkušeností ze všech oblastí informatizace.
Kraj jako potencionální příjemce prostředků EU je musí užít vždy po objektivním posouzení a většinovém konsensu
s městy a obcemi.

Kapitola: Zpráva

Množství a rozsah projektů, realizovaných na krajích, ve většině případů (s vyjímkou Ústeckého kraje) překračuje
kapacitní možnosti IT odborníků na odborech informatiky, a to jak v oblasti samotného řízení a administrování
projektu, tak i v technické součinnosti s dodavatelskými firmami. Pro eliminaci vzniku rizik při řízení takto
rozsáhlých projektů by bylo vhodné uvažovat o pomoci externí odborné firmy, případně o navýšení počtu
zaměstnanců IT krajského úřadu specializovaných na konkrétní problematiku daného projektu.
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Zpráva – část 7
k projektu
„Analýza stávající situace zavádění e-GOV v územní veřejné správě“

vypracovaná pro:

Asociace krajů České republiky

Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o.
Sestavil: Houžvička
V Praze dne 28.11.2012

…………………………………………
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2

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU
V této části je uvedeno celkové manažerské shrnutí celého projektu. Toto shrnutí je organizováno po
jednotlivých částech s tím, že detaily jsou vždy uvedeny v příslušné části zprávy.

2.1

ZPRÁVA - ČÁST 1

2.1.1 ZADÁNÍ
Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 1, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno a) zadávací
dokumentace.
Předmětem této části plnění je:
Popis, stav, výstupy, cílové kategorie projektů, dopady již zrealizovaných či v současnosti realizovaných
projektů financovaných ze všech možných zdrojů (OPLZZ, SROP, IOP, popřípadě fondy EHP/ Norsko atd. ) ve
všech 14 krajích.

2.1.2 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Tato část studie popisuje stav jednotlivých projektů v krajích. V kapitolle Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této
části je popsána postupně situace za každý kraj a to jako souhrn projektů e-GOV a zdroje jejich financování.
V následujících kapitolách je uveden popis, stav, výstupy, cílové kategorie a dopady každého již zrealizovaného
či v současnosti realizovaného projektu e-GOV a plánované projekty v oblasti e-GOV na krajských úřadech.
V závěrečné kapitole je uveden souhrn projektů za všechny krajské úřady.
Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání
podpory ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací
nesouměřitelná s ostatními kraji.

účast v projektech
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2.2

ZPRÁVA - ČÁST 1

2.2.1 ZADÁNÍ
Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 3, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno b) a d) zadávací
dokumentace.
Předmětem této části plnění je:
-

-

kvalitativní i kvantitativní porovnání jejich efektivity z hlediska finančního a z hlediska celkového
posouzení v duchu principů Smart administration, porovnání využití příslušného zavedeného opatření a
dopady jeho využití v praxi příslušného kraje,
podrobná identifikace technické a technologické specifikace nebo využívaných IT systémů, které jsou na
jednotlivých krajích v souvislosti se zaváděním e-GOV využívány nebo předpokládány,

2.2.2 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ





Kvalitativního porovnání
Kvantitativního porovnání
Identifikací technické a technologické specifikace

V části 5.1 této části zprávy se zabýváme problematikou kvalitativního a kvantitativního porovnání projektů eGov.
V části 5.2 této části zprávy se zabýváme problematikou identifikace technické a technologické specifikace.
Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
Podporujeme Vaši budoucnost – www.esfcr.cz

Strana 4 z 12

Kapitola: Manažerské shrnutí projektu

Tato část zprávy se zabývá problematikou:

podpory ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací
nesouměřitelná s ostatními kraji.

2.2.2.1 KVALITATIVNÍ POROVNÁNÍ
Definice kvality/jakosti
Pojem jakost lze vyjádřit mnoha různými definicemi. Někdo chápe jakost jako vyhovění všem požadavkům a
přáním zákazníka, jiný zase jako výrobek nebo službu bez vady, další člověk jako moderní výrobek s mnoha novými
funkcemi a atraktivním designem.
Asi nejužívanější definice byly a jsou podle norem ISO řady 9000. Podle v současné době platné normy ČSN EN ISO
9000:2000 je jakost, jejímž synonymem v českém jazyce je slovo kvalita, definována jako stupeň splnění požadavků
souborem inherentních znaků. K této definici jsou v uvedené normě i dvě poznámky. První vysvětluje možnost
rozvoje tohoto pojmu s přívlastky, jako například špatná, dobrá nebo vynikající, a v druhé poznámce je vysvětleno
slovo "inherentní" jako protiklad slova "přiřazený" znamenající existující v něčem, zejména jako trvalý znak.
Za inherentní znaky jsou považovány vnitřní vlastnosti objektu kvality (produktu, procesu, zdroje, systému), které
mu existenčně patří. Tyto, častěji označované jako „znaky jakosti“, můžeme členit na znaky měřitelné a atributy.
Atributy nelze popsat číselnou hodnotou, nicméně mohou být pro spokojenost zákazníků rozhodující
(např. příjemný design, přirozené ovládání SW apod.).
Měření kvality
Záleží na úřadu, jakým způsobem měří kvalitu realizovaných projektů. V zásadě jsou možné následující přístupy:





Vlastními silami a dle vlastních metodik
Prostřednictvím prohlášení dodavatele
Prostřednictvím testů prováděných dodavatelem
Prostřednictvím k tomu akreditovanému subjektu (3-tí stranou)

V současné době nelze z poskytnutých podkladů reálně změřit a porovnat kvalitu projektů e-Gov jak v krajích, tak
mezi jednotlivými kraji.









Jsou stanoveny požadavky na výkonnost
Jsou stanoveny požadavky na dostupnost
Jsou stanoveny požadavky na zálohování
Jsou stanoveny požadavky na obnovu po poruše/výpadku
Jsou stanoveny požadavky redundanci
Jsou stanoveny požadavky na napájení
Jsou obvykle stanoveny požadavky na bezpečnost a síťovou infrastrukturu

Tyto požadavky ukazují na to, že poptávané/realizované řešení má předpoklady být řešením vysoce
jakostním/kvalitním. Stupeň splnění požadavků jednotlivých krajů na základě poskytnutých informací nelze
stanovit.

2.2.2.2

KVANTITATIVNÍ POROVNÁNÍ

V současné době jde o odhady přínosů pro jednotlivé vrcholy hexagonu Smart Administration. Na základě
poskytnutých dat konstatujeme:
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Na základě zkoumání provedeného v bodě 5.2 této zprávy konstatujeme že:





Je nezbytné sbírat definovaná data za provozu po delší časové období, typicky jeden rok
Je vhodné stanovit druhy a způsoby sběru těchto dat pro všechny zainteresované subjekty stejně
Je vhodné používat základní hodnoty a hodnoty přepočítávané nebo kumulované používat co nejméně –
v odůvodněných případech

Z poskytnutých dat vyplývá, že všechny zkoumané kraje, kromě hl. města Prahy, se zapojily do výzvy IOP 08.
Většina zapojených krajů řeší tuto výzvy v plném rozsahu problematiky.
Celkové odhadované náklady na pořízení relevantních částí za všechny kraje (kromě hl. města Prahy), které se
účastní této výzvy, jsou přibližně 2 miliardy Kč včetně DPH.
Celkové odhadované náklady na provoz po dobu udržitelnosti, za kraje (kromě hl. města Prahy), které tyto
informace poskytly, jsou přibližně 730 milionů Kč včetně DPH.

2.2.2.3 SHRNUTÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ IDENTIFIKACE
V době zpracování tohoto dokumentu bylo možné porovnávat pouze předpokládanou technickou a technologickou
úroveň jednotlivých projektů, protože převážná část projektů se nachází ve stádiu výběrových řízení a přípravy
k realizaci.
Na základě poskytnutých dat konstatujeme že:





2.3

Technologie se orientují na virtualizaci
Disková úložiště se orientují na rychlost a snadnou rozšiřitelnost
Technický důraz je kladen na vyspělost technologií
Velký důraz je kladen na zálohování, obnovu, dostupnost, geografické oddělení jednotlivých center

ZPRÁVA - ČÁST 3

2.3.1 ZADÁNÍ
Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 3, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno c) zadávací
dokumentace.

analýza profilových témat implementace e-GOV, identifikace společných/průměrových témat a regionálně
specifických. Výstupem bude kromě podrobného popisu jednotlivých projektů také komparující tabulka
shrnující základní parametry a identifikující, jaké typy projektů na jednotlivých krajích typově a tematicky již
realizovány byly a jaké doposud ne, případně jaké typy projektů jsou na jednotlivých krajích v akčním
plánu/zásobníku projektů.

2.3.2 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání podpory
ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací nesouměřitelná s ostatními
kraji. Z tohoto důvodu je porovnání prováděno pouze u 13 krajských úřadů.
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Kapitola: Manažerské shrnutí projektu

Předmětem této části plnění je:

Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 3, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno c) zadávací
dokumentace.
Předmětem této části plnění je:
c)
analýza profilových témat implementace e-GOV, identifikace společných/průměrových témat a regionálně
specifických. Výstupem bude kromě podrobného popisu jednotlivých projektů také komparující tabulka shrnující
základní parametry a identifikující, jaké typy projektů na jednotlivých krajích typově a tematicky již realizovány byly
a jaké doposud ne, případně jaké typy projektů jsou na jednotlivých krajích v akčním plánu/zásobníku projektů.
Na základě provedené analýzy je možno pro tuto oblast učinit následující závěry.
Průřezové posouzení jednotlivých projektů dle následujících kritérií na základě poskytnutých informací:






jednoduchý a bezpečný přístup ke službám
sledování kvality veřejných služeb
zjišťování spokojenosti občana
stanovení minimálních standardů
racionalizace administrativních procedur

Zde všechny porovnávané kraje řeší většinu z uvedených kritérií. Úspěšnost realizovaných řešení nelze
v současném stavu projektů posoudit z důvodu absence provozních dat, která by byla shromažďována po delší
časové období (minimální období by mělo být jeden kalendářní rok).
Zcela zásadními profilovými tématy pro kraje jsou následující témata:







Elektronická spisová služba
Digitální mapa veřejné správy
Digitalizace a ukládání dat
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
Technologické centrum

Kapitola: Manažerské shrnutí projektu

Tato témata jsou realizována v rámci výzvy IOP08 v obdobném rozsahu na jednotlivých krajích. V následující
tabulce je zobrazen stav těchto projektů.
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Stav realizace jednotlivých oblastí v krajích (komparující tabulka)
Jihočeský Kraj
Jihomoravský
Kraj
Karlovarský Kraj
Královéhradecký
Kraj
Liberecký Kraj
Moravskoslezský
Kraj
Olomoucký Kraj
Pardubický Kraj
Plzeňský Kraj
Středočeský Kraj
Ústecký Kraj
Vysočina (Kraj
Vysočina)
Zlínský Kraj

A

B

C

D

E

F

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá
probíhá

probíhá VŘ

probíhá VŘ
probíhá VŘ

probíhá VŘ
probíhá VŘ

probíhá VŘ
probíhá VŘ

probíhá
probíhá VŘ

probíhá VŘ
probíhá VŘ

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

na část Upgrade
ESS probíhá VŘ;
jinak probíhá
ověřovací provoz
na hostovanou
ESS

probíhá

Probíhá VŘ

Probíhá VŘ

Probíhá VŘ

probíhá

Probíhá
ověřovací provoz

Z uvedeného nám vyplývá, že je třeba zaměřit pozornost na způsob a rozsah sbíraných dat pro další vyhodnocení,
a to i takových dat, která nejsou monitorovacími indikátory, ale mohou vypovídat o míře naplnění očekávání, nebo
o potřebných změnách nebo směrech dalšího rozvoje.

2.4

ZPRÁVA - ČÁST 4

2.4.1 ZADÁNÍ
Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 3, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno e), f) a g) zadávací
dokumentace.

-

zevrubná analýza směrnic zasahujících na jednotlivých krajích do oblasti implementace e-Gov,
analýza dosavadních školení zaměstnanců jednotlivých krajských úřadů (díle též „KÚ“) v souvislosti
s implementací e-Gov,
analýza stavu procesního řízení na jednotlivých KÚ a souvisejících směrnic,

2.4.2 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Materiál se opírá zejména o projekty realizované v krajích (mimo Hl. m. Prahu) v rámci IOP, výzvy č. 8.
Hl. m. Praha není oprávněným příjemcem podpory z IOP, má samostatné operační programy pro čerpání podpory
ze strukturálních fondů (OPPK, OPPA). Z tohoto důvodu je většina uváděných informací nesouměřitelná s ostatními
kraji.
Pro oblast analýzy směrnic můžeme konstatovat, na základě poskytnutých informací, že směrnice pro potřebu
implementace e-Gov již začínají existovat formou interních směrnic. Tento stav je možno vnímat jako pozitivní
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
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Kapitola: Manažerské shrnutí projektu

Předmětem této části plnění je:

trend pro oblast řízení e-Gov. Je zde však stále velký prostor pro zlepšování a to zejména v rozsahu používání
těchto směrnic a ve využití mezinárodních standardů nebo best practises pro potřeby těchto směrnic.
Následující graf zobrazuje procento úřadů, které již směrnice na nějaké úrovni využívají.

Existence směrnic
Má směrnice

50%

Nemá směrnice

50%

Kapitola: Manažerské shrnutí projektu

Pro prosazování myšlenek e-Gov a Smart Administration je důležité i nezbytné nastavit transparentní pravidla a
minimalizovat tak možnosti lidské chyby a výpadků znalostí a zkušeností např. z důvodů fluktuace pracovníků.
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Pro oblast analýzy školení v souvislosti s implementací e-Gov můžeme konstatovat, na základě poskytnutých
informací, že proběhlo množství školení pracovníků k problematikám, které jsou nové nebo u nichž došlo
k významným změnám.
Jako zásadní pozitivní trend lze vnímat podíl e-learningového způsobu vzdělávání na vzdělávání v dané oblasti.
Toto je znázorněno na následujícím grafu.

Způsoby vzdělávání
18%

e-learning
Ostatní způsoby

82%

Oblast vzdělávání se na jednotlivých úřadech liší v počtu proškolených pracovníků, počtu školicích hodin na
pracovníka tak i v počtu školených oblastí. Tyto rozdíly chápeme tak, že jednotlivé úřady se zaměřují na naplňování
aktuálních potřeb a navazují na již existující znalosti a dovednosti svých pracovníků.

Pro oblast procesního řízení na jednotlivých krajských úřadech jsme nuceni konstatovat, na základě poskytnutých
informací, že tato problematika je na startu svého řešení. Informace k této problematice nebyly poskytnuty.
Z tohoto důvodu byla provedena obecná analýza vrchových procesů a tato analýza je formou výčtu a rozdělení na
hlavní, provozní a podpůrné uvedena v příslušné části tohoto dokumentu.

2.5

ZPRÁVA - ČÁST 5

Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 3, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno b) a d) zadávací
dokumentace.
Předmětem této části plnění je:
SWOT analýzy současné úrovně implementace e-GOV na jednotlivých krajích a současně souhrnná SWOT
analýza za všechny kraje jako celek

2.5.2 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
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Kapitola: Manažerské shrnutí projektu

2.5.1 ZADÁNÍ

Tato část dokumentu se zabývá SWOT analýzami spojenými s implementací e-GOV projektů na úrovni jednotlivých
krajů. V závěrečné kapitole je potom popsána SWOT analýza integrující klíčové silné a slabé stránky a klíčové
příležitosti a hrozby, které jsou „globálního charakteru“ a tedy spojující všechny krajské úřady.
SWOT analýza byla realizována shromážděním SWOT faktorů z podkladových dokumentů a zkušeností
zpracovatele z krajských úřadů. Pro celkové shrnutí a zpracování SWOT analýzy za všechny kraje se budeme
pohybovat v globálním pohledu. Samotná aplikace závěrů na konkrétní krajské úřady vyžaduje další a podstatně
hlubší analýzu v rámci každého kraje.

Všechny kraje

• Postavení informačního managementu je
stabilní
• Existuje množství zkušeností z řešení
typových projektů
• Výrazně pokročil rozvoj datových forem
• V každém kraji existuje něco specifického –
dobrého
• Pokrytí nadregionálními páteřními sítěmi je
stále kvalitnější
• Funguje kooperace, sdílení dobrých věcí
• Vysoká absorpční kapacita pro ICT projekty
• Nepopiratelnost a nezvratnost přínosů a
potřeby ICT
Klíčové příležitosti
• Spolupráce organizací VS na řízení ICT v ČR a
regionech
• Využití podílu státu na rozvoji a financování
ICT
• Financování EU
• Modernizace a nové směry legislativy
• Využití mezinárodní spolupráce a partnerství
• Směřování ke znalostní společnosti
• Maximalizace synergických efektů

2.6

Klíčové slabé stránky
• Problematická aktivizace zdrojů v regionech využití datových fondů
• Přetrvává rozpor státní správy a veřejné
správy
• Vztah management krajů a IT management
• Nedostatečná funkčnost doposud
využívaných aplikací
• Nedostatečná integrace doposud využívaných
aplikací
• Páteřní infrastruktura buď chybí nebo je
nevyužita – nejsou služby
• Poslední míle není plošně realizována
• Nejsou dostatečně popsány potřeby
komunikace

Klíčové hrozby
• Destabilizace projektů po volbách
• Rozpad spolupráce krajů - konkurence místo
spolupráce
• Rozpor mezi samosprávou a státní správou
• Legislativa zpomalila řešení podstatných
otázek v souvislosti s ICT
• Nevyvážené hodnocení role ICT
• Vznik nových bariér ve společnosti - Digital
divide
• Rychlost vývoje ICT

ZPRÁVA - ČÁST 6
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Kapitola: Manažerské shrnutí projektu

Klíčové silné stránky
• Základní funkce - rychlý rozvoj a podpora ICT

2.6.1 ZADÁNÍ
Tato část zprávy obsahuje plnění dle bodu 3, Rozsah plnění předmětu smlouvy bod 1) písmeno j) zadávací
dokumentace.
Předmětem této části plnění je:
doporučení dalšího postupu směrem k nastavení možných společných opatření s ohledem na výsledky
analýzy.

2.6.2 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Tato část shrnuje a rekapituluje výsledky analýzy a k jednotlivým částem navrhuje doporučení dalšího postupu pro
nastavení možných společných opatření.
Účelem tohoto projektu byl zejména sběr dat pro další, navazující, projekty. Pro první tento projekt již probíhá
veřejná soutěž, pro další projekt je uveřejněno předběžné oznámení.
Z těchto důvodů v rámci doporučení jsou realizována pouze stručná doporučení, která ukazují základní směry pro
strategickou vizi, nikoliv jednotlivá opatření.

Kapitola: Manažerské shrnutí projektu

Tato stručná doporučení jsou uvedena v příslušné části zprávy a z tohoto důvodu nejsou znovu uváděna zde,
v manažerském shrnutí.
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