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ABSTRAKT 

Informa�ní systémy jsou v sou�asné dob� stále významn�jší pro efektivn�jší chod každé 

organizace. Mají-li poskytovat kvalitní informace, musí tyto systémy po�izovat, 

vyhodnocovat, p�ípadn� navrhovat inova�ní �ešení. Na základ� tohoto se tato diplomová 

práce zabývá projektem inovace informa�ního systému Ginis na M�stském ú�ad� v B�eclavi. 

V práci je zpracována teoretická �ást, která se zam��uje na ve�ejnou správu a samosprávu a 

využívání informa�ních systém� ve ve�ejné správ�. Praktická �ást se opírá o výsledky 

dotazníkového šet�ení, které prob�hlo na M�stském ú�ad� v B�eclavi. Na jeho základ� byla 

navržena opat�ení, která zefektivní práci se spisovou službou Ginis. 

 

Klí�ová slova: Ginis – spisová služba, ve�ejná správa, informa�ní systémy ve ve�ejné správ�   

 

 

ABSTRACT 

At the present time, the information systems are ever more important for effective running 

of each organization. If the organizations want to supply high-quality information, they have 

to provide these systems, evaluate them, and eventually suggest innovative solutions. 

Therefore this graduation theses is engaged in the project of innovation of Ginis information 

system at the Municipal Office in Breclav. The thesis has theoretical and practical part. The 

theoretical part is focused on the public administration and local government and making 

use of information systems in the public administration. The practical part is based on 

results of questionnaire that was carried out at the Municipal Office in Breclav. There were 

suggested measures to improve the work with Ginis record system. 

 

Keywords: Ginis – record system, public administration, information systems in the public 

administration 
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ÚVOD 

V souvislosti s rozvojem informa�ních technologií se objevují úvahy o jejich 

praktickém využití ve ve�ejné správ� a následném zefektivn�ní služeb pro ob�any. Spoustu 

technologií spat�ilo sv�tlo sv�ta a podílí se na vzniku spole�nosti založené na znalostech. 

Také proces globalizace postavil p�ed ve�ejnou správu a její �innost pot�ebu a nutnost 

p�izp�sobit se dnešnímu tzv. informa�nímu v�ku.  

V 90. letech 20. století dochází k novému informa�nímu reformnímu proudu ve 

správ� ve�ejných v�cí. P�echází se od decentralizované formy k centralizované. Vstupem 

po�íta�ov� orientovaných systém� a informa�ních technologií dochází k p�íznivým reakcím i 

ze strany vrcholového vedení ve�ejnosprávních institucí. Informa�ní modely podporující 

správu ve�ejných v�cí se za�ínají �lenit podle v�cn� p�íslušných kompetencí, pot�eb, 

povinností a požadavk� na kontrolu základních norem právního �ádu, které zam�stnanci 

využívají a pomáhají jim p�i práci. Ti by tak m�li být schopni lépe a efektivn�ji využívat 

pracovní dobu. Práv� proto musí mít kvalitní informa�ní systémy a informace o systémech, 

které jim p�i práci pomohou urychlit vyhledávání, ukládání a skartování informací. 

Cílem této práce je navrhnout pro M�stský ú�ad B�eclav projekt, který pom�že 

p�edevším zam�stnanc�m zkvalitnit práci se sou�asným systémem Ginis, a tak by m�lo dojít  

k zefektivn�ní interní komunikace, zrychlenému vyhledávání a zpracování informací. 

V diplomové práci budou zhodnoceny teoretické poznatky z oblasti státní správy a 

samosprávy. Dále zde budou stanoveny podmínky a požadavky na zavedení informa�ního 

systému pro pot�eby zam�stnanc� ve ve�ejné správ� a samospráv�. Zpracována bude i 

analýza M�stského ú�adu B�eclav, kde východiskem analýzy bude výb�r a popis 

strategického vývoje m�sta. Dalším krokem bude analýza sou�asného stavu využívání 

spisové služby Ginis na M�stském ú�ad� v B�eclavi. Tato analýza bude provedena pomocí 

dotazníkového šet�ení, které bude základem pro navržení nutných opat�ení jak zkvalitnit 

samotnou práci se systémem, ale hlavn� jak zefektivnit pracovní dobu zam�stnance.  

Cílem práce bude navrhnout takový projekt inovace informa�ního systému Ginis, 

který vezme v úvahu veškeré poznatky z analýz a bude schopen efektivn�ji fungovat v již 

zavedených podmínkách M�stského ú�adu B�eclav v souladu s legislativou, která se touto 

problematikou zabývá.  
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I. 

 

TEORETICKÁ �ÁST 
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1 CHARAKTERISTIKA VE�EJNÉ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY  

1.1 Ve�ejná správa 

V sou�asných demokraciích je ve�ejná správa chápána p�edevším jako služba 

ob�an�m a ve�ejnosti. Takové chápání má naprosto zásadní význam pro vymezení všech 

funkcí, forem, princip� a metod �inností ve�ejné správy jako celku, jejích jednotlivých 

orgán� a pracovník�. Na jedné stran� je vývoj právního státu a d�sledné aplikování 

rozvinuté koncepce dodržování lidských práv, na druhé stran� informa�ní revoluce, 

umož	ující v�tší srozumitelnost a p�ístupnost ve�ejné správy pro širokou ve�ejnost. Tím se 

zužuje prostor pro libovolné a nekontrolované rozhodování orgán� ve�ejné správy. 

Na to navazují i sou�asné základní principy ve�ejné správy, kterými jsou 

transparentnost, publicita, povinnost skládat ú�ty, ve�ejná kontrola a další.  

Zajímavým se jeví i samotný výraz správa, který je etymologicky odvozen od téhož základu 

jako výraz právo. Správa se obecn� ozna�uje jako institucionalizovaná kontrolní a 

regulativní �innost.  

Je b�žné, že v demokratických státech dochází k rozd�lení moci nejen horizontáln� 

na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, ale i vertikáln�. Ve�ejná správa je pak 

p�edstavována všemi jednotkami (organizacemi), které mají ve�ejnou moc a d�lí se na státní 

správu a samosprávu [1].  

1.1.1 Vazby ve�ejné správy 

Vazba na stát: formální funkcí státu je funk�ní d�lba mezi legislativou (tvorbou 

zákon�), exekutivou (výkonnou správou) a judikaturou (soudnictví) v procesu poskytování 

ve�ejných služeb. Ty m�že stát poskytovat p�ímo nebo nep�ímo pomocí r�zných orgán�. A 

díky ve�ejné správ� je uplat	ován a chrán�n ve�ejný zájem. 

Vazba na ve�ejnou politiku: se zabývá formováním a prosazováním ve�ejného zájmu 

prost�ednictvím institucí ve�ejného sektoru, kam �adíme ve�ejnou správu. Je vystavena tlaku 

�init odpov�dný výb�r prioritních cíl� a redefinovat v souladu s nimi úkoly a funkce ve�ejné 

správy. 
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Vazba na ve�ejný zájem: zajiš
ování ve�ejných zájm� lze chápat jako sm��ování 

k �ešení konkrétních problém� jednotlivých ob�an� �i celku [1].  

1.1.2 Vymezení a obsah pojmu ve�ejná správa 

Ve funk�ním smyslu se vymezuje jako �innost, která je zam��ena na zabezpe�ení 

ve�ejných úkol� a cíl�. Ve smyslu institucionálním je pak ve�ejná správa chápána jako ur�itá 

soustava institucí prosazujících ve�ejnou moc. Je vytvá�ena soustavou orgán� a vazeb mezi 

nimi, kterou si spole�nost vytvá�í na �ízení sama sebe.  

Z funk�ního (nebo také materiálního) pohledu lze za ve�ejnou správu považovat i 

souhrn všech správních �inností p�edm�tn� souvisejících s vládnutím na úst�ední i místní 

úrovní a s poskytováním ve�ejných služeb [2]. 

1.1.3 Principy fungování ve�ejné správy 

Zde se uplat	uje n�kolik základních princip� ur�ujících d�lbu práce mezi složkami 

svého systému. Na tom, v jakém pom�ru jsou vzájemn� tyto principy uplat	ovány, záleží 

výsledná podoba celého systému. Pro to využíváme princip� centralizace a decentralizace, 

koncentrace a dekoncentrace, monokratický a kolegiální,  princip volební a jmenovací, 

územní, v�cný a funk�ní a v neposlední �ad� i princip subsidiarity [1].  

1.1.4 Organizace a d�lení �eské ve�ejné správy 

Naše spole�nost je tradi�n� založena na tak zvaném spojeném modelu ve�ejné 

správy, kdy orgány územních samosprávných celk� vykonávají sou�asn� jak samosprávu, 

tak státní správu. Obecným základem tohoto modelu je ustanovení �. 105 Ústavy �eské 

republiky, podle n�hož lze orgán�m (územní) samosprávy sv��it výkon státní správy tehdy, 

stanoví-li tak zákon. 

T�žišt� ve�ejné správy leží v zajiš
ování ve�ejných služeb. Dnes se již setkáváme 

s tím, že n�které �innosti vykonávají i samosprávné �i soukromé organizace. Ty bývají 

v n�kterých p�ípadech dotovány z rozpo�tu obcí, a pokud se tak d�je, dozírá nad t�mito 

organizacemi kontrolní orgán.   

Základní organizace ve�ejné správy tvo�í státní správa, územní i zájmová  (profesní) 

samospráva. Pat�í sem i další subjekty, pov��ené výkonem ve�ejné správy, ve�ejnoprávní 
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instituce - jako ve�ejné fondy, ve�ejné nadace, nezávislé instituce, jako je nap�. Rada �R pro 

rozhlasové a televizní vysílání, ale i soukromé osoby, pokud jim byly sv��eny n�které úkoly 

ve�ejné správy [1].  

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. �. 1: Dvouliniový systém ve�ejné správy �R [Vlastní] 

Jak je z�ejmé z obrázku výše, systém ve�ejné správy používaný v �eské republice je 

dvouliniový, p�i�emž je odd�lena státní správa, charakterizovaná �ist� výkonem státní moci 

od samosprávy. Subjekty ve�ejné správy jsou [2]: 

� stát – státní instituce vykonávající správu p�ímo; 

� územní samospráva – ve�ejná správa je vykonávána p�ímo samotnými ob�any a 

nep�ímo jimi volenými p�edstaviteli;  

� jiné subjekty – nap�. profesní komory, vysoké školy, nadace a další.  

1.2 Samospráva  

Samospráva je ve�ejnou správou uskute�	ovanou jinými ve�ejnoprávními subjekty než 

státem, obvykle ve�ejnoprávními korporacemi. Tyto ve�ejnoprávní korporace se vyzna�ují 

vlastním výkonem ve�ejné moci, a to na vlastní odpov�dnost a vlastními prost�edky. 

Samospráva je projevem procesu decentralizace. Uplatn�ní principu decentralizace na 

územní samosprávu umož	uje, aby stát p�enesl rozhodovací pravomoci na orgány místních 

samospráv a kontrolu zabezpe�ování úkol� ve ve�ejné správ� jednotlivými stupni územní 

samosprávy z velké �ásti na ob�any, kte�í v míst� svého bydlišt� využívají samosprávou 

                                             

 Ve�ejná správa 

 

                          Státní správa                                             Samospráva 

                          Úst�ední         P�ímá                                                      Územní 

                          Územní        Nep�ímá                                                   Zájmová 
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poskytovaných ve�ejných služeb. V právní úprav� místní správy lze vysledovat trojí typ 

uplatn�ní obecní samosprávy [1]: 

� systém angloamerický – na úrovni nejnižších územních jednotek je místní správa 

vykonávána výlu�n� jako samospráva; 

� systém francouzský – v obcích jako základních územních jednotkách se odd�len� 

vedle sebe realizuje jednak obecní samospráva, jednak místní státní správa; 

� systém smíšený – na úrovni obcí jako základních územních jednotek se spole�n� 

vykonává jak samospráva, tak také v ur�itém rozsahu místní státní správa. 

V �eské republice se používá smíšený systém místní správy, který je  tvo�en 

decentralizovanými orgány státní správy a územní samosprávy. V tomto systému obec jako 

základní �lánek územní samosprávy vykonává nejen úkony vlastní samosprávy, ale v mezích 

zákona také n�které úkony státní správy, kde dochází k p�enesené p�sobnosti pravomocí na 

jednotlivé obce. Místní úrove	 je pak dopln�na o další, vyšší stupe	, který p�edstavuje 

krajská samospráva. P�edností samosprávy je, že[3]:  

� je vykonávána p�ímo ob�any a nep�ímo prost�ednictvím jimi demokraticky volených 

orgán�; 

� je nejblíže ob�an�m, �ímž umož	uje lépe zjiš
ovat a zabezpe�ovat jejich pot�eby; 

� je pod p�ímou kontrolou ob�an�.  

1.2.1 Pravomoc a p�sobnost samosprávy 

Obce a kraje disponují pravomocí a p�sobností. Pravomocí  se rozumí souhrn 

oprávn�ní, jimiž je instituce vybavena. Právní p�sobností jsou povinnosti, jež jí jsou uloženy 

pro pot�eby pln�ní úkol�. Je to nap�íklad vydávání na�ízení, správních akt�, uzavírání 

ve�ejnoprávních smluv, atd.  

P�sobností se obecn� rozumí právn� vymezený okruh spole�enských vztah�, p�edm�t, 

obsah a rozsah �inností, v nichž instituce ve�ejné správy realizuje svoji pravomoc. 

P�sobnost tedy ur�uje oblast, na kterou má ur�itý subjekt vliv, a je tedy schopen ji 

ovliv	ovat podle své v�le [3]. 
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1.2.2 Zájmová samospráva 

Zájmovou samosprávu v systému ve�ejné správy zastupují zájmové samosprávné 

organizace. U t�chto organizací jde o uskute�	ování funkcí spole�enského významu, 

samostatná �innost svaz�, nezávisle na státní moci  [3].  

Podstatou pln�ní t�chto funkcí je zejména aktivní ú�ast na správ� ve�ejných záležitostí, 

rozhodování o vnit�ních záležitostech korporace a pln�ní úkol� státu na zájmovou 

samosprávu postoupených. Zájmovou samosprávu lze d�lit na ekonomickou, 

sociáln�profesní, spole�enskoduchovní a politickou.  

V sou�asnosti existuje n�kolik profesních komor. Pat�í sem nap�. komora advokát�, 

notá�ská, léka�ská, stomatologická, veterinární, … Úkolem n�kterých sdružení je nejen dát 

prostor profesním zájm�m �len�, ale také rozhodovat o p�ijetí do komory, posuzovat jejich 

odbornou úrove	, dohlížet na dodržování etických princip�, provád�t disciplinární �ízení. 

Do oblasti ve�ejné správy zasahují profesní komory r�znými zp�soby, nap�. vydáváním 

osv�d�ení, dekret�, licencí, atd.  

1.2.3 Územní samospráva 

Základní principy územní samosprávy stanoví ústava a p�íslušné zákony. Od státní 

správy se územní samospráva liší formami výkonu ve�ejné správy. V rámci samosprávy 

využívá prost�edky, které nemají povahu státn� mocenských prost�edk�. Naproti tomu 

v rámci výkonu státní správy využívá donucovacích a sank�ních opat�ení v plném rozsahu. 

Samospráva je provázena zárove	 ur�itou autonomií, která je mimo jiné dána i právem 

vydávat v mezích zákona vlastní právní p�edpisy. Územní samospráva plní úkol p�iblížit 

�ešení úkol� ve�ejného zájmu co nejblíže ob�anovi a umož	uje mu bezprost�edn� se zapojit 

do správy ve�ejných záležitosti. Územní správa vznikla [3]: 

� p�irozen� – jako obec, m�sto – s v�tším �i menším po�tem obyvatel, kte�í sídlí na 

stejném míst�; 

� um�le (z v�le státu) – jako vyšší stupe	 územní samosprávy na regionální úrovni.  
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2 STRUKTURA INFORMA�NÍHO SYSTÉMU VE VE�EJNÉ 

SPRÁV� A SAMOSPRÁV�  

2.1  Vývoj informa�ních systém� 

Od po�átku 90. let v �R vznikla na úrovni centrálních orgán� celá �ada projekt� 

v�novaných informatice. Výsledkem byl r�st informa�ních systém� jednotlivých orgán� 

státní správy. Tyto systémy byly heterogenní, orientované spíše na podporu informatizace 

ú�edních evidencí než na automatizaci proces� ve ve�ejné správ�. Jejich vývoj byl 

nekoordinovaný, informa�ní systémy se budovaly živeln� podle momentálních finan�ních 

možností resort� a �asto bez d�kladn�jší analýzy, což se projevovalo na nevhodné 

architektu�e, ve zpomalení a prodražení výstavby. Právní rámec pro efektivní uplatn�ní 

informa�ních systém� prakticky neexistoval a stávající normy se nedodržovaly. První 

institucí, která m�la za úkol koordinovat budování IS byla Komise vlády �R pro státní 

informa�ní systém (SIS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

Obr. �. 2: Historie budování IS v �R po roce 1989 [Vlastní] 
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Dobrá orientace v problematice aplikace informa�ních technologií ve ve�ejném 

sektoru je pro pracovníky ve ve�ejné správ� �i organizacích ve ve�ejném sektoru nezbytná. 

S rostoucím významem p�ibližování výpo�etní techniky sm�rem k uživatel�m došlo 

v pr�b�hu 80. let k zavedení pojmu „informa�ní systémy“. Bou�livý rozvoj informa�ních 

technologií v poslední dekád� dvacátého století se nevyhnul ani ve�ejné správ�. 

V �eské republice se rozvinuly technologie umož	ující podporu výkonu státní i 

ve�ejné správy prost�ednictvím informa�ních systém�. Rozvinula se samostatná odv�tví 

informa�ních technologií, jako jsou nap�íklad Informa�ní systémy pro m�sta a obce �i 

Geografické informa�ní systémy. Poslední vývoj v oblasti informatizace ve�ejné správy 

souvisí  s budováním tzv. informa�ní spole�nosti a s tím souvisejícím vznikem elektronizace 

ve�ejné správy, mnohdy ozna�ované jako e-government a e-governance [7].   

2.2 Vymezení základních pojm� souvisejících s informa�ním systémem 

Data shromaždujeme, aniž posuzujeme, co pro p�íjemce znamenají. 

Informace získáváme výb�rem z dat obohacených o relevantnost a ú�elovost.  

Znalosti p�edstavují zobecn�né poznání, dochází k využití intuice.  

Informa�ní systém (IS) je množinou dat, interpretovaných jako informace, které 

spolu souvisí p�esn� vymezeným zp�sobem a vytvá�ejí jednotnou soustavu. A�koli je to 

v sou�asné dob� obvyklé, informa�ní systém nemusí nutn� znamenat po�íta�ový program. 

Informa�ní technologie (IT) mají za hlavní úkol poskytovat rychlejší, 

profesionáln�jší a mén� komplikované služby nejširší ve�ejnosti. Jedná se o dlouhodobý a 

náro�ný proces, který zahrnuje nap�. vybavenost jednotlivých orgán� ve�ejné správy 

informa�ními a komunika�ními technologiemi, lokální po�íta�ové sít�, p�ístup k internetu v 

prostorách organizace, webové stránky orgán� ve�ejné správy, atd. 

Státní informa�ní systém (SIS) má za úkol poskytovat komplexní informace pro 

celou ve�ejnou právu, samosprávu a jednotlivá ministerstva.  

Informa�ní systémy ve�ejné správy (ISVS) jsou souborem informa�ních systém�, 

které slouží pro výkon ve�ejné správy. [4] 
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Komise vlády �R pro SIS byla skupina odborník�, kte�í pracovali na technických 

standardech, grafickém systému, územní orientaci IS, na ve�ejných informa�ních službách. 

Komisí bylo p�ijato usnesení �. 208/1991 návrh �ešení IS. 

Ú�ad pro státní informa�ní systém m�l za úkol vybudovat a zkoordinovat jednotné 

propojeními státního informa�ního systému, který by v elektronické podob� shromáždil 

veškerá data pro státní správu a byl p�ístupný pro všechny. 

Ú�ad pro ve�ejné informa�ní systémy byl první orgán, který m�l zákonné 

pravomoci pro tvorbu standard� a p�ípravu zám�r� pro budování ISVS a byla mu dána 

pravomoc ukládat sankce za jejich porušování. 

Rada vlády pro informa�ní systém je odborný poradní orgán vlády bude �ešit 

koncep�ní a koordina�ní otázky rozvoje informa�ní spole�nosti. 

Informa�ní systémy pro m�sta a obce p�inášejí místní správ� a samospráv� lepší 

zp�sob jak optimalizovat kritické zdroje – lidskou práci, software a rozpo�ty, efektivn�ji 

plánovat provozní �innost a ú�inn�ji tak poskytovat služby.  

Geografický informa�ní systém je po�íta�ový systém orientovaný na zpracování 

geografických dat, prezentovaných p�edevším v podob� r�zných map. [13] 

Informa�ní spole�nost je prozatím jen vize do budoucna, kde hlavním základem 

ekonomiky bude sm�na a ob�h informací. Intenzivn�jšímu rozvoji informa�ní spole�nosti 

zatím brání nedostate�ná infrastruktura a nedostatek p�vodních softwar�.  

E-government a e-governance ozna�uje elektronické vládnutí (on –line e-

governance) nebo také elektronickou vládu (on-line e-government). V praxi v�tšinou tyto 

pojmy nejsou podobným zp�sobem významov� rozlišeny, oba pojmy se tedy nevylu�ují, ale 

naopak dopl	ují. [4] 

2.3 Obsah informa�ního systému ve�ejné správy (ISVS) 

Funkcí informa�ního systému ve�ejné správy (ISVS) je tvorba a získávání informací, 

jejich následná komunikace a užití. V užším pojetí je informa�ním systémem takový systém, 

pomocí kterého se získávají, zaznamenávají, zp�ístup	ují a rozši�ují informace z externích 

zdroj�. Informa�ní systém se tak skládá z prvk� vyššího �ádu – subsystému a z prvk� IS 

m�st a obcí – informace nižšího �ádu. Informa�ní systém zahrnuje [7]:  
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� informa�ní základnu; 

� technické a programové prost�edky (technika – výpo�etní, komunika�ní); 

� technologie a procedury (jazyk – lidský jazyk, formální jazyk); 

� ur�itou organizaci (použité pracovní postupy a metody – algoritmy t�íd�ní, 

vyhledávání a p�enosu dat); 

� pracovníky (specialisté – programáto�i a další technicky administrativní personál).  

2.4 Komu je ISVS ur�en 

 

 

Obr. �. 3: Ú�astníci státního informa�ního systému [Vlastní] 
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2.5 Vlastnosti ISVS 

� otev�ené – musí existovat možnost dopl	ování všech komponent� systému od 

r�zných dodavatel�, kte�í upravují systém v reakci na zm�ny p�ímo na míst�;  

� dynamické – budou se vyvíjet v závislosti na zm�nách vn�jšího prost�edí; 

� podp�rné – nejen garance servisu na ur�itou dobu, ale i zabezpe�ení rozvoje 

systém� nap�. komunikace v �eštin� a následná podpora �eského jazyka; 

� komplexní – zabezpe�ují systematicky informacemi n�které složky �ízení a 

organizace ú�adu, v�etn� od�vodn�ní vazeb;  

� kompaktní – mají vytvo�eny vazby horizontální (na stejné rozlišovací úrovni) a 

vertikální (na r�zných rozlišovacích úrovních); 

� standardizované – respektují všechny platné technické a datové p�edpisy, 

informa�ní systém umož	uje vazby na okolní systémy; 

� chrán�né – jak p�ed zneužitím, tak p�ed poškozením techniky a dat (viry).  

2.6 Životní cyklus ISVS 

Životním cyklem informa�ního systému se rozumí celý proces, který za�íná rozhodnutím 

o pot�eb� systému a kon�í u výb�ru dalšího nového systému.  Pro informa�ní systémy 

zavedené v rámci ve�ejné správy v �R je tato struktura dána Standardem ISVS pro 

náležitosti životního cyklu informa�ního systému. 

 Jeho nedílnou sou�ástí je ustálená struktura a jeho podrobná dokumentace. P�i každém 

zavád�ní nového informa�ního systému je d�ležité všechny kroky �ádn� zdokumentovat 

spolu s ozna�ením odpov�dnosti p�íslušných pracovník�. Rozlišujme t�i typy cykl� [8]: 

� vodopádový – každý další krok je podmín�n dokon�ením p�edchozího kroku; 

� fontánový – je povoleno se vracet a provád�t zm�ny; 

� spirálový – založen na principu iterace, postupné vylepšování existujícího IS.  
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Obr. �. 4: Obvyklé kroky v rámci životního cyklu IS [Vlastní] 
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3 TYPICKÉ INFORMA�NÍ SYSTÉMY VE�EJNÉ SPRÁVY A 

SAMOSPRÁVY  

3.1 Legislativa informa�ního systému pro ve�ejnou správu  

Ministerstvo informatiky zajiš
uje rozvoj, výstavbu a metodické �ízení ISVS. 

Prost�ednictvím atestace dlouhodobého �ízení ISVS, atestace zp�sobilosti k realizaci vazeb 

ISVS, prost�ednictvím referen�ního rozhraní a kontrolní �innosti realizuje zp�tnou vazbu na 

metodiky a vyhlášky k zákonu �. 365/2000 Sb. o ISVS, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a 

jejich dodržování v praxi. 

Zákon �eské národní rady �.97/1994 Sb. o archivnictví ukládá státním orgán�m, 

obcím, jiným právnickým osobám a osobám fyzickým povinnost zajiš
ovat odbornou správu 

písemností vzešlých z jejich �innosti, dbát o �ádnou evidenci, o ú�elné a bezpe�né uložení a 

o jejich �ádné vy�azování. 

3.2 Základní registry informa�ního systému ve�ejné správy 

Po letech budování Státního informa�ního systému, který byl vydáván jako jednolitý 

celek, �ízený z jednoho centra a spojený centrálními databázemi, byla nakonec zvolena 

realisti�t�jší koncepce. S tímto pilí�em se spojily již vytvo�ené systémy, a došlo tak 

k omezení vytvá�ení nových struktur. Stejn� tak, pomocí evidence stávajících IS, p�sobících 

ve ve�ejné správ�, se provedla redukce jejich datového obsahu tak, aby, pokud možno, data, 

která jsou ve�ejnou správou na ob�anech požadována, byla žádána jen jednou. 

Projektovým p�ístupem se omezuje vznik duplicit p�i provozování ISVS. Zabezpe�uje 

reálné požadavky na �erpání financí z ve�ejných rozpo�t� v oblasti informa�ní a 

telekomunika�ní technologie (ICT). P�ipravuje technologické podmínky pro efektivn�jší 

výkon ve�ejné moci. V sou�asné dob� nej�ast�jšími registry, podporovanými po�íta�ov� 

orientovanými IS jsou[7]: 

� centrální evidence obyvatel = registr obyvatel; 

� evidence ekonomických subjekt� na daném území; 

� evidence daní a poplatk�; 
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� evidence státní sociální podpory; 

� evidence majetku; 

� evidence územní identifikace. 

3.2.1 Centrální evidence obyvatel = registr obyvatel 

Evidence obyvatel je vedena v informa�ním systému a obsahuje zákonem stanovené 

údaje o státních ob�anech �eské republiky, cizincích s povolením k pobytu na našem území 

a cizincích, kterým byla na území �eské republiky ud�lena mezinárodní ochrana formou 

azylu nebo dopl	kové ochrany.  

Do centrální evidence se uživatelé hlásí p�es svoji sí
 a webovou aplikaci. Používaný 

systém obsahuje ochranné prvky, aby se zabránilo zneužití dat. P�íslušné ministerstvo, s 

nímž má resort vnitra smlouvu o využívání dat z registru, ur�í okruh lidí, kte�í s údaji budou 

v rámci výkonu své práce nakládat. Stanoví pro tyto osoby i míru a rozsah oprávn�ní. 

Správce registru ro�n� eviduje zhruba 30 milion� p�ístup�. Jde však o celkový po�et, 

který zahrnuje i p�ístupy do všech okresních evidencí a vstupy centrálních orgán�. Po�et 

p�ístup� do centrální evidence pak z toho tvo�í asi polovinu. 

3.2.2 Evidence ekonomických subjekt� na daném územní 

Je základním ve�ejným soupisem vztaženým k ekonomickým subjekt�m na území �eské 

republiky. Vedení je ze zákona 89/1995Sb. o státní statistické služb� uloženo na �eském 

statistickém ú�ad�. Ekonomické subjekty, kterými se rozumí právnické a fyzické osoby 

s postavením podnikatele, se zapisují do registru.  V sou�asné dob� vstupují do registru 

data ze t�í zdroj� [13]: 

� živnostenské rejst�íky; 

� informace z obchodních soud�;  

� data p�ímo z �eského statistického ú�adu. 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 24 
 

3.2.3 Evidence daní a poplatk� 

Na základ� platné legislativy musí každý orgán ve�ejné moci, který p�ijímá podání 

podle správního �ádu, ob�anského soudního �ádu, trestního �ádu anebo zákona o správ� 

daní a poplatk�, mít z�ízenu elektronickou podatelnu. Provoz elektronické podatelny se �ídí 

p�esnými pravidly danými vyhláškou �. 495/2004 Sb. Definované postupy jsou obdobou 

p�íjmu klasických podání p�evedených do elektronické podoby. 

Pokud je na ú�ad� využívána k vedení klasické podatelny výpo�etní technika, pak se 

metodiky zpracování obou druh� podání ješt� více p�iblíží [2]. 

Tab. �. 1: Rozdíl mezi klasickou a elektronickou podatelnou [2] 

Klasická podatelna Elektronická podatelna 

1. P�íjem pošty od poštovního doru�ovatele. 1. P�íjem pošty pomocí po�íta�ového programu od 

poštovního serveru. 

2. Ov��ení obálek, zda jsou adresovány ú�adu 

(nap�. nejedná se o reklamní leták). 

2. Ov��ení pošty, zda se jedná o oprávn�ná podání (nap�. 

není to reklamní pošta, neobsahuje škodlivý kód). 

4. Otev�ení obálek a zkontrolování obsahu. 3. Otev�ení elektronické pošty, kontrola �itelnosti v�etn� 

p�íloh. 

3. P�ípadné potvrzení doru�enky podpisem a 

razítkem ú�adu. 

4. Potvrzení p�ijetí elektronicky podepsanou doru�enkou 

za využití kvalifikovaného zam�stnaneckého certifikátu 

pov��ené osoby. 

5. Opat�ení pošty otiskem podacího razítka. 5. Opat�ení zásilky identifikátorem elektronické podatelny. 

6. Zápis pošty do IS spisové služby. 6. Potvrzení p�evedení pošty do vnit�ního IS ú�adu (IS 

spisové služby). 

7. P�edání pošty k vy�ízení pomocí vnit�ního IS. 7. P�edání pošty k vy�ízení pomocí vnit�ního IS. 

3.2.4 Evidence státní sociální podpory 

Integrovaný systém spustilo Ministerstvo práce a sociálních v�cí k 1.�íjnu 1995. 

Poskytuje p�edevším ucelené informace z oblasti zam�stnanosti a státní sociální podpory. 

Plošn� pokrývá celou �R a zabezpe�uje p�iznávání a výplatu dávek. Nabízí také informace 

o možnostech zam�stnání v Evropské unii a evropském hospodá�ském prostoru. Zájemci 

zde naleznou mimo jiné také údaje o sociálním zabezpe�ení ob�an� v sekci �eská správa 

sociálního zabezpe�ení a další informace z resortu práce a sociální politiky [7]. 
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3.2.5 Evidence majetku 

Sí
 katastrálních ú�ad�, která dosud byla jediným poskytovatelem, bude nyní 

významn� dopln�na kvalifika�n� velmi kvalitním partnerem - obecními ú�ady. Naše zem� se 

tak za�azuje mezi státy, které v této oblasti tvo�í v Evrop� informa�ní špi�ku. 

Rychlé uvedení zám�r� novely zákona do života p�ipravuje �eský ú�ad 

zem�m��i�ský a katastrální (�ÚZK) tak, aby služba mohla být poskytována od 1. �ervence 

roku 2007. 

Pro p�edstavu �tená�� je nutno informovat, že uvedená operace p�edstavuje n�které 

úpravy Informa�ního systému katastru nemovitostí (ISKN) a jejich odzkoušení. Pro 

stávající uživatele Dálkového p�ístupu ISKN zm�na nep�inese žádnou významnou zm�nu. 

Pro ty, kte�í se stanou novými uživateli, katastrální ú�ady zajistí pot�ebné zaškolení. 

Ve zvýšení technologické výkonnosti internetových služeb katastru nemovitostí bylo 

v posledním období vykonáno mnoho. Uživatelé by ur�it� v nejbližším období nem�li mít 

žádné výkonnostní problémy. Nezanedbatelným p�ínosem by se m�lo stát i jednodušší 

ovládání programu, který byl rozší�en o n�které nejžádan�jší funkce [13]. 

3.2.6 Evidence územní identifikace 

V rámci p�ipravovaného systému sdílení dat ve ve�ejné správ� a vytvá�ení registr� 

ve�ejné správy se v�tšinou na prvním míst� uvádí pot�eba sjednocení adres. Cílem zákonné 

úpravy bude mimo jiné zajistit, aby všechny orgány ve�ejné správy, mezi sebou vzájemn� 

i ve vztahu k subjekt�m vn� ve�ejné správy, používaly stejné vybrané územní prvky a 

územn�-eviden�ní jednotky a základní údaje o nich (v�. jednotného užívání adres), jež 

pocházejí z jediného referen�ního zdroje – registru územní identifikace, adres a nemovitostí, 

jehož správcem bude �ÚZK. P�edpokládá se, že tento registr komplexn� zahrne evidenci 

územních celk�, jejich územní identifikaci a prostorovou lokalizaci, v�. jejich vzájemných 

vazeb.Ostatn� volání po jednotných podkladech od ve�ejné správy ze strany široké 

ve�ejnosti i podnikatelských subjekt� je obecné a netýká se jen územní identifikace a adres, 

i když práv� podklady pro jednotnou adresaci a její vazby na mapové podklady jsou jedn�mi 

z nejd�ležit�jších a nejvíce využívaných. Lze uvést celou �adu p�ínos� a možností využití 

[7]: 
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� navigace – �idi�� automobil� na p�esnou adresu, v opera�ních st�ediscích, 

zásilkových, obslužných a dopravních firem (logistika), voz� taxislužby a cestovních 

agentur; 

� geokódování – geomarketing, plánování zájmových území pro výstavbu (obchody, 

školy, telefony, ...), zpracování výzkumných projekt�, ekonomické analýzy 

vybraných lokalit (záplavová území, ...), pe�ovatelské služby – evidence ob�an� 

vyžadujících zvláštní služby (d�chodci, invalidé, ...); 

� vyhledávací služby – propojitelnost s mapovými podklady (mapové servery a �ada 

dalších aplikací, ...), realitní kancelá�e, poštovní služby, služby v oblasti 

nemovitostí); 

� portál ve�ejné správy a ve�ejná správa obecn� – informa�ní kiosky dopln�né 

adresá�ovými službami, krizové �ízení a havarijní plánování, bezpe�nost a obrana 

státu, evidence budov, subjekt�; 

� regionální rozvoj – registr památek, služeb a dalších zájmových bod�, obecn� 

cestovní ruch); 

3.3 Informa�ní systémy uzemní samosprávy  

Pojem informa�ní systémy územní samosprávy v sob� zahrnuje dva typy systém� a to 

informa�ní systém kraj� (ten zanikl zárove	 se slou�ením krajských ú�ad� s m�stskými 

ú�ady k 1.1. 2003) a informa�ní systém m�st a obcí (je vysv�tlen v podkapitole 2.2). 

Systémy spl	ují standardy ISVS a všechny další zákonné normy, které se dané problematiky 

týkají.  
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4 VYUŽITÍ INFORMA�NÍCH SYSTÉM� VE VE�EJNÉ SPRÁV� A 

SAMOSPRÁV�  

4.1 Sou�asný stav 

Informa�ní technologie zasahují stále více sfér spole�enského života, p�i�emž se 

ukazuje, že je efektivn�jší a levn�jší kompeten�n� soust�edit formování státní politiky pro 

informa�ní a komunika�ní technologie do jednoho místa s ohledem na to, že informa�ní 

systém se dotýká zejména �ty� klí�ových oblastí [7]: 

� budování ISVS, tedy základny e-governmentu a telekomunika�ní politiky obecn�; 

� oblasti vzd�lávání = po�íta�ová gramotnost;  

� p�ípravy e-legislativy;  

� podpory elektronického obchodu.  

4.2 Zám�ry na po�ízení nebo vytvo�ení nových ISVS 

Sestavíme-li stru�ný úvod k zám�r�m nových IS nebo konstatování, že zatím žádný 

takový zám�r neexistuje. Pro každý zám�r nového IS se uvede popis dle následující vzorové 

kapitoly (vyhl. �. 529/2006 Sb. §2 odst. 1 písm. b) a vyhl. �. 529/2006 Sb. 

§8 odst. 1 písm. a)). Zám�r by m�l obsahovat následující charakteristiky [16]: 

� název IS;  

� d�vod v�etn� odkazu na legislativu, usnesení vlády apod.; 

� stru�ná charakteristika (data, služby, technika); 

� typ (ISVS, provozní IS s vazbami na ISVS, provozní IS bez vazeb); 

� zp�sob realizace: po�ízení/vytvo�ení; 

� charakteristika stávajícího stavu �ešení oblasti, konstatování stavu budování (nap�. 

pobíhá ve�ejná sout�ž) p�ípadn� odkazy na existující dokumentaci (nap�. koncepce 

�ešení apod.);  
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� základní finan�ní a �asové specifikace projektu budování IS;  

� p�ípadné další okolnosti �i poznámky.  

4.3 Operace v informa�ním systému  

Informa�ní systémy ve�ejné správy jsou souborem informa�ních systém�, které slouží 

pro výkon ve�ejné správy. Jsou jimi i informa�ní systémy zajiš
ující �innost podle zvláštních 

zákon�. Nejsou uzav�eným projektem, je to spíše koncepce v�cného obsahu a vazeb 

jednotlivých složek IS a sou�asn� soubor legislativních, technických a organiza�ních 

opat�ení. Cílový stav, kdy dosavadní autonomní informa�ní systémy ve�ejné správy jsou 

provázány do jednotné sít�, vyžaduje n�kolik p�edpoklad�. Nap�íklad data obsahující osobní 

údaje musí být adekvátn� legislativn� i technicky chrán�na proti zneužití.  

Základem každého IS je kvalitní datová základna. Pro využití dat v informa�ních 

systémech je nutné absolvovat soustavu krok�, které p�edstavují jednotlivé práce s daty.  

V rámci t�chto procedur probíhají obvykle tyto operace s daty [7]: 

� sb�r a ukládání dat – je kapacitn� nejnáro�n�jší proces s daty. Data pro IS státní 

správy a samosprávy lze sbírat na t�ech základních úrovních: republikové, regionální 

a místní; 

� uchování a údržba dat – jejich pr�b�žná aktualizace. Ze získaných údaj� je t�eba 

provést výb�r, transformovat je do pot�ebného tvaru a uložit do po�íta�ové 

databáze. Data se obvykle aktualizují s m�sí�ní, �tvrtletní �i ro�ní periodicitou;  

� provozování – což jsou �innosti, kdy všechny základní registry i subsystémy jsou 

nep�etržit� aktualizovány podle zm�n popisovaných objekt�, kdy je zabezpe�en tok 

informací na místa jejich užití a zárove	 systémová transformace do tvaru r�zných 

subsystém� daného IS; 

� dopl	ování dat – nap�íklad rozši�ování databáze o nové typy údaj� �i rozši�ování 

systém� o celé nové databáze;  

� zpracování dat – cílem by m�lo být nejen dát uživateli p�ehled o datech, tedy 

reprodukovat jejich záznam v po�íta�i, ale p�ípadn� i realizovat souhrnná 
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vyhodnocováni informa�ních proces�, vazeb mezi prvky, hodnotit data, vytvá�et 

grafy, atd.; 

� distribuce a využití dat – zpracovaná data se musí dostat k odpov�dným �ídícím 

pracovník�m, aby se na jejich základ� mohlo rozhodovat.  

4.4 Po�izování ISVS 

P�ed tím, než orgán ve�ejné správy po�ídí �i vytvo�í informa�ní systémem ve�ejné 
správy, musí provést n�které p�ípravné kroky [11]: 

 

� definování pot�eby IS, analýza zdroj� pro jeho po�ízení/vytvo�ení, o�ekávaná 

finan�ní náro�nost (v p�ípad� pot�eby též analýza �asové dostupnosti zdroj� apod.);  

� analýza výchozího stavu (též s ohledem na možnost využití služeb nebo zdroj� 

jiných IS téhož správce); 

� stanovení požadovaného cílového stavu informa�ního systému (vyplývají z definice 

pot�eby IS); 

� stanovení požadavk� na kvalitu a bezpe�nost (vyplývají z dlouhodobých cíl� a 

obecných požadavk�); 

� analýza d�sledk�, které po�ízení/vytvo�ení IS m�že vyvolat (nap�. dopad na procesy, 

�innost ú�adu, organiza�ní opat�ení apod.); 

� vytvo�it požadavky na dokumentaci informa�ního systému, požadavky na oprávn�ní 

nezbytná pro provád�ní údržby a zm�n v IS, a to v závislosti na tom, zda hodlá 

údržbu a zm�ny správce IS provád�t vlastními silami; 

� stanovit požadavky na projektové �ízení u dodavatele (nemusí být definovány, �i je 

možno ponechat výb�r metody na dodavateli); doporu�uje se vycházet z obecn� 

uznávaných �eských norem v této oblasti (nap�. �SN ISO/IEC 15288 Systémové 

inženýrství - Procesy životního cyklu systému);  

� stanovení požadavk� na testování informa�ních systém� a podmínky akceptace. 
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4.5 Problémy zavedení IS ve ve�ejné správ� 

Pokud systém vytvá�í externí firma, vznikají problémy s komunikací mezi firmou 

(programátorem) a uživatelem (ú�adem). V�tšinou programátor nezná problematiku ve�ejné 

správy a neví, co by m�l systém obsahovat, naopak uživatel nerozumí programování a 

neumí své požadavky vysv�tlit. Proto je nejvhodn�jším �ešením mít vlastní programátory, 

jako své zam�stnance a specialisty na problematiku IS. T�ch je však málo, hlavn� z d�vod� 

špatných platových podmínek ve ve�ejné správ�, navíc vytvá�ení systém� je zde pomalejší a 

náro�n�jší, hlavn� kv�li špatnému technickému zázemí.  

Dalším faktorem, který siln� ovliv	uje IS, jsou neustále se m�nící p�edpisy a 

neexistence jasné koncepce rozvoje informa�ního systému informa�ní správy. Snad 

nejv�tším problémem je obava lidí z výpo�etní techniky.   

4.6  Zp�sob financování ISVS 

Oblasti financování ISVS je dán vyhl. �. 529/2006 Sb. §2 odst. 1 písm. f). Dále je 

t�eba respektovat povinnosti dané dalšími právními p�edpisy, jako nap�. 

zák. �. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. b) a zák. �. 137/2006 Sb. o ve�ejných zakázkách. 

Orgán ve�ejné správy popisuje zp�sob financování svých informa�ních systém� 

v souladu s pravidly danými obecnými p�edpisy v této oblasti pro daný typ orgánu ve�ejné 

správy. Sou�ástí mohou být též pravidla a povinnosti p�i zadávání ve�ejných zakázek a 

zakázek malého rozsahu na ISVS, jako jsou nap�. povinné požadavky na dodávky v této 

oblasti (nap�. testování IS p�ed jejich akceptací, požadavky na akcepta�ní protokoly, 

požadavky na technickou podporu, p�ípadné požadavky na certifikaci jakosti IS, p�ípadn�  

na certifikaci �ízení jakosti u dodavatele apod.). Financování ISVS se �eší ve t�ech 

oblastech [16]: 

� financování zám�r� na po�ízení nebo vytvo�ení nových ISVS; 

� financování napln�ní dlouhodobých cíl�; 

� financování správy ISVS. 
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4.7 Vazby IS mezi externími subjekty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oboustranná komunika�ní vazba 

Obr. �. 5: Informa�ní vazby ve�ejné správy [Vlastní] 
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4.8 Využití kvalitních IS ve ve�ejné správ� 

� zjednodušují a usnad	ují b�žnou rutinní agendu; 

� snižují redundanci dat; 

� slouží k racionálnímu �ízení územních celk�; 

� vytvá�ejí podklady pro rozhodování orgán� státní správy i samosprávy; 

� kvalitativn� m�ní možnosti informování ve�ejnosti; 

� umož	ují rychlou a efektivní vým�nu informací;  

� jsou zdrojem informací pro nejr�zn�jší analýzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 6: Klasifikace IS ve ve�ejné správ� [Vlastní] 
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cíle kvality, ty transformovat do konkrétních požadavk� na kvalitu a následn� stanovit plán, 

jak má být t�chto cíl�, resp. napln�ní požadavk�, dosaženo. 

Dlouhodobé cíle v oblasti �ízení kvality musí být stanoveny v následujících oblastech: 

� zajišt�ní kvality dat, která jsou v IS zpracovávána;  

� zajišt�ní kvality služeb, které jsou prost�ednictvím IS poskytovány; 

� zajišt�ní kvality technických a programových prost�edk�.  

 

Cíle z oblasti zajišt�ní kvality dat 

Aktuálnost dat – jedním z významných prvk� kvality dat je jejich aktuálnost. 

V závislosti na typu a provedení IS m�že být aktuálnost dat zna�n� r�znorodá. Od systém�, 

kde se zm�ny projevují okamžit�, až po komplexní systémy, kde je nap�. zapot�ebí replikací 

do prezenta�ních �ástí, které mohou mít �asovou prodlevu. D�ležitým prvkem je též zp�sob 

spolupráce ISVS se subsystémy �i jinými spolupracujícími systémy. Zde se aktuálnost dat 

systému stává závislou na dodávaných datech spolupracujících zdroj� a je zna�n� svázána 

s aktuálností zdroj� �i zp�sobem, jímž jsou data ze spolupracujících zdroj� získávána. 

Správnost dat –  m�že být zajiš
ována celou �adou zp�sob�. Po�ínaje pouhou 

vizuální kontrolou, p�es kontrolu zajiš
ovanou administrativn� �i technicky (od jednoduché 

kontroly typu ov��ení modulu u rodného �ísla po složité k�ížové kontroly dat z více zdroj�). 

Integrita dat – zajišt�ní integrity, a tedy konzistentnosti dat by m�lo být provád�no 

co nejvíce na technologické úrovni. Vzhledem k tomu, že integrita je klí�ovým prvkem 

k tomu, aby data byla v�bec použitelná, je vhodné na této úrovni minimalizovat chybu 

lidského faktoru. 

Stanovení odpov�dnosti – významným prvkem zajišt�ní kvality dat je stanovení 

odpov�dnosti. Ta m�že být stanovena na vysoké úrovni, ovšem je vhodné ji delegovat až na 

úrove	 vkládání dat. To s sebou nese �asto též pot�ebu identifikace vkladatele [9]. 
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Cíle z oblasti zajišt�ní kvality služeb 

Dostupnost služeb – prvek velmi svázaný s kvalitou technických prost�edk�. 

Pot�eba dostupnosti ISVS by m�la úm�rn� stoupat s významem ISVS jak pro cílové 

uživatele, tak i pro spolupracující informa�ní systémy. Informa�ní systém musí zajistit, aby 

požadovaná informace byla p�ístupná ve stanoveném míst�, v požadované form� a 

v ur�eném �asovém rozmezí. 

P�ehlednost služeb – pot�eba p�ehlednosti souvisí s vizuálním návrhem rozhraní 

ISVS. Uživatelé by se nem�li "ztrácet", ale naopak by m�li mít jasný p�ehled, ve které �ásti 

rozhraní se nacházejí. 

Srozumitelnost služeb – všechny prvky rozhraní by m�ly být jednozna�né, popisky 

by nem�ly být matoucí. Rozhraní by se m�lo oprostit od používání odborného žargonu a 

naopak se snažit v rozumné mí�e p�iblížit neznalému uživateli. 

P�ístupnost pro handicapované – rozhraní služby by m�lo být p�ístupné i 

handicapovaným uživatel�m. P�i použití webového rozhraní je vhodné využít Best practice - 

Pravidla pro tvorbu p�ístupného webu (http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1588), pro 

jakoukoliv jinou formu je vhodné se tímto dokumentem alespo	 inspirovat. (Od 1. ledna 

2008 bude zmi	ované Best practice nahrazeno vyhláškou k zákonu �. 365/2000 Sb. o 

ISVS.) 

Kompatibilita s b�žn� používanými klientskými prost�edími a standardy – se 

týká nejen rozhraní pro uživatele, ale i pro spolupracující informa�ní systémy. Proto je p�i 

návrhu žádoucí držet se b�žn� používaných standard�. 

Kvalita technických prost�edk� – je p�ímo úm�rná požadované kvalit� služeb (viz 

níže). Je zajiš
ována jak kvalitou samotného technického vybavení, tak ale i prvky 

k odvrácení technických rizik. Za�íná tedy volbou vhodných technických komponent 

systému samotného ISVS, pokra�uje p�es za�ízení schopná omezit rizika výpadku vn�jších 

prvk� (nap�. výpadek energie, výpadek p�ipojení k internetu) a kon�í kompletními failover 

�ešeními, schopnými snížit rizika výpadku samotného za�ízení (disková pole, clustery, 

po�íta�e se znásobenými komponentami pro p�ípad jejich výpadku, apod.). 

Kvalita programových prost�edk� – požadavek kvality programových prost�edk� 

postihuje širokou škálu softwarového vybavení. To lze rozd�lit do n�kolika úrovní [9]: 
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Tab. �. 2: Úrovn� kvalitních programových prost�edk� [9] 
 

Základní vrstva Podp�rná vrstva 

� opera�ní systém, 

�  certifikované ovlada�e,  

� servisní balí�ky �i "záplaty" , 

apod.  

� databázové servery (+ servisní balí�ky �i záplaty), 

�  aplika�ní servery (+ servisní balí�ky �i záplaty),  

� webové servery (+ servisní balí�ky �i záplaty),  

� run-time prost�edí typu Java, .NET (+ servisní 

balí�ky �i záplaty), apod.  

 

 

Požadavky na kvalitu ISVS 

Požadavky na kvalitu obsahují souhrn požadavk�, které jsou konkretizací pon�kud 

obecn�jších cíl� kvality. Požadavky by m�ly být pokud možno m��itelné a m�ly by být 

vázány na cíle kvality, k jejichž napln�ní sm��ují. Požadavky mohou být specifické pro jeden 

IS nebo spole�né pro n�kolik nebo dokonce pro všechny IS daného správce. Sou�ástí 

vyhodnocování IK by m�lo být mj. též vyhodnocování míry a zp�sobu napln�ní stanovených 

požadavk� na kvalitu IS. 

 

Plán �ízení kvality ISVS 

Plán �ízení kvality obsahuje popis �inností, které orgán ve�ejné správy vykonává pro 

napln�ní stanovených cíl� kvality a uplatn�ní konkrétních požadavk� na kvalitu IS. Sou�ástí 

je též p�edpokládaný �asový harmonogram pln�ní cíl� a požadavk� v oblasti kvality. 
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        II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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5 STRATEGICKÁ ANALÝZA M�STA B�ECLAV 

5.1 M�sto B�eclav  

M�sto B�eclav vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 

zákona �.367/1990 Sb. o obcích, v platném zn�ní ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona 

vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpov�dnost z t�chto vztah� vyplývající, 

tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou . 

M�sto B�eclav m�lo necelých t�icet tisíc obyvatel v pr�b�hu celých 90. let, od srpna 

2006 p�išlo o jednu z m�stských �ástí (dnes už obec Ladná) a v sou�asné dob� má okolo 

dvaceti dvou tisíc obyvatel. Nachází se v jižní �ásti Jihomoravského kraje a p�edstavuje 

správní st�edisko okresu B�eclav, který bezprost�edn� sousedí na jihu s Rakouskem a na 

jihovýchod� se Slovenskou republikou, na východ� s okresem Hodonín, na severu 

s okresem Vyškov a Brno venkov, na západ� pak s okresem Znojmo. V rámci okresu je z 

hlediska hierarchie sídel  význam m�sta relativn� velký, na druhé stran� stabilní struktura 

osídlení v sídlech st�ední velikosti v rámci širšího spádového území toto  postavení zmír	uje. 

Vzdálenost m�sta od Prahy je 260 km,  od Brna 60 km, od Hodonína 25 km. Víde	 

leží ve vzdálenosti 75 km, Bratislava ve vzdálenosti 70 km, hranice se Slovenskem 10 km, 

hranice s Rakouskem jsou v t�sném zázemí m�sta. V rámci okresu B�eclav zaujímá m�sto 

polohu v jeho jihovýchodní �ásti. 

M�sto B�eclav leží na �ece Dyji v povodí �eky Moravy, která p�edstavuje historickou 

rozvojovou (dopravní) osu osídlení Moravy, související s výhodnou polohou širšího území 

mezi Baltem a Jadranem. Strategický význam �eky Moravy dokládá její uvažované využití 

pro plavební spojení Labe - Odra - Dunaj.  

P�es B�eclav prochází z historického hlediska významná osa Balt – Balkán, jejíž 

význam roste s plánovaným dopravním propojením Varšavy a Budapešti. V návaznosti na 

potenciál nadregionáln� významných rozvojových os p�isp�la k prosperit� m�sta B�eclavi 

stavba železnice Praha – Brno – B�eclav – K�ty - Bratislava (konec 19. století), která  

p�inesla hospodá�ský rozvoj, zejména v oblasti zpracování zem�d�lských produkt� 

(nap�íklad výroba cukru). Samotné spojení B�eclavi s Brnem p�edstavuje rozvojovou osu 

regionálního významu. Další významné osy dané trasou železnic jsou B�eclav – Hohenau – 

Víde	 a B�eclav – P�erov (2. železni�ní koridor). 
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Z hlediska vývoje vn�jších vztah� m�sta lze zd�raznit jeho historický hospodá�ský 

styk s Rakouskem, (zejména Vídní, se kterou bylo vybudováno železni�ní spojení v roce 

1839). Tyto vztahy byly omezeny uzav�ením hranic po roce 1948, a B�eclavsko se tak 

dostalo do periferní polohy. To, spolu se zem�d�lským charakterem celé oblasti jižní 

Moravy, m�sto z dlouhodobého hlediska znevýhodnilo. Vývoj po roce 1989 a vznik 

samostatné �R znamenal pro B�eclav na jedné stran� otev�ení p�ístupu na území Dolního 

Rakouska, na druhé stran� jisté posílení periferní polohy na hranici se Slovenskem v rámci 

�R.  

M�sto B�eclav p�ísluší k území, jehož rozvoj je nad rámec b�žných rozvojových 

program� v �R podporován z program� PHARE CBC a CREDO, jejichž hlavním efektem 

je posílení p�eshrani�ních vazeb jak s Rakouskem, tak se Slovenskou republikou. 

Euroregion p�edstavuje b�žný institucionální nástroj pro �ízení program� p�eshrani�ní 

spolupráce. Dosud byly �leny Slovenská republika, Rakousko, Polsko a �eská republika. 

M�sto B�eclav je prost�ednictvím svých zástupc� �lenem Výboru pro spolupráci s Dolním 

Rakouskem.  

Okolí m�sta B�eclavi je nížinné s úrodnými p�dami, s dostate�nými zásobami 

povrchových a podzemních vod. To vše p�edur�uje celou oblast pro intenzivní zem�d�lskou 

�innost. Relativn� vysoká hladina podzemních vod a pom�rn� rozsáhlé chrán�né krajinné 

oblasti p�edstavují bariéru pro další územní rozvoj m�sta [20]. 

Tab. �. 3: Po�et zam�stnanc� na M�Ú v B�eclavi k 31. b�eznu 2007 [Vlastní] 

Odbor Po�et zam�stnanc� 
Ekonomický odbor 13 
M�stská policie 8 
Obecní živnostenský ú�ad 13 
Odbor kancelá�e tajemníka 19 
Odbor majetkový 7 
Odbor regionálního rozvoje 16 
Odbor sociálních v�cí 26 
Odbor spr. v�cí a dopravy 32 
Odbor šk., kult., ml. a sportu 8 
Odbor vnit�ních v�cí 21 
Odbor životního prost�edí 12 
Odd�lení interního auditu 1 
Stavební ú�ad 12 
Vedení m�sta a sekretariát 9 
Celkem  197 
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Obr. �. 7: Organiza�ní struktura M�stského ú�adu B�eclav se zd�razn�ním  

             Odboru vnit�ních v�cí [Vlastní] 
 

5.2 Analýza SWOT M�sta B�eclav  

5.2.1 Ekonomický rozvoj a pracovní p�íležitosti 

Pracovní skupina pro ekonomický rozvoj a pracovní p�íležitosti �ešila otázky 

spojené s podnikáním, zam�stnaností a vytvá�ením nových pracovních míst. V sou�asné 

situaci ve m�st� p�evládají spíše slabé stránky. Vysoká nezam�stnanost, nízké pr�m�rné 

mzdy, finan�ní slabost místních podnik� ve srovnání s konkurencí velkých firem, relativn� 

vysoká zam�stnanost v zem�d�lství a špatné podmínky pro firmy podnikající ve službách – 

to vše p�ispívá k problém�m místních ekonomik a má mj. za následek nízkou da	ovou 

výt�žnost, a tudíž mén� prost�edk� na nezbytnou infrastrukturu. M�sto a celý mikroregion 

se na druhou stranu mohou pochlubit i �adou p�edností, k nimž pat�í zejména výborná 

dopravní dostupnost po dálnici i železnici, tradice v �ad� pr�myslových obor� a z toho 

vycházející dostupná kvalitní pracovní síla a již uskute�n�né zahrani�ní 

investice.Samostatnou kapitolou v oblasti p�íležitostí je potenciál cestovního ruchu, který by 

v budoucnu m�l nahradit zejména pracovní místa ubývající v zem�d�lství. Na celkové 

ekonomické situaci mikroregionu se nepochybn� zásadn� podílí i jeho geografická poloha 
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na hranici t�í stát� a v t�žišti trojúhelníku, tvo�eného t�emi metropolemi (Brno, Víde	, 

Bratislava). 

Silné stránky 

� poloha mezi Brnem, Vídní, Bratislavou; 

� poloha na dálnici, na železni�ním koridoru, železni�ní uzel B�eclav; 

� pro p�ípadného investora dostupná, konkurenceschopná kvalitní pracovní síla; 

� již uskute�n�né zahrani�ní investice (OTIS, Moraviapress); 

� p�íprava pozemk� pro podnikání; 

� dostatek hrani�ních p�echod� v blízkém okolí; 

� potenciál cestovního ruchu – Lednicko – valtický areál (památka UNESCO), lužní lesy, 

cyklostezky, vinné stezky, památky (v okolí m�sta), ZOO Hodonín, zachovaný a 

turisticky využívaný folklór;  

� doprava mezi B�eclaví a Hodonínem; 

� stabilní po�et nových živnostenských oprávn�ní; 

� nerostné zdroje v regionu. 

Slabé stránky 

� vysoká nezam�stnanost, nízké pr�m�rné mzdy, vysoké ceny spot�ebního zboží, a proto 

slabá kupní síla, nízká da	ová výt�žnost; 

� chybí velká úsp�šná firma (snad OTIS, Moraviapress), místní podniky jsou kapitálov� 

slabé a mén� konkurenceschopné; 

� chyb�jící obchvat m�sta, tranzit p�es m�sto (ale jsou v územní plán ve vyhovující 

variant�); 

� chybí zázemí pro turisty, penziony, propagace, chybí zkušenosti a vzájemné propojení, 

d�sledkem je málo využívaný turistický potenciál; 

� slabý sektor výrobních služeb; 

� malá podpora místních firem ze strany (ve�ejných) investor�; 
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� nedostatek p�ipravených rozvojových ploch; 

� slabá motivace k hledání práce a rekvalifikaci u v�tšiny nezam�stnaných; 

� špatná spolupráce místních firem, malé zapojení do investic v míst�; 

� zástavní b�emeno a ekologické zát�že na starých objektech pro podnikání, 

nevyužitelnost; 

� omezení rozvoje B�eclavi p�írodními limity (CHKO), nedostatek volných ploch k 

rozvoji; 

� rozt�íšt�ná držba ploch, obtížné výkupy (spekulativní o�ekávání soukromých vlastník�); 

� místní komunikace ve špatném stavu,.nedostatek financí na opravy; 

� chybí spojení na sever – Zlín, Ostrava. 

P�íležitosti 

� rozvoj cestovního ruchu a láze	ství (v�etn� termálního koupališt�); 

� p�íchod silného zahrani�ního investora do výrobní oblasti;  

� p�enos kompetencí ze státu na kraj (doprava, školství, zdravotnictví); 

� blízkost trhu Rakouska, Slovenska, p�ilákání dodavatelských firem pro podniky ve 

Vídni, Bratislav�; 

� rozvoj služeb zam��ených na blízkost hranice (restaurace, spedice, sm�nárny); 

� strukturální fondy EU, PHARE CBC; 

� plochy ve starých pr�myslových areálech; 

� spolupráce se sousedními obcemi, zm�na územního plánu tak, aby identifikoval nové 

rozvojové plochy; 

� nákupní cesty obyvatel ze Slovenska a Rakouska; 

� rozvoj pr�myslu v návaznosti na místní surovinové a p�írodní zdroje. 

Ohrožení 

� domn�lá korupce p�i získávání státních zakázek, diskriminující zadávání projekt�, malá 

šance malých firem; 
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� konkurence silných zahrani�ních i �eských (brn�nských) firem –zejména ve stavebnictví; 

� ekonomická situace na Slovensku – vysoká nezam�stnanost, pokles vývozu; 

� obtížné získávání financí pro malé a st�ední podniky od bank; 

� území mezi Hodonínem a B�eclaví zna�n� zablokované pro rozvoj - ochranná pásma, 

kvalitní zem�d�lská p�da – nejvyšší bonita (nepoužitelné pro výrobu), železni�ní 

koridor, geologické podmínky; 

� ekonomická nevyužitelnost železnice pro nákladní dopravu; 

� nízká da	ová výt�žnost cestovního ruchu; 

� prostituce na hrani�ních p�echodech (spíše s Rakouskem) – poškození image; 

� reforma ve�ejné správy, neznámý vliv da	ové reformy; 

� šedá ekonomika, podnikání vietnamského obyvatelstva; 

� korupce, vztah finan�ního ú�adu a celník� ke kontrolám vietnamských obchodník�, 

neschopnost a nechu
 státu kontrolovat a regulovat tyto aktivity [21]. 

5.3 Analýza lidského zdroje 

Pracovní skupina pro lidské zdroje diskutovala o aspektech rozvoje lidských zdroj� v 

oblasti. Tato debata strukturovala kritickou oblast do t�í podoblastí – bydlení, pracovní síla 

a kvalita života.  

Struktura bytového fondu je ve m�st� B�eclav dostate�ná. Bydlení je ale nedostupné, 

nové byty jsou drahé, p�i�emž sou�asná nabídka možností financování startovacího bydlení 

je nevyhovující.  

B�eclavská pracovní síla je dána  vývojem hospodá�ství m�sta v minulosti. 

Spole�ným rysem pracovník� v oblasti je však jejich kvalita daná pracovitostí, invencí, 

kreativitou a pracovní morálkou, utuženou p�i intenzivní práci v zam�stnání i zem�d�lské 

�innosti na soukromých pozemcích. Tyto charakteristiky místní pracovní síly spole�n� s 

geografickou polohou na pomezí t�í st�edoevropských zemí jsou jist� konkuren�ní výhodou, 

která umožní m�stu lépe p�sobit na vn�jší investory, aby realizovali své investice práv� zde. 

Vysoké pracovní zatížení místních obyvatel má samoz�ejm� za následek také vyšší 
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opot�ebení pracovní síly a nižší agresivita ve spojení s rozjezdem soukromého podnikání 

snižuje potenciál tvorby pracovních míst v tomto, jinde dynamicky se rozvíjejícím, sektoru.  

Dalším aspektem oblasti lidských zdroj� je kvalita života místního obyvatelstva a 

možnosti, které jim m�sto a jeho okolí nabízejí pro trávení volného �asu, rekreaci a jiné 

mimoprofesní vyžití. Až na ojedin�lé lokální problémy je kvalita života, kterou nabízí m�sto 

svým ob�an�m, na vysoké úrovni. P�íležitostí mohou být spole�né programy zlepšení 

využití volného �asu mládeže, rozvíjení identity m�sta v duchu místních tradic, folklóru a 

hodnot. 

Silné stránky 

� m�sto má výhodnou geografickou polohu na rozhraní t�í st�edoevropských zemí; 

� vysoká kvalita pracovní síly  - pracovní morálka pramenící z více zam�stnání;    

            pracovitosti, zainteresovanosti, kreativity a invence místních obyvatel; 

� adaptabilita a flexibilita místní pracovní síly (schopnost a ochota p�ijmout firemní  

            kulturu zahrani�ních firem – viz. Philips Morris); 

� pozitivní image jižní Moravy v rámci �R; 

� úrodný kraj, bohatý na p�írodní zdroje, nejvyšší pr�m�rná teplota v �R; 

� p�átelská povaha lidí, pohostinnost, tradice, historie, identita s krajem, silný folklór; 

� dostate�ná kapacita, vyhovující zam��ení a interoperabilita st�edního školství;  

� obecn� dostatek byt� v B�eclavi; 

� neexistence xenofobie v��i ostatním národ�m, tolerance, pomoc b�ženc�m. 

Slabé stránky 

� nedostatek financování pro po�ízení vlastního bydlení; 

� nižší sebev�domí a míra podnikatelské „agresivity“ místních obyvatel brání startu  

            podnikání; 

� nedostate�né využití volného �asu mládeže; 

� neexistuje funk�ní, propojený a koordinovaný informa�ní systém volno�asových   
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           aktivit; 

� existuje komunikace mezi územní plán, není však jednotný propojený komunika�ní   

            systém fungující v reálném �ase; 

� nedostatek dostupného bydlení pro mladé, sociálního bydlení, holobyty; 

� neexistující trh s byty - lidem nevadí držet dva byty a omezovat p�ístup k bydlení  

            ostatním; 

�  „mrtvá“ centra po skon�ení pracovní doby; 

� výskyt sociáln�-patologických jev� na sídlištích; 

� chybí �istota, uklizenost m�sta, zájem obyvatel o okolí.  

P�íležitosti 

� potenciál, invence a kreativita místních lidí; 

� sdílení funkcí m�sta v oblasti kvality života;  

� pro místní i budoucí podniky jsou zde p�íležitosti dalšího rozvoje p�eshrani�ního  

styku se Slovenskem, které nabízí nižší mzdovou úrove	 a kvalitativn� odlišnou 

pracovní sílu; 

� realizace projekt� na zapojení rodiny do volno�asových aktivit; 

� vytvo�ení politiky v��i vysídlování nep�izp�sobivých ob�an� mimo m�sto  – (nap�.  

            do kasáren, úprava objektu kravína); 

� p�íležitost rozvoje charitativních organizací v souvislosti s b�ženeckým táborem; 

� p�íležitost rozvíjení folklóru a tradic, intenzivn�jší využití v cestovním ruchu; 

� B�eclav – možnost rozvoje objektu cukrovaru. 

Ohrožení 

� státní bytová politika není koncep�ní;  

� pokra�ování nedostatku pracovních p�íležitostí i pro lidi ochotné dojížd�t za prací – 

hrozba vysídlování obyvatelstva; 
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� administrativn� technická bariéra rozvoje drobného podnikání v podob� legislativy a 

ú�ední praxe p�edstavuje hrozbu z hlediska nerealizovaných podnikatelských zám�r� 

s dopadem na zam�stnanost, kupní sílu, kapacitu pokrýt sekundární požadavky 

nových investor� místními výrobky apod.; 

� legislativa týkající se azylu b�ženc�m je nutí opustit b�ženecká úto�išt� do dvou 

m�síc� – obavy místních obyvatel o bezpe�nost; 

� postupný p�esun obyvatelstva z venkova do m�sta – ztráta identity, vztahu 

k folklóru a tradicím. 

5.4 Ak�ní plány  

 Komise pro strategický rozvoj m�sta B�eclav se ve dvou pracovních skupinách sešla 

nejprve na sch�zce ke SWOT analýze a dále postupovala sm�rem od obecného ke 

konkrétnímu, od dlouhodobých ke krátkodobým cíl�m.  

 Z diskuse nad silnými a slabými stránkami, p�íležitostmi a hrozbami vyplynuly n�které 

obecné sm�ry pro formulaci strategického plánu. Základní vizí, kterou byla komise vedena 

p�i tvorb� ak�ních plán�, se po diskusích a ujasn�ní role a postavení tohoto plánu stala 

formulace:„Posílit ekonomický potenciál i kvalitu života v oblasti odstran�ním vnit�ní 

konkurence a rozší�ením postupu m�sta B�eclavi v klí�ových oblastech rozvoje, jako jsou 

lidské zdroje, doprava a infrastruktura, nemovitosti pro podnikání a další.“ [20] 

5.4.1 Kritická oblast - ekonomický rozvoj a pracovní p�íležitosti  

 Problematika pracovních p�íležitostí a ekonomického rozvoje, kterou je možno spole�n� 

�ešit  ve m�st�, zahrnuje v první �ad� kvalitní marketing a snahu o p�ilákání nových p�ímých 

investic. Jakkoli je p�íprava zainvestovaných pr�myslových ploch a nemovitostí pro 

podnikání individuální záležitostí m�sta, spolupráce v nabídce a oslovení investor� má 

smysl. Z pohledu z vn�jšku (zahrani�ní investo�i) totiž p�edstavuje B�eclav zajímavou 

destinaci a velkou šanci pro umíst�ní nové investice. 

 Dalším tématem je cestovní ruch, pro který má m�sto výhodný dopl	ující potenciál. 

Poslední zám�r sm��uje do problematiky dopravy, kde m�sto �eší problémy – kvalitní 

napojení na severovýchod Moravy, lepší dostupnost hrani�ních p�echod�, vymíst�ní 

tranzitní dopravy z center, parkování apod. 
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 Prvotním p�edpokladem pro ekonomický rozvoj B�eclavi je vlastnictví nebo alespo	 

kontrola využití pozemk� a objekt� vhodných pro výrobu a služby a jejich nabídka a 

prezentace všem potenciálním zájemc�m. M�sto pot�ebuje v územním i strategickém plánu 

ozna�it oblasti rozvoje a zajistit zde základní infrastrukturu. Vzhledem k cenám a struktu�e 

vlastnictví pozemk� v plánovaných rozvojových oblastech je prioritou pro m�sto využití 

existujících areál�, které budou jejich vlastníci nabízet k prodeji �i pronájmu, p�ed p�ípravou 

nových pr�myslových zón. Teprve pokud m�že m�sto nabídnout kvalitní pracovní sílu a 

zainvestované pozemky, má šanci úsp�šn� vstoupit do boje o investory. Zám�ry: 

� využít potenciálu mikroregionu pro zvýšení zam�stnanosti ve službách, zejména 

v cestovním ruchu, a k tomu ú�elu vytvá�et pozitivní obraz B�eclavi tak, aby celý region 

byl chápán jako p�átelský a p�íjemný, do kterého se všichni rádi vracejí; 

� p�ipravit pln� zainvestované plochy pro pr�myslovou výrobu a služby, vytvo�it kom-

plexní aktivní pobídkový systém pro získávání investor�, vytvá�ejících pracovní místa; 

� rychlým silným spojením dopravn� propojit Rakousko a B�eclav.  

5.4.2 Kritická oblast - lidské zdroje 

 Otázka lidských zdroj� je klí�ovou pro v�tšinu program� (ekonomického) rozvoje. 

V�tšina aktivit v této oblasti, které se objevují ve strategiích m�sta a regionu, má však 

místní charakter a jsou �ešeny jednotlivými radnicemi výlu�n� na jejich územích. Proto se 

v tomto plánu celý jeden zám�r zabývá otázkou informovanosti m�sta a jeho okolí. Další 

zám�ry pak spíše otvírají možnosti a stanoví rámec pro p�ípadné hledání partner� na 

projekty. Zám�ry: 

� trvale zlepšovat vzájemnou informovanost o aktivitách a p�íležitostech pro obyvatele 

m�sta; 

�  trvale zvyšovat kvalifikaci a dovednosti pracovní síly a podporovat podnikatelského  

ducha a podnikavost místních obyvatel; 

� m�sto bude vytvá�et prostor k aktivitám, které zkvalit	ují život obyvatel, v�etn� ú�asti 

na v�cech ve�ejných, a zvyšovat možnosti aktivního trávení volného �asu obyvatel [21].                 
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6 INFORMA�NÍ SYSTÉM GINIS 

6.1 GORDIC spol. s r.o. 

GORDIC spol. s r.o. je softwarová firma, specializovaná na tvorbu a dodávky 

flexibilního softwaru a poskytování komplexní podpory jeho uživatel�m v oblasti státní 

správy, samosprávy a bankovnictví. Vysoká užitná hodnota produkt� a služeb je zajišt�na 

silným analytickým, metodickým a technologickým zázemím. Dominantní postavení na trhu 

podporuje obchodní a servisní �inností distribu�ní sí
 250-ti autorizovaných odborník� 

v celé �R. Firma provádí dodávky komplexního �ešení informa�ních systém�, v jejichž 

rámci provádí následující �innosti:  

� systémová integrace;  

� vývoj program� na zakázku;  

� zpracování studií, analýz a projekt�. 

    

Komplexní podpora provozu, ur�ená k bezproblémovému užívaní softwaru je 

souborem služeb zajiš
ujících podporu aplika�ní, technickou a metodickou jako jsou 

instalace, uživatelská a metodická školení, hot-line, asistence u fází zpracování a poradenská 

�innost k metodikám a právním úpravám jednotlivých agend. K t�mto základním službám 

jsou poskytovány další tzv. expertní služby, nap�.:  

� aplika�ní integrace;  

� komplexní metodická podpora ve všech �ešených oblastech (ekonomické agendy, 

spisová služba) v�etn� sestavení a zdokumentování jednotlivých metodik 

a operogram�;  

� podpora auditu ú�etnictví.  

 

Vývoj programových produkt� Gordic je dlouhodob� orientován na spln�ní požadavk� 

zákona �. 365/2000 Sb. o informa�ních systémech ve�ejné správy a standard� ISVS. Spln�ní 

t�chto požadavk� je sledováno a realizováno ve všech fázích životního cyklu informa�ního 

systému, zejména ve fázích návrhu, vývoje, ov��ování, validace, implementace, verifikace 

a zm�n IS. Programové produkty jsou p�edm�tem testování shody s vydanými standardy 
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ISVS, které provádí registrované atesta�ní st�edisko ATS Relsie. Jakost proces� je zajišt�na 

zavedeným a certifikovaným systémem QMS podle normy ISO 9001:2001.  

Informa�ní systémy a služby firmy Gordic využívá v oblasti státní správy 

a samosprávy více než 5300 organizací. Spole�nost Gordic spolupracuje s vybranými 

partnery i v oblasti obchodu a je Best 2001 I-platforem Oracle Partner a Oracle Certified 

Partner [19]. 

6.2 Informa�ní systém Ginis 

 Informa�ní systém Ginis  je ur�en pro velké a st�ední instituce. Veškeré agendy systému 

Ginis pracují pod jednou databází, a proto je zde plná provázanost ekonomických agend. 

Ekonomická písemnost, vstupující do systému Ginis, je ozna�ena jedine�ným Prvotním 

identifikátorem dokladu (PID), pomocí kterého lze písemnost kdykoliv vyhledat a zjistit její 

ob�h v organizaci. Systém Ginis disponuje �adou nadstandardních funkcí, které nejsou 

integrovány do programového vybavení WIN&DOS, mezi které pat�í: provázanost 

po�ízených dat s prvotními doklady, možnost definice interních postup�, zpracování 

prvotních doklad�, sledování doby života a archivace prvotních doklad�. S prvotními 

doklady pracuje systém v následujícím rozsahu: p�id�lení PID (identifikace prvotních 

doklad�), evidence prvotního dokladu, záznamy o konkrétních vlastnících dokladu, 

o operacích s dokladem provád�ných p�íslušným vlastníkem (v�etn� historie zm�n), 

stanovení povinného ob�hu pro daný doklad, po�ízení ekonomického profilu základ� 

daného dokladu, záznamy o skute�nostech schválení, vy�ízení, likvidace atp. daného 

dokladu, archivace dokladu, skartace dokladu, nebo jeho p�edání do archivu. 

 Systém Ginis spl	uje za dalších p�edpoklad� t�ídu bezpe�nosti C2. Jedná se tedy 

o systém, pro který je charakteristická velká d�v�ryhodnost. D�v�ryhodností se rozumí 

souhrn vlastností programového vybavení, které zaru�ují správnost funkcí a zejména 

povinných výstup�. D�v�ryhodnost sledujeme zejména v t�chto t�ech základních 

parametrech: správnost výstup�, správnost pracovních postup� a bezpe�nost. Základem 

bezpe�nosti je prevence vzniku chyb. Systém je vybaven kontrolními mechanismy, 

sledujícími správnost po�ízených doklad�, a kontrolami logických vazeb po�ízených dat. 

Každá písemnost je navíc evidována pomocí Prvotního identifikátoru dokladu, lze tedy 

kdykoliv zjistit, co s ní bylo provedeno a kým. Systém provádí zálohování dat na centrální 
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úrovni za využití služeb sí
ového opera�ní systému. Dále systém Ginis zabra	uje zneužití 

systému prost�ednictvím celé �ady vestav�ných funkcí, nap�. dávku bance nelze bez 

p�edepsaných náležitostí vygenerovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. �. 8: Informa�ního systému Ginis [19] 

 Programové vybavení umož	uje také �áste�nou automatizaci po�izování dat 

prost�ednictvím p�edkontací, automatizovaný styk s bankou, automatické zpracování 

výstup�. V systému Ginis je navíc umožn�no automatické p�edávání dat mezi jednotlivými 

agendami a automatické párování výpis� z banky s p�íslušejícími prvotními doklady. 

6.3 Základní moduly systému Spisové služby GINIS SSL 

Ob�h jednotlivých dokument� mezi moduly SSL je závislý na vykonávaném procesu 

(p�edání k vy�ízení, stornování, vrácení k dopln�ní, p�edání do p�edarchivní pé�e atd.), který 

je �ízen metodikou SSL a interními normami organizace (zejména Spisovým a skarta�ním 

�ádem). Subsystém Spisové služby plní roli evidence veškerých údaj� o dokumentech i 

spisech a jejich pohybu v organizaci.  
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Obr. �. 9: Základní moduly systému Spisové služby GINIS SSL [19] 

6.3.1 Podatelna (POD) 

Modul Podatelna krom� p�íjmu „klasických“ (analogových) podání také kompletn� 

�eší problematiku elektronické podatelny - umož	uje p�íjem podání dokument� v digitální 

podob�, tj. dle vyhlášky 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách a zákona 227/2000Sb. 

o elektronickém podpisu. Dále zajiš
uje vnitroorganiza�ní tok dokument�. Uživateli je k 

dispozici i podpora hromadného návratu dodejek do organizace. 

Dokument vstupující do systému podléhá p�ísné evidenci, a je tedy ozna�en 

jednozna�ným Prvotním identifikátorem (PID). Dokument lze ozna�it fyzickým nalepením 

identifikátoru, nebo pouhým vygenerováním tohoto identifikátoru uvnit� modulu.  

Modul POD – Podatelna je parametricky nastavitelný pro r�zné pracovní postupy v 

r�zných organizacích. Zejména jde o zp�sob p�íjmu zásilek, ší�i eviden�ního profilu 

zadávaného podatelnou atp. �íselník PS� a externích subjekt� lze dopl	ovat u jednotlivých 

uživatel�, nelze v nich však provád�t editaci stávajících údaj� �i mazat položky. �íselníky, 

které nelze u uživatele m�nit ani zadávat, jsou typ dokumentu, zp�sob vy�ízení, spisové 

znaky a struktura.Tyto �íselníky se nastavují v Administraci systému Ginis. 

6.3.2 Univerzální spisový uzel (USU) 

Modul umož	uje podání došlých i vlastních dokument�, kde jako základní 

eviden�ní prvek používá prvotní identifikátor (PID) u dokument� evidovaných v podacím 

deníku a �íslo jednací. Modul dále sleduje profilové i pomocné údaje o dokumentu (v�c, 

odesilatel, klí�ová slova, typ dokumentu, úrove	 p�ístupu...), vytvá�í spis, umož	uje zadání 
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údaj� o stornu, ztrát�, nalezení, zp�sobu vy�ízení, p�erušení a obnov� vy�izování, nabytí 

právní moci, zadání spisových a skarta�ních znak� a skarta�ních lh�t, ukládání  dokument�  

do  operativních  úložných  míst, zadání údaj� o odeslání dokumentu 

mimo organizaci a následné zpracování doru�enek. 

6.3.3 Vedoucí (VED) 

Modul USU je p�ipraven jak v tlusté, tak i v tenké (.NET) technologii. Orientace na 

platformu .NET byla zvolena zejména pro její moderní pojetí její technologie a architektury, 

která umož	uje okamžit� �ešit v�tšinu požadavk� kladených v sou�asnosti na produkty 

GINIS. 

6.3.4 Datová tržišt� (SSL)  

Datová tržišt� Dokument, Spis a SSL jsou manažerskou nástavbou systému 

spisové služby. Využitím technologií datových sklad�, zejména technologií OLAP, jsme 

vytvo�ili uživatelsky p�ív�tivé prost�edí, které umož	uje uživatel�m získat informace ze 

spisové služby formou p�ehledných graf� a tabulek (report�). Uživatel tak disponuje velmi 

silným nástrojem, nap�. ke kontrole, srovnání díl�ích celk� (odd�lení, referent�,…), jako 

nástroj motivace p�i tzv. skórování srovnatelných celk�, jako zdroj informací a p�ehled�, 

zve�ej	ovaných na intranetu nebo internetových stránkách organizace.  

Produkt není vázán pouze na spisovou službu IS Ginis, ale je možné využívat i 

datových základen t�etích stran. Data jsou v datových tržištích pr�b�žn� aktualizována a 

automaticky zobrazována v p�eddefinovaných reportech. Uživatelé mají možnost tvorby 

také vlastních pohled�.  

Pro zobrazení report� lze využit prost�edí internetového prohlíže�e s možností 

exportu zobrazených sestav do formát� PDF, HTML, CSV, ... Reporty lze také 

automaticky zasílat ve zvoleném formátu e-mailem na zvolené adresy v požadovaném 

�asovém okamžiku. Zam��ení report�: 

� struktura dokument� a spis� v organizaci; 

� vztah vy�ízení dokumentu (spisu) k požadovaným termín�m; 

� vazba externích subjekt� (nap�.odesílatele) k dokument�m (spis�m); 

� zachycení množství zpracovávaných dokument� a spis� v �ase na r�zných úrovních. 
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6.3.5 Výpravna (VYP) 

Hlavní funk�nost modulu Výpravna spo�ívá v p�íjmu odesílaných zásilek od 

jednotlivých spisových uzl�, jejich evidenci, následném t�íd�ní a vypravení odesílaných 

zásilek mimo organizaci (poštou, doru�ovací službou, atd.). Uživatel má k dispozici 

obecné p�ehledové a vyhledávací funkce, pomocí kterých lze tém�� libovoln� vytvo�it 

požadovaný p�ehled zásilek �i dokument� podle pot�ebných kritérií. Modul Výpravna 

disponuje tiskovými výstupy, které jsou podle zákona �i jiných norem a vyhlášek povinné a 

jejich tvar nelze m�nit. Mezi tyto výstupy pat�í nap�. Poštovní podací arch. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. �. 10: Tisk poštovního podacího archu [19] 

6.3.6 e-Výpravna  

S ohledem na stále rostoucí pot�ebu komunikace elektronickou poštou, možnost 

využití elektronického podpisu �i zna�ky a zárove	 na nutnost zachování vysokého stupn� 

bezpe�nosti byl systém Ginis rozší�en o možnost odesílat elektronické zprávy z jednoho 

místa organizace, tzv. Elektronické výpravny. Toto místo bude z d�vodu bezpe�nosti 

jediným výstupním bodem pro elektronickou komunikaci z ú�adu sm�rem ven (napojeno na 

internet). Výhody e-Výpravny: 

� bezpe�nost - jediný sty�ný bod s internetem; 

� jedna e-mailová adresa; 

� jediný elektronický podpis. 
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6.3.7 Spisovna (SPI) 

Modul Spisovna umož	uje p�ijímat dokumenty do spisovny, sledovat a 

kontrolovat kapacitu úložných míst, sledovat a evidovat záp�j�ky. Modul dále vytvá�í 

skarta�ní návrhy a skarta�ní protokoly. Takto uložené dokumenty již nevstupují do 

„b�žného života“. K základním eviden�ním údaj�m se p�idávají informace o lokaci (míst� 

uložení) a p�ípadných výp�j�kách. Modul spolupracuje s ostatními moduly subsystému 

Spisové služby, p�edevším s modulem USU. 

6.3.8 Generátor podacích deník� (TPD) 

Modul Generátor podacích deník� umož	uje na�ítat data z databáze, která již 

byla do systému Spisové služby zadána n�kterým z ostatních modul� Spisové služby. 

Sestavy Podacího deníku pro celou organizaci, které modul generuje, jsou pro archivní 

ú�ely legislativn� povinné a jejich tisk je nutno provád�t v pravidelných intervalech. 

6.3.9 Úkoly (UKO) 

Úkoly jsou chápány jako evidované �innosti vyvolané písemným zadáním, s 

termíny spln�ní a s povinností hlásit spln�ní, p�ípadn� i pr�b�h, anebo ohrožení spln�ní 

úkolu. V rámci jednoho úkolu je jeden konkrétní nositel odpov�dný za spln�ní celého zadání 

jednomu konkrétnímu zadavateli. Nositel m�že p�enášet �ást, anebo celé zadání na další 

pracovníky (ale nezbavuje se výše uvedené zodpov�dnosti za spln�ní jemu zadaného úkolu). 

Stává se tak zadavatelem dalších (pod�ízených) úkol�. Každý úkol m�že být navázán na 

zdrojový dokument, evidovaný ve Spisové služb�. 

6.3.10 Usnesení a porady (USN) 

Modul Usnesení umož	uje vytvá�ení a sb�r podklad� pro jednání, p�ípravu 

textace a výrok� k jednotlivým bod�m. Výsledný zápis z jednání v�etn� prezen�ní listiny je 

automaticky evidován ve Spisové služb� a je možné jej publikovat nap�. na portálu 

organizace. 

6.3.11 Webové rozhraní e-podatelny (POE) 

Webové rozhraní POE p�íjemnou uživatelskou formou umož	uje vn�jšímu uživateli 

zaslat své podání v elektronické form� a elektronicky podání podepsat. Takto vzniklá 

e-podání jsou dále �ádn� zpracována modulem POD pln� v souladu se souvisejícími 
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legislativními požadavky a dle zákona o elektronickém podpisu. Vn�jší uživatel získá 

jednozna�nou identifikaci podaného dokumentu i osobní p�ístupový klí�, pomocí kterého 

má možnost se v budoucnu pomocí POE dotazovat na aktuální stav vy�izování svého 

podání. 

6.3.12 Elektronický podpis 

Elektronický podpis je možné využít v SSL jak intern� pro jednozna�nou 

autorizaci dokument� vznikajících uvnit� organizace (nap�. pro jednotlivé verze postupn� 

vznikajícího dokumentu), tak p�edevším pro autorizovanou a p�ípadn� i šifrovanou 

komunikaci s jinými subjekty. 

6.3.13 Skenovací linka 

Skenovací linka je �ešena jako sou�ást integrovaného informa�ního systému 

GINIS. Originální analogové dokumenty je možné ihned po skenování uložit do spisovny. 

Podle velikosti organizace a podle technické a technologické úrovn� vybavení je možné 

tímto zp�sobem zpracovávat bu� všechny analogové dokumenty, nebo jen vybrané, nap�. s 

vyšší o�ekávanou zát�ží na rozkopírovávání a p�edávání. Výhodou tohoto �ešení je snížení 

objemu p�edávaných analogových dokument�, zmenšení množství rozkopírovaných 

dokument�, minimalizace rizika ztráty dokument�, výrazn� vyšší dohledatelnost 

dokument� a možnost provázanosti na plnotextové prohledávání obsahu dokument� [19]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 11: Skenovací linka [19] 
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6.3.14 Frankovací stroje  

Spisová služby Ginis umož	uje prost�ednictvím aplikace Výpravna propojení s 

n�kterými typy moderních frankovacích stroj�. Tím lze automaticky na�ítat z 

frankovacího stroje do systému Ginis údaje o poplatku a váze k jednotlivým zásilkám. 

6.3.15 Integrace MS Office 

Systém Spisové služby Ginis umož	uje nap�. p�ímou tvorbu strukturovaných 

dokument� prost�ednictvím šablon �i automatizovaný p�íjem i odesílání e-mail� ze systému. 

A to vše velice jednoduše pro obsluhu (drag-drop). 

6.4 Podporované datové servery 

Tab. �. 4: Podporované datové servery [19] 
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6.5 Zavedení Ginisu na M�Ú B�eclav 

Na základ� zákon� (které jsou citovány v oddílu 3.1. Legislativa informa�ního systému 

pro ve�ejnou správu), se zastupitelé Okresního ú�adu v B�eclavi rozhodli v roce 1998 

využít systém od spole�nosti Gordic spol. s r.o.  M�sto B�eclav využívá tento produkt od 

spole�nosti DATAB Consult s. r. o., která  je jedním z distributor� firmy Gordic. 
 

Tab. �.  5: Zavedení spisové služby na M�Ú B�eclav [Vlastní] 

Rok         

1998 bývaly Okresní ú�ad v B�eclavi nakupuje licenci jádra Ginisu 
31.12.2002 oficiální zrušení okresních ú�ad�  

1.1.2003 p�enesení pravomocí z okresního na m�stský ú�ad  
2003 probíhá zaškolování správce Ginisu  

duben 2004 prvotní zavedení systému na pokladnu 
�erven 2004 hromadné proškolení zam�stnanc� spole�ností Datab k novému systému Ginis 
srpen 2004 hromadné proškolení zam�stnanc� spole�ností Datab k novému systému Ginis  
srpen 2004 zavedení na celý ú�ad  

leden 2006 
hromadné proškolení zam�stnanc� spole�ností Datab k aktualizacím systému 
Ginis 

6.5.1 Spole�nost DATAB Consult s. r. o. 

 Firma zajiš
uje plné spektrum aplikací jak WinDOS a G3 tak i komplexního 

informa�ního systému Ginis. Zajiš
uje nejen dodávku software, ale i komplexní služby jako 

jsou instalace, asistence, školení i metodická podpora. Firma DATAB Consult s.r.o. je 

distributorem softwarové firmy Gordic spol. s r.o., která se specializuje na tvorbu a 

dodávky flexibilního softwaru a poskytování komplexní podpory jeho uživatel�m v oblasti 

státní správy, samosprávy a bankovnictví.  

 Vysoká užitná hodnota produkt� a služeb je zajišt�na silným analytickým, metodickým a 

technologickým zázemím. Firma provádí dodávky komplexního �ešení informa�ních 

systém�, v jejichž rámci provádí následující �innosti:  

� systémová integrace; 

� vývoj program� na zakázku;  

� zpracování studií, analýz a projekt�. 
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7 METODIKA VÝZKUMU  

Na M�stském ú�ad� v B�eclavi autorka práce pracuje už jeden rok. B�hem tohoto 

období se m�la možnost seznámit se spisovou službou Ginis, kterou p�i své práci využívá. 

Z jejích poznatk� vyplývá, že práv� tento systém, který by m�l sloužit p�edevším pro 

rychlejší a kvalitn�jší práci uživatele, p�íliš zam�stnanc�m ú�adu nepomáhá. Proto byl 

proveden  pr�zkum, který by m�l odhalit, kde jsou hlavní nedostatky v práci se spisovou 

službou. 

Hlavním cílem pr�zkumu bylo zjišt�ní, jak zam�stnanci systém znají a jaké nedostatky 

v n�m nacházejí. Zda systém ovládají komplexn�, nebo jen povrchn� užívají to, s �ím pracují 

denn�. 

Jako metoda shromaž
ování primárních dat byl zvolen dotazník (viz P�íloha I.), 

který byl pro tento ú�el sestaven. Sou�ástí dotazníku byl úvod, kde jsou respondenti 

informování, za jakým ú�elem a pro koho mají dotazník vyplnit a pro� je dotazník sestaven. 

Celé dotazníkové šet�ení prob�hlo zcela anonymn�.  

7.1 Sestavení dotazník�  

 Základním východiskem pro sestavení dotazníku se staly stanovené cíle pr�zkumu. V  

dotazníku  byly  použity  otázky s uzav�eným koncem, s polouzav�eným koncem, s 

možností výb�ru a  nestrukturované otázky s otev�eným koncem. První dv� a poslední �ty�i 

otázky sloužily jako informa�ní, s jejich pomocí se navazoval  kontakt  s  respondentem.   

 Dotazník obsahoval dvacet otázek, které byly zam��eny na znalost spisové služby Ginis a 

�innosti respondenta. Bylo zde i n�kolik kontrolních otázek, které prokazovaly   pravdivost   

odpov�dí  a  skute�nou znalost systému.  

7.2 Výb�r respondent�  

 Šet�ení bylo provedeno na výb�rovém souboru sto dvaceti respondent� tak, aby m�l 

pr�zkum dostate�nou vypovídací schopnost. Z toho bylo použito sto dotazník� k 

vyhodnocení, protože dvacet dotazník� nebylo vypln�no zcela správn�. Respondenty jsme 

rozd�lili do dvou skupin, a to od �ty�iceti let a do �ty�iceti let. Hlavním d�vodem tohoto 

rozd�lní bylo zjistit, jak jednotlivé skupiny k systému p�istupují a s jakými jinými systémy 
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se ve své praxi setkaly. Dotazníky byly shromaž�ovány v �asovém rozp�tí zhruba jednoho 

týdne.   

Tab. �. 6: Celkový p�ehled respondent� [Vlastní] 

ženy 50 Pohlaví 
muži 50 
do 40-ti let 50 V�k 
od 40-ti let 50 
základní 0 
st�edoškolské 65 
vyšší odborné (Dis.) 9 
vysokoškolské (Bc.) 7 
vysokoškolské (Ing., Mgr., MBA) 19 

Vzd�lání 

vysokoškolské (Ph.D., CSc.) 0 
obslužný personál 11 
ú�edník 44 
referent 38 
vedoucí (odd�lení, odboru) 7 

Pracovní za�azení 

jiná 0 
nejkratší doba 2 m�síce 
nejdelší doba 18 let Délka pracovního pom�ru 
nej�ast�jší výskyt 2 roky 

Pr�m�rná délka pracovního vztahu 6, 95 let 
 

7.3 Zp�soby vyhodnocování dotazník� a odpov�dí 

 Pro vyhodnocování byl zvolen prostý aritmetický pr�m�r. Vycházelo se u každé skupiny 

z celkového po�tu respondent�, ten byl d�len po�tem hlas� u jednotlivých odpov�dí. Dále 

byly využity statistické veli�iny modus a medián. Veškeré výsledky byly zpracovány do 

�íselné roviny do jednotlivých  tabulek (viz. P�íloha II.)  a následn� z t�chto dat bylo 

vytvo�eno grafické zpracování, které lépe nazna�ovalo vývoj a stav v�ci.   
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8 ANALÝZA  A VÝSLEDKY VÝZKUMU  

 V této kapitole jsou shrnuty výsledky dotazníkového pr�zkum. Významn�jší výsledky 

jsou podrobn�ji diskutovány a analyzovány. 

 V odpov�di na otázku �íslo dv� (Jak dlouho pracujete se spisovou službou Ginis?) se 

respondenti jednozna�n� shodli, že je to okolo dvou až t�í let.  Z tabulky �. 4 (viz kapitola �. 

6.5.2) lze vid�t, jak dlouho trvalo zavedení systému Ginis na M�Ú B�eclav.  

 Z toho, jak dlouho trvalo, než byl systém vhodn� nainstalován a zam�stnanci proškoleni, 

jednozna�n� vyplynulo, že M�Ú B�eclav nem�l dostate�nou hardwaru a softwaru podporu 

pro zavedení takového systému. Proto celkové oživení systému a samotná práce s ním 

trvala tak dlouho. Vzhledem k tomu, že byly licence v�as zaplaceny, lze usuzovat, že 

prost�edky na tento systém byly neefektivn� investovány. Nejen díky slou�ení okresních a 

m�stských ú�ad� dochází k zbyte�ným pr�tah�m p�i zavád�ní spisové služby. Dlouho trvá, 

než se sladí po�íta�ové vybavení jednotlivých ú�ad�.  

Tab. �. 7: Jaký jiný systém jste b�hem své dosavadní praxe používal(a)? [Vlastní] 

 
 

 Otázkou �íslo t�i (Jaký jiný systém jste b�hem své dosavadní praxe používal(a)?) 

jsem cht�la zjistit, jaké mají respondenti zkušenosti s jinými systémy, které jsou na našem 

trhu. Zajímala m� objektivita p�i hodnocení spisové služby Ginis. Domnívám se, že když 

uživatel m�že znát více spisových služeb nebo jiné systémy na podobné bázi, bylo by pro n�j 

snadn�jší rozpoznat nedostatky, nebo naopak klady systému, se kterým práv� pracuje. Do 

dotazníkového šet�ení jsem zahrnula n�které systémy, se kterými se pracuje na jiných 

ú�adech, a zárove	 jsem respondent�m dala prostor na p�ípadné dopln�ní systému, který 

zná ze své praxe. Z tabulky �. 7 vychází, že u obou skupin je minimální zkušenost 

s podobnými systémy. Což ukazuje, že pro zam�stnance, pokud nevyužívali jiné systémy, je 

    do 40-ti od 40-ti 

Radnice (od spole�nosti VERA) 0 0 
Fenix  (od spole�nosti PVT) 0 0 
Starosta (od spole�nosti Merlin) 0 0 
Urban (od spole�nosti Spin)  0 0 
žádný jiný jsem nepoužíval(a) 48 40 
používal(a) jsem jiný systém a to  2 10 
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spisová služba Ginis zcela neznámým softwaru se kterým se musí déle seznamovat pomocí 

kvalitních školení.  

 U skupiny nad �ty�icet let došlo ke shod� deseti respondent�, kte�í odpov�d�li, že 

využívali i jiné systémy, a to Spisovou knihu. U dvou respondent� do �ty�iceti let došlo 

k využívání systém� hlavn� v soukromém sektoru a nebyly nijak blíže specifikovány.   

Tab. �. 8: Jak dlouho pracujete s po�íta�em? [Vlastní] 

  do 40-ti od 40-ti 

po�et let   9,32 9,4 
mén� než jeden rok  0 0 

  

Na otázku �íslo �ty�i (Jak dlouho pracujete s po�íta�em?) m� zajímala osobní praxe 

respondent� s po�íta�em. Tato otázka nebyla náhodná opírá, se o výsledky z pr�zkumu 

Ministerstva informatiky �R z roku 2005, které zadalo spole�nosti STEM/MARK 

zpracování výzkumu informa�ní gramotnosti v �R, viz. obrázek �. 8, kde byla zkoumaná i 

ve�ejná správa.  

P�edpokládám totiž, že zkušenosti s uživatelským rozhraním, který hardware a software 

nabízí, má velký vliv na další práci s jinými systémy. Nap�íklad využívá-li respondent 

v jiných systémech nápov�dy, bude ji hledat i v novém systému se kterým se setká, apod. 
 

 

Obr. �. 12: Typicky zvolená cílová skupina na základ� profesní p�íslušnosti  [14] 
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   Poznámka: Data jsou �erpána z p�ílohy P II.; tabulka �. 4 

Graf �. 1: Uve�te zp�sob školení pro používání Ginisu? [Vlastní] 

  Poznámka: Data jsou �erpána z p�ílohy P II.; tabulka �. 5 

Graf �. 2:Jak hodnotíte p�inos školení pro Vaši práci se spisovou  

                     službou Ginis? [Vlastní] 
 

Z výše uvedených graf� jednozna�n� vyplynulo, že zam�stnanci byly proškoleni z v�tší 

�asti jednorázov� a školení hodnotí spíše za dostate�né. Školení prob�hla hromadn�  pro 

všechny uživatele a tím je zahltila informacemi. B�žný zam�stnance nestihl v tak v krátkém 

�ase tolik nového vst�ebat (jedno dopoledne). Hlavn� bez osobní zkušenosti (tím myslím, že 

školení probíhají formou p�ednášky, zam�stnanci nemají možnost sed�t u po�íta�e a 

jednotlivé novinky si osobn� vyzkoušet). Domnívám se, že má-li ú�edník kvalitn� a 

60%

0%

21%

19% 0%

periodicky – uve�te interval (nap�. za posledních 6 m�síc�) 

jednorázov� – uve�te kdy naposled 

prost�ednictvím klí�ových uživatel� – uve�te po�et 

jinak – uve�te jak 

nebyl(a) jsem proškolen(a) 

10%

21%

47%

22%

velmi dobré dobré dostate�né nedostate�né 
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efektivn� pracovat, musí být kvalitn� proškolen. Jinak využívá pro svoji práci jen to, co 

nezbytn� pot�ebuje, ale nesnaží se práci si více uleh�it, neví jak. Dalším d�ležitým 

poznatkem je, že školení neprobíhá periodicky, podle toho jak je systém upgradován a jak 

p�icházejí noví uživatelé. 

               Poznámka: Data jsou �erpána z p�ílohy P II.; tabulka �. 6 

Graf �. 3: Jakou �ást pracovní doby pr�m�rn� pracujete se spisovou 

                   službou Ginis? [Vlastní] 

 

 Výsledky z grafu �. 3 jsou zarážející. Zamýšlíme se, pro� dochází k tak malému 

�asovému využití d�ležitého systému, který má zam�stnanc�m uleh�it práci.  

Tab. �. 9: Které moduly p�i své práci využíváte? [Vlastní] 
 

     do 40-ti od 40-ti 

Podatelna (POD) 12 % 40 % 
Univerzální spisový uzel (USU) 100 % 80 % 
Vedoucí (VED) 0 0 
Výpravna (VYP) 8 % 2 % 
Spisovna (SPI) 0 8 % 
Generátor podacích deník� (TPD) 0 0 
Úkoly (UKO) 0 0 
Usnesení a porady (USN) 0 0 
Ekonomické moduly (nap�. ADE, ADK, ADO,….) 30 % 30 % 

 

  

45%

31%

12%

12%

mén� než 25 %    25 % - 50 %            51 % - 75 %                                více než 75 %
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12%
0%0%

12%

8%

72%

webové rozhraní e-podatelny             elektronický podpis

využití skeneru      frankovací stroje          

integrace MS Office  žádnou z uvedených funkcí neznám

 Ze spisové služby Ginis je podle tabulky �. 9 nejvíce využíván modul Univerzální 

spisový uzel, což je evidence veškeré p�ijaté a odeslané korespondence. Vzhledem k tomu, 

že nabízí i jiné moduly, dostáváme k otázce, zda je uživatelé neznají, nebo je pro svojí práci 

nepot�ebují. Odpov�� na tuto otázku bychom získali hloubkovým auditem na jednotlivých 

odborech. Mohl by p�ípadn� vést ke kvalitnímu doškolování.  

 

   Poznámka: Data jsou �erpána z p�ílohy P II.; tabulka �. 7 

Graf �. 4: Které z t�chto funkcí Ginisu znáte? [Vlastní] 

Tab. �. 10: Využívá Ginis napojení na n�které uvedené systémy? [Vlastní] 

     % 

bankovní systém          13 
poštovní systém  18 
zásilkové služby  0 
jednotlivá ministerstva  0 
internet  0 
nevím, jestli má Ginis toto napojení  74 

 

 

 

 Otázkou �íslo dev�t a deset (Které z t�chto funkcí Ginisu znáte? Využívá Ginis 

napojení na n�které uvedené systémy?) jsem cht�la zjistit, jak systém respondenti znají. 

Výsledky potvrzují, že informace získané o systému na školení, které zam�stnanci 

absolvovali, jsou nedostate�né. 
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 Z tohoto pr�zkumu nám jednozna�n� vychází, že pokud respondent neví, že systém 

Ginis je schopen poskytnout všechny funkce z grafu �. 4 (webové rozhraní e-podatelny, 

elektronický podpis, využití skeneru, frankovací stroje, integrace MS Office) a tabulky �. 

10 (bankovní systém, poštovní systém, zásilkové služby, jednotlivá ministerstva, internet), 

tak je ani nevyužívá p�i své práci, a tím je spisová služba Ginis využívána jen velmi 

nedostate�n�. 

  Poznámka: Data jsou �erpána z p�ílohy P II.; tabulka �. 8 

Graf �. 7: Jak hodnotíte rychlost zpracování informací v Ginisu p�i  

                    b�žné �innosti? [Vlastní] 

 Poznámka: Data jsou �erpána z p�ílohy P II.; tabulka �. 8 

Graf �. 8: Jak hodnotíte rychlost zpracování informací v Ginisu p�i  

                    b�žné �innosti? [Vlastní] 

od 40 let
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Jednotlivé skupiny respondent� hodnotí rychlost zpracování informací spíše dob�e. Ale 

skupina do �ty�iceti let by uvítala vyšší rychlost.  

  Poznámka: Data jsou �erpána z p�ílohy P II.; tabulka �. 9 

Graf �. 9: Jak hodnotíte kvalitu a spolehlivost výstupních informací z Ginisu? [Vlastní] 

  Poznámka: Data jsou �erpána z p�ílohy P II.; tabulka �. 9 

Graf �. 10: Jak hodnotíte kvalitu a spolehlivost výstupních informací z Ginisu? [Vlastní] 

  

 Ob� skupiny respondent� k hodnocení dodávaly, že to, co v systému hledají, v p�evážné 

v�tšin� najdou. Avšak lepší kvalitu, spolehlivost a hlavn� provázanost informací by uvítala 

v�tší �ást respondent�.   
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  Poznámka: Data jsou �erpána z p�ílohy P II.; tabulka �. 10 

Graf �. 11: Jak hodnotíte zp�sob práce (orientaci) ve spisové služb� Ginis? [Vlastní] 

  Poznámka: Data jsou �erpána z p�ílohy P II.; tabulka �. 10 

Graf �.12: Jak hodnotíte zp�sob práce (orientaci) ve spisové služb� Ginis? [Vlastní] 

  

 Nadpolovi�ní v�tšina respondent� se v systému špatn� orientuje. Výše zjišt�né 

skute�nosti ukazují, že valná v�tšina respondent� nemá zkušenosti s podobnými systémy a 

nezískala pot�ebné informace ani na školení.  

do 40 let
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            Poznámka: Data jsou �erpána z p�ílohy P II.; tabulka �. 11 

Graf �. 13: Jak hodnotíte kvalitu nápov�dy Ginisu? [Vlastní] 

             Poznámka: Data jsou �erpána z p�ílohy P II.; tabulka �. 12 

Graf �. 14: Jak hodnotíte obsažnost nápov�dy ve spisové služb�? [Vlastní] 

Oba dva grafy ukazují shodné výsledky. Drtivá �ást respondent� nedokáže kvalitu 

ani obsažnost nápov�dy posoudit, protože ji nevyužívají. Ale ti co nápov�du používají, ji 

hodnotí kladn�, což nazna�uje, že je nápov�da tohoto systému zpracována na kvalitní a 

srozumitelné úrovni.  
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Tab. �. 11: Jak posuzujete své pracovní prost�edí p�i práci s po�íta�em? [Vlastní] 
 

  

 Touto otázkou (Jak posuzujete své pracovní prost�edí p�i práci s po�íta�em?) jsem 

cht�la zjistit, jak jsou zam�stnanci spokojeni se svým pracovním prost�edím, které má také 

vliv na pracovní výkon. Polovina je více mén� spokojena se svým pracovním prost�edím a  

druhá, nespokojená polovina, poukazuje na stísn�né pracovní prostory nebo na zastaralé 

vybavení kancelá�í. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   do 40-ti od 40-ti 

velmi dobré 5 5 
dobré 15 25 
dostate�né 22 10 
nedostate�né v �em?  8 10 
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9 NÁVRH PROJEKTU INOVACE INFORMA�NÍHO SYSTÉMU 

GINIS 

9.1 Cíl projektu  

Cílem projektu je vytvo�ení návrhu na kvalitní školení v oblasti informa�ního systému 

Ginis, který bude pro M�Ú B�eclav p�ínosný, dojde-li ke zkvalitn�ní práce zam�stnanc� 

s tímto systémem. 

Projekt bude rozd�len do n�kolika fází. V úvodu bude specifikováno, jaké kroky 

v rámci projektu už prob�hly a jaké další budou následovat. Dále se budeme zabývat 

zdrojem finan�ních prost�edk� a výší rozpo�tu na projekt. Na záv�r projektu bude 

definován �asový harmonogram. Veškeré návrhy budou podrobeny nákladové, rizikové a 

SWOT analýze.   

Základním problémem, který se opírá o výsledky dotazníkového šet�ení z kapitoly 8. 

(Analýza výzkumu), je, že zam�stnanci M�stského ú�adu v B�eclavi spisovou službu 

využívají, ale práci s Ginisem znají jen tak, jak pot�ebují pro svoji  každodenní práci a ne 

více. Neznamená to, že je to špatn�, ale vzhledem k tomu, jak se dá sytém lépe využívat pro 

rychlejší a efektivn�jší práci ú�edníka, je to více než nedostate�né.  

Domnívám se, že zde je chyba hlavn� ve špatném proškolení. Zam�stnanci, jak už bylo 

uvedeno, byli proškoleni celkem t�ikrát, ale vždy s velkým množstvím ú�astník� a bez 

možnosti si jednotlivé kroky prakticky vyzkoušet. A to je základní chyba. Pro každého je 

jednodušší, když si zárove	 s výkladem systém sám vyzkouší, a má osobní zkušenost. V 

pozd�jší praxi už ví, jak na to, a nemusí už dlouze bádat, protože pot�ebné informace 

nalezne rychleji širších souvislostech.  

P�icházím tedy s myšlenkou vytvo�it kvalitní školicí projekt, který bude pro ú�edníky 

mnohem v�tším p�ínosem. Tento projekt je postaven tak, aby m�l co nejv�tší, dlouhodobý a 

kvalitativní p�ínos.  

9.2 Jednotlivé fáze pro realizaci projektu 

� vytvo�ení koncepce projektu; 

� hledání vhodného partnera; 
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� zdroj finan�ních prost�edk�; 

o vytvo�ení nákladové analýzy; 

o vytvo�ení analýzy rizik; 

� vytvo�ení analýzy SWOT; 

� sestavení kvalitní koncepce pro žádost o finan�ní prost�edky ze strukturálních fond� 

EU; 

� podání žádosti o dotaci; 

� samotná realizace projektu. 

9.3 P�ípravná fáze  

Hlavní myšlenkou je vytvo�it multimediální u�ebnu, kde bude nainstalována výuková 

verze Ginis. Zam�stnanci budou po menších skupinkách (p�ibližn� t�icet p�t osob) za 

pomoci lektor� získávat pot�ebné dovednosti v tomto systému. 

Aby tento projekt m�l dlouhodob�jší p�ínos, napadlo nás spolupracovat s místní 

soukromou Vyšší odbornou školou v B�eclavi, která má ve svých osnovách za�azen i obor 

Ve�ejná správa. Zde by bylo naprosto ideální tento systém zavést. Škola by m�la nový 

systém, mohla by jej využít pro studenty, kte�í cht�jí pracovat ve ve�ejném sektoru. A 

vzhledem k tomu, že Ginis je nejrozší�en�jším systémem ve ve�ejné správ�, absolventi by 

m�li ur�itou konkuren�ní východu.  

Ale narazili jsme na problém. Škola nemá nejvhodn�jší prostory pro takovou u�ebnu. 

Proto jsme se rozhodli, že využijeme financování ze strukturálních fond� a zažádáme o 

dotaci. Pokryla by náklady jak na vybudování a za�ízení u�ebny, tak i na proškolení lektor�. 

Myslíme si, že nemá smyslu využívat neustále lektor� od spole�nosti Datab. Je t�eba najít 

schopné lektory p�ímo na vyšší odborné škole. Byli by v ur�itých �asových intervalech 

proškoleni a certifikování touto spole�ností a následn� by své informace poskytovali dál pro 

ú�ely školy a M�Ú B�eclav. Nedocházelo by tak ke zbyte�nému zatížení rozpo�tu financemi 

na projekt. Škola by �erpala pen�žní prost�edky na mzdy pro lektory z dotace. Zárove	 by 

poskytovala tyto prostory na proškolování zam�stnanc� M�Ú, i na jiné systémy, které se ve 

ve�ejné správ� využívají a pot�ebují kvalitn� proškolit uživatele.   
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Na �erpání z fond� EU na programovací období 2007 – 2013 je ješt� dostatek �asu. 

Protože Jihomoravský kraj v Brn�, respektive jeho projektová kancelá�, vydá p�ehled témat, 

na které budou �erpány dotace n�kdy koncem zá�í (což je spíše optimistické datum). 

P�edpokládá se, že žádosti se budou p�ijímat koncem listopadu roku 2007. 

Proto i my máme relativn� dost �asu p�esn� formulovat a promyslet, jak bude projekt 

financován. Zda bude nutné �erpat úv�r, nebo zda se všechno zvládne  z rozpo�etu školy. 

P�edpokládáme tedy, že zde nastín�ná koncepce bude ješt� dopl	ována.  

9.4 �asový harmonogram projektu 

P�i ur�ování �asového plánu všech fází projektu inovace informa�ního systému Ginis 

je brán v úvahu fakt, že se vedení M�stského ú�adu B�eclav rozhodlo rychle neut�šenou 

situaci �ešit a pro zvýšení kvality svých zam�stnanc� pom�že z�ídit kvalitní školící prost�edí. 

Vzhledem k tomu, že má na ú�ad� odborníky na oblast �erpání dotací ze strukturálních 

fond� a také kvalitní informatiky, nebude sestavení projektu �asov� náro�ným úkolem.  

Neuvádím zde zám�rn� p�esný �asový rozvrh, protože nejd�ležit�jší je, aby byl 

projekt kvalitn� p�ipraven a byl na krajské dota�ní agentu�e schválen. Proto do konce zá�í 

musí být vytvo�en obsahov� promyšlený projekt a všechny pot�ebné náležitosti 

konzultovány s vedením m�sta a vedením školy.  

9.5 Vedení projektu a pravomocí 

Zajišt�ní vedení projektu je klí�ové. Hlavní pr�b�h projektu bude zabezpe�en �inností 

projektového managera a jeho realiza�ního týmu. Bude mít za úkol dohodnout smluvní 

podmínky mezi M�stským ú�adem B�eclav a Vyšší odbornou školou v B�eclavi, zajišt�ní 

organiza�ní, technické a finan�ní stránky, veškerou administrativu spojenou s projektem, 

pr�b�žný dohled nad realizací projektu a jeho následnou kontrolu a doú�tování dotace, tak 

aby vše prob�hlo bez problému.  
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9.6 Financování projektu 

K �erpání dotace bychom využili zdroj� EU z opera�ních program� na 

programovací období 2007 – 2013 a p�ímo z Evropského sociálního fondu (ESF). Projekt 

bychom za�adili do tématického opera�ního programu Lidské zdroje a zam�stnanost. 

Globálním cílem tohoto programu je zvýšení zam�stnanosti a my se zam��íme na  prioritní 

osu �. 4  Ve�ejná správa a ve�ejné služby, kde je specifickým cílem Posilování 

institucionální kapacity a efektivnosti ve�ejné správy a ve�ejných služeb.  

Popis opera�ního programu - Lidské zdroje a zam�stnanost  

Vstupem do Evropské unie v roce 2004 získala �eská republika možnost podílet se 

na využívání prost�edk� strukturálních fond� a Fondu soudržnosti. Nejstarším z t�chto 

fond� je Evropský sociální fond (ESF). Jeho hlavním posláním je rozvíjení zam�stnanosti, 

snižování nezam�stnanosti, podpora sociálního za�le	ování osob a rovných p�íležitostí se 

zam��ením na rozvoj trhu práce a lidských zdroj�. ESF pomáhá �lenským zemím EU k 

dosažení plné zam�stnanosti, zvyšování kvality a produktivity práce, pomáhá podporovat 

p�ístup znevýhodn�ných osob na trh práce a snižovat národní, regionální a lokální rozdíly v 

zam�stnanosti. V programovém období 2007–2013 bude ESF také podporovat 

institucionální a administrativní kapacitu, to znamená dobré fungování institucí, ve�ejné 

správy a ve�ejných služeb, které je jedním ze základních prvk� Lisabonské strategie. 

Program uvádí, že jedním z klí�ových nástroj� ke zvyšování kvality regulace je 

hodnocení dopadu regulace, které zahrnuje soustavu metod sm��ujících k systematickému 

hodnocení negativních a pozitivních dopad� navrhovaných �i existujících regulací. Od roku 

2007 bude zavedena povinnost provád�t hodnocení dopad� u všech návrh� zákon� a v 

budoucnosti tato povinnost bude rozší�ena i na podzákonné normy a materiály nelegislativní 

povahy. P�edm�tem hodnocení dopadu je mimo jiné též zjiš�ování administrativní 

zát�že, která z regulace vyplývá. Proto dokument doporu�uje usilovat o to, aby 

administrativní zát�ž byla co nejvíce snížena p�i sou�asném respektování ve�ejného zájmu. 

Dokument Strategie hospodá�ského r�stu (SHR) konstatuje, že kvalita ve�ejné 

služby je mnohdy nedostate�ná, existuje významný prostor pro zvýšení efektivity a 

výkonnosti, chybí v�tší koordinace a
 už z hlediska nákladového �i z hlediska p�ístupu k 

uživatel�m. Vzájemná komunikace státních orgán� je nevyhovující (i kv�li nedostate�né 

koordinaci informa�ních systém�). Výsledkem je zbyte�ný p�enos administrativní zát�že na 
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podnikatele i ob�any. Ve státní správ� také doposud nebyla dostate�n� prosazena a 

využívána koncepce e-governmentu, komunikace s využitím informa�ních technologií chybí 

jak v rámci správy jako takové, tak navenek. 

 

Obsah prioritní osy 4: Ve�ejná správa a ve�ejné služby 

Tato prioritní osa bude napl	ována prost�ednictvím intervencí zam��ených na 

zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti ve�ejné správy a 

ve�ejných služeb, a to bez ohledu na roli podpo�ených subjekt� p�i �erpání prost�edk� ze 

strukturálních fond�. Podpora bude zam��ena jak na modernizaci orgán� úst�ední státní 

správy, tak na modernizaci územní ve�ejné správy. V rámci této prioritní osy bude 

podpo�eno �ízení a rozvoj lidských zdroj� ve ve�ejné správ�, zlepšení kvality regulace, 

snižování administrativní zát�že na úst�ední a územní úrovni, �ízení kvality a výkonnosti, 

strategické �ízení a komunitní plánování a zkvalitn�ní systému vzd�lávání a školení ve 

ve�ejné správ�. Modernizace ve�ejné správy se neobejde bez využití informa�ních a 

komunika�ních technologií (ICT) sm��ujících k vytvá�ení a realizaci projekt� e-

governmentu. Pozornost bude v rámci prioritní osy v�nována rovn�ž realizaci aktivit a 

aplikaci nástroj� zvyšujících kvalitu a dostupnost ve�ejných služeb, participaci ob�an� na 

místním ve�ejném život� a v neposlední �ad� i etickým standard�m ve ve�ejné správ�. Na 

základ� podrobné analýzy budou identifikovány oblasti ve�ejné správy, ve kterých je 

podpora administrativní kapacity nejvíce žádoucí. Podpora t�chto klí�ových oblastí bude 

mít významný dopad na hospodá�ský r�st a zam�stnanost na celém území �eské republiky. 

 

Spolufinancování 

Míra spolufinancování  z opera�ního programu Lidské zdroje a zam�stnanost z 

ESF dosáhne 85 % z celkových ve�ejných výdaj�, zbývajících 15 % prost�edk� bude 

hrazeno z národních ve�ejných zdroj�. Zdrojem národního ve�ejného spolufinancování 

opera�ního programu Lidské zdroje a zam�stnanost bude p�evážn� rozpo�tová kapitola 

Ministerstva práce a sociálních v�cí �R. V p�ípad� prioritní osy Ve�ejná správa p�edpokládá 

zapojení rozpo�tových kapitol jednotlivých v�cn� p�íslušných resort� – tj. Ministerstva 

vnitra, p�ípadn� dalších participujících institucí ve�ejné správy. 
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9.7 Rozpo�et projektu 

Tab. �. 12: Návrh rozpo�tu na projekt inovace 

                                  informa�ního systému Ginis [Vlastní] 

 

Náklady  Výdaje Po�et 
jednotek 

Jednotkové 
náklady (K�) 

Náklady                 
(K�) 

Mzdové náklady 4 30.000,- 120.000,- 
Náklady na výb�rové �ízení 2 10.000,-  20.000,- 
Finan�ní služby (ú�etnictví, bankovní úv�r, …) 0 0 0 
Publicita - informa�ní brožury pro VŠŠ 3.000  15,- 45.000,- R

E
Ž

IJ
N

Í 
N

Á
K

L
A

D
Y

 

Audit  1 50.000,- 50.000,- 
Projektová dokumentace 1 148.000,- 148.000,- 
Po�íta�ové vybavení u�ebny       
     - server 1 101.000,- 101.000,- 
     - PC v�etn� modulu LCD 36 36.000,- 1.296.000,- 
     - LCD 1 12.000,- 12.000,- 
     - základní SW (Office,…) 36 15.800,- 568.800,- 
Základní vybavení u�ebny       
     - datový projektor  2 80.000,- 160.000,- 
     - promítací plátno 240 x 200 cm 1 10.000,- 10.000,- 
     - scanner 10 3.300,- 33.000,- 
     - tabule 1 13.000,- 13.000,- 
     - informa�ní tabule 4 3.000,- 12.000,- 
     - web - kamery 36 1.300,- 46.800,- 
     - tiskárna 2 4.500,- 9.000,- 
     - drobný materiál     15.001,50 
     - st�l 36 3.500,- 126.000,- 
     - židle 36 2.900,- 104.400,- 
     - sluchátka  36 170,- 6.120,- 

IN
V

E
ST

I�
N

Í N
Á

K
L

A
D

Y
 

Stavební náklady     125.000,- 

  Mezisou�et  x x 3.021.121,50 

JI
N

É
 

N
Á

K
L

A
D

Y
 

DPH 19%   511.708,50 

Celkové p�edpokládané náklady      3.532.830,- 
 

Budeme žádat o dotaci ve výši p�edpokládaných náklad� 3.532.830,-. Podle nových 

podmínek, které byly stanoveny na programovací období 2007 – 2013,  je p�edpokládaná 

dotace ze strukturálních fond� ve výši osmdesáti p�ti procent z celkového rozpo�tu a 

zbývajících patnáct procent chceme získat z rozpo�tu m�sta, rozpo�tu školy a ze 

sponzorských dar�.  
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9.8 Nákladová analýza 

Náklady na projekt jsou složeny z díl�ích náklad� režijních, investi�ních náklad� a 

jiných náklad�. V analýze je také nutno zohlednit náklady, které budou vznikat v d�sledku 

údržby a dalšího rozvoje multimediální u�ebny.  

Režijní náklady 

Zahrnují p�evážn� náklady na mzdy lektor� a na odm�nu projektového managera. 

Dále je zde pamatováno na náklady spojené s výb�rovým �ízením na stavební firmu, která 

bude provád�t stavební úpravy. Mezi finan�ní služby budou zahrnuty náklady na nutnou 

administrativu a na možné náklady, bude-li �erpán úv�r na p�edfinacování projektu. Nemalá 

�ástka padne i na audit – kontrolu. Ten bude probíhat v pravidelných intervalech, aby 

nedošlo k zbyte�né ztrát� p�ípadné dotace. 

Investi�ní náklady 

 Budou zahrnovat veškeré náklady spojené s vybudováním a vybavením 

multimediální u�ebny. Ceny veškerého vybavení jsou zatím orienta�ní, ale vychází 

z aktuálních cen na trhu. Jak velká bude �ástka na stavební úpravy, bude up�esn�no po 

výb�rovém �ízení, kdy by m�la být vybrána firma s nezajímav�jší cenovou nabídkou. 

Ostatní náklady 

 Ostatní náklady zatím zahrnují p�edevším 19 % DPH z investi�ních náklad�.  

9.9 Riziková analýza 

Analýza rizik a aplikace nezbytných protiopat�ení pat�í k zásadám proz�etelného 

vedení každého projektu. Hrozící riziko musí být nejprve v�as odhaleno a ohodnoceno.  

Proti rizik�m, jejichž pravd�podobnost je malá se v�tšinou žádná protiopat�ení nep�ijímají, 

pouze se sledují. Naopak proti rizik�m, která mohou bezprost�edn� ohrozit pr�b�h 

projektu, je nezbytn� nutné zavést p�íslušná opat�ení. Proto riziková analýza shrnuje možná 

rizika, která mohou v projektu nastat.  
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Tab. �. 13: Riziková analýza [Vlastní] 

Riziko Výše rizika 
Pravd�podobnost 

 vzniku 
Rizikový faktor 

Neochota pracovník� vysoká vysoká A 

Nedostatek financí vysoká nízká B 

P�ecení schopností 

lektor� 
vysoká nízká B 

Špatná komunikace 

mezi MÚ a VOŠ 
nízká nízká C 

�asové zpožd�ní nízká nízká C 

 

Protiriziková opat�ení 

1) Rizikový faktor A – Neochota zam�stnanc� p�ijmout novou metodiku  

� zajímat se o problémy, které zam�stnanc�m p�ináší stávající stav informa�ního 

systému,  zjiš
ovat, co jim systém p�ináší dobrého; 

� v�as je informovat o novém projektu a o zm�nách, které v d�sledku tohoto projektu 

nastanou; 

� seznámit je s o�ekávanými p�ínosy projektu; 

� zajímat se o jejich názory a p�ipomínky k projektu; 

� konzultovat s pracovníky p�ípadné problémy, které se v pr�b�hu projektu objeví; 

� monitorovat a vyhodnocovat p�ínosy projektu pro pracovníky. 

2) Rizikový faktor B – Nedostatek financí 

� naplánování p�edfinancování projektu; 

� postupné rozložení investic na jednotlivé fáze projektu; 

� vytvo�it možnost posunutí �asového harmonogramu v p�ípad� nedostatku financí; 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 78 
 

� nalézt náhradní zdroje na financování projektu. 

3) Rizikový faktor B – P�ecen�ní schopností lektor� 

� pe�livý výb�r lektor�, kte�í budou vést školení; 

� vytvo�it kvalitní kooperaci mezi spole�ností Datab a lektory; 

� �ešení p�ípadných nejasností bezodkladn�, a to již v pr�b�hu fáze p�ípravy. 

4) Rizikový faktor C – Špatná komunikace mezi M�Ú a VOŠ 

� smluvn� ošet�it využívání multimediální u�ebny na tento projekt i na další projekty; 

� smluvn� ošet�it spolufinancování; 

� smluvn� ošet�it budoucí financování multimediální u�ebny. 

5) Rizikový faktor C – �asové zpožd�ní 

� d�sledné dodržování termínu;  

� sankcionování v p�ípad� nedodržování smluvních dohod.  

9.10 P�ínos projektu  

Samotný projekt je velmi inovativní už v tom, že díky této spolupráci získají ob� 

strany to, co jim chybí. M�stský ú�ad B�eclav nový prostor pro kvalitní školení svých 

zam�stnanc�. Tím odstraníme školení, které pro ú�edníky sice znamenají nový p�ínos 

informací pro práci se systémy a zárove	 je bude mít zažité a získá tak praktické 

dovednosti. Bude mít možnost si jednotlivé kroky vyzkoušet, a p�ípadn� �ešit individuální 

dotazy v malých školicích skupinách.  

Projekt je i pro školu velkou devizou. Získá kvalitní multimediální u�ebnu, kterou 

bude moci využívat. Získá nový p�edm�t do svých osnov a tak lepší p�ipravenost svých 

absolvent� pro praxi. Výhodná je i zkušenost s žádání o dotace z evropských fond� a jejich 

�erpání. Škola naváže dobré vztahy s p�edstaviteli ú�adu, nebo
 se p�i realizaci tohoto 

projektu  stávají partnery.  
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P�inos projektu pro M�stský ú�ad B�eclav  

� p�i práci s Ginisem lepší využití pracovní doby, 

� zkvalitn�ní práce zam�stnanc�,  

� zvýšení produktivity práce, 

� p�ípadné snižování stavu ú�edník�, 

� kvalitní proškolení zam�stnanc� v práci s po�íta�em nejen na problematiku Ginisu, 

� ušet�ení prost�edk� na jednorázová školení, 

� kvalitní zázemí na jiná školení v oblasti SW. 

P�ínos projektu pro Vyšší odbornou školu v B�eclavi  

� nová multimediální u�ebna, 

� rozší�ení u�ebních osnov v oblasti ve�ejné správy, 

� navázání u�ebního programu p�ímo na praxi ve ve�ejné správ�, 

� zvýšení odbornosti lektor� v oblasti informa�ních systém�, 

� zvýšení konkurenceschopnosti školy na trhu,  

� zvýšení konkurenceschopnosti absolvent� školy, 

� ušet�ení náklad� na multimediální u�ebnu.  
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ZÁV�R 

 Cílem diplomové práce bylo vytvo�ení projektu inovace informa�ního systému Ginis 

na M�stském ú�ad� v B�eclavi. 

 Pro lepší pochopení jsem se v teoretické �ásti zabývala významem ve�ejné správy a 

samosprávy. Dále jsem �ešila problematiku informa�ních systém� ve ve�ejné správ� a 

samospráv� a jejich využití v praxi. 

 Praktická �ást je zam��ena na analýzu sou�asného stavu na M�stském ú�ad� v 

B�eclavi a na stru�nou analýzu systému Ginis. Pro podporu projektu inovace informa�ního 

systému Ginis jsem zvolila dotazníkové šet�ení, které prob�hlo na M�stském ú�ad� 

v B�eclavi. Z n�j vyplynulo, že uživatelé spisové služby Ginis tento systém dostate�n� 

kvalitn� pro svoji práci nevyužívají a hlavn� neznají všechny možnosti systému. Pro kvalitní 

zpracování výsledk� bylo dotazováno celkem sto zam�stnanc� ú�adu, kte�í využívají Ginis 

pro svoji práci.  

 O toto dotazníkové šet�ení se opírá celý projekt, který p�ináší novou formu školení 

zam�stnanc� m�stského ú�adu. Projekt jsem rozd�lila do n�kolika fází. V první fázi jsem 

zjiš
ovala, co je hlavním problémem špatného proškolování zam�stnanc�. Výsledkem bylo, 

že pracovníci byli vždy proškolováni ve velkých skupinách, kde si nemohli p�ímo p�i 

výkladu spisovou službu vyzkoušet v praxi. Proto p�icházím s myšlenkou vybudovat kvalitní 

multimediální u�ebnu, která by sloužila pro školení zam�stnanc� p�ímo v reálném prost�edí 

systému. Tato u�ebna by vznikla ve spolupráci s místní soukromou Vyšší odbornou školou 

B�eclav, která má ve svých osnovách za�azen obor Ve�ejná správa. Zde by bylo naprosto 

ideální u�ebnu vybudovat, protože škola by ji mohla využívat pro své absolventy. Jak bylo 

uvedeno, ti by tak získali konkuren�ní výhodu na trhu práce v oblasti ve�ejné správy.  

 V druhé fázi projektu se dostávám k dv�ma zásadním problém�m. Škola nemá 

dostate�n� kvalitní zázemí na vybudování takové multimediální u�ebny a nemá ani 

prost�edky na její vybavení softwarem a následný provoz. Po d�kladném zvážení p�icházím 

s myšlenkou vybudovat u�ebnu za finan�ní podpory evropských strukturálních fond�.  

 Ve t�etí fázi je tedy zohledn�na finan�ní stránka a sestaven rozpo�et. Po zhodnocení 

nákladové a rizikové analýzy se ukazuje, že projekt není nereálný vzhledem k jeho 

prosp�šnosti pro ob� zú�astn�né strany. Po realizaci tohoto projektu získají zam�stnanci 
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ú�adu kvalitní školicí centrum na jakékoli softwaru, které se ve ve�ejné správ� využívají, a 

ušet�í m�stu peníze na teoretická školení, která �eší praktickou stránku práce na ú�ad�. 

Vyšší odborná škola v B�eclavi získá nové a kvalitní zázemí pro své studenty, kvalitní 

lektory na problematiku informa�ních systému ve ve�ejné správ�. V neposlední �ad� dojde k 

navázání dobrých vztah� s M�stským ú�adem B�eclav. 

Záv�rem lze �íci, že projekt je p�ínosný a velmi inovativní. Vzhledem k tomu, že 

dochází k masivnímu nástupu informa�ních technologií ve ve�ejné správ� a samospráv�, 

m�ní se i požadavky na kvalitu pracovník� ve ve�ejné správ�. To by m�lo p�inášet novou 

formu komunikace mezi ve�ejnou správou, podnikatelskými subjekty a ob�any. Proto i tento 

projekt má p�inést hlavn� kvalitní prost�edí, kde budou sou�asní i budoucí zam�stnanci ve 

ve�ejné správ� získávat podrobné informace, jak pracovat se systémy, které jim umož	ují 

zefektivnit práci s ob�any.   
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P�íloha P I : VZOR DOTAZNÍKU   

Vážený pane, vážená paní 

studují V. ro�ník na Univerzit� Tomáše Bati ve Zlín�, obor Podniková ekonomika. Pro 
zpracování  záv�re�né diplomové práce Projekt inovace informa�ního systému Ginis na 
M�stském ú�ad� B�eclav pot�ebuji vyhodnotit výsledky z následujícího dotazníku, který je 
zcela anonymní.  

                                     Za vypln�ní p�edem d�kuji 

  Gajdová Lenka 

1) Jak dlouho pracujete na M�Ú B�eclav?   

… … … …   po�et let 

  … … … …   mén� než jeden rok  
 

2) Jak dlouho pracujete se spisovou službou Ginis? 
 

… … … …   po�et let 

  … … … …   mén� než jeden rok 
 

3) Jaký jiný systém jste b�hem své dosavadní   praxe používal(a)? 
 

 Radnice (od spole�nosti VERA) 

 Fenix  (od spole�nosti PVT) 

 Starosta (od spole�nosti Merlin) 

 Urban (od spole�nosti Spin)  

 žádný jiný jsem nepoužíval(a) 

 používal(a) jsem jiný systém a to … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   
 

4) Jak dlouho pracujete s po�íta�em? 
 

 … … … …   po�et let 

  … … … …   mén� než jeden rok  
 

5) Uve�te zp�sob školení pro používání Ginisu? 
 

 periodicky – uve�te interval (nap�. za posledních 6 m�síc�) … … … … … … … … …  

 jednorázov� – uve�te kdy naposled … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 prost�ednictvím klí�ových uživatel� – uve�te po�et … … … … … … … … … … … … .. 

 jinak – uve�te jak … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 nebyl(a) jsem proškolen(a)  
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6) Jak hodnotíte p�ínos školení pro Vaši práci se spisovou službou Ginis? 
 

 velmi dobré 

 dobré  

 dostate�né  

 nedostate�né 
 

7) Jakou �ást pracovní doby pr�m�rn� pracujete se spisovou službou Ginis? 
 

 mén� než 25 %           25 % - 50 %             

 51 % - 75 %                                     více než 75 % 
 

8) Které moduly p�i své práci využíváte? 

           Podatelna (POD)     Univerzální spisový uzel (USU) 

           Vedoucí (VED)     Výpravna (VYP) 

           Spisovna (SPI)     Generátor podacích deník� (TPD) 

           Úkoly (UKO)     Usnesení a porady (USN) 
 

          Ekonomické moduly (nap�. ADE, ADK, ADO,… .) 

 

9)        Které z t�chto funkcí Ginisu znáte? 
  

 webové rozhraní e-podatelny              

 elektronický podpis           

 využití skeneru       

 frankovací stroje           

 integrace MS Office   

 žádnou z uvedených funkcí neznám 

            

10) Využívá Ginis napojení na n�které uvedené systémy?  
 

 bankovní systém             poštovní systém  

 zásilkové služby     jednotlivá ministerstva  

 internet                       nevím, jestli má Ginis toto napojení  
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11) Jak hodnotíte rychlost zpracování informací v Ginisu p�i b�žné �innosti? 

 velmi dobré 

 dobré  

 dostate�né  

 nedostate�né 

12)    Jak hodnotíte kvalitu a spolehlivost výstupních informací z Ginisu? 

 velmi dobré 

 dobré  

 dostate�né  

 nedostate�né 

13)   Jak hodnotíte zp�sob práce (orientaci) ve spisové služb� Ginis? 

 Práce je velmi jednoduchá a intuitivní 

 Práce je pom�rn� snadná s t�mito výhradami … … … … … … … … … … … … … … .. 

..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 

 Práce je st�edn� obtížná s t�mito zásadními nedostatky … … … … … … … … … ...... 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 

 Práce je velmi obtížná s t�mito zásadními nedostatky .… … … … … … … .… … … ... 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 

14)   Jak hodnotíte kvalitu nápov�dy Ginisu? 

 srozumitelná a p�ehledná 

 nesrozumitelná a nep�ehledná 

 nepoužívám nápov�du 

 nápov�da není k dispozici 

15)   Jak hodnotíte obsažnost nápov�dy ve spisové služb�? 

 dostate�ná 

 nedostate�ná 

 nepoužívám nápov�du  

 nápov�da není k dispozici 

16)  Jak posuzujete své pracovní prost�edí p�i práci s po�íta�em? 

 velmi dobré 

 dobré  

 dostate�né  

 nedostate�né v �em? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
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17)   Pohlaví 

 žena      

 muž 

 

18)  V�k 

                  … … …  

 

19)   Dosažené vzd�lání 

 základní  

 st�edoškolské   

 vyšší odborné (Dis.)                              

 vysokoškolské (Bc.) 

 vysokoškolské (Ing., Mgr., MBA)                  

 vysokoškolské (Ph.D., CSc.) 

20)   Jaké je Vaše pracovní za�azení? 

 obslužný personál  

 ú�edník                                 

 referent 

 vedoucí (odd�lení, odboru)               

 jiná … … … … … … … … … … …                              

 

Následující �ádky jsou ur�eny k Vašim p�ipomínkám 

 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 

 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 

                                                                                              

           Ješt� jednou za vypln�ní d�kuji 
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P�ÍLOHA P II: VYHODNOCENÍ DOTAZNÍK�  

Tabulka �. 1: Jak dlouho pracujete na M�Ú B�eclav? 
         

    do 40-ti od 40-ti Celkem    
  po�et let 206 308 514   
  mén� než jeden rok  13 13 26   
         
 514/74= 6,95 let procentuální podíl na respondenta    
         

Tabulka �. 2: Jak dlouho pracujete se spisovou službou Ginis? 
         

    do 40-ti od 40-ti Celkem    
  po�et let 88 100 188   
  mén� než jeden rok  13 13 26   
         
 188/74= 2,5 roku procentuální podíl na respondenta    
         
         

Tabulka �. 3: Jak dlouho pracujete s po�íta�em?      
         

     do 40-ti od 40-ti   
  po�et let 9,32 9,4   
  mén� než jeden rok  0 0   
         
         

Tabulka �. 4:  Uve�te zp�sob školení pro používání Ginisu?    
         

     do 40-ti od 40-ti %  

periodicky – uve�te interval  0 0 0  

jednorázov� – uve�te kdy naposled  31 29 60  

prost�ednictvím klí�ových uživatel� – uve�te po�et  0 0 0  

jinak – uve�te jak  10 11 21  

nebyl(a) jsem proškolen(a)  9 10 19  

         
         
Tabulka �. 5: Jak hodnotíte p�ínos školení pro Vaši práci se spisovou službou Ginis? 
         
    do 40-ti od 40-ti %   

  velmi dobré 6 4 10   
  dobré 11 10 21   
  dostate�né 23 24 47   
  nedostate�né  10 12 22   
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Tabulka �. 6:  Jakou �ást pracovní doby pr�m�rn� pracujete se spisovou službou Ginis? 
         

    do 40-ti od 40-ti %   
  mén� než 25 %     15 30 45   
  25 % - 50 %             21 10 31   
  51 % - 75 %                                7 5 12   
  více než 75 % 7 5 12   
         
         

Tabulka �. 7: Které z t�chto funkcí Ginisu znáte?     
         

     do 40-ti od 40-ti %  
 webové rozhraní e-podatelny              9 3 12  
 elektronický podpis 0 0 0  
 využití skeneru       0 0 0  
 frankovací stroje           7 5 12  
 integrace MS Office   4 4 8  
 žádnou z uvedených funkcí neznám 30 42 72  
         
         

Tabulka �. 8: Jak hodnotíte rychlost zpracování informací v Ginisu p�i b�žné �innosti? 
         

     do 40-ti od 40-ti   
  velmi dobré 6% 0   
  dobré 46% 70%   
  dostate�né 28% 10%   
  nedostate�né  10% 20%   
         
         

Tabulka �. 9: Jak hodnotíte kvalitu a spolehlivost výstupních informací z Ginisu?  
         

     do 40-ti od 40-ti   
  velmi dobré 6% 0   
  dobré 44% 70%   
  dostate�né 32% 20%   
  nedostate�né  18% 10%   
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Tabulka �. 10: Jak hodnotíte zp�sob práce (orientaci) ve spisové služb� Ginis?  
         

       do 40-ti od 40-ti 

Práce je velmi jednoduchá a intuitivní 20% 16% 
Práce je pom�rn� snadná s t�mito výhradami  14% 30% 
Práce je st�edn� obtížná s t�mito zásadními nedostatky  36% 54% 
Práce je velmi obtížná s t�mito zásadními nedostatky  30% 0% 
 
 
Tabulka �. 11: Jak hodnotíte kvalitu nápov�dy Ginisu? 

   

         
     do 40-ti od 40-ti %  
 srozumitelná a p�ehledná 1 0 1  
 nesrozumitelná a nep�ehledná 6 3 9  
 nepoužívám nápov�du 43 47 90  
 nápov�da není k dispozici 0 0 0  
         
         

Tabulka �. 12: Jak hodnotíte obsažnost nápov�dy ve spisové služb�?   
         

     do 40-ti od 40-ti %  
 dostate�ná 1 0 1  
 nedostate�ná 6 3 9  
 nepoužívám nápov�du  43 47 90  
 nápov�da není k dispozici 0 0 0  
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