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ANOTACE  

Téma bakalářské práce je „Projekt implementace informačního systému PROXIO na 

Městském úřadě v Klášterci nad Ohří“. První část bakalářské práce objasňuje úlohu 

informačních systémů ve státní správě a místní samosprávě. Dále se zabývá analýzou 

stávajícího stavu informačního systému městského úřadu před přijetím nového 

integrovaného informačního systému. Třetí část popisuje konkrétní informační systémem 

PROXIO, který implementuje na Městském úřadě v Klášterci nad Ohří firma MARBES 

CONSULTING s.r.o. a závěrečná část se zabývá mým podílem na implementaci nového 

informačního systému PROXIO na Městském úřade v Klášterci nad Ohří. 

Klí čová slova: IS ve státní správě, IS MěÚ Klášterec nad Ohří, IS PROXIO, implementace 

IS PROXIO, přínosy IS PROXIO 

 

SUMMARY 

The subjekt of my bachelor work is ,,Project of implementation information system Proxio 

on municipal office in Klášterec nad Ohří. The first part of my bachelor work shows up the 

task   of information system in public administration and local autonomy. Next part deals 

with analysis of current status of information system in municipal office before receiving 

new integrated information system. The third part describes the current information system 

Proxio which is implemented on municipal office in Klášterec nad Ohří by factory Marbes 

consulting s.r.o. and the last part considers my piece on implementation of the new 

information system Proxio in municipal office in Klášterec nad Ohří. 

Keyword:  IS in public administration, Is municipal office Klášterec nad Ohří, IS Proxio, 

implementation IS Proxio, contribution IS Proxio 
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1 Úvod 
Téma mé bakalářské práce „Projekt implementace informačního systému PROXIO 

na Městském úřadě v Klášterci nad Ohří“ vzešlo z mého zaměstnání. Pracuji jako referent 

na Městském úřadě v Klášterci nad Ohří (MěÚ KL) a město Klášterec (MK) se rozhodlo 

pro zavedení nového uceleného informačního systému (IS). 

Cílem mé práce je analýza současného stavu dostupnosti a provázanosti dat na 

pracovištích městského úřadu a představení řešení prostřednictvím IS PROXIO. 

Bakalářskou práci jsem rozdělila do několika částí. V první části práce se zabývám 

úlohou IS ve státní správě a místní samosprávě. Zmiňuji se o počátcích IS ve státní správě 

a také o současném stavu IS, kdy nastal veliký pokrok v informatice a ve vývoji IS. 

Odpadá papírová podoba vedení firemních dokumentů a vše je vedeno v elektronické 

podobě. Firmy, podniky, úřady a různé organizace mají několik IS, které zajišťují chod 

podniku a vedení různých agend.  Tyto IS jsou málokdy propojené a nekomunikují spolu, a 

proto se vytváří a zavádí ucelené IS, které tento problém řeší. Také zde představuji Katastr 

nemovitostí jako jeden z veřejně fungujících IS. 

Druhá část práce je věnována analýze stavu před přijetím nového IS. Jaké 

nevýhody má současný stav, proč zavádět nový IS a co od nového IS město Klášterec 

očekává.  Charakterizuji zde důvody a konkrétní typy případů, které vedly město Klášterec 

k zavedení nového IS. Dále se tato část zabývá konkrétními požadavky na nový IS.  

Další část představuje IS PROXIO, který na Městský úřad v Klášterci nad Ohří 

zavádí firma MARBES CONSULTING s.r.o.. Zmiňuji se zde o jednotlivých 

subsystémech, které město Klášterec využije. 

Závěrečná čtvrtá část se zabývá přípravou implementace nového IS pro město 

Klášterec. Zde popisuji fáze projektu tak, jak probíhaly dle rozpisu činností. Dále popisuji 

svou účast v jednotlivých fázích projektu na základě mého jmenování vedoucí realizačního 

týmu za subsystém Agend.  
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2 Úloha IS ve státní správě a místní samosprávě 
Úlohou IS ve státní správě a místní samosprávě je usnadnit a zjednodušit běžnou 

denní práci úředníkům, zajistit lepší přehlednost dat a informací, zamezit duplicitě dat, 

umožnit kvalitní informování občanů a také zajistit rychlou výměnu informací mezi 

úředníky i jednotlivými úřady. Úředník má v případě uceleného IS všechna potřebná data 

na jednom místě a nemusí mít tak v provozu několik IS najednou. 

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy se snaží 

standardizovat IS používané ve veřejné správě. Správci IS ve veřejné správě jsou 

ministerstva, správní úřady, územní samosprávní celky [6]. 

2.1 Počátky IS ve státní správě 
Na začátku budování IS veřejné správy (ISVS) byla v roce 1999 sepsána  Koncepce 

budování informačních systémů veřejné správy (dále jen koncepce), která navazovala na 

obsah dvou vládních dokumentů a to na dokument Koncepce reformy veřejné správy (v 

působnosti Ministerstva vnitra České republiky) a na dokument Státní informační politika 

(v působnosti Rady vlády České republiky pro státní informační politiku). 

Koncepce reformy veřejné správy považovala za jeden z nejvýznamnějších dílčích 

úkolů informatizaci veřejné správy. Nejdůležitější cíly dokumentu Státní informační 

politika byly zefektivnění veřejné správy a zpřístupnění veřejnosti pomocí moderních 

informačních a komunikačních technologií a metod. Tato koncepce měla přispět 

k odstranění nedostatků ve veřejné správě. Hlavními cíli optimalizace a budování ISVS 

bylo zvýšení efektivity a autority veřejné správy, posílení důvěry občanů ve veřejnou 

správu a zvýšení transparentnosti a rozvoje ekonomického prostředí. Informatizací veřejné 

správy bylo myšleno modernizace a racionalizace veřejné správy pomocí moderních 

technologií a postupů[7]. 

Základními podmínkami pro funkčnost ISVS a další řízený rozvoj byly:[7] 

• úpravy, případně i vytvoření příslušné legislativy; 

• zkvalitnění obsahu ISVS (výměna informací mezi základními registry atd.); 

• vymezení služeb ISVS; 

• vytvoření korektního tržního prostředí; 

• znalost stavu a vývoje v zahraničí. 
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Jako jedno z nejdůležitějších a nejaktuálnějších opatření se jevilo vyřešení 

problematiky základních registrů.  

Za základní registry se považovaly:[7] 

• registr obyvatel; 

• registr ekonomických subjektů; 

• registr nemovitostí; 

• registr územní identifikace.  

Smyslem registrů podle Koncepce ISVS bylo soustředit datovou základnu veřejné 

správy a nahradit neúplné, duplicitující se a nepřesné registry jedním úplným a aktuálním 

datovým zdrojem. Registry měly být provázány a měly si poskytovat informace a jejich 

datový obsah měl být zdrojem pro ostatní registry. 

2.2 Současný stav IS ve státní správě 
Postupným zaváděním počítačové techniky, která má rychlý vývoj a neustále se 

zdokonaluje a vytvořením koncepce ISVS, donutilo také úřady začít používat počítače a 

jiné technické prostředky. Zřejmým přínosem je odbourání spousty papírování a usnadnění 

práce úředníkům. IS umožňuje větší přehlednost dat, zabezpečuje nemožnost duplicity dat 

stejného obsahu a možnost okamžitého přístupu k datům aniž úředník musí data hledat 

fyzicky v nějakém šanonu či složce, jak tomu bylo dříve. 

Rozvoj elektronických služeb veřejné správy (e-Government) představuje přiblížení 

úřadu k občanovi prostřednictvím elektronických nástrojů, zefektivnění komunikace mezi 

občanem a úřadem, zefektivnění fungování úřadu, zejména nakládání s dokumenty a 

zefektivnění vzájemné komunikace mezi úřady. Hlavním cílem e-Governmentu je zvýšení 

výkonnosti státní správy, které by mělo přispět především ke zjednodušení činnosti 

veřejnosti při styku s veřejnou správou. Jednou z prioritních oblastí e-Governmentu je 

projekt základních registrů. V současné době jednotlivé registry nemůžeme považovat za 

funkční celek. Činnost orgánů státu je zabezpečována dílčími systémy, jejichž komunikace 

je na různé úrovni. Údaje jsou od občanů a právnických osob požadovány znovu a 

následná komunikace mezi systémy je problematická. Existuje duplicita dat, protože 

nedochází ke kontrole správnosti uložených údajů
[8].  

V říjnu 2008 byl Poslaneckou sněmovnou schválen v prvním čtení návrh Zákona o 

základních registrech a dne 26.3. 2009 byl Senátem Parlamentu ČR schválen vládní návrh 
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zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Snahou zákona je, aby občané nemuseli předkládat úřadům údaje o své osobě 

opakovaně. Údaje budou uloženy v registrech, které budou sdíleny všemi úřady[9]. Oproti 

Konceptu budování informačních systémů veřejné správy z roku 1999 se názvy registrů 

v navrhovaném zákoně liší.  

V navrhovaném zákoně je:[9] 

• Registr obyvatel, v kterém budou údaje o všech občanech ČR, cizincích 

s povolením k pobytu v ČR. Tento registr podléhá Ministerstvu vnitra.  

• Registr osob, v kterém budou údaje o všech ekonomických subjektech ČR. Tento 

registr bude veřejně přístupný. Správcem registru bude Český statistický úřad.  

• Registr práv a povinností bude upravovat vedení referenčních údajů o agendách 

orgánů veřejné moci. Dále bude regulovat vedení referenčních údajů o právech a 

povinnostech fyzických a právnických osob. Registr bude spadat pod Ministerstvo 

vnitra. 

• Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, v kterém budou vedeny údaje o 

územních prvcích (např. území státu, okresu, obce, katastrální území, stavební 

objekt atd.) a údaje o územně evidenčních jednotkách (např. část obce, ulice atd.). 

Správcem registru bude Český úřad zeměměřický a katastrální. 

2.3 Příklad veřejně fungujícího IS 
 Příkladem veřejně fungujícího IS může být katastr nemovitostí České republiky 

(KN). Jeho služeb může občan využít například při zjišťování a ověřování vlastnických 

práv parcel nebo budov, pro náhled katastrální mapy nebo pro zjištění druhu pozemku a 

jeho výměry. 

Katastr nemovitostí (KN) je veřejný soubor údajů o všech nemovitostech v ČR, 

který zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové určení těchto nemovitostí a pozemků 

na území ČR. Údaje poskytují jednotlivé krajské katastrální úřady, kterých je v současné 

době v ČR čtrnáct. Katastrální pracoviště se nachází ve všech větších městech a každé 

spravuje jedno katastrální území[10]. Pokud občan potřebuje zjistit úředně ověřené údaje o 

konkrétní nemovitosti, musí se obrátit na katastrální pracoviště, pod které nemovitost dle 

katastrálního území spadá. Pokud občanovi postačí pouze informační údaj a ne úředně 



Helena Srbecká, DiS.: Projekt implementace IS PROXIO na MěÚ v KL 

2009 5 

ověřený, lze využít nahlížení do KN přes internetový prohlížeč. Toto nahlížení je 

bezplatné. Dále může občan potřebnou informaci samozřejmě získat na kterémkoli 

katastrálním pracovišti, ovšem pokud konkrétní nemovitost nespadá pod toto pracoviště, 

nebude mu informace úředně ověřena. 

Součástí KN je také evidence vlastnických práv a jiných věcných práv a zákonem 

stanovených práv k těmto nemovitostem. K údajům vedeným ve formě počítačových 

souborů můžeme získat dálkový přístup pomocí počítačové sítě do centrální databáze[10]. 

V současné době ještě není celoplošná digitalizace území, proto jsou na některých 

obecních úřadech stále používány fyzické katastrální mapy.  

Na obr. 1 lze vidět úvodní webovou stránku katastru nemovitostí, která se zobrazí 

po zadání adresy do internetového prohlížeče.  Na této stránce najde občan veškeré 

požadované informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Úvodní webová stránka katastru nemovitostí České republiky 
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 „Nahlížení do katastru“ umožňuje získat bezplatné informace o parcele, budově nebo si 

přímo zobrazit katastrální mapu zájmového místa. Pro zobrazení informací o parcele musí 

občan znát katastrální území, typ parcely a parcelní číslo. Po zadání těchto údajů se 

občanovi zobrazí list s informacemi o parcele, který lze vidět na obr. 2. List obsahuje 

informace o výměře pozemku, typu parcely, druhu pozemku, vlastníkovi pozemku. 

Z tohoto listu je možnost nechat si zobrazit pozemek na katastrální mapě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – List s informacemi o parcele 

 

Pro zobrazení informací o budově musí občan znát název obce, část obce, typ 

budovy a číslo budovy. Po zadání těchto údajů se občanovi zobrazí list s informacemi o 

budově, který lze vidět na obr. 3. List obsahuje informace o vlastnících budovy, omezeních 

vlastnického práva, čísle parcely, na které se budova nachází atd. Opět lze z listu informací 

zobrazit budovu na katastrální mapě. Tyto informace mají charakter pouze informativní. 
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Obr. 3 – List s informacemi o budově 

 

„Katastrální ú řady“  umožňují občanovi najít základní údaje a úřední hodiny o potřebném 

katastrálním úřadu. 

„Vzory podání“  obsahuje potřebné vzory formulářů, jejich přílohy, formuláře na zápis 

nových budov, formuláře na návrh na vklad atd. 

„Dálkový p řístup do katastru“ je určen jen pro registrované uživatele a tato služba je 

placená. Tato služba je určena především pro fyzické a právnické osoby, které 

předpokládají trvalé a časté využívání dálkového přístupu. Údaje, které tak osoba získá, 

může považovat za aktuální. Údaje se aktualizují v intervalu max. 2 hodin.  

„Digitalizace katastrálních map“  informuje v jaké fázi je celková digitalizace ČR.  

„Poskytování údajů z katastru“  sděluje jaké veškeré údaje lze z KN získat.   
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Obr. 4 – Ukázka zobrazení katastrální mapy 

 

KN je veden jako IS o území ČR, kde základní územní jednotkou je katastrální 

území a jeho operát mimo jiné tvoří:[10] 

• soubor geodetických informací (katastrální mapa s číselným vyjádření a 

katastrálním územím, kterou lze vidět na obr. 4); 

• soubor popisných informací (údaje o parcelách, o stavbách, o nebytových 

prostorech, o vlastnících atd.). 
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3 Analýza stavu před přijetím projektu integrovaného 
informačního systému 

V současné době na Městském úřadě v Klášterci nad Ohří funguje projekt Czech 

POINT, který umožňuje občanům ušetřit si spoustu času a za drobný poplatek si nechat 

vyhotovit výpis z rejstříku trestů, obchodního a živnostenského rejstříku i katastru 

nemovitostí. Dříve pokud občan potřeboval některý z těchto výpisů, bylo nutné vyplnit 

žádost a poté čekat např. na výpis z rejstříku trestů min. 14 dní. Zavedením této služby 

v Klášterci nad Ohří, a ne jen tady, se občanům ušetří čas a získají potřebné dokumenty 

hned na místě. Občané Klášterce nad Ohří tuto službu hojně využívají. Dále úřady na 

svých webových stránkách města zavedly elektronickou podatelnu, elektronickou úřední 

desku, na které si občan může přečíst důležitá upozornění, výběrová řízení nebo nové 

vyhlášky z pohodlí domova u svého počítače. 

Kromě výše uvedeného využívají úředníci ke své práci celou řadu jiných 

softwarových vybavení, která spolu nejsou provázána, a proto MěÚ dospěl k závěru zavést 

nový ucelený IS. Na obr. 5 lze vidět jednotlivá softwarová vybavení, které MěÚ využívá a 

jejich případné propojení. 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Obr. 5 – Struktura softwarového vybavení vzhledem k poskytovatelům na MěÚ v KL 
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Flux, spol.s.r.o.  

mzdová agenda 

personalistika 

EXPRIT spol.s.r.o. 

spisová služba 

usnesení a úkoly 

Vita software, s.r.o. 
agenda stavební úřad 

Anet web Time 

docházkový systém T-MAPY spol.s.r.o. 

geografický IS GIS 

Atlas consulting spol.s.r.o. 

software na legislativu ČR a EU 
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Softwarové vybavení Vita od firmy Vita software, s.r.o. se na MěÚ v KL pořídilo 

v roce 2005 speciálně pro stavební úřad. Vita je samostatná databáze, která přijímá vstupy 

od uživatele a zároveň využívá registry. Vita je propojena se spisovou službou a to 

způsobem - při pořízení případu do Vity se případ zároveň zapíše a eviduje ve spisové 

službě. Toto probíhá také opačným způsobem, kdy při založení došlé žádosti podatelnou 

do spisové služby se případ vytvoří ve Vitě. Úřednice nemusí používat zároveň dva 

programy.  

Softwarové vybavení T-MAPY od firmy T-MAPY spol.s.r.o. poskytuje aplikaci 

T-WIST pro geografický IS (GIS). Je podporou pro Vitu, kdy při zadání typu parcely nebo 

budovy ve Vitě je možnost náhledu v T-Mapách. Přímo do programu má ovšem přístup i 

jiný referent z jakéhokoli odboru. 

Softwarové vybavení Atlas consulting poskytované od firmy Atlas consulting 

spol.s.r.o., je samostatný program pod názvem CODEXIS pro podporu každodenní práce 

referentů, při vytváření např. smluv a nutnosti zjištění případných paragrafů a aktuálnosti 

zákonů. Data programu jsou aktualizována a obsahují legislativu ČR, EU a judikaturu ČR, 

ESD.  

Softwarové vybavení Anet web Time slouží pro zaznamenání docházky 

zaměstnanců MěÚ. Hardwarový prvek obsahuje vnitřní paměť a uživatel komunikuje 

s hardwarovým terminálem, který zaznamená sejmutím otisku dlaně uživatele čas příchodu 

či odchodu. Z terminálu jdou data do programu od firmy APIS Patrol a tento program 

vytváří přesně definovaný časový soubor. Tento časový soubor načítá Anet Time. Anet 

Time je těžký klient a web Time je lehký klient. Uživatel komunikuje s Anet Time, kde 

může upravovat vstup i výstup a upravit docházku. Do terminálu jde od uživatele pouze 

vstup.  

Softwarové vybavení Flux zajišťuje pro MěÚ v KL firma Flux, spol.s.r.o. od roku 

2004. Představuje databázi, kde základem je mzdová agenda a nadstavba personalistika.  

Softwarové vybavení GORDIC od firmy GORDIC spol.s.r.o. má na MěÚ v KL 

největší zastoupení a využívá se již od roku 1998. Jeho části přestupkové řízení, matrika, 

prohlížečka evidence obyvatel, evidence průkazů, evidence majetku, hroby, odpadové 

hospodářství, daně, dávky, poplatky mezi sebou nespolupracují, ale čerpají data z evidence 

obyvatel. Části kniha odeslaných faktur, kniha došlých faktur, komunikace s bankou jsou 
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dohromady zastřešeny s účetnictvím. Forma výstupu GORDICU je možnost tištěné 

podoby, ale jakákoli jiná úprava výstupů je nemožná. 

Softwarové vybavení E-spis zajišťuje firma EXPRIT spol.s.r.o. od roku 2006. E-

spis umožňuje práci ve spisové službě, usnesení a úkoly. S tímto programem pracují 

všichni zaměstnanci úřadu, protože přes program jde veškerá korespondence a úkoly 

z Rady města a Zastupitelstva města.   

Na obr. 6 lze vidět stav IS na MěÚ z pohledu využití jednotlivých programů a jejich 

modulů odbory MěÚ. 

  
Obr. 6 – Využití softwarového vybavení jednotlivými odbory MěÚ 
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Flux, spol.s.r.o.         
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Odbor 
EKO,SES,OVS,OMH,ORI,SÚ,ORP,OSS   Odbor EKO,SES,OVS,OMH,ORI,SÚ,ORP,OSS 
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Jednotlivé odbory si i přes programy, viz výše, vedou své agendy, jako například 

výběrová řízení na dodavatele, zhotovitele nebo agendu objednávek a smluv 

v excelovských tabulkách. 

3.1 Důvody zavedení nového IS 
Mezi hlavní důvody, které vedly MěÚ v Klášterci nad Ohří k pořízení a zavedení 

nového IS bylo: 

• zabránit duplicitě dat; 

• zabránit nepřesnosti údajů a informací; 

• zefektivnit práci zaměstnanců; 

• zlepšit komunikaci mezi úředníky. 

Dalšími důvody jsou rozdílná evidence objednávek a smluv na jednotlivých 

odborech. Doposud měl každý z odborů na MěÚ v KL svůj způsob evidování objednávek a 

smluv a také databáze potřebných informací, které s informacemi ostatních odborů 

navzájem nekomunikovaly. 

Příklady případů, které nastaly z důvodů neprovázanosti údajů a informací: 

• Úřednice, která má na starosti agendu evidence obyvatel zaznamenala úmrtí 

některého z občanů a druhá úřednice, která má na starosti agendu poplatků, se o 

úmrtí dozvěděla až s tříměsíčním zpožděním. Tímto způsobem nastala nepříjemná 

situace, kdy zesnulému občanovi byla zaslána výzva k úhradě poplatku.  

• Přijde faktura k proplacení a není na ní označená objednávka nebo smlouva, ze 

které vztah k proplacení vznikl. Na ekonomickém odboru nastane problém zjistit 

jakému odboru faktura patří a správně ji přiřadit. 

• Občané nyní musí chodit z kanceláře do kanceláře, aby se dozvěděli, zda mají 

uhrazené poplatky za psa, za odpad či pronájem hrobového místa, protože 

jednotlivé poplatky má na starosti jiná úřednice. 

• Občan při vystavení nového občanského průkazu sdělí veškeré potřebné údaje o 

své osobě. Úřednice si údaje zavede do svého systému. Následně jde občan k jiné 

úřednici např. z důvodu přihlášení osoby do bytu a musí opět úřednici sdělit 

potřebné údaje, které již sdělil při vystavení občanského průkazu. 
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• Úřednice zašle občanovi složenku k zaplacení kupní ceny za prodej nemovitosti. 

Občan se u úřednice při podpisu kupní smlouvy prokazuje dokladem o zaplacení. 

Aby úřednice měla jistotu, že částka byla připsána na účet města, musí si tuto 

informaci ověřit na ekonomickém odboru, že částka byla připsána na účet města. 

• Naopak Město Klášterec nad Ohří má povinnost zaplatit jinému subjektu, který tuto 

platbu urguje. Úřednice, která měla jeho platbu na starosti, musí ověřit na 

ekonomickém odboru, zda platba skutečně odešla nebo byla proplacena na účet 

subjektu. 

• Probíhá prodej městských bytů a aby úřednice zjistila, zda budoucí kupující nemá 

vůči městu dluh, musí obvolat několik úředníků, kteří mají na starosti agendu 

místních poplatků, pokut a apod. 

Ze své zkušenosti musím říci, že nový IS na MěÚ v KL je zapotřebí, protože věda a 

technika jdou rychle kupředu a evidence uzavřených smluv pomocí linkovaného sešitu mi 

přijde opravdu zastaralé. Myslím si, že nový IS ulehčí a zefektivní práci úředníkům. 

3.2 Požadavky na nový IS  
Požadavky MěÚ v KL na nový IS jsou: 

• zavedení centrální evidence smluv; 

• centrální evidence objednávek; 

• lepší evidence majetku města; 

• lepší kontrola vybírání poplatků; 

• vzájemné propojení jednotlivých agend jako jsou matrika, evidence obyvatel, 

evidence poplatků nebo centrální evidence nemovitostí.  

Propojení agend má přinést lepší informovanost, větší efektivitu práce, neboť řada 

údajů  se už nebude muset napříště zadávat opakovaně.  

Na základě rámcových požadavků vynesených MěÚ v KL bylo vyspecifikováno 

zadání pro výběrové řízení na dodávku nového IS. Požadavky na IS dle zadávací 

dokumentace z výběrového řízení jsou rozsáhlé, a proto zde uvádím jen základní 

požadavky na IS MK v příloze č.1 přikládám podrobné požadavky na subsystém 

agendový. Ostatní požadavky na jednotlivé subsystémy zde nebudu uvádět.  
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Požadovaná koncepce řešení IS MK[5] 

• IS bude realizován jako integrovaný IS, vystavěný modulárně a schopný 

komunikovat s okolními aplikacemi standardními způsoby.  

Základními komponentami IS v rámci aplikační vrstvy musí být:  

a) subsystém ekonomický 

  b) subsystém agendový 

  c) subsystém registrů a evidencí 

• Subsystém agend musí pokrývat celou příjmovou stranu rozpočtu úřadu a 

subsystém registrů a evidencí vytvoří jednotnou datovou základnu celého IS 

zadavatele. 

• Projekt implementace IS zhotovitel navrhne tak, aby bylo možno přidávat další 

agendy nejlépe pouhou konfigurací nástroji administrátora nebo v podobě 

rozšiřujících modulů. 

• IS musí obsahovat možnost administrace proškolenými pracovníky zadavatele tak, 

aby zadavatel mohl provádět základní správu IS a měnit vyhrazené parametry a 

vlastnosti IS. Administrační prostředí IS musí umožnit centrální správu uživatelů a 

řízení přístupových práv ke všem součástem IS. 

Základní vlastnosti řešení IS MK[5]  

• Otevřený IS. 

• IS umožňující provoz na různých hardwarových a databázových  platformách a 

operačních systémech. 

• IS s integrovanými nabídnutými i předpokládanými komponentami. 

• IS podporující třívrstvou architekturu s možným dalším členěním do více vrstev. 

• IS respektující topologii počítačové sítě MěÚ v KL a poskytující tytéž funkčnosti a 

tutéž dostupnost bez ohledu na místo napojení a použitou technologii přístupu 

(LAN, WAN, VPN tunel) 

• Systém se silnou zákaznickou komunitou a garantovanou dlouhodobou stabilitou 

dodavatele a referencemi nabízeného systému. 

• IS s propracovaným systémem ukládání dat zajišťujícím jedinečnost a efektivitu 

ukládání dat. 

• IS postavený na moderních a běžně uznávaných technologických i obchodních 

standardech a rozhraních (API, XML, PDF, www portál, e-mail, workflow apod.) 
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• IS disponující standardizovanými nástroji zákaznického přizpůsobení s bezpečnou 

a unifikovanou propagací všech změn v systému. 

• IS postavený na širokém okruhu procesů, které je možno vzájemně integrovat a 

zákaznicky přizpůsobovat pomocí definovaných standardních systémových 

nástrojů. 

• IS disponující vysokou mírou zabezpečení a schopný autorizovat přístup k datům a 

procesům na více úrovních dle uživatelských profilů a vést o tomto přístupu 

záznam. 

• Všechny agendy musí odpovídat platné legislativě a musí být plně lokalizované do 

českého jazyka – předpokládá se co nejširší provázanost jednotlivých agend. 

• Přehledný popis jednotlivých agend IS a jejich údržby, popis bude součástí 

uživatelské dokumentace a systémové dokumentace. 

• Zajištění komunikace s aplikacemi MS Office (Word, Excel, Outlook) 

• Možnost třídění dat podle libovolného kritéria (IČ, název, datum splatnosti, …) 

• IS musí obsahovat jednotné aplikační rozhraní pro přístup z jiných aplikací, které 

umožní on-line připojení a práci s daty v IS s plnou funkcionalitou (čtení, vkládání, 

mazání, modifikace, uzamčení záznamu apod.). 

Na základě výběrového řízení, jejímž vítězem se stala firma MARBES 

CONSULTING s.r.o., byla určena následující rozhodnutí: 

• Agendy, které zajišťuje firma GORDIC spol.s.r.o., což je většina agend na MěÚ 

v KL a agendy od firmy Flux spol.s.r.o. převezme a bude zajišťovat nový agendový 

IS. 

• Agendy firmy EXPRIT spol.s.r.o. (Spisová služba), Atlas consulting spol.s.r.o. 

(CODEXIS), T-MAPY spol.s.r.o. (GIS) a Anet web Time (docházkový systém) 

budou nadále zajišťovat dosavadní firmy. Nový IS bude s těmito programy 

komunikovat.   

Závěrečným dokumentem firmy MARBES CONSULTING s.r.o. bude „Projekt 

nasazení IS MK“, který bude popisovat způsob implementace a integrace IS MK do 

informačního prostředí Městského úřadu v Klášterci nad Ohří. 
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4 Popis modulární struktury informa čního systému PROXIO 
Jak již bylo výše řečeno, na základě požadavků ze zadávací dokumentace 

výběrového řízení na nový agendový informační systém Městského úřadu v Klášterci nad 

Ohří, které bylo dne 14.1.2008 zveřejněno na informačním systému o veřejných zakázkách 

České pošty pod názvem „Agendový informační systém Města Klášterec nad Ohří“, 

výběrové řízení vyhrála firma MARBES CONSULTING s.r.o., která nabídla svůj IS 

PROXIO.  

4.1 Základní struktura systému PROXIO 
PROXIO je komplexní řešení IS veřejné správy, jeho specializované moduly lze 

vhodně seskupit podle potřeb jednotlivých úřadů. Vzhledem k různorodosti informačních 

technologií provozovaných na místě instalace se implementace systému řeší vždy 

individuálně a s ohledem na nejvhodnější integraci s informačním prostředím úřadu.  

PROXIO poskytuje informace, které jsou v jiných systémech nedostupné a to díky 

vysoké míře integrace propojení ekonomického, dokumentačního, správního a 

geografického subsystému úřadu. Výhoda je, že jeden systém pokryje úřad i jeho 

podřízené organizace. Velkou výhodou je schopnost dohledat změny s určením času a 

uživatele, který změnu provedl[11].  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 7 – Schéma systému PROXIO [11] 
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Na obr. 7 lze vidět schéma IS PROXIO a skladbu jednotlivých modulů, které IS 

PROXIO nabízí. Město Klášterec nad Ohří využije ze struktury IS PROXIO subsystémy 

Registry a Evidence, dále subsystém Agendy a subsystém Ekonomický, který je 

reprezentován Rozpočtem, Finančním účetnictvím a Logistikou. Systém spisové služby se 

na MěÚ v KL nebude měnit, a proto bude provedena integrace se spisovou službou eSPIS. 

Další výhoda, kterou Město Klášterec nad Ohří využije, je jednoduchý dohled nad plněním 

rozpočtu, protože rozpočet bude mít vazby na jednotlivé projekty a akce. Také školení a 

obsluha díky jednotnému uživatelskému prostředí jsou jednoduché.  

4.2 Subsystém Registry a Evidence 
Jedná se o komplexní datovou bázi (KDB), ta tvoří základ IS PROXIO. Na obr. 8 lze 

vidět strukturu těchto modulů. Představují soubor evidencí a registrů uchovávajících a 

spravujících informace, které se dotýkají skoro všech oblastí veřejné správy a samosprávy. 

KDB integruje všechny relevantní systémy a datové zdroje, které se nachází uvnitř i vně 

dané instituce. Toto řešení je flexibilní a nezávislé na organizační struktuře[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Struktura modulů Registrů a Evidencí[11] 

4.2.1 Registry  

Plní roli datového základu IS, kdy na jedné straně umožňuje čerpat data z externích 

zdrojů a na druhé straně zajišťuje nezávislost IS organizace na datových zdrojích ISVS.  

Registry obsahují části:[11] 

• Registr nemovitostí (REN) – kdy základním požadavkem je schopnost přijímat 

data z katastrálních úřadů a zprostředkovat je ostatním aplikacím (informace o 

katastrálních územích, parcelách, budovách na nich stojících, vlastnících a 

nájemcích a právních vztazích mezi nimi).  
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• Registr budov (RB-ÚIR) - reprezentuje jednotné úložiště adres. Následně jsou 

z něho čerpány informace o adresách do jednotlivých návazných registrů a evidencí 

(ROB, EOS, atd.). 

• Volby – představují nadstavbu registrů budov a obyvatel pro podporu volební 

agendy.  

• Registr obyvatel (ROB) - cílem je centrálně evidovat aktuální seznam obyvatel 

daného města či obce. Tento seznam se eviduje na základě občanů, kteří přicházejí 

na ohlašovnu a provádějí přihlášení k trvalému pobytu.  

• Registr ekonomických subjektů (RES) – jeho smyslem je centrálně evidovat 

právnické osoby a fyzické osoby podnikající, ke kterým má organizace přístup z 

externích zdrojů.  

• Matrika – je určena pro evidenci údajů, které se pořizují na matrikách městských a 

obecních úřadů (záznam o narození, manželství a úmrtí občana). Umožňuje tisk 

standardních dokumentů a hlášení pro ČSÚ.  

Do registrů jsou data načítána z externích databází (např. Katastr nemovitostí, 

Centrální registr osob, Živnostenský úřad, atd.) nebo vkládána externími aplikacemi (např. 

Privátní domovní správci).  

4.2.2 Evidence  

Evidence je určitou nadstavbou základního datového fondu a pracují jen s daty ve 

vztahu k organizaci. Nad evidencemi objektů a subjektů, které jsou centralizovány, jsou 

modelovány konkrétní uživatelské evidence pro správu specifických skupin nemovitého či 

movitého majetku, partnerů, občanů apod. Vytváří datový základ pro multiagendový 

systém Agendio a je úzce propojena s ekonomickým systémem. 

Evidence vytvářejí záznamy a ty v sobě propojují data z externích zdrojů. Díky 

dotazovacímu systému (je součástí KDB) je možno zajistit vazby nejen mezi jednotlivými 

aplikacemi, ale také dohledat souvislosti v užívání evidovaných informací. Součástí je také 

evidence vlastní organizační struktury s nástroji, které umožňují nastavit přístupová práva 

a správu celého IS[11]. 
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Evidence obsahují tři základní části:[11] 

• Evidence objektů (ENO) - plní funkci centrální evidence veškerých nemovitých 

objektů organizace, a to i objektů, které nemají adresu ani parcelní číslo. Tyto 

objekty lze evidovat jinými popisnými údaji, např. určitým uličním úsekem.  

• Evidence organizační struktury (EOS) - představuje centrální evidenci a správu 

zaměstnanců a dalších pracovníků zajišťujících provoz organizace. EOS řadí 

jednotlivé pracovníky do pracovních pozic a zajišťuje nastavení a aktualizaci 

přístupových práv do domény. Organizační strukturu, která je vedena elektronicky 

v EOS, lze efektivně propojit s personálním systémem instituce nebo ji spravovat 

manuálně. Také lze organizační strukturu zobrazit na webových stránkách instituce 

formou stromové struktury.  

• Evidence subjektů (ESP) - eviduje všechny partnery, kteří mají s organizací 

smluvní či jiný vztah. Jedná se o partnery, kteří od organizace něco kupují nebo jí 

něco prodávají, ale i o osoby, za kterými jde pohledávka (poplatek) či závazek 

(příspěvek).  Jednou z částí ESP je centrální evidence partnerů (CEP). CEP 

eviduje všechny subjekty, které mají s uživatelskou institucí uzavřen smluvní či 

jiný vztah. Partnerem je občan, fyzická osoba, právnická osoba, kteří něco kupují 

nebo prodávají uživatelské organizaci. Existuje tedy vůči nim pohledávka nebo 

závazek. Na obr. 9 lze vidět strukturu CEP, jehož řešení je postaveno na 

implementaci ESP a partnerských registrů RES, ROB a RB-UIR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Obr. 9  – Struktura CEP [11] 
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U každého partnera se evidují identifikační údaje, které se vkládají buď manuálně 

nebo připojením z Registru obyvatel, Registru ekonomických subjektů a Registru 

adres. Jednotlivé záznamy o občanovi lze vyhledávat podle všech atributů. 

Evidence obsahují ještě dvě podpůrné části:[11] 

• Kevis – představuje univerzální modul, který je určen pro tvorbu drobných 

sdílených evidencí, přístupných přes webový prohlížeč.  

• HelpDesk – je systém, který podporuje uživatele a správce IS organizace, doplněný 

o workflow a operativní evidence.  

4.3 Subsystém Agendy 
Řeší se za pomocí modulu Agendio slouží k úspěšnému zvládnutí různých úkolů a 

procesů spojených s agendami, které se vyskytují v současné státní správě a samosprávě. 

Proto je určeno magistrátům, městům a obcím, ale také organizacím, které spravují mnoho 

plateb a smluvních vztahů s občany a podnikatelskými subjekty. Agendio představuje 

jednotný systém pro vedení všech typů agend, které jsou orientovány na libovolný subjekt 

(např. smluv, poplatků, přestupků, stavebních řízení, sociálních dávek, rejstříků SPOD, 

soudních sporů, správy majetku, správy bytů). Poskytuje podporu pro celý administrativní 

proces, tedy od zaevidování případu až po vystavení patřičných dokumentů[11]. 

Na obr. 10 viz níže lze vidět strukturu modulu Agendio. Aplikace za pomoci 

Evidence organizační struktury (EOS) umožní přidělit přístupová práva k záznamům v 

závislosti na personální struktuře, tzn. každý uživatel má definováno, které záznamy může 

pouze prohlížet, měnit a přidávat. Také lze vidět obecné propojení na Evidenci a 

Ekonomický systém. Každý případ (smlouva či poplatek) obsahuje informace o typu, 

území (ENO) a organizační příslušnosti (EOS) a připojuje se informace o partnerovi 

(ESP). Další údaje spadají do ekonomického systému. Výsledné formuláře a dokumenty 

jsou pomocí tiskového modulu předány do systému pro správu dokumentů (DMS) a jsou 

vytištěny (např. záznamy, upomínky, složenky typu B). Tiskový modul má vazbu na 

Spisovou službu a externí archiv dokumentů (DMS). 
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Obr. 10 – Struktura modulu Agendio [11] 

U modulu Agendio se jedná o analytickou a zpracovatelskou nástavbu 

ekonomického-účetního procesu pohledávek a závazků. Správa a přístup k těmto položkám 

odpovídá územní, organizační, legislativní a věcné struktuře.  

Položky resp. případy lze tedy členit:[11] 

• územně (městské obvody resp. části, katastrální území, parcelní číslo); 

• organizačně (úřad, obvod, odbor, oddělení, pracovník); 

• typově (smlouva, poplatek, řízení, soudní spor, přestupek, sociální dávka, SPOD, 

žádost).  

Agendio dále obsahuje speciální moduly pro podporu specifických agend, kterými 

jsou např. moduly Psi, Odpady, Vstupné, Rekreační pobyt, Pokuty, Stavba, Soudní spor. 

Novou agendu lze přidat pouhou konfigurací a stejně tak chování každé z agend se mění 

nastavením parametrů systému[11].  
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Mezi hlavní funkce Agendio patří centrální evidence smluv (CES), jejíž strukturu 

lze vidět na obr. 11, která umožňuje evidovat všechny smlouvy, které se uzavírají mezi 

organizací a partnery. CES je plně integrována s ostatními moduly systému PROXIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Obr. 11 – Struktura Centrální evidence smluv [11] 
 

CES by mělo splnit tyto základní požadavky:[11] 

• centrálně pořizovat, evidovat a udržovat historii smluv a smluvních vztahů; 

• vytvářet vazbu na ekonomický systém; 

• komunikovat s ostatními částmi IS organizace; 

• tisknout dokumenty. 

CES dále umožňuje připojení jednotlivých dodatků ke smlouvě, založení subjektu, 

objektu. Dále vytvoření dokumentů svázaných s případem, využití generování a přidělení 

čísel smluv, zajištění průhledného procesu podepisování smluv a kontroly jeho stavu. 

4.4 Subsystém Ekonomický 
Je zastoupen ověřeným informačním systémem Microsoft Dynamics NAV v 4.0 

(dále jen Navision), který pokrývá oblast účetnictví, banky, pokladny, knihy došlých a 

odeslaných faktur. Představuje celosvětově vedoucí řešení finančních agend pro Microsoft 
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Windows v oblasti středně velkých systémů. Vyznačuje se jednoduchým přístupem 

k informacím pro podporu rozhodování.  

Tento subsystém je doplněn o specifické oblasti:[11] 

• Rozpočet je založen na jednotlivých akcích rozpočtu. Umožňuje a poskytuje 

uživateli používat komfortní nástroje pro sestavení rozpočtu organizace. Dále také 

umožňuje upravit rozpočet prostřednictvím rozpočtových změn a opatření, ukládat 

verze rozpočtu. Umožňuje přehledné a podrobné sledování čerpání a disponibility 

rozpočtu.  

• Výkaznictví umožňuje vytvářet interní výkazy, výkazy FIN 2-12 M (výkazy pro 

hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků 

obcí) odesílané Ministerstvu financí ČR. Doplňkovou vlastností modulu jsou 

nástroje pro zobrazení účetní uzávěrky a sestavy kontrolních vazeb rozpočtu. 

• Majetek je určen pro správnou a dokladovou evidenci majetku organizace a vedení 

databáze daňových, účetních, statistických, technicko-výrobních a obecně 

evidenčních informací. 

• Personalistika a Mzdy obsahují jednoduchý číselník zaměstnanců, evidují 

dosažení kvalifikace, pracovní smlouvy a absence s zdůvodněním nepřítomnosti 

v zaměstnání.  

Ekonomický subsystém může přímo komunikovat se subsystémem Agend a 

Evidencí subjektů (ESP). Příkladem může být úředník, který spravuje poplatky a 

pohledávky a má stále k dispozici aktuální informace o saldu partnera, stavu plnění 

platebního kalendáře, plnění závazků plynoucích ze smlouvy. V celém subsystému je 

možné ve spolupráci s Evidencí organizační struktury (EOS) přidělit přístupová práva k 

záznamům v závislosti na organizační struktuře, tzn. každý uživatel má nadefinováno, 

které záznamy může prohlížet, měnit a zapisovat[11]. 
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5 Příprava implementace informačního systému PROXIO pro 
Městský úřad v Klášterci nad Ohří 

Projekt nasazení nového IS na MěÚ v Klášterci nad Ohří má několik úrovní vedení, 

které jsou vždy zastoupené oběma stranami.  

Jsou to úrovně: 

• Řídící komise  

• Vedoucí projektu 

• Vedoucí realizačního týmů za subsystém Registry a Evidence 

• Vedoucí realizačního týmu za subsystém Agendy 

• Vedoucí realizačního týmu za subsystém Ekonomický 

• Vedoucí realizačního týmu Technická část a migrace  

5.1 Etapy projektu  
Projekt na zavedení nového agendového informačního systému pro Městský úřad 

v Klášterci nad Ohří je rozdělen na několik etap. Tyto jednotlivé etapy jsou dále členěny na 

podrobnější specifické body.  

Základní rozpis činností je rozdělen do čtyř částí: 

• Etapa A – úvodní analýza a zpracování dokumentu „Projekt nasazení IS MK“; 

• Etapa B – instalace, nastavení, integrace IS MK (PROXIO) – včetně převodu dat; 

• Etapa C – zkušební provoz IS MK (PROXIO); 

• Etapa D – poimplementační údržba a podpora IS MK (PROXIO). 

 

Etapa A začala po podpisu smlouvy o dílo a po první inicializační schůzce se zástupci 

MěÚ KL a firmy, která se konala dne 15.4.2008 . Na obr. 12 viz níže lze vidět rozpis 

činností etapy A, která je ukončena schválením a předáním dokumentu „Projekt nasazení 

IS MK“. V této etapě jsem se angažovala již od jejího počátku až do konce jako 

vedoucí realizačního týmu za subsystém Agend. Své přínosy z této etapy uvádím 

v kapitole 5.2.  
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Aktivity (obsah) Zodpovědnost  

Podpis smlouvy MARBES + MK 

Inicializační schůzka a úvodní seminář MARBES + MK 

Etapa A – úvodní analýza a zpracování dokumentu „Projekt nasazení IS MK“ 

Úvodní analýza a zpracování dokumentu Projekt nasazení IS MK MARBES  

Připomínky k dokumentu Projekt nasazení IS MK MK 

Zapracování připomínek MK do Projektu nasazení IS MK MARBES 

Akceptace Projektu nasazení IS MK  a Předání Etapy A MARBES + MK 
 

Obr. 12 – Podrobný rozpis činností pro etapu A 

Etapa B začala po akceptaci dokumentu „Projekt nasazení IS MK“ a její rozpis činností 

lze vidět na obr. 13. V etapě B jsem se účastnila pouze školení klíčových uživatelů a 

akceptace systému pro zkušební provoz, kde jsem jako vedoucí realizačního týmu za 

subsystém Agend odsouhlasila funkčnost jednotlivých případů a připravenost na zkušební 

provoz. Ostatní části v této etapě měl na starosti informatik MěÚ.  

Aktivity (obsah) Zodpovědnost  

Etapa B – instalace, nastavení, integrace IS MK (PROXIO) – včetně převodu dat 

Příprava infrastruktury - technické zabezpečení projektu MK 

Přizpůsobení software PROXIO potřebám MK MARBES 

Instalace a nastavení, vnitřní integrace jednotlivých komponent řešení 
PROXIO 

MARBES 

Příprava převodu dat MARBES 

Převod dat MARBES + MK 

Školení administrátorů MARBES + MK 

Školení klíčových uživatelů MARBES + MK 

Akceptace systému pro zkušební provoz formou akceptačního 
protokolu - Zahájení zkušebního provozu a Předání Etapy B 

MARBES + MK 

 
Obr. 13 – Podrobný rozpis činností pro etapu B 

 
Etapa C se bude týkat zkušebního provozu, během kterého budou mít úředníci za úkol 

vyzkoušet různé typy případů, které mohou při ostrém provozu nastat. V případě 

komplikací bude možnost zavolat konzultantům z firmy, kteří budou i na MěÚ přítomni a 

vyřeší případné problémy s úředníky. Podrobný rozpis činností lze vidět na obr. 14 viz 

níže. 



Helena Srbecká, DiS.: Projekt implementace IS PROXIO na MěÚ v KL 

2009 26 

Aktivity (obsah) Zodpovědnost  

Etapa C – zkušební provoz IS MK (PROXIO) 

Zkušební provoz s podporou zhotovitele  MARBES + MK 

Zapracování změn, zpracování dokumentace systému nastaveného pro 
produktivní provoz 

MARBES  

Akceptace systému pro produktivní provoz formou akceptačního 
protokolu; 

Závěrečný předávací a přejímací protokol díla  

MARBES + MK 

 
Obr. 14 – Podrobný rozpis činností pro etapu C 

Etapa D a její podrobný rozpis činností lze vidět na obr. 15 a bude zahrnovat ostrý provoz 

a opět pokud bude nutno vyřešit nějaký problém, bude možnost telefonické konzultace se 

zástupci firmy.  

Aktivity (obsah) Zodpovědnost  

Etapa D – poimplementační údržba a podpora IS MK (PROXIO) 

Zahájení poimplementační  údržby a podpory díla MARBES + MK 

Ukončení poimplementační  údržby a podpory díla MARBES + MK 
 

Obr. 15 – Podrobný rozpis činností pro etapu D 

 

5.2 Vlastní přínos při přípravě implementace IS PROXIO 
Má úloha v tomto projektu spočívá ve funkci vedoucí realizačního týmu za část 

zvanou Agendy a za tuto část také zodpovídat a rozhodovat. 

Modul Agendio se skládá z agend: 

• Příjmy; 

• Poplatky; 

• Evidence smluv; 

• Evidence objednávek; 

• Přestupky; 

• Správa majetku. 
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Dle rozpisu činností etapy A viz. výše jsem se účastnila každé fáze etapy A a také 

první inicializační schůzky. Na této schůzce mi byl představen kolega z firmy MARBES 

CONSULTING s.r.o., s kterým jsem spolupracovala a zajišťovala mu potřebné dokumenty 

a informace. Dále mi byl představen IS PROXIO a jeho možnosti využití.  

Byla jsem přítomna všech jednání, která se týkala modulu Agendio a měla jsem 

také za úkol vždy zajistit účast úředníků, kteří mají danou problematiku na starosti. Jednání 

probíhala formou kladení otázek kolegou z firmy. Otázky se týkaly dosavadního způsobu 

práce, aby kolega získal přehled a mohl vždy vysvětlit, jak bude nový IS v této oblasti 

pracovat. Úředníci vyjádřili svou představu ulehčení práce a kolega sdělil, zda to IS 

umožní. Jednání bylo vždy zakončeno „zápisem z jednání“ viz. příloha č.2, kde se shrnulo 

probrané téma a určily úkoly, které oba musíme do příští schůzky splnit. Také se dohodl 

termín dalšího jednání a probíraný okruh. Na začátku každého dalšího jednání byly 

probrány úkoly z minulé schůzky a zjištěny jejich výsledky a ty byly konzultovány. 

Jednání sloužila firmě pro získání potřebných informací, aby mohla provézt úvodní 

analýzu a sepsat dokument, který uzavírá etapu A „Projekt nasazení IS MK“. Dokument 

shrnuje všechny naše připomínky, jejich možnosti řešení a propojení s ostatními 

realizačními týmy. 

Mé konkrétní úkoly a tedy i přínos v tomto projektu jsou: 

1) Ověřit zda existuje vnitřní norma upravující evidenci a zpracování smluv; 

2) Posoudit, zda do nového systému pořídit platné smlouvy; 

3) Navrhnout strukturu čísla smlouvy a objednávky; 

4) Navrhnout číselník typů smluv; 

5) Připravit šablonu objednávky;  

6) Ověřit a navrhnout, jak realizovat schvalovací proces objednávky; 

7) Shromáždit a zaslat vzory formulářů používané např. pro vymáhání, výzvy; 

8) Shromáždění připomínek k dokumentu „Projektu nasazení IS MK“ za část 

Agendio. 

1) Ověřit zda existuje vnitřní norma upravující evidenci a zpracování smluv 

Tento úkol vyvstal z jednání, které se týkalo smluv a řešilo se, jak v současné době 

probíhá uzavírání smluv a jaké náležitosti smlouva musí obsahovat. Dále také, jak probíhá 

schvalování smluv. 
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Pro kolegu z firmy jsem zajistila příkaz č.1/2007 tajemníka MěÚ Klášterce nad 

Ohří viz. příloha č.3, který se týká úpravy a předkládání smluv. Z tohoto příkazu 

vyplynulo, že používáme na smlouvu průvodku, kterou jsem také kolegovi zajistila viz. 

příloha č.4. 

2) Posoudit zda do nového systému pořídit platné smlouvy 

 Tento úkol také vzešel z jednání týkající se smluv a bylo nutné projednat zda město 

bude chtít do nového IS pořídit i „staré platné smlouvy“, které byly uzavřené před 

zavedením IS. Dále zjistit, kolik takovýchto platných smluv na úřadě existuje. 

 Pro zjištění počtu platných smluv jsem musela obejít každý odbor a zeptat se na 

počet aktivních smluv. Po jejich zjištění na jednotlivých odborech, kterých je dohromady 

ke třemstům kusům, jsme došli k závěru, že nebude problém tyto smlouvy do nového IS 

pořídit. Pořízení těchto aktivních smluv bude nutné i z důvodu propojení na ekonomický 

subsystém. 

3) Navrhnout strukturu čísla smlouvy a objednávky 

 Na základě jednání o objednávkách a smlouvách jsem měla navrhnout strukturu 

čísla smlouvy a objednávky. Tato čísla budou jednotná pro všechny odbory, protože 

dosavadní číslování smluv a objednávek si každý odbor vede podle sebe. Město chce díky 

IS zavést centrální evidenci objednávek a smluv a čísla se tak budou generovat v jednotné 

řadě. 

 Navrhla jsem tři varianty struktury čísla pro objednávky a smlouvy. Mnou 

vytvořené varianty struktur lze vidět níže.  

1. Varianta 

• Struktura pro smlouvy se skládá z aktuálního roku, pořadového čísla a zkratky 

označující, že se jedná o smlouvu. 

 

 
  označení pro smlouvu 

  pořadové číslo 

  rok 

příklad: 2009/001/SML 

 

9999 9999 XXX  
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• Struktura pro objednávky je totožná se smlouvami, jen zkratka označuje, že se 

jedná o objednávku. 

 

 
  označení pro smlouvu 

  pořadové číslo 

  rok 

 příklad: 2009/0001/OBJ 

 

2. Varianta 

• Struktura pro smlouvy se skládá z pořadového čísla, aktuálního roku a zkratky 

označující příslušný druh smlouvy. Druhy smluv by byly řazeny v číselníku např. 

S1 Kupní smlouva, S2 Mandátní smlouva atd. 

 

 
  označení pro smlouvu 

  rok 

  pořadové číslo 

 příklad: 001/2009/S1 

 

• Struktura pro objednávky je totožná se smlouvami, jen zkratka označuje, že se 

jedná o objednávku. 

 

 
  označení pro smlouvu 

  rok 

  pořadové číslo 

 příklad: 0001/2009/O 

 

3.Varianta 

• Struktura pro smlouvy se skládá z kódu, který představuje zkratku pro druh 

smlouvy viz. příloha č.5. Dále pořadové číslo v jedné řadě, aktuální rok a zkratku 

odboru dle organizačního řádu. 

9999 9999 XXX  

9999 9999 XXX  

9999 99999 X 
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  zkratka odboru 

  rok 

  pořadové číslo 

  kód 

          příklad: MS/001/2009/ORP 

 

• Struktura pro objednávky je totožná se smlouvami, neobsahuje pouze kód. 

 

9999 9999 XXX  

  zkratka odboru 

  rok 

  pořadové číslo 

          příklad: 010/2009/ORI 

Po vytvoření těchto variant jsem zvolila tu, která mi přišla nejlepší. Je to varianta 

tři, kterou jsem konzultovala s tajemnicí města. Ta strukturu smluv a objednávek schválila. 

4) Navrhnout číselník typů smluv 

 Jedním ze základních požadavků na IS bylo zavedení centrální evidence smluv. 

Současná forma evidence smluv probíhá na základě příkazu č.1/2007 tajemníka viz výše. 

Tento příkaz ukládá úředníkovi, který uzavře smlouvy, aby jeden její originál uložil na 

sekretariátu starosty a zde si smlouvy úřednice třídí dle svého systému. 

 Centrální evidence smluv v IS bude mít jednotnou řadu číslování dle struktury čísla 

smlouvy, ale bude rozlišovat typy případů smluv. Typ případu smlouvy zvolí úředník již 

při jejím zaevidování do systému, aby systém rozlišil druh smlouvy. Mým úkolem bylo 

vytvořit seznam používaných smluv na MěÚ a k těmto smlouvám vymyslet kód viz. 

příloha č.5, který je použit v čísle smlouvy a určuje typ smlouvy. 

5) Připravit šablonu objednávky 

Připravit návrh šablony objednávky vzešel z požadavku na IS zavést centrální 

evidenci objednávek. Doposud na MěÚ v Klášterci byl dán vzor šablony, ale většina 

odboru si tuto šablonu přizpůsobila dle svého. Díky novému IS se objednávka bude 

tisknout na jednotnou šablonu. 

XXX  9999 9999 XXX  
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Před vytvořením jednotné šablony jsem obešla všechny odbory na MěÚ a vzala si 

jejich vzor šablony, který dosud používali. Celkem jsem získala pět druhů viz příloha č. 6 

vzor A-E. Z těchto původních šablon jsem vytvořila nový jednotný vzor pro IS viz. příloha 

č. 7. Na novém vzoru objednávky se bude číslo objednávky generovat dle struktury čísla 

pro objednávky.  

Dále budou pole:  

• „vy řizuje“ , aby byla možnost volby ze seznamu zaměstnanců a na základě 

zvoleného zaměstnance, se doplní z číselníku telefon a e-mail; 

• „objednatel“  bude pevně dáno Město Klášterec nad Ohří a jeho iniciály; 

• „dodavatel“ , aby byla možnost volby ze seznamu dodavatelů a pokud by nová 

firma v seznamu nebyla, aby byla možnost do seznamu ji zapsat; 

• „p ředmět objednávky“  formou textu; 

• „cena“  doplní každý zaměstnanec sám včetně DPH, protože bude návaznost na 

rozpočet; 

• „platební podmínky“  formou textu; 

• „termín dodání“  možnost volby z kalendáře; 

• „poznámka“  bude pevně dána; 

• „pro podpis objednávky – schvalovatel“ možnost volby ze seznamu 

zaměstnanců; 

• „p říloha“  formou textu. 

6) Ověřit a navrhnout, jak realizovat schvalovací proces objednávky 

 Schvalovací proces objednávky doposud probíhal dle cenové výše objednávky. 

Objednávku vystavenou na částku do 40.000,-Kč bez DPH schvaloval vedoucí odboru, 

objednávku nad 40.000,-Kč a do 100.000,-Kč bez DPH projednal vedoucí odboru 

s vedením města (starostou, místostarostou, tajemníkem). U případných objednávek nad 

100.000,-Kč se již provedlo výběrové řízení dle směrnice města. 

 Schvalovací proces v novém IS jsem konzultovala s tajemnicí a došly jsme 

k závěru, že bude elektronický schvalovací proces. Na každém odboru je určen správce 

rozpočtu, který bude moci založit objednávku do IS a pak dle výše ceny určí v IS 

schvalovací proces. Budou dva druhy schvalovacího procesu. První do 40.000,-Kč včetně 

DPH bude schvalovat jen vedoucí, nad 40.000,-Kč bude pořadí schvalovatelů: vedoucí 

odboru a místostarosta. 
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7) Shromáždit a zaslat vzory formulářů používané např. pro vymáhání, výzvy 

Součástí Agendio jsou také příjmy a poplatky. Bylo nutno zjistit kolik typů 

formulářů ekonomický odbor pro příjmy a poplatky používá. IS umožní tisknout tyto 

formuláře rovnou ze systému. 

Požádala jsem úřednice, které mají tuto agendu na starosti, aby mi poskytly jejich 

vzory, které využívají a následně jsem je poskytla kolegovi. Vzory, které využívá 

ekonomický odbor, jsou vzory tiskopisů pro výkon správy místních poplatků podle zákona 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Těchto tiskopisů je celá řada, a proto je v příloze 

zobrazeno jen mnou vybraných 5 tiskopisů a to vzor rozhodnutí o přeplatku na místní 

poplatek viz příloha č. 8, vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku viz příloha č. 9, 

vzor platebního výměru viz příloha č. 10, vzor rozhodnutí o uložení pokuty viz příloha č. 

11 a vzor výzvy ke zvolení společného zástupce viz příloha č. 12. 

8) Shromáždění připomínek k dokumentu „Projektu nasazení IS MK“ za část 

Agendio 

 Po úvodní analýze, která vedla k sepsání dokumentu „Projekt nasazení IS MK“ 

následovalo dle rozpisu činností etapy A připomínkování tohoto dokumentu. Jako vedoucí 

realizačního týmu za část Agend bylo mým úkol nashromáždit připomínky od všech 

úředníků, kteří budou s modulem Agendio pracovat.  

Po obdržení dokumentu „Projekt nasazení IS MK“ jsem dokument rozeslala všem 

kolegům, kterých se Agendio týká a chtěla jsem po nich, aby mi dokument a kapitolu 

Agendio připomínkovali. Po obdržení všech odpovědí jsem připomínky sepsala viz příloha 

č. 13 a zaslala tajemnici. Tajemnice všechny připomínky i od ostatních vedoucích 

realizačních týmu zaslala vedení firmy. Ta připomínky zpracovala a upravila dokument 

„Projekt nasazení IS MK“. 

 Etapou A skončil i můj přínos v tomto projektu, protože následovala etapa B, ve 

které, jak již bylo dříve uvedeno, firma komunikovala pouze s informatikem MěÚ 

v Klášterci nad Ohří.  V etapě B jsem se účastnila všech školení, která se mě jako referenta 

správy majetku týkala. Byla to školení na objednávky a smlouvy. 
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6 Závěr 
Tématem bakalářské práce byl „Projekt implementace informačního systému 

PROXIO na Městském úřadě v Klášterci nad Ohří“. 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu současného stavu dostupnosti a 

provázanosti dat na pracovištích městského úřadu a představit řešení prostřednictvím IS 

PROXIO, včetně mého podílu na tomto řešení. 

Bakalářská práce byla rozdělena na několik částí. V první části práce jsem se 

zabývala úlohou IS ve státní správě a místní samosprávě, historickým aspektem IS ve 

státní správě a místní samosprávě a současným stavem IS ve státní správě a místní 

samosprávě. Jako příklad veřejně fungujícího IS jsem si vybrala a představila Katastr 

nemovitostí. 

Druhá část bakalářské práce byla věnována analýze současného stavu IS na MěÚ 

v Klášterci nad Ohří. Jejím výsledkem je mnou vytvořený přehled používaných 

softwarových vybavení, která město Klášterec nad Ohří v současné době využívá. V tomto 

přehledu jsem vyznačila případnou provázanost dat na pracovištích úřadu, aby bylo vidět, 

že v současné době na MěÚ provázanost dat nefunguje. Dále jsem charakterizovala a 

sepsala důvody, nevýhody a konkrétní typy případů, které vedly město Klášterec k 

rozhodnutí zavedení nového IS. Na základě těchto důvodů vyplynuly konkrétní požadavky 

na nový IS a odpověď na otázku, co od nového IS město Klášterec nad Ohří očekává.   

Další část bakalářské práce představuje seznámení s IS PROXIO od firmy 

MARBES CONSULTING s.r.o., která v současné době zavádí na MěÚ nový IS. V této 

části jsem uvedla a popsala funkci subsystémů, které město Klášterec využije. 

V závěrečné části jsem se zabývala přípravou implementace nového IS pro město 

Klášterec a svým vlastním přínosem v době přípravy implementace. Uvedla jsem zde fáze 

projektu dle rozpisu činností a dále jsem se věnovala konkrétním úkolům, které jsem řešila 

a případně musela k těmto úkolům vytvořit dokumenty pro potřeby projektu, které jsou 

součástí příloh bakalářské práce.  

Lze konstatovat, že vytčené cíle bakalářské práce byly splněny. 
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