
 
 
 

 

CÍL A HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU  
 

„Zajišt ění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ 

 (projekt IOP výzva č.09) 
 
 
Základní předpoklady: 
 

- S ohledem na požadavky státu na přenos výkonu státní správy na města a s tím 
souvisejícími prvky eGovernmentu bude nutné poskytovat specifické ICT služby, které 
budou vyžadovat aktuální vybavení, vysokou míru zabezpečení a efektivní přístup 
k dokumentům (digitalizace dokumentů, přístup do KIVS atp.) 
 

- Tyto investice město Přerov doposud nerealizovalo ze svého rozpočtu a tato příležitost, 
kdy město získá dotaci ve výši 85% představující cca 81 mil Kč nákladů zpět, je unikátní 
a nebude se již nikdy opakovat 

 
- Město Přerov uspělo v konkurenci dalších statutárních měst (žádost podaly téměř 

všechny v ČR a uspělo pouze 10 z nich a kvalita zpracování projektu byla ohodnocena 
přidělením dotace v plné výši bez krácení). 
 

- Město se touto investicí připraví na výkon eGovernmentu, který bude vyžadován a 
velkou část nákladů dostane zaplacenou formou dotace nazpět. 
 

- Zefektivní se procesy, dojde k urychlení komunikace s úřady, úspory nákladů na jednotný 
provoz datové, hlasové sítě (nejen městských budov, ale i zřizovaných organizací, škol 
atd.). 

 
 
Hlavní cíl 
 
Hlavním cílem předkládaného projektu je nastavení systému využívání moderních ICT řešení 
při výkonu územní veřejné správy statutárním městem Přerov. Tohoto bude dosaženo 
prostřednictvím elektronizace služeb veřejné správy za účelem rychlejšího a efektivnějšího 
poskytování veřejných služeb občanům a zjednodušení komunikace občan-úřad.  
 
 
 
Při zpracování studie proveditelnosti a samotného projektu bylo vybráno celkem 8 oblastí 
z 9 možných, na které byla připravována komplexní studie proveditelnosti. Jedná se o 
následující dílčí aktivity projektu: 
 
Klíčová aktivita 1 – Metropolitní síť v Přerově 
Klíčová aktivita 2 – Portál veřejné správy 
Klíčová aktivita 4 – Centrum ICT služeb 
Klíčová aktivita 5 – Portál občana (CzechPoint@home) 



 
 
 

 

Klíčová aktivita 6 – Datový sklad 
Klíčová aktivita 7 – Manažerský informační systém 
Klíčová aktivita 8 – Digitalizace archivů (Document management) 
Klíčová aktivita 9 – Integrace agendových systémů  
 
 
Stručný přehled možných aktivit realizovaných v rámci dané podkapitoly projektu: 
 
1 - Komunikační infrastruktura region ů a měst a konektivita – řešení komunikační 
infrastruktury. Vytvoření vlastní metropolitní sítě na sítích stávajících poskytovatelů. Jedná se 
o vybudování (odkup, výstavba formou zafouknutí mikrotrubiček) optické metropolitní kabelové 
sítě pro využití městskými budovami a jimi zřizovanými institucemi. Toto je povinná součást 
projektu, kdy všechny další aktivity musí běžet na zabezpečeném vnitřním okruhu města – 
z důvodu poskytování citlivých informací občanům, při komunikaci mezi úředníky, z důvodu 
napojení na centrální infrastrukturu státních registrů atp. 
 
 
2 - Portály subjektů územní veřejné správy – jejich vybudování, oboustranné propojení 
s portálem veřejné správy. Výstavba a rozvoj komplexního portálu města - poskytování 
informací občanům, e-podatelna, e-deska, výstražné systémy krizového řízení, extranet, intranet, 
redakční a publikační systém, informace o dopravní situaci - kamerové systémy aj. Podpora 
vnitřní integrace úřadu (např. rozšíření dalších funkcionalit vnitřní integrace úřadu zaměřených 
na podporu interních procesů úřadu nebo rozšíření stávajících funkcionalit na další útvary a 
odbory).  
V rámci aktivity bude vytvořen Portál úředníka – neveřejný portál pro potřeby úřadu včetně 
zřizovaných organizací. Portál úředníka bude zahrnovat jednak moderní rozhraní pro efektivní 
řízení toku vybraných procesů uvnitř úřadu a navenek směrem k organizacím zřizovaným 
městem (tzv. Office desk) a dále rozhraní pro centralizaci a integraci vybraných aplikačních 
služeb města a jím zřizovaných organizací s cílem efektivního sdílení vybraných datových zdrojů 
(např. Jednotný portál majetku města využívaný jak odbory Magistrátu tak organizacemi 
zřízovanými městem). 
 
 
4 - Centrum ICT služeb. Řešení služeb eGovernmentu si vynucuje rozšíření technologických 
kapacit pro provoz a zpracování dat na úrovni ORP, tj. repliky klíčových dat základních registrů 
a dalších aplikací. Předpokládá se zde umístění služeb a datových úložišť pro potřebu 
vzdáleného provozu spisových služeb měst a obcí, provoz regionálního GIS, datových skladů 
manažerských dat, eLearningových a redakčních systémů. Vybudovat záložní serverovnu v jiné 
lokalitě (např. Smetanova), kde by probíhal monitoring serverové infrastruktury. Zároveň by se 
předcházelo neočekávaným situacím a výpadkům, data by byla bezpečně archivována na 
záložních zdrojích atd.   
 
 
5 - CzechPoint@home (portál občana). Navazuje na projekt CzechPOINT a je systémem 
podporujícím elektronickou komunikaci veřejnosti s veřejnou správou na lokální – místní úrovni. 
Jeho součástí jsou zpracované životní situace s návazností na elektronické formuláře, rezervační 
systém pro schůzky na příslušném úřadě, správa identit resp. provázanost s datovými schránkami 



 
 
 

 

a možnost zjištění stavu podání. Propojen na základní registry a integrace s funkcemi 
CzechPOINT.  
 
V rámci aktivity bude vytvořen Portál Občana pro komunikaci občana s úřadem 

o Identita občana, vazba na IDM a systém základních registrů 
o Elektronické formuláře pro řešení životních situací zahrnující znalostní DB, často 

zodpovídáné dotazy, wizardy pro jednoduší navigaci 
o Přímá komunikace s občanem prostřednictvím širokého spektra komunikačních 

kanalů (email, telefon, instant messaging, VOIP, sdílení plochy, apod.) 
o Datová, procesní a aplikační integrace s portálem úředníka 
o Přehled veškeré komunikace občana s Úřadem včetně historie 
o Průběžná informace o stavu řešení 
o Hormadná komunikace s vybranými skupinami obyvatelstva s vazbou na 

identifikaci v systému základních registrů 
o Podpora elektronického podpisu a integrace s datovými schránkami 
o a další možné funčnosti 

 
 
6 - Datový sklad. Zpřístupnění relevantních dat na úrovni subjektu VS, integrace dat z různých 
zdrojů, zvýšení využitelnosti, výtěžnosti, zkvalitnění rozhodovacích procesů. Datový sklad 
(umožňující data mining a data warehousing) zavádí metody uspořádání velkých objemů dat tak, 
aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se následnou analýzou.   
 
V rámci aktivity bude řešena především: 

• Datová integrace mezi portály (občana, úředníka) a zdrojovými agendovými IS 
• Příprava na procesní integraci mezi zřizovanými portály a systémy základních registrů 

(ROB, RUIAN, RPP, ROS) 
• Vytvoření jednotné datové základny pro podporu efektivního řízení oblasti reprodukce 

majetku města sdílené s jeho příspěvkovými organizacemi 
 
 
7 - Manažerský informační systém. Vytváření manažerských výstupů nad strukturami 
datového skladu. Systém nabízí informace v potřebných úrovních agregace a realizaci 
simulačních a modelovacích úloh a rovněž podporu prostřednictvím zobrazení geoinformací a 
prostorového zobrazení modelovaných skutečností, je orientován na prostorové analýzy, či 
zobrazení prostřednictvím kartodiagramů a kartogramů. Umožňuje uživatelskou tvorbu výstupů 
nad definovanými strukturami dat. Zavádí také nové nástroje pro hledání závislostí mezi daty.  
 
V rámci aktivity může být vytvořen: 

• Manažerský informační systém, který zajistí relevantní vstupy (analytické rozbory) pro 
kontrolní a manažerské výstupy a správu klíčových oblastí (rozpočetnictví, manažerské 
řízení v oblasti reprodukce majetku města a jeho příspěvkových organizací, projektové 
řízení v oblasti investic, controlling). 

• Kontrolní výstupy v oblasti výkonu správy vyplývající z nasazení portálu občana a 
portálu úředníka (počty podání, efektivita jednotlivých odborů, dodržování zákonných 
lhůt, atd.)  

 



 
 
 

 

 
8 - Digitalizace archivů a problematika „document management“. Umožňuje garantované 
uložení, ochranu a zpřístupnění dokumentů z oblasti archivních knižních fondů, nebo 
významných dokumentů svým obsahem či původem z kulturní, politické, náboženské či jiné 
oblasti, kterým hrozí nebezpečí fyzického poškození či rozpadu v důsledku jejich častého 
používání formou digitalizace.  
 
 
V rámci aktivity bude cílem: 

- Nákup digitalizační techniky (s ohledem na nutnost od roku 2012 konvertovat všechny 
podání na elektronické verze, je vhodné vytvořit malé digitalizační pracoviště 
vybavené potřebnou technikou) 

- Druhou aktivitou je zpřístupnění archivních dokumentů (např. historické) formou 
nákupu služeb digitalizace (větší rozsah, proto je nevhodné digitalizovat vlastními 
zdroji). 

 
9 - Integrace agendových systémů. „Kultivace“ vnitřních agendových systémů samospráv, 
které budou po zavedení eGovernment ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči 
základním registrům, zejména RPP. Integrace agend vytvoří předpoklad efektivního pořizování 
aktualizačních dat zejména pro registr práv a povinností, zajistí transparentnost výkonu veřejné 
správy vůči veřejnosti a v důsledku umožní zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu vazbou 
na katalog služeb a činností. 
 
V rámci aktivity může být řešena.: 

• Integrace agend se systémem zajišťujícím správu identit  
• Konsolidace majetkových agend do jednotného úcelého řešení, které bude garantovat 

všech procesy nad majetkem města a jeho příspěvkových organizací: 
� Účetní, daňový, investiční, technicko-provozní, majetkoprávní aj. 

• Navazuje na procesy započaté ve výzvě IOP č. 06 
 
 
 
 
Finanční vymezení jednotlivých aktivit dle limitů schváleného projektu. 
 

Aktivita Maximální možné náklady dle rozvrstvení 
dotace 

Metropolitní síť 37 543 000 Kč 

Portál veřejné správy 8 500 000 Kč 

Portál občana (CZECHPoint@Home) 7 735 000 Kč 

Datový sklad 6 555 000 Kč 

Manažerský informační systém 1 520 000 Kč 

Digitalizace/DMS 9 350 000 Kč  



 
 
 

 

ICT Centrum 9 380 000 Kč 

Integrace 14 850 000 Kč 

 
 
Finanční vymezení čerpání prostředků – předpoklad: 
 
Rok 2011   cca 1 mil. Kč (projektová příprava zadávací dokumentace) 
 
Rok 2012  cca 54 mil. Kč (realizační fáze metropolitní sítě, ICT centrum, HW prvky 

digitalizace) 
 
Rok 2013  cca 40 mil. Kč (integrace agend, portály VS, digitalizace-služba, MIS, 

datový sklad) 
 
 
Harmonogram aktivit: 
 

Aktivita Předpokládané plnění v čase 
Metropolitní síť 1Q-3Q 2012 
Portál veřejné správy 4Q 2012 – 2Q 2013 

Portál občana (CZECHPoint@Home) 4Q 2012 – 2Q 2013 

Datový sklad 4Q 2012 

Manažerský informační systém 1Q 2013 

Digitalizace/DMS 2Q 2012 

ICT Centrum 1-3Q 2012 

Integrace 4Q 2012 – 4Q 2013 
 
 
 
Finanční vymezení projektu: 
 

Hardware celkem 35 653 000 Kč 
Software celkem 33 280 000 Kč 
Služby celkem 26 880 000 Kč 
  
Způsobilé výdaje celkem 95 813 000 Kč 
Požadovaná dotace 85% 81 441 050 Kč 
Vlastní financování město 15% 14 371 950 Kč 

 
Provozní náklady budou vycházet z navrhnutého řešení vítězného uchazeče, který vzejde 
z výběrového řízení. Je nutné si uvědomit, že v současné době město již vydává prostředky za 
pronájem datových sítí a doplňkových služeb, prostředky na provoz ICT techniky atp. 
Centralizací a nákupem nové techniky dojde k zefektivnění procesů, na druhou stranu dojde i 



 
 
 

 

k nárůstu obhospodařované HW a SW infrastruktury. Náklady na provoz není možné nyní 
adekvátně určit, budou předmětem kalkulací uchazečů výběrového řízení a město s garancí 
odpovědného hospodáře bude trvat na co nejnižších provozních nákladech. 
 
Předkládané řešení vybudování komunikační infrastruktury a datových sítí pro potřeby veřejné 
správy jasně zjednoduší a především urychlí komunikaci na ose magistrát – příspěvkové 
organizace (PO), snižující potřeby osobní komunikace nebo potýkání se s pomalým datovým 
oběhem na současné síti, realizace vybudování sítě MAN usnadní a zefektivní sdílení potřebných 
informací skrz datovou síť, odpadne problém s poddimenzovanou kapacitou datových úložišť, 
zvýší se zabezpečení oběhu informací, skrze MAN budou moct být úředníci napojeni na KIVS a 
budou moci využívat napojení na Centrální místo služeb (CMS), na základní registry. 
 
Z pohledu úřadu vyjmenované nefinanční benefity jednoznačně znamenají přínos a to jak v 
podobě zrychlení a zkvalitnění výkonu agend, tak v zautomatizování řady činností, 
zmenšení výskytu chybovosti či redundance dat, kdy se všechny tyto aspekty promítají do 
zlepšení vnitřní efektivity úřadu, kvality poskytovaných služeb svým příspěvkovým 
organizacím.  
 
 
V rámci finančních úspor lze kalkulovat především s následujícími přínosy: 
 

• úspora času výkonu agendy na pracovníka úřadu magistrátu města o 15% oproti 
současnému stavu (vychází z předpokládaného počtu podání papírovou a elektronickou 
cestou) 

• jednotný nákup služeb (datové a hlasové služby, služby bezpečnosti – kamerové a 
požární hlásné systémy) pro všechny zapojené subjekty v metropolitní síti 

• úspora za datový provoz využíváním vlastní sítě 
• vyšší kontrola efektivity práce úředníků, automatické kontrolní mechanismy docházky, 

provozu vozidel atp. 
 
 
Mezi hlavní nefinanční přínosy realizace zmíněných aktivit lze jmenovat: 
 

• sjednocení a zprůhlednění evidencí majetku u PO, konsolidace ekonomiky;  
• minimalizace papírových dokumentů a podkladů v oblasti řízení organizační struktury a 

personalistiky jak u úřadu tak u PO při vzájemné komunikaci;  
• snížení chybovosti způsobené lidským faktorem v široké škále agend řešených na ose 

úřad – PO, podpora využívání rychlé a efektivní elektronické vzájemné komunikace;  
• zajištění zpracování jednotného vstupu/výstupu z/do agendových systémů, zrychlení 

výkonu agend.  


