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SSEEZZNNAAMM  ZZKKRRAATTEEKK  
Níže uvedený seznam je výčet zkratek, které jsou použity v dokumentu Studie proveditelnosti 
projektu Implementace konsolidovaného DMS. Uvedené zkratky jsou řazeny abecedně. 
 

Zkratka Vysvětlení zkratky 

AIP Archival Information Package (Archivní informační balíček) 

API Application Programming Interface (Rozhraní pro programování aplikací) 

CAS Content Addressed Storage (Obsahově adresované úložiště) 

CBA Cost-Benefit analýza (Analýza nákladů a přínosů) 

ČR Česká republika 

DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

DES Důvěryhodná elektronická spisovna 

DHIM Dlouhodobý hmotný investiční majetek 

DIP Dissemination Information Package (Výstupní informační balíček) 

DMS Document Management System (Systém pro správu dokumentů) 

DN Doba návratnosti 

DNIM Dlouhodobý nehmotný investiční majetek 

ENPV Economic Net Present Value (Ekonomická čistá současná hodnota) 

ERMS Electronic Records Management System (Systém elektronické spisové služby) 

ESS Elektronické spisová služba 

GFŘ Generální finanční ředitelství 

GŘC Generální ředitelství cel 

HSM Hierarchical Storage Management (Hierarchická správa úložných prostorů) 

HW Hardware 

ICT Information and Communication Technologies (Informační a komunikační 
technologie) 

IOP Integrovaný operační program 

IRR Internal Rate of Return (Vnitřní výnosové procento) 

IS Informační systém 

IS SDSL Informační systém pro Státní dozor nad sázkami a loteriemi 

ISDS Informační systém datových schránek 

IT Information Technology (Informační technologie) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhran%C3%AD�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programov%C3%A1n%C3%AD�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplikace�
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Zkratka Vysvětlení zkratky 

KČR Kvalifikované časové razítko 

MF Ministerstvo financí 

MV Ministerstvo vnitra 

NAS Network Attached Storage (Datové úložiště připojené k místní síti LAN) 

NDA Non Disclosure Agreement (Dohoda o mlčenlivosti) 

NFS Network File System (Internetový protokol pro vzdálený přístup k souborům 
přes počítačovou síť) 

NPV Net Present Value (Čistá současná hodnota) 

NPV/I Index rentability 

NSESS Národní standard pro elektronické systémy spisové služby 

OAIS Open Archival Information System (Architektonický model) 

PLATTER Planning Tool for Trusted Electronic Repositories 

SF EU Strukturální fondy Evropské unie 

SIP Submission Information Package (Vstupní informační balíček) 

SSL Hostovaná elektronická spisová služba 

STC Státní tiskárna cenin 

SW Software 

ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových 

ZEP Zaručený elektronický podpis 
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11  ÚÚVVOODDNNÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE  
Úvodní kapitola Studie proveditelnosti obsahuje základní informace o projektu Implementace 
konsolidovaného DMS a o zpracované Studii proveditelnosti tohoto projektu. 

11..11  ZZáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  pprroojjeekkttuu  

Název projektu: Implementace konsolidovaného DMS 

Popis: Cílem projektu je implementace konsolidovaného Document Management 
System v rámci resortu Ministerstva financí, tj. implementace systému 
pro elektronickou správu dokumentů, který umožní správu a ukládání 
dokumentů v elektronické podobě spolu s řešením archivace, a to vše 
v souladu s platnou legislativou. 

Studie proveditelnosti popisuje a hodnotí možnosti variant projektu 
Implementace konsolidovaného DMS a správnost vybrané varianty řešící 
popis jednotlivých stadií projektu, jehož výsledkem bude návrh 
konsolidovaného řešení DMS resortu MF. 

Prostřednictvím zmapování současného stavu, vytvoření přehledu 
požadovaných funkčností, návrhu globálních řešení a jejich vyhodnocení 
formou Studie proveditelnosti, budou připraveny podklady pro budoucí 
implementaci konsolidovaného, resp. integrovaného informačního systému 
DMS pro resort MF. 

Zpracování Studie proveditelnosti projektu Implementace konsolidovaného 
DMS je spolufinancováno ze strukturálních fondů Evropské unie – 
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Garant: Ministerstvo financí České republiky 
Odbor 38 – Rozvoj ICT MF 

Místo plnění: Ministerstvo financí České republiky 
Letenská 525/15, 118 00 Praha 1 

Doba realizace: 01/2012 – 03/2013 

Doba udržitelnosti: Minimálně 5 let (04/2013 - 03/2018) 

Rozpočet: 64.680.000,- Kč (včetně DPH) 

11..22  ÚÚččeell  zzpprraaccoovváánníí  SSttuuddiiee  pprroovveeddiitteellnnoossttii  

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována jako základní analytický podklad k posouzení 
realizovatelnosti projektu Implementace konsolidovaného DMS, jehož cílem je implementace 
konsolidovaného řešení Document Management System v resortu MF (Ministerstvo financí ČR, 
Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství a Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových). 
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Studie proveditelnosti je zpracována za účelem posouzení realizovatelnosti projektu Implementace 
konsolidovaného DMS a ověření jeho smysluplnosti, tj. Studie proveditelnosti slouží jako nástroj 
ke zdůvodnění projektu z ekonomického, právního a technického hlediska. 

Studie proveditelnosti byla zpracována v souladu s obecnými pravidly strukturálních fondů Evropské 
unie – Integrovaného operačního programu, tj. tato Studie proveditelnosti nezohledňuje případné 
specifické požadavky konkrétní výzvy Integrovaného operačního programu. 

Studie proveditelnosti projektu Implementace konsolidovaného DMS je zpracovávaná za účelem: 

 informování o záměru projektu z hlediska stávajícího stavu řešené problematiky i jejího 
budoucího vývoje; 

 specifikace záměru projektu a rozpracování variant řešení projektu; 
 ověření realizovatelnosti projektu; 
 prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější 

varianta; 
 prokázání správnosti odhadu a reálnosti plánovaného rozpočtu projektu; 
 prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti; 
 identifikace hlavních rizik souvisejících s realizací projektu a zjištění jejich dopadu na realizaci 

projektu; 
 prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování investorem projektu 

po ukončení předpokládané finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie – 
z Integrovaného operačního programu. 

Účelem zpracované Studie proveditelnosti je zhodnocení veškerých podmínek pro realizaci projektu 
Implementace konsolidovaného DMS, tj. popis a zhodnocení možnosti jednotlivých variant projektu a 
správnost vybrané varianty řešící popis jednotlivých stadií projektu. 

Studie proveditelnosti popisuje jednotlivé aspekty projektu, které formují jeho obsah a navrhovaný 
způsob realizace, a zároveň identifikuje potenciální přínosy, které mohou být v rámci realizace 
projektu Implementace konsolidovaného DMS generovány. 

Studie proveditelnosti projektu Implementace konoslidovaného DMS byla zpracována na základě 
informací a podkladů týkajících se připravovaného projektu dodaných Ministerstvem financí České 
republiky a zpracovatelem Studie proveditelnosti vypracovaných podkladových materiálů – „Analýzy 
současného stavu využívání prostředků DMS v resortu Ministerstva financí“ a „Návrhu řešení projektu 
implementace konsolidovaného IS DMS“. 

Studie proveditelnosti projektu Implementace konsolidovaného DMS byla v průběhu zpracování 
konzultována a dopracována v úzké součinnosti s relevantními zástupci Ministerstva financí České 
republiky, odboru 38 – Rozvoj ICT MF. 

11..33  IIddeennttiiffiikkaaččnníí  úúddaajjee  iinnvveessttoorraa  pprroojjeekkttuu  

Investorem projektu Implementace konsolidovaného DMS je ústřední orgán veřejné správy – 
Ministerstvo financí České republiky. 

Tabulka č. 1: Kontaktní údaje investora projektu 

Označení položky Kontaktní údaje 

Název Ministerstvo financí České republiky 
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Označení položky Kontaktní údaje 

Adresa Letenská 525/15 
118 00 Praha 1 

IČ 00006947 

DIČ CZ00006947 

Telefon +420 257 042 828 

E-mail podatelna@mfcr.cz 

www www.mfcr.cz 

Subjekt pověřený výkonem 
funkce investora projektu Odbor 38 – Rozvoj ICT MF 

Garant projektu Mgr. Radoslav Bulíř 
Ředitel odboru 38 – Rozvoj ICT MF 
Tel.: +420 257 043 072 
E-mail: radoslav.bulir@mfcr.cz 

 

11..44  IIddeennttiiffiikkaaččnníí  úúddaajjee  zzpprraaccoovvaatteellee  SSttuuddiiee  pprroovveeddiitteellnnoossttii  

Studii proveditelnosti projektu Implementace konsolidovaného DMS zpracovala společnost 
Equica, a.s. za průběžných konzultací se zástupci Ministerstva financí České republiky. 

Tabulka č. 2: Kontaktní údaje zpracovatele Studie proveditelnosti 

Označení položky Kontaktní údaje 

Název Equica, a.s. 

Adresa Rubeška 215/1 
190 00 Praha 9 

IČ 26490951 

DIČ CZ26490951 

Telefon +420 281 093 500 

E-mail equica@equica.cz 

www www.equica.cz 

Koordinátor zpracovatele 
Studie proveditelnosti 

Martina Boháčová 
Senior projektový manažer 
Tel.: +420 281 093 543 
E-mail: martina.bohacova@equica.cz 

mailto:podatelna@mfcr.cz�
http://www.mfcr.cz/�
mailto:radoslav.bulir@mfcr.cz�
mailto:equica@equica.cz�
http://www.equica.cz/�
mailto:martina.bohacova@equica.cz�
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22  VVÝÝCCHHOOZZÍÍ  SSTTAAVV,,  AANNAALLÝÝZZAA  PPOOTTŘŘEEBBNNOOSSTTII  PPRROOJJEEKKTTUU  AA  
ZZDDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍ  JJEEHHOO  RREEAALLIIZZAACCEE  

Tato kapitola Studie proveditelnosti popisuje výchozí stav projektu Implementace 
konsolidovaného DMS, analýzu jeho potřebnosti a zdůvodnění jeho realizace. 

22..11  VVýýcchhoozzíí  ssttaavv  ––  ssoouuččaassnnýý  ssttaavv  vvyyuužžíívváánníí  pprroossttřřeeddkkůů  DDMMSS  
vv  rreessoorrttuu  MMFF  

Zpracovatel Studie proveditelnosti detailně zmapoval současný stav používaných informačních systémů 
v resortu Ministerstva financí pro práci s dokumenty na úrovni jejich vytváření, zpracování nebo jiné 
manipulace s nimi. 

Analýza současného stavu využívání prostředků DMS v resortu MF byla zaměřena zejména na: 

 posouzení stávajícího způsobu práce s jednotlivými typy dokumentů a způsobu využívání 
datových schránek; 

 identifikaci dokumentů vhodných pro zajištění elektronického oběhu a jejich analýzu; 
 zjištění stavu využívaní prostředků DMS v podřízených resortních organizacích; 
 analýzu legislativních požadavků; 
 zjištění požadavků uživatelů. 

2.1.1 Obecná zjištění 

Spisová služba resortu MF je připravená na elektronickou komunikaci a podporuje jí včetně oběhu 
dokumentů, ale tyto funkcionality spisové služby se nevyužívají. 

Na Ministerstvu financí není využíván elektronický spis. Neexistuje metodika práce s elektronickými 
dokumenty, není vytvořen popis procesů práce s elektronickými dokumenty. 

Spisový řád upravuje organizaci a výkon spisové služby na Ministerstvu financí, kdy se výkonem 
spisové služby rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti ministerstva. 
Skartační řád upravuje postup Ministerstva financí při ukládání a vyřazování (skartaci) dokumentů 
v listinné i digitální podobě, včetně pomůcek nadále nepotřebných pro činnost ministerstva, a 
při posuzování jejich dokumentární hodnoty. Tyto směrnice však neupravují elektronický oběh 
dokumentů v rámci ministerstva. 

2.1.2 Elektronická spisová služba resortu MF 

V elektronické spisové službě Ministerstva financí jsou ukládány elektronické přílohy / dokumenty 
dle typu dokumentů – datové zprávy, vnitřní a vnější připomínkové řízení. Běžná interní 
korespondence v rámci ministerstva (např. interní sdělení nebo referátníky) není v ESS ukládána. 

V současné době probíhá pilotní provoz digitalizace listinných doručení. Skenování se provádí 
na podatelně, pokud povaha dokumentu digitalizaci umožňuje (polep čárovým kódem). I přesto, že je 
dokument poté uložen v datovém úložišti, papírová podoba dokumentu je předávána na odborný útvar 
resortu MF. 

V elektronické spisové službě nejsou předdefinovány workflow procesy, elektronická spisová služba 
nepracuje s elektronickými spisy. Elektronická spisová služba je integrována s agendovým systémem 
IS SDSL (Informační systém pro Státní dozor nad sázkami a loteriemi). Ze systému se exportují data 
pro potřeby daňové správy – analýza workflow procesů. 
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Měsíčně je v průměru doručeno 1 000 datových zpráv prostřednictvím Informačního systému datových 
schránek, z toho je cca 250 zpráv vyhodnoceno jako věc úřední a zbytek je vyřazen z dalšího 
zpracování (např. pozvánky do divadla, nevyžádané nabídky služeb či dodávek). Prostřednictvím ISDS 
je měsíčně v průměru odesláno 3 000 datových zpráv. 

V případě vyřazení elektronického dokumentu z ESS je umožněno zamykání písemností. V tuto chvíli 
není upraveno vnitřním předpisem, záleží na jednotlivých sekretariátech, jak v tomto případě 
s dokumentem naloží. 

Některé agendové aplikace generují na výstupu dokumenty, které jsou většinou v listinné podobě 
a následně jsou uloženy v příručním archivu odboru. 

Spisové služby podřízených organizací MF (Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství a 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) již v nějaké podobě zajišťují elektronický oběh 
dokumentů. 

Skartace elektronických dokumentů zatím neprobíhá. Systém umožňuje uzavírání dokumentů a jejich 
předávání do archivu. Standardní lhůta archivace je 5 let. 

2.1.3 Elektronický oběh dokumentů resortu MF 

Na základě provedené analýzy používaných šablon v rámci resortu MF zpracovatel Studie 
proveditelnosti zjistil, že v současné době na Ministerstvu financí až na nepatrné výjimky 
(např. Žádanka mobilní telefon a Žádanka PC a SW v aplikaci Help Desk) není zajištěn elektronický 
oběh dokumentů. V rámci náplní jeho činnosti ministerstvem stálé obíhají papírové dokumenty, které 
je nutné tisknout, kopírovat a archivovat. 

Analýza používaných šablon odhalila dokumenty, u kterých je vzhledem k četnosti jejich výskytu a 
důležitosti pro chod organizace vhodné zajištění elektronické správy a oběhu v budoucím IS DMS. 
Jedná se např. o dokumenty Referátník, Interní sdělení, Likvidační doklad k přijaté faktuře atd. 

2.1.4 Shrnutí současného stavu využívání prostředků DMS v resortu 
MF 

V současnosti není oblast Document Management System (systém pro elektronickou správu 
dokumentů) v resortu Ministerstva financí centralizována a konsolidována. 

V rámci resortu MF existuje několik dílčích instancí informačních systémů pokrývajících částečnou či 
úplnou funkčnost DMS systémů od různých dodavatelů. V resortu MF také není standardizován 
informační systém pro oblast spisové služby a archivace elektronických dokumentů. 

Závěry realizované analýzy současného stavu využívání prostředků Document Management System 
jsou strukturovaně popsány v dokumentu „Analýza současného stavu využívání prostředků 
DMS v resortu Ministerstva financí“ – viz příloha č. 1 Studie proveditelnosti. 

22..22  AAnnaallýýzzaa  ppoottřřeebbnnoossttii  pprroojjeekkttuu  

V rámci analýzy zpracovatel Studie proveditelnosti detailně zmapoval požadavky na procesy a 
funkčnost DMS kladených legislativními požadavky a požadavky uživatelů. 

2.2.1 Legislativní požadavky 

2.2.1.1 Elektronická spisová služba a důvěryhodná elektronická spisovna – povinnost 
původců 
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Ministerstvo financí jako veřejnoprávní původce dle § 3 odst. 1. novely zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě, má za povinnost od 1. 7. 2010 vykonávat spisovou službu 
v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby. 

Od 1. 7. 2012 tato spisová služba musí vyhovovat novým funkčním požadavkům, které jsou uvedeny 
ve zmíněné novele, s ní souvisejících prováděcích předpisech a Národním standardu pro elektronické 
systémy spisové služby. Samozřejmostí této spisové služby je i příjem, evidence, zpracování a 
vypravení datových zpráv do ISDS. 

V rámci plného rozsahu zákona a prováděcí vyhlášky č. 191/2009 platí pro určené původce stanovené 
postupy vztahující se především na: 

 příjem; 
 označování; 
 evidence a rozdělování dokumentů; 
 vyřizování a podepisování dokumentů; 
 odesílání dokumentů do vlastních rukou adresáta; 
 ukládání dokumentů do spisoven, pravidla spisové rozluky; 
 zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě (jejich označování, ověřování platnosti 

podpisu / značky / časového razítka, uchování postupem zaručujícím věrohodnost, 
neporušitelnost a čitelnost dokumentu). 

Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb (zveřejněný ve věstníku MV ČR 
č. 101/2010) dále stanovuje požadavky kladené na systémy elektronických spisových služeb, a to: 

 příjem dokumentů; 
 označování a evidenci dokumentů; 
 vyhledávání, odesílání a zobrazování dokumentů; 
 ukládání dokumentů; 
 vyřazování dokumentů a výběr archiválií; 
 dokumentace životního cyklu elektronického systému spisové služby; 
 spisový a skartační plán; 
 transakční protokol; 
 správcovské funkce; 
 metadata. 

S vedením spisové služby v elektronické podobě je spojen i další legislativní a praktický požadavek, 
a to na důvěryhodné uchování elektronických dokumentů (viz §69a odst. 3). Všechny vyřízené spisy a 
jiné dokumenty určeného původce jsou po dobu trvání skartační lhůty uloženy ve spisovně. Kromě 
dokumentů ze spisové služby je možné v této spisovně ukládat i výstupy z dalších agendových 
systémů provozovaných původcem. 

Legislativní zázemí pro elektronickou spisovnu je dáno novelou zákonem č. 499/2004 Sb. a Národním 
standardem pro elektronické systémy spisové služby. 

Novela zákona č. 499/2004 Sb.: 

 § 68 odst. 1 – Všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty určeného původce jsou po dobu trvání 
skartační lhůty uloženy ve spisovně. 

 § 69a odst. 3 – Uchovávání dokumentu v digitální podobě provádí určený původce postupem 
zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost 
dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci dokumentu v digitální podobě 
v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační lhůty dokumentu. 
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Národní standard pro elektronické systémy spisové služby definuje elektronickou spisovnu jako: 
„Funkční složku elektronického systému spisové služby určenou k uložení, vyhledávání a předkládání 
dokumentů pro potřebu organizace (původce) a k provádění skartačního řízení v rámci informačních 
činností zajišťovaných tímto systémem.“ 

Podmínkou efektivity uchovávání elektronických dokumentů je použití omezeného množství datových 
formátů vhodných pro dlouhodobé uložení, tzv. trvanlivých formátů. Trvanlivý formát je volen 
s ohledem na otevřenost, stabilitu, normovatelnost, bezztrátovost, nezávislost na systému, široké 
rozšíření a levné zpracování. V současné době jsou tyto formáty stanoveny vyhláškou č. 191/2009 Sb. 
(např. PDF/A, TIFF atd.). 

2.2.1.2 Standardy 

Pro budování digitálních úložišť zaměřených na dlouhodobé uchovávání digitálních materiálů je 
v současnosti vycházeno především ze standardu OAIS (Open Archival Information System), který 
specifikuje základní funkční části otevřeného archivu, komunikaci s okolím a informační model 
ve formě informačních balíčků přijímaných a poskytovaných archivem a především uložených 
v archivu. Z těchto modelů je vhodné vycházet i pro vytváření elektronické spisovny. 

2.2.2 Směrnice resortu MF 

V rámci analýzy byla provedena analýza následujících dokumentů: 

 Směrnice č. 2/2008 Ministra financí „Oběh dokladů při hospodaření s rozpočtovými prostředky 
Ministerstva financí v rámci kapitoly 312 státního rozpočtu“; 

 Směrnice č. 4/2008 Ministra financí „Zásady tvorby účetních záznamů a zápisů do účetních 
knih a zajištění řídící kontroly v účetní jednotce Ministerstvo financí“; 

 Uživatelská dokumentace k systému spisové služby EDS; 
 Spisový řád; 
 Skartační řád. 

V případě Spisového řádu a Skartačního řádu zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje uvedení 
vnitřních předpisů do souladu s platnou legislativou, zejména vytvoření jednotného dokumentu 
Spisový řád se skartačním plánem, tak jak to ukládá zákon č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové 
službě a změně některých zákonů ve znění prováděcích předpisů. 

2.2.3 Požadavky uživatelů 

Požadavky uživatelů na funkce lze shrnout do jednoho řešení, které by se mělo skládat ze dvou 
navzájem propojených systémů. Přičemž oba musí být plně v souladu s platnou legislativou pro oblast 
archivnictví a spisové služby, zejména s předpisy, které jsou uvedeny v kapitole 2.2.1 Studie 
proveditelnosti. 

2.2.3.1 Systém DMS (Spisová služba) 

Systém DMS (Spisová služba): 

 Řešení musí poskytovat komplexní mechanismus elektronického oběhu vybraných dokumentů. 
 Řešení musí zajišťovat rychlejší proces oběhu vybraných dokumentů. Dodané řešení musí 

obsahovat jednotné úložiště elektronických dokumentů. 
 Po nasazení řešení nebude nutné tisknout dokumenty pro zajištění jejich oběhu. 
 Řešení musí mít přímou vazbu na stávající aplikaci, která dokument zpracovává 

(např. ekonomické agendy). 
 Řešení musí odbourat přenášení dokumentů mezi jednotlivými lokalitami působení 
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ministerstva. 
 Jako vhodné se jeví využití stávajících licencí produktu Adobe Livecycle – tomu musí odpovídat 

kapacita datového úložiště a kapacita vnitřní sítě úřadu. 
 Řešení musí být nastaveno tak, aby byly jednoznačně definované přístupy a role. 
 Po skončení oběhu nesmí být možné dále dokumenty měnit. Dokumenty bude možné pouze 

číst bez možnosti změn. 
 Součástí řešení musí být i mechanismus logování jednotlivých operací. Jedná se zejména 

o následující operace: 
 vložení dokumentu; 
 změna dokumentu; 
 smazání dokumentu; 
 čtení dokumentu. 

 Systém musí podporovat mechanismus e-mailových notifikací. V případě, že uživatel nechce 
dostávat žádné notifikace ze systému, tak bude možné toto uživatelsky vypnout. 

 Řešení musí podporovat webové prohlížeče, které splňují aktuální standardy ICT MF. 
 Řešení musí podporovat uživatelské prostředí v českém jazyce. 
 Cílem a potřebou je zefektivnit celý oběh dokumentů formou elektronického oběhu. 

2.2.3.2 Systém pro dlouhodobé a důvěryhodné úložiště dokumentů 

Systém pro dlouhodobé a důvěryhodné úložiště dokumentů: 

 Vytvoření SW nástroje pro dlouhodobé a důvěryhodné uložení dokumentů a spisů spisových 
služeb a DMS v souvislosti s platnou legislativou. 

 Řešení musí mít přímou vazbu na stávající aplikace, které dokumenty zpracovávají. 
 Řešení musí být nastaveno tak, aby byly jednoznačně definované přístupy a role. 
 Po skončení oběhu nesmí být možné dále dokumenty měnit. Dokumenty bude možné pouze 

číst bez možnosti změn. 
 Součástí řešení musí být i mechanismus logování jednotlivých operací jak 

nad dokumenty / spisy, tak též nad klíčovými operacemi v systému – tvorba transakčního 
protokolu. 

 Řešení musí podporovat webové prohlížeče, které splňují aktuální standardy ICT MF. 
 Řešení musí podporovat uživatelské prostředí v českém jazyce. 
 Cílem je mít pro procesy životního cyklu dokumentu takový systém, který zajistí dlouhodobé a 

důvěryhodné uchovávání dokumentů a spisů, provádění skartačního řízení a zajistí komunikaci 
s nadřízeným archivem dle platných standardů. 

22..33  ZZddůůvvooddnněěnníí  ppoottřřeebbnnoossttii  rreeaalliizzaaccee  pprroojjeekkttuu  

Ministerstvo financí má dle novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, 
za povinnost od 1. 7. 2010 vést elektronickou spisovou službu s tím, že od 1. 7. 2012 tato spisová 
služba musí vyhovovat novým funkčním požadavkům, které jsou uvedeny ve zmíněné novele, s ní 
souvisejících prováděcích předpisech a Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby. 

Samozřejmostí této spisové služby je i příjem, evidence, zpracování a vypravení datových zpráv 
do ISDS. Stávající spisové služby implementované v institucích resortu Ministerstva financí zatím těmto 
standardům neodpovídají. 

S vedením spisové služby v elektronické podobě je spojen i další legislativní a praktický požadavek, a 
to na důvěryhodné uchování elektronických dokumentů (viz §69a odst. 3). Kromě dokumentů 
ze spisové služby je nutné v této spisovně ukládat i výstupy dokumentů z dalších agendových systémů 
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provozovaných na ministerstvu. K tomu je třeba, aby byla důvěryhodná elektronická spisovna 
vybavena rozhraním, vyhovujícím legislativou stanoveným standardům, pro vstup dokumentů. 
Po dobu uložení elektronického dokumentu v této spisovně je zajišťována ochrana uložených informací 
před ztrátou, důvěryhodnost uložených informací (neměnnost a prokazatelnost vzniku v uvedeném 
čase), čitelnost uložených informací i v budoucnosti. Spisovna zajišťuje vyřazovací procesy, které 
po uplynutí příslušných lhůt dokumenty podle jejich přiřazené klasifikace skartují, nebo přesouvají 
do nadřazeného archivu (Národní digitální archiv). Spisovna zajišťuje i ochranu uložených dokumentů 
proti neoprávněnému přístupu. 

2.3.1 Zdůvodnění realizace projektu 

Potřebnost realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS vyplývá z legislativních požadavků 
na spisovou službu. Současně platná legislativa vyžaduje, aby orgány veřejné moci provozovaly 
od 1. 7. 2012 spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby, které 
musí vyhovovat novým funkčním požadavkům (viz kapitola 2.2.1 Studie proveditelnosti). Z tohoto 
důvodu je nezbytné uvést stávající aplikace ESS do souladu s těmito požadavky. 

V současnosti není oblast Document Management System (systém pro elektronickou správu 
dokumentů) v resortu Ministerstva financí centralizována a konsolidována. V rámci resortu MF existuje 
několik dílčích instancí informačních systémů pokrývajících částečnou či úplnou funkčnost 
DMS systémů od různých dodavatelů. V resortu MF také není standardizován informační systém 
pro oblast spisové služby a archivace elektronických dokumentů. 

V rámci resortu MF je elektronická spisovna zatím implementována jako modul informačního systému 
Celní správy ČR, kde řeší požadavky na dlouhodobé a důvěryhodné uložení, vyhledávání a předkládání 
elektronických dokumentů (spisů) a k provádění skartačních řízení v Celní správě ČR. V ostatních 
institucích resortu její implementace zatím chybí. 

Z důvodu zefektivnění systému elektronické správy dokumentů je nezbytné co nejdříve vyřešit 
problematiku dlouhodobé a důvěryhodné správy a ukládání dokumentů v elektronické podobě. 

Hlavním výstupem připravovaného projektu Implementace konsolidovaného DMS je implementace 
systému pro elektronickou správu dokumentů resortu MF, který umožní efektivní správu a ukládání 
dokumentů v elektronické podobě spolu s řešením archivace, a to vše v souladu s platnou legislativou. 

Realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS přispěje ke zvýšení efektivity práce 
s dokumenty v elektronické podobě (usnadnění elektronizace dokumentů), snížení byrokratických 
procedur, snížení administrativní zátěže pro pracovníky resortu MF a úspoře materiálů, především 
papíru. Díky práci s dokumenty v elektronické podobě odpadne uschovávání a nakládání s dokumenty 
v papírové podobě a tím dojde k úspoře samotného materiálu a zároveň i energií a materiálů nutných 
k jejich tisku. 

2.3.2 Dopady případné nerealizace projektu 

Případná nerealizace projektu Implementace konsolidovaného DMS přináší nemožnost zefektivnění 
práce s dokumenty v elektronické podobě, tj. v rámci resortu MF bude pokračovat dosavadní praxe 
práce s převážně listinnými dokumenty. 

S ohledem na neustále rostoucí počet přijatých, zpracovávaných, exportovaných i archivovaných 
dokumentů a s přihlédnutím k realizovaným a připravovaným změnám v práci s dokumenty 
v navazujících informačních systémech veřejné správy (ISDS, Základní registry atd.), přináší 
nerealizace projektu následující problémy: 

 mnohé elektronicky vytvořené dokumenty jsou zpětně konvertovány do listinné podoby; 
 rostou nároky na zajištění archivace; 
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 dochází k narušení workflow mezi ISDS / Spisovou službou a vnitřními agendami; 
 projevuje se dopad nesouladu, mezi tradičním listinným zpracováním a elektronickým 

zpracováním dokumentů, na efektivitu výkonu agend; 
 dochází k dalšímu snížení přehledu o pohybu dokumentů; 
 zvětšuje se objem fyzické distribuce dokumentů. 

Nerealizace projektu tak v důsledku znamená přímé ohrožení modernizace veřejné správy – nezlepšení 
úrovně poskytovaných veřejných služeb resortem MF. 

22..44  CCíílloovvéé  sskkuuppiinnyy  pprroojjeekkttuu  

Rozdělení cílových skupin, resp. beneficientů, kteří budou těžit z realizace projektu Implementace 
konsolidovaného DMS, bylo provedeno na základě provedené analýzy a v návaznosti na vymezení 
relevance dopadů jednotlivým skupinám. 

Implementace konsolidovaného DMS bude mít dopad na zaměstnance resortu MF a na cílovou skupinu 
veřejnosti. 

Beneficienty (cílovými skupinami) projektu Implementace konsolidovaného DMS jsou: 

 B1 – Ministerstvo financí jako ústřední orgán státní správy; 
 B2 – zaměstnanci resortu Ministerstva financí; 
 B3 – veřejnost (fyzické a právnické osoby). 
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33  PPOOPPIISS  PPRROOJJEEKKTTUU  AA  JJEEHHOO  AAKKTTIIVVIITT  //  EETTAAPP  
Tato kapitola Studie proveditelnosti obsahuje popis charakteristiky projektu Implementace 
konsolidovaného DMS a jeho aktivit / etap. 

33..11  PPooppiiss  pprroojjeekkttuu  

3.1.1 Charakteristika projektu 

Cílem projektu je implementace konsolidovaného Document Management System v rámci resortu MF, 
tj. systému pro elektronickou správu dokumentů, který umožní správu a ukládání dokumentů 
v elektronické podobě spolu s řešením archivace, a to vše v souladu s platnou legislativou. 

Řešení problematiky DMS pro resort MF je v souladu se splněním dílčích cílů ICT strategie 
v následujících strategických cílech: 

 Konsolidované informační systémy. 
 Nastavení jednotných pravidel poskytování ICT služeb uživatelům. 
 Jednotné metodické řízení ICT resortu. 

Hlavním účelem projektu Implementace konsolidovaného DMS je pomocí analytických činností 
implementovat takové řešení, které povede ke zvýšení efektivity, kvality a transparentnosti a 
racionalizace výkonu veřejné správy s důrazem na snižování nadbytečné byrokratické zátěže. 

Projekt přinese významnou a strukturovanou podporu všem vykonávaným kompetenčním i věcným 
činnostem resortu MF. Jasným nastavením pravidel pro jednotlivé typy dokumentů dojde ke zvýšení 
efektivity v předávání dokumentů mezi jednotlivými složkami resortu MF a úspoře času, resp. nákladů, 
které jsou na vyhledávání, ukládání, archivaci a předávání dokumentů vynakládány. 

Implementací vhodného řešení DMS bude dosaženo: 

 Zavedení jednotné resortní metodiky / standardu pro služby DMS, včetně služeb 
elektronických systémů spisové služby a archivu elektronických dokumentů v resortu MF 
v souladu s platnou legislativou a specifickými potřebami resortu MF. 

 Implementace konsolidovaného DMS pro resort MF s migrací dokumentů ze stávajících IS, 
resp. konsolidace a integrace existujících (již používaných) systémů spisové služby a DMS, 
doplnění jejich funkčnosti a vytvoření jednotného komunikačního rozhraní s definovanými 
procesy pro výměnu dokumentů mezi jednotlivými systémy. 

 Nastavení jednotných pravidel pro využívání služeb DMS systémů pro specifické účely (typicky 
dokumentové úložiště pro projekty s účastníky mimo MF). 

 Vybrané řešení DMS (včetně record managementu) pokryje oblast tvorby, pro-aktivního řízení 
a monitorování toku dokumentů, řízení verzí, zálohování a obnovu dokumentů, autorizovanou 
konverzi analogových a digitálních dokumentů, podporu elektronických podpisů a šifrování, 
spisovou službu a archivaci dokumentů dle platné legislativy. 

Výslednými cíli dosaženými implementací DMS systému budou: 

 Získání jednoznačného přehledu o stavu dokumentu v průběhu jeho životního cyklu. 
 Naplnění požadavků zákonných norem: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 190/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 
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IS DMS v jakékoliv organizaci lze logicky rozdělit na dvě základní části – Elektronickou spisovou službu 
a Elektronickou spisovnu. 

 

Obrázek č. 1: Vztah mezi Elektronickou spisovou službou a Elektronickou spisovnou 

3.1.1.1 Dokumenty 

Dokumentem je každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě 
analogové nebo digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena. Klíčovou 
vlastností dokumentu je jeho neměnnost a trvalost jeho informačního obsahu. 

V elektronickém systému spisové služby lze spravovat dokumenty v digitální podobě a metadata 
dokumentů v analogové podobě, neboť dokument v analogové podobě je pevně spojen s nosičem 
umístěným mimo elektronický systém spisové služby, a tedy nemůže být jako takový přímo spravován 
elektronickým systémem spisové služby. 

3.1.1.2  Elektronická spisovna 

Elektronickou spisovnou je funkční složka elektronického systému spisové služby určená k uložení, 
vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu organizace (původce) a k provádění skartačního 
řízení v rámci informačních činností zajišťovaných tímto systémem. 

3.1.1.3  Vnější podání  

Vnější podání (někdy také nazývané doručená pošta) zahrnuje záznamy o komunikaci směrem dovnitř 
organizace, přičemž u elektronických podání zahrnuje i jejich vlastní obsah, tedy vlastní elektronické 
dokumenty. Jedná se tedy nejen o papírové dokumenty doručené poštou či osobně do podatelny nebo 
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k referentovi, ale i o elektronické dokumenty doručené elektronickou poštou či přes datovou schránku 
(ať už jsou elektronicky podepsané či nikoli) nebo na datovém nosiči. 

3.1.1.4  Interní dokumenty 

Interní dokumenty jsou dokumenty, které vznikly uvnitř organizace. Mezi tyto dokumenty patří 
např. odborná rozhodnutí či dokumenty související se zajištěním chodu organizace. 

Interní dokumenty mohou být během svého životního cyklu vypraveny (tj. odeslány) ven z organizace 
externímu subjektu. Toto vypravení je třeba zaznamenat. Informace o vypravení dokumentu zahrnují 
kromě data vypravení a adresáta i informace o způsobu vypravení (doporučeně poštou, elektronicky 
apod.) a úspěšnosti doručení, tam kde je to možné. Například vypravení doporučeně s doručenkou 
umožňuje zaznamenat i datum doručení adresátovi. Uživatel spisové služby pak má všechny relevantní 
informace na jednom místě, aniž by je musel složitě vyhledávat. 

3.1.1.5  Identifikace dokumentů ve spisové službě 

Vnější podání dostávají při svém vstupu do organizace jednoznačné evidenční číslo, tzv. jednoznačný 
identifikátor. Při příchodu podání k oprávněnému zpracovateli je mu přidělen další identifikátor – číslo 
jednací. Oba tyto identifikátory jsou ve spisové službě uchovávány a slouží při dohledání dokumentu. 
Forma čísla jednacího je definována potřebami organizace. Je to většinou znakový řetězec, jehož 
jádrem je generované číslo doplněné příslušnými prefixy či sufixy definujícími například původce, rok, 
referenta, organizační jednotku, agendu apod. 

Přidělený jednoznačný identifikátor je vhodné přenést na příchozí listinný dokument ve formě 
čárového kódu kvůli následné jednoduché identifikaci listiny. 

Jednoznačný identifikátor i číslo jednací jsou zaznamenány do metadat (hlavičky) dokumentu a slouží 
při jeho následném vyhledávání či řízení oběhu. 

3.1.1.6  Pracoviště pro práci s dokumenty 

Sledujeme-li pracovní náplň v rámci organizace, vždy najdeme pracoviště, která se věnují výhradně, 
nebo téměř výhradně, práci s dokumenty. Příkladem jsou podatelna, výpravna, spisovna, archiv. 
Objem dokumentů je zde největší a na přesnosti jejich práce záleží většinou práce všech dalších 
odborných útvarů. S velikostí organizace roste počet takovýchto pracovišť a jejich geografické 
rozmístění avšak oddělené řízení často způsobuje, že pravidla pro práci s dokumenty, jejich označení a 
zatřídění (klasifikace) se na jednotlivých pracovištích liší. To potom způsobuje problémy při předávání 
dokumentů mezi jednotlivými subjekty. Zavedení jednotného systému spisové služby má, kromě 
jiného, za cíl sjednotit tato pravidla v rámci celé organizace. 

Dále existují odborná pracoviště, která pracují především s odbornými aplikacemi a jejich 
prostřednictvím s interními odbornými databázemi. Při své práci však využívají i vnější podání 
(doručenou poštu), která je jim určena a vytvářejí interní dokumenty, které přeposílají v rámci vlastní 
organizace jiným odborným pracovištím či je vypravují externím subjektům. V rámci této komunikace 
je jim velkým pomocníkem spisová služba. 

3.1.1.7  Elektronická podatelna / výpravna 

Podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a dalších předpisů, především podle vyhlášky 
č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, je třeba zvláštním způsobem zacházet s podáním, 
přijatým v určeném místě v elektronické formě a opatřeným elektronickým podpisem či s podáním 
přijatým z datové schránky. Tato podání jsou (za předpokladu platného elektronického podpisu u e-
mailu) autorizovaným dokumentem. 

Elektronická podatelna tvoří rozhraní mezi ISDS a ESS, resp. mezi e-mailovým systémem a ESS. 
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Provádí všechny operace nutné k přijetí elektronického podání, zaznamenání přesného data a času 
přijetí podání, ověření podpisu, uložení originálu zprávy do archivu, automatizované odeslání odpovědi 
o přijetí podání. 

Po provedení těchto operací se podání elektronicky předává do vstupu podání v ESS a dále se s ním 
pracuje obdobně jako s listinnými podáními. To znamená zaevidovat (řada údajů, např. získaných 
z elektronického podpisu, bude již k dispozici v elektronické podobě), kategorizovat, uložit a předat 
odbornému zpracování. Součástí předání je, kromě jiného, i informace o ověření elektronického 
podpisu. Tato informace se uloží k příslušnému dokumentu. Výhodou tohoto uspořádání je, že 
odborná pracoviště se elektronickým podpisem již nemusí zabývat. 

Elektronická výpravna je obdobou elektronické podatelny, ale funguje v opačném směru. Splňuje 
požadavky vyhlášky č. 496/2004 Sb. týkající se odesílané elektronické pošty. Tvoří rozhraní mezi ESS a 
ISDS resp. e-mailovým systémem. 

3.1.1.8  Listinná podatelna 

Úlohou podatelny je zajistit vstup dokumentů z různých zdrojů do organizace, jejich řádné označení, 
evidenci, kategorizaci a přeposlání na příslušné odborné pracoviště. 

3.1.1.9  Listinná výpravna 

Dalším specializovaným pracovištěm je výpravna. Ta má za úkol odeslat (vypravit) dokument ven 
z organizace externímu subjektu (adresátovi). Přitom je třeba, aby vypravení bylo průkazné. 
To znamená, že je možno zpětně zjistit, že dokument byl na příslušnou adresu skutečně odeslán. 
Pokud se k odeslání použije doporučená zásilka s doručenkou, je možno zjistit i skutečnost, že byl 
dokument doručen a kdy. 

Vypravení dokumentu je proces, který zajišťuje, že dokument, který referent např. odborného útvaru 
určí k vypravení, skutečně z organizace odejde. O vypravení se v systému pořizuje záznam svázaný 
s odesílaným dokumentem. Tento záznam nese informace o způsobu vypravení, adresátovi, datu 
odeslání, čísle zásilky, případně datu doručení. Dále nese i informace kdo (organizační jednotka, 
referent) dokument odeslal. 

Modul spisové služby pro řízení výpravny dále zajišťuje tisk evidenčních listů pro poštu, případně i 
automatizovanou vazbu na frankovací a obálkovací stroje. 

Současně s nasazením aplikace pro řízení výpravny je třeba připravit metodiku práce při vypravování 
dokumentů, která určuje postupy pro vytisknutí a podepsání listinných dokumentů, způsob předávání 
listinných originálů do výpravny (např. přímo nebo přes sekretariát), způsob komunikace výpravny 
s poštou, postupy pro zaevidování doručenek, postupy v případě použití frankovacího stroje. 

3.1.1.10 Elektronická pošta mimo elektronickou podatelnu 

Elektronická pošta – e-mail, která původně vznikla jako prostředek neformální komunikace, se 
postupem času stala univerzálním komunikačním prostředkem. Často přenáší i důležité informace a 
dokumenty formálního charakteru. Pokud je elektronická pošta směřována na adresu elektronické 
podatelny, resp. výpravny – je její evidence podchycená těmito pracovišti a takto vzniklé dokumenty 
se stávají běžnou součástí spisové služby. 

Elektronická pošta však může být směřována přímo na adresu pracovníka odborného útvaru, 
resp. od něj přímo na externí subjekt. Taková komunikace se často nijak neeviduje přesto, že může 
přenášet důležitá data a dokumenty. 

S nárůstem e-mailové komunikace tak organizacím vyvstává problém její evidence na vstupu i 
na výstupu. Zatím jediným řešením na vstupu je dát uživatelům k dispozici jednoduché nástroje, které 
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umožní zaevidování, kategorizaci a uložení „důležitých“ příchozích e-mailů do systému spisové služby. 
Nebo uživatel zajistí zaevidování takových e-mailů jejich přesměrováním na adresu podatelny.  
Rozhodnutí o tom, zda je e-mail důležitý nebo ne je však ponecháno na pracovníkovi. 

Na výstupu je možno organizačním opatřením povolit odesílání důležitých elektronických dokumentů 
e-mailem pouze přes elektronickou výpravnu a zakázat zasílání těchto dokumentů e-mailem přímo 
na adresu externího subjektu (obcházení elektronické výpravny). 

3.1.1.11 Pracovní postupy 

Pracovní postupy se používají pro řízení pohybu elektronických dokumentů / spisů mezi uživateli, 
útvary či aplikačními programy. Pracovní postup tvoří sled jednotlivých procesních kroků, 
představujících například pohyb dokumentu od jednoho účastníka k druhému ke zpracování, schválení 
či rozhodnutí. Národní standard označuje požadavek na řízení pracovních postupů za doporučený. 

3.1.2 Lokalizace projektu 

Projekt Implementace konsolidovaného DMS bude realizován v rámci resortu MF (Ministerstvo 
financí ČR, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství a Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových). 

3.1.3 Cíle projektu 

Cílem projektu Implementace konsolidovaného DMS je zavedení systému pro elektronickou správu 
dokumentů resortu MF, který umožní efektivní správu a ukládání dokumentů v elektronické podobě 
spolu s řešením archivace, a to vše v souladu s českou legislativou. 

3.1.4 Očekávané přínosy projektu 

Implementace konsolidovaného DMS v rámci resortu MF přinese mnoho výhod, a to zejména: 

 minimalizaci byrokratických procedur a snížení tvorby chyb při manipulaci s dokumenty, a tím 
snížení administrativní zátěže pro pracovníky úřadu (což znamená možnost přesunutí kapacit 
úředníků na vykonávání činností spojených s hlavní funkcí úřadu); 

 usnadnění elektronizace dokumentů a práce s nimi, a tím i efektivnější využití výhod datových 
schránek a zjednodušení práce s nimi; 

 nastavení jednotných pravidel poskytování ICT služeb uživatelům; 
 jednotné metodické řízení ICT resortu MF. 

3.1.5 Návaznost projektu na Hexagon veřejné správy 

Dle Hexagonu je celkový pohled na veřejnou správu založen na představě celého systému veřejné 
správy jako šestiúhelníku s níže uvedenými vrcholy, které jsou navzájem provázány. 

Vrcholy Hexagonu: 

 legislativa; 
 organizace; 
 občan; 
 úředník; 
 technologie; 
 finance. 
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Legislativa 

Pod tímto vrcholem se skrývá hlavní nástroj, který vláda používá k ochraně základních společenských 
hodnot a k ovlivňování chování občanů či právnických osob, neboť bez kvalitní legislativy lze jen stěží 
očekávat kvalitní veřejnou správu. 

Projekt Implementace konsolidovaného DMS umožní naplnit požadavky zákonných norem 
č. 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
č. 190/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě a č. 227/2000 Sb., zákon o elektronickém podpisu. 
Současné řešení IS DMS resortu MF neposkytuje takovou programovou podporu, která by vyhovovala 
požadavkům na něj kladeným. 

Organizace 

Pod tímto vrcholem je nezbytné chápat rovnováhu mezi maximálním přiblížením výkonu veřejné 
správy občanovi a ekonomickým subjektům a efektivním vynakládáním veřejných prostředků. Další 
zásadu tohoto vrcholu je možné vyjádřit heslem „obíhají informace, nikoliv občan“. 

Konsolidovaný DMS umožní dosažení tohoto cíle v plné míře, neboť organizacím zajistí, že jejich 
dokumenty a žádosti budou uložené v sofistikovaném a bezpečném systému, zvýší se rychlost jejich 
oběhu, a to při současném zefektivnění vynakládání veřejných prostředků na nový centralizovaný 
systém, který sebou přinese časové i finanční úspory. 

Občan / ekonomický subjekt 

Jakožto klienti veřejné správy, firmy mohou být považováni za nejdůležitější prvek hexagonu. Projekt 
Implementace konsolidovaného DMS v maximální možné míře směřuje k cíli, kterým je snaha veřejnou 
správu pro ekonomické subjekty zprůhlednit a učinit ji otevřenou a transparentní. 

Navrhovaný systém rychlejšího zpracování dat a informací umožní firmám ušetřit čas i peníze a tudíž 
povede k dosažení cíle vyšší konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

Úředník 

Jakožto základní stavební kámen veřejné správy, úředníci veřejné správy pocítí výhody projektu 
Implementace konsolidovaného DMS především v možnosti snadno a rychle získávat potřebná data a 
informace, a zefektivnit tak svoji práci. 

Projekt Implementace konsolidovaného DMS odpovídá deklarovanému požadavku na vysokou kvalitu 
výkonu a průběžné vzdělávání úředníků, neboť bez vzdělávání úředníků se zavedení konsolidovaného 
DMS neobejde. Poté lze očekávat, že dostatečně vyškolení úředníci budou odvádět kvalitnější výkony, 
než jim umožňuje současný zastaralý systém. 

Technologie 

Využití moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě je nepochybně 
vrcholem hexagonu, který projekt Implementace konsolidovaného DMS splňuje v maximální možné 
míře. Projekt namísto současného papírování a navzájem nedostatečně provázaných aplikací a 
databází přinese efektivně fungující systém DMS, který ulehčí život úředníkům jak na MF, tak i v jeho 
organizačních složkách. 

Díky své technologické vyspělosti systém umožní snadnější, rychlejší a méně pracné získávání dat a 
informací, dále jejich přesnější evidenci, eliminaci negativ spojených s inherentně uloženými daty 
a v neposlední řadě snadnější a rychlejší využití těchto dat. 

Konsolidovaný DMS přispěje k naplňování závazku „Česká republika jako jedna z pěti nejlepších zemí 
EU v úrovni rozvoje e-Governmentu“, schváleného vládou České republiky 7. dubna 2008 
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v dokumentu „Strategie rozvoje služeb pro informační společnost“. 

Finance 

Tento vrchol Hexagonu mluví o potřebě přezkoumávat veškeré agendy v rámci veřejné správy 
z hlediska nákladové efektivnosti a i v tomto směru projekt Implementace konsolidovaného DMS 
danému požadavku vyhovuje. Úspory, které projekt přinese, se týkají mnoha oblastí, od úspor času 
na jednotlivé úkony po snížení nákladů na papírování a neefektivně vynaložené mzdové i jiné 
prostředky na udržování a správu nedostatečně fungujícího informačního systému. 

33..22  FFáázzee  //  eettaappyy  pprroojjeekkttuu  

Projekt Implementace konsolidovaného DMS lze rozčlenit do třech základních fází, ve kterých budou 
realizovány jednotlivé aktivity projektu. Jedná se o fázi přípravnou, realizační a provozní. Tyto fáze 
na sebe z časového hlediska navazují a liší se obsahem aktivit, které jsou v rámci nich realizovány. 

Přípravná fáze projektu 

V rámci přípravné fáze projektu Implementace konsolidovaného DMS budou realizovány níže uvedené 
aktivity projektu: 

 projektové zajištění včetně zajištění dotace ze strukturálních fondů Evropské unie 
(Integrovaného operačního programu); 

 organizace a provedení plánovaného výběrového řízení. 

Realizační fáze projektu 

V rámci realizační fáze projektu Implementace konsolidovaného DMS budou realizovány následující 
aktivity projektu: 

 1. etapa – Předimplementační analýza. 
 2. etapa – Instalace, konfigurace, testování. 
 3. etapa – Integrace na SSL. 
 4. etapa – Školení administrátorů a uživatelů. 
 5. etapa – Pilotní provoz. 
 6. etapa – Rutinní provoz. 

Provozní fáze projektu 

Provozní fázi lze označit jako fázi udržitelnosti projektu Implementace konsolidovaného DMS. V rámci 
provozní fáze budou realizovány potřebné aktivity za účelem zajištění udržitelnosti projektu. 

Všemi fázemi projektu se prolínají činnosti související s řízením projektu, publicitou a nezbytnou 
administrací ve vztahu ke strukturálním fondům Evropské unie – Integrovanému operačnímu 
programu. 

33..33  KKllííččoovvéé  aakkttiivviittyy  pprroojjeekkttuu  

V rámci projektu Implementace konsolidovaného DMS byly identifikovány aktivity, které reflektují 
jednotlivé fáze projektu. Aktivity jsou stanoveny v logickém sledu podle jejich věcné, časové i finanční 
návaznosti a fází projektu k dosažení výše uvedených standardů. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny klíčové aktivity jednotlivých fází projektu Implementace 
konsolidovaného DMS a orientační harmonogram realizace těchto aktivit. 
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Tabulka č. 3: Klíčové aktivity projektu 

Klíčová aktivita projektu Harmonogram 

Přípravná fáze projektu 01/2012 - 09/2012 

Projektové zajištění včetně zajištění dotace ze strukturálních fondů 
Evropské unie (Integrovaného operačního programu) 01/2012 – 09/2012 

Organizace a provedení plánovaného výběrového řízení 04/2012 – 09/2012 

Realizační fáze projektu 09/2012 – 03/2013 

1. etapa: Předimplementační analýza 09/2012 – 11/2012 

 Předimplementační analýza, workshop, projekt nasazení 

 Odsouhlasení konfiguračního dotazníku a harmonogramu projektu, schválení projektu 
nasazení 

 Dodávka multilicence důvěryhodné elektronické spisovny (DES) 

2. etapa: Instalace, konfigurace, testování 12/2012 – 01/2013 

 Příprava infrastruktury HW, SW 

 Instalace, konfigurace (DES) a testování 

3. etapa: Integrace na SSL 01/2013 

 Integrace se SSL 

4. etapa: Školení administrátorů a uživatelů 01/2013 

 Školení klíčových uživatelů a administrátorů 

5. etapa: Pilotní provoz 01/2013 – 02/2013 

 Pilotní provoz včetně metodické a technické podpory  

 Podpora napojení ve zkušebním provozu pro SSL 

 Vyhodnocení pilotního provozu 

 Předání zakázky do rutinního provozu 

6. etapa: Rutinní provoz 03/2013 

 Rutinní provoz včetně metodické podpory 

Provozní fáze projektu 04/2013 – 03/2018 

Provoz projektu (zajištění udržitelnosti projektu) 04/2013 – 03/2018 

33..44  OObbjjeekkttiivvnněě  oovvěěřřiitteellnnéé  iinnddiikkááttoorryy  

Z pohledu podmínek strukturálních fondů Evropské unie – Integrovaného operačního programu je 
nutné zvolit objektivně měřitelné indikátory, které jsou potřebné k předložení žádosti o finanční 
podporu z Integrovaného operačního programu a k tomuto projektu jsou relevantní a 
kvantifikovatelné. 

Investor projektu (tj. žadatel o finanční podporu z IOP) je povinen nadefinované indikátory projektu 
dodržet – tzn., je nutné naplnit zvolenou cílovou hodnotu indikátoru. 
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Mezi objektivně ověřitelné monitorovací indikátory projektu Implementace konsolidovaného DMS 
(kvantifikované cíle projektu) patří: 

 počet podpořených organizací; 

 počet podpořených osob; 

 počet nově vytvořených / inovovaných produktů. 
 

Tabulka č. 4: Objektivně ověřitelné indikátory 

Objektivně ověřitelný indikátor Měrná 
jednotka Současný stav Stav po realizaci 

projektu 

Počet podpořených organizací počet 0 1 

Počet podpořených osob počet 0 1450 

Počet nově vytvořených / inovovaných 
produktů počet 0 1 
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44  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  PPRROOJJEEKKTTUU  AA  PPRROOJJEEKKTTOOVVÝÝ  TTÝÝMM  
Tato kapitola Studie proveditelnosti je zaměřena na specifikaci organizační struktury a řídících 
procedur projektu Implementace konsolidovaného DMS. 

44..11  OOrrggaanniizzaaččnníí  ssttrruukkttuurraa  pprroojjeekkttuu  

Pro efektivní využití lidských zdrojů při přípravě a realizaci projektu je nutné jednoznačně rozdělit 
pravomoci, odpovědnosti a tím i náplně práce jednotlivých projektových rolí, které se podílí 
na přípravě a realizaci projektu. 

Organizační struktura projektu tak popisuje systém řízení projektu, tedy poskytuje nástroj pro efektivní 
řízení lidských zdrojů a optimalizaci jejich vytížení na činnostech projektu. Účastníkům projektu 
poskytuje organizační struktura návod, jaké činnosti mají vykonávat, komu při jejich výkonu podléhají 
a koho řídí. 

Každý projekt musí mít naplněnu organizační strukturu. Každá projektová role začleněná v organizační 
struktuře projektu musí mít jednoznačnou informaci o nadřazených organizačních složkách a jejich 
personálním obsazení. 

 

Obrázek č. 2: Organizační struktura projektu 

Plánované aktivity projektu Implementace konsolidovaného DMS bude realizovat Projektový tým 
složený z odborných zástupců resortu Ministerstva financí. 

Po realizaci výběrového řízení za účelem získání externího dodavatele řešení projektu (implementátora 
konsolidovaného DMS) bude Projektový tým rozšířen o zástupce dodavatele, který bude vůči 
investorovi projektu vystupovat jako kontaktní osoba dodavatele, která bude řídit a koordinovat 
projekt Implementace konsolidovaného DMS na straně dodavatele. 

44..22  PPrroojjeekkttoovvéé  rroollee  

Projektový tým projektu Implementace konsolidovaného DMS je řízen pověřeným Projektovým 
manažerem, který řídí a koordinuje jednotlivé aktivity v rámci projektu. Projektový tým je složen 
ze zástupců resortu Ministerstva financí. Jednotlivé projektové role mají v rámci projektu jasně 
definované kompetence. 
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Kompetence jednotlivých rolí Projektového týmu (zástupců resortu MF) 

Projektový manažer 

 řídí a koordinuje přípravy projektu (odpovídá za zpracování potřebné projektové 
dokumentace); 

 odpovídá za plánování projektu (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé); 
 řídí realizaci projektu v čase, rozsahu a kvalitě tak, aby byly naplněny definované cíle projektu 

(řídí a koordinuje dílčí aktivity projektu po stránce obsahové i časové); 
 řídí (úkoluje) členy Projektového týmu; 
 odpovídá za zabezpečení informovanosti v rámci projektu; 
 odpovídá za monitoring a reporting projektu; 
 zajišťuje realizaci výběrových řízení projektu; 
 disponuje všemi právy a povinnosti investora projektu u veřejných zakázek realizovaných 

v rámci projektu; 
 odpovídá za koordinaci dodavatele projektu; 
 autorizuje formální dokumenty projektu (např. zápisy z porad Projektového týmu, předávací 

protokoly apod.); 
 identifikuje a řídí rizika projektu, příp. realizuje preventivní a nápravná opatření; 
 odpovídá za řešení vzniklých problémů / krizových situací; 
 eskaluje nevyřešené problémy na vrcholové vedení investora projektu; 
 odpovídá za koordinaci zajištění podkladů pro žádost o dotaci ze SF EU (IOP); 
 zajišťuje potřebnou dokumentaci vyplývající z režimu kofinancování projektu ze SF EU (IOP); 
 koordinuje bezproblémové čerpání dotace ze SF EU (IOP); 
 podílí se na zajištění povinné publicity realizované v rámci projektu kofinancovaného ze SF EU 

(v souladu s pravidly IOP); 
 odpovídá za celkovou udržitelnost projektu po dobu min. 5 let od jeho ukončení, tzn., že 

odpovídá za zajištění provozních nákladů, průběžnou provozní údržbu majetku a řádné 
nakládání s pořízeným majetkem. 

Věcný gestor projektu 

 odpovídá za věcnou specifikaci výstupů projektu; 
 odpovídá za průběžnou kontrolu konzistence dílčích výsledků směrem k cílům a přínosům 

projektu; 
 odpovídá za správnost předmětu objednávek a smluv s dodavatelem po věcné stránce; 
 garantuje soulad produktu projektu s požadavky koncových uživatelů a naplnění jejich 

očekávání; 
 řeší vzniklé konflikty mezi prioritami projektu a uživatelskými požadavky. 

Technický gestor projektu 

 koordinuje zpracování rámce technického řešení projektu; 
 odpovídá za technickou správnost a proveditelnost řešení projektu; 
 vykonává odborný dohled při realizaci projektu; 
 zajišťuje průběžný monitoring / kontrolu kvality dílčích výstupů projektu po technické stránce; 
 identifikuje technické a technologické problémy a neshody, iniciuje procedury řízeného řešení 

vzniklých problémů; 
 podílí se na adekvátních testovacích, inspekčních a přezkumných aktivit, které byly definovány 

plánem projektu a od něho odvozených projektových dokumentů; 



 

    28 / 90 

 definuje bezpečnostní omezení projektu a zodpovídá za dohled nad jejich dodržování. 

Manažer kvality a publicity 

 odpovídá za kvalitu výstupů projektu; 
 zajišťuje průběžné kontroly kvality plnění cílů projektu a výstupů projektu; 
 uplatňuje adekvátní testovací, inspekční a přezkumné aktivity, které byly definovány plánem 

projektu a od něho odvozených projektových dokumentů; 
 odpovídá za realizaci proaktivní PR projektu (řídí publicitu projektu). 

Ekonom projektu 

 odpovídá za oblast financování a peněžních toků; 
 připravuje a plánuje rozpočet projektu (čerpání finančních zdrojů projektu); 
 připravuje relevantní podklady pro zajištění a alokaci potřebných finančních prostředků 

pro realizaci a provoz projektu; 
 odpovídá za správné čerpání finančních zdrojů projektu; 
 zabezpečuje finanční stránku plánovaných veřejných zakázek projektu; 
 odpovídá za správnost veškerých smluvních dokumentů po finanční stránce; 
 eviduje uzavřené smlouvy projektu a z nich vyplývající stávající i budoucí závazky 

a pohledávky (cash-flow projektu); 
 připravuje potřebné podklady pro proplácení uznatelných nákladů ze SF EU (IOP). 

Právník projektu 

 odpovídá za právní správnost veškeré relevantní projektové dokumentace; 
 podílí se na přípravě a řízení výběrových řízení na zajištění externího dodavatele řešení 

projektu; 
 odpovídá za správnost veškerých smluvních vztahů a dalších s projektem souvisejících 

právních úkonů; 
 odpovídá za soulad projektu a veškerých projektových činností s platnou legislativou České 

republiky, resp. Evropské unie. 

Administrátor projektu 

 zajišťuje administrativní podporu Projektového týmu; 
 zajišťuje distribuci relevantních projektových dokumentů; 
 kontroluje plnění plánovaných i operativních administrativních úkonů vyplývajících z plánu 

řízení projektu; 
 podporuje přípravu veřejných zakázek a klíčové projektové dokumentace; 
 odpovídá za administraci a archivaci projektových dokumentů; 
 kontroluje dodržování postupů práce s formalizovanými dokumenty a správné užívání všech 

formulářů a standardů (k tomuto účelu zajišťuje nezbytné instruktáže a školení); 
 organizuje schůzky / porady podle existujícího plánu projektu a pokynů Projektového 

manažera; 
 koordinuje zajištění podkladů pro žádost o dotaci ze SF EU (IOP); 
 koordinuje zajištění potřebné dokumentace vyplývající z režimu kofinancování projektu 

ze SF EU (IOP). 
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Tabulka č. 5: Zapojení členů Projektového týmu (zástupců resortu MF) do jednotlivých 
fází projektu 

Projektová role 
Přípravná 

fáze 
Realizační 

fáze 
Provozní fáze

Projektový manažer x x x 

Věcný gestor projektu x x  

Technický gestor projektu x x  

Manažer kvality a publicity x x  

Ekonom projektu x x  

Právník projektu x x  

Administrátor projektu x x  
 
 

44..33  ŘŘííddííccíí  pprroocceedduurryy  pprroojjeekkttuu  

Projekt Implementace konsolidovaného DMS bude primárně řízen v následujících oblastech: 

 řízení rozsahu – cílem je zajistit, aby projekt byl realizován v nadefinovaném rozsahu z důvodu 
úspěšného dosažení stanovaných cílů projektu; 

 řízení času – cílem je zajistit dokončení projektu ve stanoveném čase; 
 řízení rozpočtu – cílem je zajistit dokončení projektu se stanoveným rozpočtem; 
 řízení kvality – cílem je zajistit, aby projekt uspokojil potřeby, pro které byl realizován; 
 řízení lidských zdrojů – cílem je zajistit maximálně efektivní využití lidských zdrojů v rámci 

projektu; 
 řízení rizik – cílem je systematická identifikace a vyhodnocení rizik a přijetí opatření k jejich 

nápravě za účelem minimalizace pravděpodobnosti a četnosti výskytu rušivých událostí 
na projekt. 

4.3.1 Řízení projektu Projektovým manažerem 

Za realizaci všech aktivit projektu Implementace konsolidovaného DMS je vrcholově odpovědný 
Projektový manažer. Projektový manažer zajišťuje plán aktivit projektu takovým způsobem, který 
garantuje splnění časových omezení projektu – soulad s harmonogramem realizace projektu, zajištění 
včasného nasazení potřebných zdrojů a časově optimalizované vyprodukování výstupů projektu 
dle nadefinovaného standardu. 

Projektový manažer primárně zodpovídá za: 

 koordinaci všech aktivit projektu; 
 řízení Projektového týmu; 
 monitoring a reporting projektu; 
 řešení krizových situací projektu; 
 úspěšné čerpání dotace ze strukturálních fondů Evropské unie (IOP); 
 eskalaci vzniklých problémů na vyšší úroveň řízení. 



 

    30 / 90 

4.3.2 Realizace projektových porad 

Splnění termínů realizace jednotlivých aktivit projektu Implementace konsolidovaného DMS je 
zajišťováno institutem porad. Porady Projektového týmu jsou hlavním nástrojem zadávání, řízení a 
kontrolování projektové práce. 

Projektový tým se schází pravidelně ve stanovené frekvenci, ideální je frekvence jedenkrát týdně. 
Porady Projektového týmu jsou řízeny Projektovým manažerem, přítomnost na jednání je vyžadována 
od všech relevantních členů Projektového týmu. 

Porady Projektového týmu jsou dokumentovány zápisem, kterým jsou jednoznačně a transparentně 
rozděleny úkoly v rámci projektu. Zápisy z porad jsou distribuovány všem relevantním rolím projektu. 
Pokud není k zápisu do 24 hodin vznesena připomínka, je zápis považován automaticky za platný a 
závazný pro všechny organizačně podřízené složky. Zápis schválený účastníky porady je tedy 
závazným operativně-řídícím dokumentem projektu. 

4.3.3 Monitoring projektu 

Monitoring projektu Implementace konsolidovaného DMS je realizován za účelem průběžné kontroly 
projektu z důvodu souladu realizace projektu s nadefinovaným standardem. 

Projektový tým sleduje, zda projekt probíhá podle stanoveného harmonogramu. V případě, že projekt 
neprobíhá podle nadefinovaného harmonogramu, jsou sledovány skluzy a prodlení a informace o nich 
jsou neprodleně eskalovány na vyšší řídící úroveň. V tomto případě budou Projektovým týmem 
analyzovány příčiny skluzů a prodlení a budou přijaty kroky vedoucí k jejich nápravě či předcházení 
obdobné situace v budoucnu. V případě, že nebude možné tato prodlení dohnat, bude provedena 
aktualizace těch nedokončených aktivit projektu, které budou zpožděním ovlivněny. 

4.3.4 Identifikace a řešení problémů a rizik projektu 

Zpracovatel Studie proveditelnosti identifikoval rizika projektu Implementace konsolidovaného DMS 
(viz kapitola 11 Studie proveditelnosti). Tato rizika musí být průběžně v rámci realizace projektu 
monitorována, aktualizována a v případě potřeb musí být realizováno preventivní či nápravné opatření. 

Za návrh a údržbu rizik projektu je zodpovědný Projektový manažer. Seznam rizik bude aktualizován 
vždy, když dojde ke změně v plánu realizace projektu či k identifikaci nového rizika. 

Schopnost efektivního řešení problémů představuje jednu z klíčových rolí Projektového týmu. Během 
realizace takto náročného a provázaného projektu se může vyskytnout celá řada problémů 
a komplikací. 

4.3.5 Eskalace vzniklých problémů projektu 

Pro zajištění operativní reakce na aktuální problémy vzniklé v průběhu realizace projektu 
Implementace konsolidovaného DMS a pro zajištění jejich nápravy tak, aby nebylo ohroženo splnění 
nadefinovaných cílů projektu, jsou stanovena pravidla pro eskalaci problému v rámci projektu, jež 
respektují organizační strukturu projektu. 

Aktuální problémy, které se vyskytnou v průběhu realizace, budou primárně řešeny na té úrovni, 
na jaké věcně vznikly, a to v souladu s jimi definovanými odpovědnostmi a pravomocemi. Současně 
platí pravidlo, že problémy, které není možné při dobré vůli vyřešit z jakýchkoliv důvodů na nižší řídící 
úrovni, budou bez zbytečného odkladu postoupeny na vyšší řídící úroveň projektu. 

Vzniklé nestandardní a neočekávané události jsou řešeny pracovníkem zodpovědným za danou oblast, 
který neprodleně obeznámí se situací Projektového manažera a spolu s dalšími členy Projektového 
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týmu vypracují návrh řešení vzniklé situace. V případě potřeb je problém eskalován na vyšší řídící 
úroveň projektu. 

44..44  TTeecchhnniicckkéé  zzaajjiiššttěěnníí  řříízzeenníí  pprroojjeekkttuu  

Pro účely pořádání projektových porad v průběhu realizace projektu Implementace konsolidovaného 
DMS má investor projektu k dispozici jednací místnosti a vybavení v sídle Ministerstva financí. 

Pro potřeby zajišťování projektové dokumentace a pravidelného prezentování stavu a postupu prací 
v průběhu realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS je Ministerstvo financí vybaveno 
standardním vybavením, které MF využívá pro činnosti spojené s výkonem aktivit při řízení investičních 
projektů. 

Z důvodu efektivnosti, rychlosti a potřeby sdílet projektové dokumenty probíhá komunikace mezi členy 
Projektového týmu zejména e-mailovou formou. V případě nutnosti rychlého řešení daného problému 
probíhá komunikace telefonicky. 
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55  TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  AA  TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCKKÉÉ  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  PPRROOJJEEKKTTUU  
Tato kapitola Studie proveditelnosti popisuje požadavky na budoucí systém a gglloobbáállnníí  
aarrcchhiitteekkttuurruu  bbuuddoouuccííhhoo  ssyyssttéémmuu.. 

55..11  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  bbuuddoouuccíí  ssyyssttéémm  

Níže jsou uvedeny požadavky na elektronickou spisovou službu a elektronickou spisovnu vyplývajících 
ze současně platné legislativy, Národního standardu, požadavků definovaných uživateli při analýze a 
zkušeností z praxe. 

5.1.1 Požadavky na elektronickou spisovou službu 

Elektronická spisová služba slouží pro evidenci a zpracování doručených listinných dokumentů, 
datových zpráv, evidenci, přípravu a odesílání listinných i elektronických dokumentů. 

Elektronická spisová služba musí být ve shodě s platnou legislativou zejména s novelou zákona 
č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, příslušnými prováděcími vyhláškami a národním 
standardem pro elektronické spisové služby. Součástí musí být i dokumentace a kompletní popis 
dodaných aplikačních rozhraní pro integraci s dalšími systémy. 

Prováděcí právní předpis stanovil Národní standard pro spisovou službu vykonávanou v elektronické 
podobě, jehož obsahem jsou požadavky na: 

 příjem dokumentů; 
 označování a evidenci dokumentů; 
 oběh dokumentů; 
 odesílání dokumentů; 
 ukládání dokumentů; 
 výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě; 
 vyřazování dokumentů; 
 kontrolu a bezpečnost spisové služby vykonávané v elektronické podobě; 
 spisový a skartační plán; 
 správcovské funkce; 
 metadata; 
 spisovou rozluku. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny základní funkční požadavky na elektronickou spisovou službu 
vycházející zejména ze zmiňované novely zákona č. 499/2004 Sb. a Národního standardu. 

5.1.1.1 Označování a evidence dokumentu 

Tabulka č. 6: Označování a evidence dokumentu 
 

Požadavek Popis 

Zaevidování doručených a vlastních 
dokumentů 

Systém musí založit záznam o dokumentu s údaji 
uvedenými v Národním standardu. 

Opatření jednoznačným 
identifikátorem 

Systém musí evidovaným dokumentům přidělit 
automaticky jednoznačný identifikátor. Číslo jednací 
přiděluje později zpracovatel za pomoci předdefinované 
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Požadavek Popis 

masky v závislosti na spisovém plánu. 
Číslo jednací nemusí přidělovat pracovník podatelny, 
protože mu v okamžiku přijetí nemusí být známo zařazení 
podání pod správnou položku spisového plánu. 

Vedení podacího deníku Systém musí vést elektronický podací deník a další 
evidence v rozsahu stanoveném v Národním standardu. 

5.1.1.2 Předání a převzetí 

Tabulka č. 7: Předání a převzetí 
  

Požadavek Popis 

Předání dokumentu Systém musí podpořit předávání dokumentu útvaru nebo 
osobě k vyřízení a evidenci tohoto úkonu. 

Evidence oběhu dokumentů Systém musí sledovat veškeré úkony s dokumenty, 
identifikovat osoby, které úkon provedly a datum, kdy 
byly provedeny. 

5.1.1.3 Práce se spisem 

Tabulka č. 8: Práce se spisem 
 

Požadavek Popis 

Tvorba spisu Systém musí podporovat tvorbu spisu (priorací nebo 
sběrným archem). Tzn. umožnit zakládat spis, pracovat 
s obsahem spisu (přidávat či odebírat dokumenty), 
tisknou obsah spisu. 

Označení spisu Spis je evidován pod spisovou značkou. 
Systém by měl podpořit generování spisové značky 
podle vnitřních pravidel původce. 

5.1.1.4 Vyřizování 

Tabulka č. 9: Vyřizování 
 

Požadavek Popis 

Záznam o vyřízení Systém musí umožnit zaznamenat způsob a datum 
vyřízení dokumentu, případně subjekt, vůči kterému bylo 
vyřízení dokumentu provedeno. 

Zařazení podle spisového plánu Systém musí umožnit přiřadit spisový znak 
podle spisového plánu nejpozději při vyřízení dokumentu 
nebo uzavření spisu. 

Uzavření spisu Systém musí umožnit provést uzavření spisu. Při uzavírání 
spisu musí systém zkontrolovat, zda je přiřazen spisový 
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Požadavek Popis 

znak, skartační znak a lhůta a zkontrolovat, popř. převést 
dokumenty v digitální podobě do výstupního datového 
formátu. 
Systém nesmí povolit z uzavřeného spisu vyjímat 
jednotlivé dokumenty. Systém může umožnit uzavřený 
spis připojit k jinému spisu, pokud neuplynula jeho 
skartační lhůta. 

Historie zpracování Systém musí vést historii provedených operací 
s dokumentem / spisem a změn sledovaných údajů. Tuto 
historii musí na vyžádání zobrazit. 

5.1.1.5 Odesílání dokumentů 

Tabulka č. 10: Odesílání dokumentů 
 

Požadavek Popis 

Odeslání datové zprávy Systém musí umožnit odeslat dokument v digitální podobě 
prostřednictvím elektronické podatelny (na elektronickou 
adresu adresáta nebo prostřednictvím datové schránky). 

Záznam o odeslání Systém musí umožnit zaznamenat datum odeslání 
dokumentu. 

Evidence doručení dokumentu Systém musí umožnit zaznamenat datum doručení 
dokumentu. Systém by měl automaticky zaevidovat 
doručenou elektronickou dodejku k datové zprávě 
odeslané přes ISDS. 

5.1.1.6 Práce s elektronickými dokumenty 

Tabulka č. 11: Práce s elektronickými dokumenty 
 

Požadavek Popis 

Opatření doručeného dokumentu 
časovým razítkem 

Systém musí opatřit kvalifikovaným časovým razítkem 
doručený dokument v digitální podobě, není-li opatřen 
platným uznávaným elektronickým podpisem, 
elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým 
razítkem. 

Ověření autentizačních prvků Systém musí ověřit platnost kvalifikovaného časového 
razítka, platnost kvalifikovaného certifikátu použitého 
pro vytvoření zaručeného elektronického podpisu nebo 
uznávané elektronické značky, platnost zaručeného 
elektronického podpisu nebo uznávané elektronické 
značky v případech: 

 je-li doručený dokument v digitální podobě opatřen 
uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou 
značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem; 

 před převedením dokumentu v digitální podobě 
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Požadavek Popis 

na dokument v analogové podobě nebo změnou 
formátu dokumentu. 

Údaje o výsledku ověření a datum převedení dokumentu 
v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo 
datum změny formátu dokumentu v digitální podobě 
systém musí zaznamenat a uchovat je spolu 
s dokumentem vzniklým převedením nebo změnou 
formátu. 

Převod dokumentu Systém musí umožnit převod dokumentu z analogové 
do digitální podoby, nebo převod do jiného formátu 
(do formátu vhodného pro dlouhodobé uložení nebo 
výstupního formátu). 
Dokument v digitální podobě vzniklý převedením 
z dokumentu v analogové podobě nebo změnou formátu 
dokumentu v digitální podobě doplněný o datum 
převedení opatří určený původce uznávaným 
elektronickým podpisem osoby odpovědné za převedení 
z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu 
dokumentu v digitální podobě, nebo svojí elektronickou 
značkou a kvalifikovaným časovým razítkem. 
Jako výstupní datové formáty a zároveň formáty 
pro uložení do spisovny jsou stanoveny následující: 

 PDF/A – statické textové dokumenty; 
 PNG, TIFF(rev.6) – statické obrazové dokumenty; 
 WAV – zvukové dokumenty; 
 MPEG2 – audiovizuální dokumenty. 

Uchování dokumentu  Systém musí zajistit uchovávání dokumentu v digitální 
podobě postupem zaručujícím věrohodnost původu 
dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost 
dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci 
dokumentu v digitální podobě v čase. 
Tyto vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační 
lhůty dokumentu. 

Elektronické podpisy (podepsání 
souboru, ověření podpisu) 

Systém musí umožnit opatřit dokument v digitální podobě 
zaručeným elektronickým podpisem, uznávanou 
elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým 
razítkem. 
Podmínky pro opatřování autentizačními prvky stanoví 
vnitřní předpis. 

5.1.1.7 Uložení a vyřazování dokumentů 

Tabulka č. 12: Uložení a vyřazení dokumentů 
 

Požadavek Popis 

Spisový plán Systém musí udržovat spisový a skartační plán 
organizace, jenž obsahuje seznam typů dokumentů 
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roztříděných do věcných skupin s vyznačenými spisovými 
znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami.  
Každý dokument / spis musí být uložen ve spisu nebo 
věcné skupině. 

Ukládání vyřízených spisů a 
dokumentů 

Ukládání a vyřazování každého dokumentu se řídí 
skartačním režimem (režimy), přiřazeným (přiřazenými) 
k věcné skupině, spisu, součásti, dílu nebo typu 
dokumentu. 

Evidence uložení Systém musí podporovat evidenci uložených dokumentů a 
spisů. 

Nahlížení Systém musí umožnit nahlížení do digitálních dokumentů 
podle Národního standardu. 

Vyřazování dokumentů  Systém musí podporovat skartační řízení: 

 příprava seznamů dokumentů k vyřazení 
(podle skartačního režimu); 

 příprava skartačního návrhu; 
 evidence skartačního řízení; 
 vyřazování – skartace nebo archivace (tj. příprava 

dokumentů ve formátu pro předání do národního 
digitálního archivu a jejich předání). 

5.1.1.8 Požadavky na integraci a kompatibilitu 

Požadavky na integraci systému ESS s ostatními systémy a subsystémy: 

 Schopnost integrace / začlenění do stávající IT infrastruktury. 
 Existence API rozhraní pro integraci s agendovými aplikacemi organizace (definováno 

Národním standardem pro komunikaci mezi ERMS). 
 Připravenost na spolupráci s důvěryhodnou elektronickou spisovnou a archívem. 

5.1.1.9 Bezpečnostní požadavky 

Požadavky na zajištění bezpečnosti daného systému. Obecně se jedná o bezpečnost dat (v rámci 
zajištění ochrany osobních údajů a povinností vyplývajících z dotčených zákonů, zejména zákon 
o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a dalších dotčených zákonů), bezpečnost datovou (ochrana 
před změněním nebo poškozením dat). 

Další požadavky jsou: 

 aplikace ESS musí respektovat bezpečnostní pravidla implementace a provozu IS v organizaci; 
 přístup do datové schránky je pouze pomocí komerčního systémového nebo osobního 

certifikátu; 
 aplikace ESS musí mít možnost nastavení rolí uživatelů a přístupových práv 

k dokumentu / spisu; 
 aplikace ESS musí mít možnost operativního zastupování na jednotlivých funkčních místech. 
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Role koncových uživatelů a přístupová práva  

Přístupová práva vychází především z role koncového uživatele v systému a jeho zařazení 
na pracoviště. Přístupová práva k dokumentu / spisu systém musí nastavovat automaticky 
podle nastavených pravidel. 

Základní role koncových uživatelů pro zpracování dokumentů jsou tyto: 

 podatelna – role uživatelů umožňující základní zpracování přijatých dokumentů z různých 
komunikačních kanálů, kteří budou provádět zaevidování přijatých dokumentů do evidence 
elektronické spisové služby a předání k dalšímu vyřizování, zpravidla na příslušné oddělení; 

 výpravna – role uživatelů umožňující vypravení předaných zásilek k odeslání prostřednictvím 
elektronické výpravny nebo poštou; zajišťuje distribuci zásilek a zaznamenává údaje 
o vypravení; 

 sekretariát útvaru – role uživatelů zajišťující další distribuci přijatých dokumentů, 
popř. odesílaných zásilek, zajišťuje výměnu dokumentů a zásilek mezi podatelnou a útvarem 
(např. oddělením), má přístup k dokumentům svého útvaru; 

 vedoucí – role uživatelů umožňující provádět vybrané akce (předání, vyřízení) nad dokumenty 
a spisy útvaru, za který zodpovídá; má přístup k dokumentům svého útvaru; 

 běžný uživatel – standardní role uživatele, která umožňuje přístup do systému a zpracování 
dokumentů v jeho vlastnictví; má přístup k dokumentům svého útvaru. 

Přístup k dokumentům / spisům by měl rozlišovat následující úrovně přístupových práv: 

 seznam dokumentů / spisů (zobrazit ve výsledcích hledání); 
 zobrazit profil dokumentu / spisu; 
 editovat profil dokumentu / spisu; 
 zobrazit dokument (tělo dokumentu); 
 editovat dokument (tělo dokumentu); 
 vyřídit dokument/uzavřít spis; 
 nastavit přístupová práva. 

5.1.1.10 Legislativa a standardy 

S implementací a provozem ESS jsou spojeny tyto legislativní normy: 

 zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 
 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu, ve znění pozdějších předpisů; 
 vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách; 
 vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; 
 vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze 

dokumentů; 
 vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových 

schránek; 
 věstník MV č. 101/2010 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. 
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5.1.2 Požadavky na Důvěryhodnou elektronickou spisovnu 

Elektronická spisovna pro střednědobé důvěryhodné uložení dokumentů musí zabezpečit uchovávání 
dokumentů (spisů) v digitální podobě postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, 
neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci 
dokumentu v digitální podobě v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační lhůty 
dokumentu. 

Dodané řešení musí být v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, 
v platném znění, a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, který stanovením 
základních požadavků na funkce těchto systémů a vytváří sjednocující parametry pro výkon spisové 
služby vztahující se k dokumentům v digitální podobě. 

Národní standard definuje elektronickou spisovnou jako funkční složku elektronického systému spisové 
služby určenou k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu organizace (původce) 
a k provádění skartačního řízení v rámci informačních činností zajišťovaných tímto systémem. 

Elektronická spisovna musí být schopna předávat digitální archiválie po uplynutí skartační lhůty 
do Národního digitálního archivu. 

Elektronická spisovna jako systém na dlouhodobé a důvěryhodné uchovávání elektronických 
dokumentů musí odpovídat standardu OAIS (Open Archival Information System – norma ISO 
14721:2003). Ten specifikuje základní funkční části otevřeného archivu, komunikaci s okolím, procesy 
a informační model ve formě informačních balíčků přijímaných, poskytovaných a především uložených 
v úložišti. 

Otevřený archivní informační systém (OAIS)
FUNKČNÍ MODEL

SIP  = Submission Information Package (vstupní balíček)
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AIP =  Archival Information Package (archivní balíček)

DIP =  Dissemination Information Package (výstupní balíček)
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Obrázek č. 3: Funkční model OAIS 

OAIS zahrnuje šest vysokoúrovňových funkčních částí, které při spojení dohromady tvoří mechanismus 
pro dlouhodobé uchovávání informací, které též zpřístupňuje určené komunitě. Systém založený 
na modelu OAIS implementuje každou z těchto služeb, přičemž formu této implementace standard 
OAIS nepředepisuje. 
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Systém Elektronická spisovna musí dále splňovat legislativní požadavky, zejména zákon 
č. 499/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Národní standard pro elektronické spisové služby. 

5.1.2.1  Základní požadavky na Elektronickou spisovnu 

Základní požadavky na vybudování Elektronické spisovny jsou následující: 

 Vybudování Elektronické spisovny jako součásti IS organizace v souladu s požadavky 
kladenými na důvěryhodnou instituci a splnění podmínek udržitelnosti provozu v současnosti i 
budoucnosti. Jedná se o systémové řešení dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování 
úředních elektronických dokumentů vytvořených organizací, případně i jinými původci. 

 Přebírání, zpracování, archivace a zpřístupňování úředních dokumentů a jejich metadat 
ze systémů elektronických spisových služeb a dalších ERMS systémů. 

 Vlastníkem dokumentů uložených v Elektronické spisovně zůstává příslušný původce. 
Organizace je provozovatelem Elektronické spisovny a s původci uzavírá smlouvy o uložení 
dokumentů (službě), pokud vztah organizace provozovatele a původců není definován jinak, 
např. resortními pravidly. 

 Po dobu uložení elektronického dokumentu musí být zajištěna ochrana uložených informací 
před ztrátou, důvěryhodnost uložených informací (nezměněnost a prokazatelnost vzniku 
v uvedeném čase) a čitelnost uložených informací v budoucnosti. Tedy uložený dokument má 
mít tyto charakteristiky (dle normy ISO 15489 Records Management): 
 autenticity (authenticity) – pro dokument může být prokázáno, že je tím o čem se 

domníváme, že je (dokument neztratil smysl, význam), že byl vytvořen nebo odeslán 
danou osobou a že byl vytvořen nebo odeslán v daný čas; 

 hodnověrnosti (reliability) – na dokument se můžeme spolehnout, neboť jeho obsah 
je důvěryhodný, jelikož úplně a přesně vyjadřuje transakce, aktivity nebo fakta, která 
popisuje; 

 integrity (integrity) – dokument je kompletní a nezměněný od okamžiku vstupu 
do elektronické spisovny; 

 použitelnosti (usability) – dokument může být dohledán, získán, prezentován a 
interpretován (je čitelný). 

 Možnost provádění skartačního řízení v Elektronické spisovně tak, že každý původce provádí 
skartační řízení nad svými dokumenty, které má v Elektronické spisovně uloženy. Skartační 
řízení (skartační proces) musí být prováděn podle platné legislativy a za metodické podpory 
legislativou stanovených orgánů. 

 Otevřený systém, který bude poskytovat služby vůči okolním subjektům a dalším systémům 
zejména v oblastech: 
 příjem elektronických dokumentů od původců ve stanoveném formátu a struktuře; 
 naplnit požadavky na dlouhodobost a důvěryhodnost uchování; 
 zpřístupňovat uložené elektronické dokumenty pouze oprávněným uživatelům; 
 poskytovat otevřené rozhraní vůči dalším systémům. 

Pro zabezpečení důvěryhodnosti a provozu systému Elektronické spisovny je nutné  v rámci 
implementace vypracovat a dále udržovat dlouhodobý strategický plán cílů, např. podle směrnice 
PLATTER. Tyto cíle, resp. plány (např. technologický, řízení lidských zdrojů, financování, krizový plán 
apod.) by měly vymezit všechna důležitá hlediska budování a provozu Elektronické spisovny a tím 
umožnit předem definovat postupy – aktivity a role vedoucí k jejich naplnění. 

Řešení Elektronické spisovny musí být implementováno tak, aby mohlo být pravidelně podrobováno 
internímu auditu dle předem stanovené metodiky a vydefinovaných nástrojů. 
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5.1.2.2  Požadavky na integraci a kompatibilitu 
 Otevřené rozhraní pro vstup dokumentů a jejich metadat podle specifikace NSESS. 
 Komunikace na vstupu postavená na web services. 
 Výstup dat (archiválií) do Národního digitálního archivu podle specifikace Národního archivu. 
 Vhodná je existence aplikace pro manuální vytváření vstupních SIP balíčků, která umožní 

vytvoření balíčků z dokumentů, které nebyly zpracovány ESS či jinou agendovou aplikací. 

5.1.2.3  Vstupní zpracování 
 Kontrola formální struktury balíčků a kontrola na škodlivý obsah (antivirová kontrola) 

s použitím karanténní zóny. 
 Kontrola povinných položek popisných metadat a přípustných formátů souboru. 
 Kontrola vazeb mezi dokumenty a číselníkových položek. 
 Zjištění a evidence technických metadat. 
 Generování balíčků AIP a jejich řízené ukládání, tj. konzistentní uložení metadat a obsahu 

archivních balíčků současně do archivního úložiště a systému správy dat podle OAIS. 

5.1.2.4  Archivní úložiště 
 Dokumenty budou uloženy ve formě archivních balíčků AIP, obsahujících obsah dokumentů 

společně s metadaty. 
 Uložení do bezpečného HW úložiště podle výběru zákazníka. 
 Umožnění integrace technik Hierarchical Storage Management (HSM). 
 Software Elektronické spisovny bude umožňovat pro ukládání balíčků AIP i použití 

specializovaných archivních technologií typu Content Addressed Storage (CAS). 
 Udržování minimálně dvou identických kopií každého balíčku AIP. 
 Periodické vytváření časových razítek pro určené dokumenty a jejich zabezpečené uložení. 
 Periodická kontrola konzistence uložených dat na aplikační úrovni. 
 Uložené balíčky AIP musí být dostupné i prostřednictvím standardního protokolu (např. NFS) 

i bez použití specifického SW Elektronické spisovny pro účely migrace a obnovy. 
 Auditní záznamy o veškeré manipulaci s informačními balíčky musí být rovněž ukládané 

do bezpečného úložiště. 
 Umožnění plánovaných kompletních periodických upgradů celého archivního úložiště 

v přelomových okamžicích celosvětového vývoje způsobů datové archivace, kdy se veškeré 
AIP převedou do zcela nového archivního úložiště. 

5.1.2.5  Přístup k uloženým dokumentům 
 Programové rozhraní API pro přístup k dokumentům. 
 Vyhledání uložených balíčků na základě zvolených metadat. 
 Zobrazení náhledů a distribuce uložených dokumentů ve formě DIP, systém umožní výběr 

dokumentů a jejich zaslání oprávněnému uživateli ve standardizované podobě. 
 Možnost vyžádání výdeje kopie dokumentu v podobě balíčků DIP a schvalování pověřeným 

uživatelem. 
 Zabezpečení přístupu a autentizace uživatelů. Zajištění přístupu uživatelů k uloženým 

metadatům a dokumentům. 
 Autorizace – omezení přístupů na základě klasifikace dokumentu, původce, uživatelských 

skupin a rolí uživatelů. Modul povolí přístup ke čtení obsahu nebo metadat podle rolí 
přihlášeného uživatele a oprávnění příslušného balíčku. 

 Evidence veškerých přístupů k uloženým dokumentům v podobě auditních záznamů. 
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5.1.2.6  Správa spisovny 
 Import, evidence a správa číselníků, zejména tyto číselníky – původci, spisový plán, povolené 

souborové formáty, kategorizace dokumentů podle kritérií přístupnosti, požadavků 
na zachování důvěryhodnosti. 

 Přehled přijímaných a uložených balíčků. 
 Kontrola konzistence uložených balíčků AIP nezávisle na vlastnostech použitého archivního 

úložiště. 
 Podpora skartačního řízení s přístupem schvalujícího archiváře. 
 Možnost migrace uložených formátů souborů. 
 Možnost exportu do Národního digitálního archivu. 
 Oddělená správa a administrace technologie systému Elektronické spisovny (kterou provádí 

provozovatel) od správy a administrace datového obsahu (kterou provádí správci pověření 
jednotlivými původci). 

 Elektronická spisovna může být logicky rozdělena na samostatné spisovny, pro jednotlivé 
původce. 

 Elektronická spisovna, resp. její modul archivního úložiště musí mít možnost nastavení 
ukládání balíčků AIP od jednotlivých původců do logicky, případně i fyzicky oddělených částí 
úložiště. 

5.1.2.7  Administrace 
 Správa jednotlivých původců a jejich logických spisoven. 
 Skupiny uživatelů, uživatelé a role a oprávnění. 
 Historické a budoucí verze číselníků. 
 Centrální administrace a přístup pro správce původců. 
 Řízení procesu příjmu, přehled o stavu příjmu balíčků SIP, podpora řešení problémů se 

strukturou a obsahem balíčků při příjmu. 
 Řízení procesů migrace, spouštění migrace souborových formátů v uložených balíčcích a 

přehled o provedených migracích. 
 Skartační řízení, příprava návrhu a jeho schvalování, provedení skartace, případně exportu 

do jiného archivu v definovaném formátu. 
 Správa kontroly konzistence. 
 Správa číselníků, zajišťuje pro administrátory původce aktualizaci číselníků používaných 

v rámci vstupní kontroly a vyhledávání. 
 Důvěryhodné ukládání transakčních záznamů pro účely auditu, zaznamenávání veškerých 

provedených operací nad uloženými balíčky (příjem, kontrola, transformace, ukládání, čtení).  
 Přístup k transakčním záznamům, zobrazení transakčních záznamů pro účely auditu. 

5.1.2.8  Legislativa a standardy 
 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 
 Norma ISO 15489 Records Management. 
 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (NSESS). 
 Architektura odpovídá standardu OAIS – norma ISO 14721:200. 
 Vyhovuje provozu spisovny / archivu podle strategického plánu cílů směrnice PLATTER. 
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55..22  GGlloobbáállnníí  aarrcchhiitteekkttuurraa  bbuuddoouuccííhhoo  ssyyssttéémmuu  

5.2.1 Moduly systému ESS a jejich základní funkce 

5.2.1.1  Základní funkce aplikace ESS 
 Zaevidování dokumentu – založení záznamu o dokumentu s informacemi podle Národního 

standardu. 
 Založení spisu – založení spisu k dokumentu. 
 Identifikace dokumentů, podpora čárových kódů – vkládání, vyhledávání. 
 Vytvoření kopie – vytvoření kopie dokumentu. 
 Zařazení / vyřazení dokumentu do / ze spisu. 
 Zařazení / vyřazení spisu do/ze spisu. 
 Přidělení dokumentu / spisu funkčnímu místu nebo organizační jednotce. 
 Předání, převzetí, odmítnutí, odvolání předání dokumentu nebo spisu. 
 Podpora řízení workflow, nastavení a úpravy kroků zpracování dokumentu. 
 Nastavení přístupových práv k dokumentu / spisu – uživatel může přidat přístupová práva 

dalším funkčním místům, skupinám nebo organizačním jednotkám. 
 Přidělení spisového, skartačního znaku, lhůty vyřazení dle spisového a skartačního plánu. 
 Vyřízení a uzavření spisu a dokumentů. 
 Důvěryhodné uložení elektronických originálů dokumentů. 
 Sledování pohybu a zobrazení historie zpracování a provedených operací s dokumentem. 
 Nastavení avíza – nastavení upozornění na blížící se nebo překročený termín nebo změnu 

přidělení dokumentu. 
 Hromadná podání – evidence a podání dokumentu na vybranou organizační jednotku. 
 Předání k vypravení – předání dokumentu k expedici na uvedenou adresu příjemce a 

uvedeným způsobem vypravení. 
 Vypravení dokumentu – provedení expedice dokumentu na výpravně. 
 Ukládání – práce s ukládacími jednotkami (zakládání, úprava, předávání do spisoven). 
 Evidence výpůjček ze spisovny. 
 Podpora skartačního řízení (evidenční podpora, skartační návrh, seznamy dokumentů / spisů 

ke skartaci). 
 Vyhledávání – rychlé vyhledávání podle jedné položky; vyhledávání podle vyhledávacího 

formuláře. 
 Tisk – tiskové sestavy, tisk přehledů, poštovní obálky, spisové obálky a sběrného archu spisu. 
 Přehledy – zobrazení zvoleného přehledu dokumentů. 
 Práce s elektronickým dokumentem – vložení, zobrazení, úprava a podepisování elektronických 

dokumentů. 
 Správa číselníků a nastavení ESS. 
 Vedení Transakčního protokolu. 
 Možnost naskenování dokumentu, uložení naskenovaného obrázku k zaevidovanému 

dokumentu a vytvoření digitálního dokumentu ve formátu dle platné legislativy. 
 Poskytování přehledů a statistik vyřizování došlých zpráv. 

5.2.1.2  Modul Datové schránky ISDS / příjem dokumentu 
 Zajištění příjmu dokumentu ve formátu tak jak byl dodán do datové schránky včetně 

opatřených metadat. 
 Ukládání dokumentů v nezměněné podobě do úložiště. 
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 Označování dokumentů v den doručení jednoznačným identifikátorem, označení originálů. 
 Zajištění kontrol dle platných právních předpisů. 
 Zajištění ověření dokumentu v digitální podobě na autentizační prvky (podpis, razítko, značka 

a jejich certifikáty), případně zahraniční certifikáty a zaznamenání výsledku ověření 
dle platných právních předpisů. 

5.2.1.3  Modul Datové schránky ISDS / odesílání dokumentu 
 Kompletace dokumentů k odeslání prostřednictvím datové schránky. 
 Zajištění kontrol dle platných právních předpisů. 
 Odesílání dokumentů prostřednictvím datové schránky určenému adresátu. 
 Uložení odeslaných dokumentů – datových zpráv v nezměněné podobě do úložiště. 
 Evidence odeslaných dokumentů, označení originálů. 
 Příjem a evidence doručenek k odeslaným dokumentům. 
 Párování doručenek s odeslanými dokumenty. 
 Uložení doručenek v nezměněné podobě do úložiště. 

5.2.1.4  Modul E-podatelna (e-mail) / příjem dokumentu 
 Příjem dokumentů zaslaných na elektronickou adresu elektronické podatelny. 
 Uložení doručených dokumentů do úložiště ve tvaru, ve kterém byly přijaty. 
 Evidence doručených dokumentů včetně záznamu času doručení datové zpráv. 
 Označení datové zprávy identifikátorem elektronické podatelny, označení originálů. 
 Zajištění případného doplnění neúplného dokumentu metadaty. 
 Potvrzování doručení datových zpráv dle platných právních předpisů. 
 Zasílání poučení ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb. 
 Zaslání odesílateli odmítnutí doručené datové zprávy. 
 Zjišťování dle § 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb. včetně ověřování zahraničního certifikátu. 
 Zaznamenávání výsledku zjištění. 
 Úkony dle § 69a zákona č. 499/2004 Sb., opatření KČR. 

5.2.1.5  Modul E-výpravna (e-mail) / odesílání dokumentu 
 Kompletace dokumentů k odeslání do E-výpravny (e-mail). 
 Zajištění kontrol dle platných právních předpisů. 
 Zajištění ochrany osobní údajů předávaných veřejnou datovou sítí. 
 Vytvoření datové zprávy e-mailu a připojení vyhotoveného dokumentu. 
 Opatřování / neopatřování datové zprávy určené k odeslání ZEP/EZ. 
 Odesílání dokumentů prostřednictvím elektronické adresy E-výpravny určenému adresátu. 
 Uložení odeslaných dokumentů do úložiště ve tvaru, ve kterém byly odeslány. 
 Evidence doručení dokumentu. 

5.2.1.6  Modul Listinná pošta / příjem dokumentu 
 Možnost označení listinného dokumentu identifikátorem (čárovým kódem). 
 Vedení deníku o zařazení (druhu) podání, přidělení a vyřízení (přidělení č. j.). 
 Práce s dokumenty s využitím čárového kódu. 

5.2.1.7  Modul Listinná pošta / odesílání dokumentu 
 Převzetí listinných dokumentů k odeslání. 
 Vedení deníku, evidence způsobu a data odeslání. 
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 Evidence data a způsobu doručení (doručenky), pokud jsou údaje k dispozici. 
 Tisk evidenčních listů pro Českou poštu. 
 Možnost napojení frankovacích strojů. 

5.2.2 Moduly systému Elektronická spisovna a jejich základní funkce 

Architektura Elektronické spisovny musí vycházet z mezinárodně uznávaného standardu OAIS 
(ISO 14721:2003). Tento standard vymezuje základní koncepci systému pro uložení elektronických 
dokumentů. Standard definuje hlavní funkce, které má archiv zajišťovat. Jedná se o příjem 
dokumentů, správu dat, archivní uložení, přístup, administraci a plánování uchovávání. 

Podle fáze jejich životního cyklu a použití se jedná o vstupní (SIP), archivní (AIP) a výstupní (DIP) 
balíčky. 

Rozhraní pro přístup k těmto systémům je specificky navrženo pro příjem a výdej balíčků v příslušném 
formátu definovaném na základě standardů. Vzhledem k zajištění bezpečnosti a konzistence uložených 
dat probíhá příjem dat do úložiště asynchronně v rámci procesu, který se skládá z několika kontrolních 
a transformačních procedur. 

Moduly systému Elektronické podatelny jsou definovány modelem OAIS. Tato kapitola uvádí přehled 
jejich funkcí. 

Systém digitální spisovny se musí skládat z níže uvedených softwarových komponent. 

5.2.2.1  Vstupní modul 
 Příjem dat. 

 Zajišťuje komunikaci s původcem, autentizaci, autorizaci a uložení přijatých balíčků SIP 
do pracovního úložiště. 

 Kontrola kvality vstupních dat (kontrola datové struktury, kontrola na obsah škodlivého kódu). 

 Kontroluje formální strukturu balíčků a přítomnost virů a jiného škodlivého obsahu balíčků. 

 V rámci tohoto modulu je zřízena i tzv. karanténní zóna pro zajištění spolehlivosti kontrol. 

 Řízení příjmu. 

 Kontrola popisných a technických metadat, kontrola přípustnosti souborových formátů a jejich 
vnitřní validity, kontrola struktury balíčku SIP a vzájemného provázání balíčků. 

 Generování balíčků AIP. 

 Automatické doplnění zejména technických metadat, konverze formátů metadat, možnost 
manuálního doplnění metadat, vstupní migrace formátů včetně generování náhledů 
pro prezentaci dat archivu v určeném formátu. 

 Řízení ukládání. 

 Zajišťuje konzistentní uložení metadat a obsahu archivních balíčků současně do archivního 
systému, systému správy dat a systému pro přístup bezpečným a prokazatelným způsobem 
v souladu s Národním standardem elektronických spisových služeb. 

5.2.2.2  Modul správy dat 
 Evidence číselníků. 

 Zajišťuje ukládání a přístup k číselníkům používaným v rámci vstupní kontroly a vyhledávání. 
Jedná se zejména o tyto číselníky – původci, klasifikace, povolené souborové formáty, 
kategorizace dokumentů podle kritérií přístupnosti, požadavků na zachování důvěryhodnosti, 
doby uložení. 

 Evidence přijímaných a uložených balíčků. 
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 Zajišťuje vedení a přístup ke katalogu uložených dokumentů včetně stavu příjmu a uložení. 

 Evidence kontroly konzistence. 

 Uložení kontrolních součtů jednotlivých uložených balíčků AIP na aplikační úrovni pro účely 
periodické kontroly konzistence uloženého obsahu nezávisle na vlastnostech použitého 
archivního úložiště (CAS/NAS). 

 Evidence procesů skartace a archivace. 

 Informace o stavu skartace a informace o stavu jednotlivých balíčků AIP zařazených 
do skartačního řízení. 

5.2.2.3  Archivní úložiště 
 Bezpečné uložení. 

 Zajišťuje vlastní bezpečné uložení obsahu balíčků AIP. 

 Volba HW prostředků pro realizaci je navrhována vždy na základě analýzy stávajících prostředků 
využívaných v organizaci, zkušeností a preferencí IT sekce. 

5.2.2.4  Modul administrace 
 Řízení procesu příjmu. 

 Pro administrátora zajišťuje přehled o stavu příjmu balíčků SIP, umožňuje řešení problémů se 
strukturou a obsahem balíčků při příjmu. 

 Řízení procesů migrace. 

 Spouštění migrace souborových formátů v uložených balíčcích a přehled o provedených 
migracích. 

 Skartační řízení. 

 Příprava návrhu a jeho schvalování, provedení skartace, případně exportu do Národního 
digitálního archivu (případně do jiného dlouhodobého úložiště) v definovaném formátu.  

 Správa kontroly konzistence. 

 Přehled o průběhu ověřování kontrolních součtů a o nalezených problémech s uložením balíčků 
AIP. 

 Správa číselníků. 

 Zajišťuje pro administrátory původce a archivu aktualizaci a čtení číselníků používaných v rámci 
vstupní kontroly a vyhledávání. 

 Ukládání transakčních záznamů. 

 Pro účely auditu zaznamenává veškeré provedené operace nad uloženými balíčky (příjem, 
kontrola, transformace, ukládání, čtení). Uložené záznamy jsou zároveň ukládány do úložiště 
ve formě AIP. 

 Přístup k transakčním záznamům. 

 Zobrazení transakčních záznamů pro účely auditu. 

5.2.2.5  Přístupový modul 
 Zabezpečení přístupu a autentizace uživatelů. 

 Zajištění přístupu uživatelů k uloženým metadatům a dokumentům. 

 Autorizace – omezení přístupů na základě klasifikace dokumentu, původce, uživatelských skupin 
a rolí uživatelů. 

 Modul povolí přístup ke čtení obsahu nebo metadat podle rolí přihlášeného uživatele a 
oprávnění příslušného balíčku. 

 Vyhledání uložených balíčků na základě zvolených metadat. 
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 Zobrazení náhledů a distribuce uložených dokumentů ve formě DIP. 

 Výběr dokumentů a jejich zaslání oprávněnému uživateli ve standardizované podobě. 

 Provádění transakčních záznamů o přístupu k jednotlivým uloženým balíčkům. 

 Programové rozhraní API na externí portál pro přístup. 

 Systém eviduje veškeré přístupy k uloženým dokumentům a archivuje je. 
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66  ZZPPŮŮSSOOBB  ZZAAJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  PPRROOJJEEKKTTUU  
Navrhované řešení systému DMS pro resort MF zohledňuje požadavek na zajištění správy a 
ukládání dokumentů v elektronické podobě spolu s řešením archivace, a to vše v souladu s platnou 
legislativou. 

V jednotlivých institucích resortu MF existují nejednotná řešení pokrývající především požadavek na: 

 povinnost zřízení datových schránek pro všechny resortní organizační složky státu; 
 povinnost komunikovat s orgány veřejné moci, právnickými osobami a fyzickými osobami, 

které o zřízení datové schránky požádají, výlučně elektronicky pomocí datových schránek; 
 povinnost provádět autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední pro výkon své 

působnosti. 

Vzhledem k nejednotnému prostředí celého resortu MF je navrhované řešení doporučením investorovi, 
jak se vyrovnat v daném časovém rámci a možných finančních prostředcích s legislativními požadavky 
společně s vyřešením konkrétních požadavků definovaných zákazníkem. 

66..11  PPlláánn  ssttrraatteeggiicckkýýcchh  ccííllůů  

Řešení dlouhodobé ochrany dokumentů není pouze technickým problémem, který končí vybudováním 
úložiště. Je třeba zajistit i její financování, kvalifikovaný personál, řízení a organizaci práce. 

V rámci mezinárodního projektu Digital Preservation Europe vznikl nástroj nazývaný PLATTER 
(Planning Tool for Trusted Electronic Repositories), který je jakousi kuchařkou pro přípravu projektů 
dlouhodobého uchovávání dat. Pomáhá sestavit tzv. Plán strategických cílů zahrnující cíle a úkoly 
pro vybudování repozitáře tak, aby mohl být považován za důvěryhodný. 

Plán strategických cílů sestává z následujících devíti dílčích plánů (dimenzí): 

 Finanční plán – specifikuje finanční plánování, monitorování a hlášení. 
 Plán řízení lidských zdrojů – specifikuje způsoby získávání relevantní množiny vědomostí a 

podpora řízení úložiště. 
 Datový plán – specifikuje datové a metadatové objekty, formáty a struktury pro příjem 

(Ingest), ukládání (Storage) a poskytování (Dissemination), včetně relevantních transformací a 
mapování. 

 Akviziční plán – specifikuje řízení vztahů s původci a datovými správci. 
 Plán zpřístupňování – specifikuje řízení vztahů s koncovými uživateli, zásady přístupu. 
 Plán ochrany – zajišťuje, aby přístup a využití materiálů v úložišti nebylo nepříznivě ovlivněno 

technologickými změnami a zastaráváním materiálů. 
 Technologický plán – specifikuje cíle pro hardware, software a síťová propojení. 
 Plán zajištění kontinuity – řízení povinnosti zajistit ochranu uložených materiálů po ukončení 

životnosti úložiště. 
 Krizový plán – specifikuje reakce na náhlé změny v okolí úložiště. 

Samotné definování jednotlivých cílů však ještě nezaručí důvěryhodnost dlouhodobého úložiště. 
Na základě definice cílů by měly být stanoveny závazné metodiky pro řízení provozu úložiště. 
Stanovení a dodržování závazných metodik v souladu s jednotlivými dimenzemi metodiky PLATTER 
umožňuje podrobit takové úložiště provoznímu auditu. Provozní audit především kontroluje, že provoz 
úložiště se provádí podle nastavených plánů a metodik. 

Teprve důsledný (prokazatelný) záznam všech aktivit a jeho kontrola zaručuje úložišti jeho 
dlouhodobé a důvěryhodné fungování. 
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66..22  VVaarriiaannttyy  řřeeššeenníí  DDMMSS  vv  rreessoorrttuu  MMFF  

Z provedené analýzy v resortu Ministerstva financí plyne, že jsou v  organizacích resortu MF 
provozovány různé systémy pro vedení elektronické spisové služby. Současně z této analýzy vyplynula 
potřeba koncepce řešit problematiku dlouhodobého a důvěryhodného ukládání dokumentů 
v elektronické spisovně (spisovna). 

V rámci projektu Implementace konsolidovaného DMS byly na základě zjištěných informací 
posuzovány z věcného, časového a finančního hlediska čtyři varianty možného řešení projektu. 

Posuzované varianty řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS: 

 varianta 0: projekt Implementace konsolidovaného DMS nebude realizován, tj. bude 
zachován stávající stav (pokračování dosavadní praxe práce s převážně listinnými 
dokumenty); 

 varianta 1: projekt Implementace konsolidovaného DMS bude realizován – dojde k zachování 
stávajících ESS, doplnění spisovny; 

 varianta 2: projekt Implementace konsolidovaného DMS bude realizován – dojde 
k sjednocení na jednu ze stávajících ESS, doplnění spisovny; 

 varianta 3: projekt Implementace konsolidovaného DMS bude realizován – dojde 
k sjednocení na nový ESS, doplnění spisovny. 

6.2.1 Varianta 0: zachování stávajícího stavu 

Nulová varianta řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS představuje pokračování 
dosavadní praxe práce s převážně listinnými dokumenty: 

 navazuje na současný stav a dále jej konzervuje; 
 s ohledem na neustále rostoucí počet přijatých, zpracovávaných, exportovaných i 

archivovaných dokumentů a s přihlédnutím k realizovaným a připravovaným změnám v práci 
s dokumenty v navazujících informačních systémech veřejné správy (ISDS, Základní registry, 
atd.), přináší eskalaci problémů: 
 mnohé elektronicky vytvořené dokumenty jsou zpětně konvertovány do listinné podoby; 
 rostou nároky na zajištění archivace; 
 dochází k narušení workflow mezi ISDS / Spisovou službou a vnitřními agendami; 
 projevuje se dopad nesouladu, mezi tradičním listinným zpracováním a elektronickým 

zpracováním dokumentů, na efektivitu výkonu agend; 
 dochází k dalšímu snížení přehledu o pohybu dokumentů; 
 zvětšuje se objem fyzické distribuce dokumentů. 

6.2.2 Varianta 1: zachování stávajících ESS, doplnění spisovny 

Při realizaci varianty 1 řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS budou všechny organizace 
i nadále využívat stávající ESS, pouze bude změněna / doplněna metodika práce pro plné využívání 
současných aplikací. 

Je nezbytné uvést stávající aplikace ESS do souladu s legislativními požadavky. Vzhledem k tomu, že 
dodavatelé těchto aplikací nejsou v institucích resortu MF stejní, zpracovatel Studie proveditelnosti 
doporučuje provést rozšíření funkčnosti v samostatných projektech pro jednotlivé aplikace ESS. 

V rámci doporučených institucí resortu bude implementováno řešení spisovny (důvěryhodnost, 
dlouhodobost, skartace atd.), provozované buď centralizovaně, nebo lokálně v rámci jednotlivých 
organizací. 
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Výhody varianty 1 řešení projektu: 

 nejsou náklady spojené s implementací nového řešení ESS, pouze vznikají náklady spojené 
s vybudováním důvěryhodné elektronické spisovny; 

 pokrytí legislativních požadavků na středně a dlouhodobou archivaci; 
 uživatelé pracují s jim známým řešením. 

Nevýhody varianty 1 řešení projektu: 

 změny vyplývající z aktuální legislativy se musí doplnit do všech ESS; 
 nejednotná aplikační i uživatelská podpora; 
 resortní požadavky na integrovatelnost ESS se musí řešit u každé ESS zvlášť. 

6.2.3 Varianta 2: sjednocení na jednu ze stávajících ESS, doplnění 
spisovny 

Při realizaci varianty 2 řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS dojde k sjednocení 
na jednu stávající ESS a doplnění spisovny. 

Je nezbytné v rámci resortu MF zvolit z existujících ESS tu ESS, která nejvíce splňuje požadavky všech 
organizací, tuto ESS doplnit o chybějící funkčnosti a implementovat ji plošně v celém resortu MF. 

V rámci celého resortu MF bude implementováno řešení spisovny (důvěryhodnost, dlouhodobost, 
skartace atd.), provozované buď centralizovaně, nebo lokálně v rámci jednotlivých organizací. 

Výhody varianty 2 řešení projektu: 

 změny vyplývající z aktuální legislativy se musejí doplnit pouze do jedné ESS; 
 jednotná aplikační i uživatelská podpora; 
 resortní požadavky na integrovatelnost ESS se budou řešit pouze u jedné ESS. 

Nevýhody varianty 2 řešení projektu: 

 náklady na úpravu vybrané ESS, na implementaci u ostatních organizací. 

6.2.4 Varianta 3: sjednocení na nový ESS, doplnění spisovny 

Při realizaci varianty 3 řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS budou všechny stávající 
řešení ESS v resortu MF nahrazeny novým řešením plně vyhovujícím požadavkům. 

V rámci celého resortu MF bude implementováno řešení spisovny (důvěryhodnost, dlouhodobost, 
skartace atd.), provozované buď centralizovaně, nebo lokálně v rámci jednotlivých organizací. 

Výhody varianty 3 řešení projektu: 

 nové řešení obsahuje aktuální legislativní požadavky; 
 jednotná aplikační i uživatelská podpora; 
 resortní požadavky na integrovatelnost ESS se budou řešit pouze u jedné ESS. 

Nevýhody varianty 3 řešení projektu: 

 náklady na implementaci ESS u všech organizací. 
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66..33  ZZhhooddnnoocceenníí  vvaarriiaanntt  řřeeššeenníí  pprroojjeekkttuu  

Nejvýhodnější a optimální variantou byla při projednávání s garantem projektu jednoznačně určena 
varianta 1 řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS – zachování stávajících ESS, 
doplnění spisovny. 

6.3.1.1 Varianta 0: zachování stávajícího stavu 

Varianta 0 řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS byla zamítnuta z legislativních důvodů 
a z důvodu neefektivnosti práce s dokumenty v listinné podobě a konsolidace systému 
pro elektronickou správu dokumentů. 

6.3.1.2 Varianta 1: zachování stávajících ESS, doplnění spisovny 

Varianta 1 řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS zcela odpovídá aktuálním požadavkům 
a cílům resortu MF. 

6.3.1.3 Varianta 2: sjednocení na jednu ze stávajících ESS, doplnění spisovny 

Varianta 2 řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS byla zamítnuta z důvodu nemožnosti 
určení, která z aktuálně používaných ESS v rámci resortu MF je nejlepší. 

6.3.1.4 Varianta 3: sjednocení na nový ESS, doplnění spisovny 

Varianta 3 řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS byla zamítnuta z důvodu finanční a 
časové náročnosti implementace tohoto řešení. 

66..44  DDooppoorruuččeennáá  vvaarriiaannttaa  řřeeššeenníí  pprroojjeekkttuu  ––  vvaarriiaannttaa  11  

Zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje investorovi zvolit variantu 1, tj. implementovat 
pro jednu nebo dvě vybrané organizace rezortu MF (např. úřad MF a GFŘ) Elektronickou 
spisovnu, jako střednědobé důvěryhodné úložiště dokumentů. 

V případě této varianty je navíc možnost část nebo celou aplikaci Elektronické spisovny provozovat 
v Datovém centru resortu MF (STC). 

6.4.1 Návrh projektu implementace Elektronické spisovny 

Následující přehled obsahuje souhrn činností, které je třeba provést pro implementaci navrhovaného 
řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS. 

6.4.1.1  Zpracování prováděcího projektu 

Prvním krokem implementace musí být provedení detailní analýzy a zpracování prováděcího projektu. 

Schválený prováděcí projekt bude sloužit jako zadání pro vlastní implementaci, popíše technické, 
organizační a procesní potřeby a dopady a stanoví přesný harmonogram implementace. Prováděcí 
projekt musí vzít v úvahu, kromě objemu a typu ukládaných dokumentů, především požadované 
umístění úložišť spisovny, existenci a kapacitu síťových propojení mezi provozními systémy (spisovými 
službami a agendovými aplikacemi) a budoucím systémem Elektronické spisovny. V případě 
geografického oddělení úložišť je nutno prověřit i síťové propojení mezi primární a dalšími lokalitami. 

Prováděcí projekt musí zároveň zohlednit nové či změněné požadavky vyplývající z nově 
připravovaných zákonů, především nové novely zákona č. 499/2004 Sb. 
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Součástí implementace by měla být i dodávka testovacího prostředí, které zpracovatel Studie 
proveditelnosti doporučuje zprovoznit jako první. Na tomto prostředí je pak možno provádět testování 
napojení zdrojových systémů jednotlivých původců a vlastní Elektronické podatelny. V budoucnu může 
testovací prostředí sloužit, kromě školení i pro modelování a následně testování změn v systému, 
vyvolaných změnami v technologiích, formátech, legislativě a dalších „vnějších“ změnách. 

Je nutné nezapomenout analyzovat a navrhnout migraci stávajících elektronických dokumentů. 

6.4.1.2  Instalace nových SW a HW řešení 
 HW a infrastrukturní vybavení pro Elektronickou spisovnu – aplikační a databázové servery, 

provozní úložiště, archivní úložiště spisovny. 
 Vlastní aplikace pro řízení provozu Elektronické spisovny. 
 API rozhraní pro vstup dokumentů. 
 Komunikační subsystém zajišťující vstup dokumentů od původců. 
 Komunikační subsystém zajišťující výstup dokumentů do NDA. 

Všechny instalace musí probíhat podle projektem stanoveného postupu a pravidel a předpisů 
pro implementaci IT řešení stanovených v organizaci. Implementace se provede postupně 
v testovacím prostředí a teprve po řádném otestování se provádí implementace do produkčního 
prostředí. 

Pokud bude v době implementace již v provozu Národní digitální archiv, musí být oživena a ověřena 
funkčnost rozhraní na jeho vstupní systém. 

6.4.1.3  Úpravy stávajících produktů ESS a agendových aplikací 

Jednotliví dodavatelé produktů ESS a agendových aplikací budou muset přizpůsobit svoje systémy a 
doplnit je tak, aby obsahovaly funkce pro transformaci dokumentů do stanovených výstupních 
formátů, kompletaci metadat a zabalení do informačních balíčků SIP a předání těchto balíčků na API 
rozhraní Elektronické spisovny. 

6.4.1.4  Školení a metodiky 
 Upravit / zpracovat metodiky pro práci se systémy ESS a agendovými systémy tak, aby 

 zohledňovaly nutnost výstupu dokumentů do Elektronické spisovny. 
 Zpracování dokumentace finálního vyhotovení včetně detailního popisu všech rozhraní. 
 Součástí implementace musí být i zpracování kompletní provozní a bezpečnostní 

dokumentace, včetně popisu pravidelné údržby řešení. Dodavatel musí poskytnout i 
součinnost při aktualizaci informační koncepce, vnitřních směrnic úřadu a jiných interních 
dokumentů, na které má implementace řešení vliv. 

 Zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje, aby součástí implementace byla i příprava 
strategických plánů podle metodiky PLATTER. 

 Součástí implementace by měla být i příprava na provedení interního auditu ELEKTRONICKÉ 
SPISOVNY podle některé metodiky (např. DRAMBORA, viz www.repositoryaudit.eu). 

 Školení uživatelů a správců pro testovací provoz. 
 Školení uživatelů a správců pro plošné rozšíření. 

6.4.1.5  Organizační změny 
 Doplnit a upravit Organizační řád a Spisový a skartační řád jednotlivých původců. 
 Doplnit bezpečnostní předpisy jednotlivých původců a především provozovatele Elektronické 

spisovny. 
 Zabezpečit správu elektronických podpisů. 

http://www.repositoryaudit.eu/�
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 Zavést nové role a činnosti a doplnit pracovní náplně některých zaměstnanců vyplývajících 
z provozních metodik Elektronické spisovny. 

6.4.2 Implementace Elektronické spisovny 

Zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje implementovat Elektronickou spisovnu, jako 
střednědobé důvěryhodné úložiště dokumentů s vlastnostmi uvedenými v kapitole 5 Studie 
proveditelnosti. 

Vzhledem k tomu, že Elektronická spisovna je novou aplikací, dosud nezavedenou (kromě výjimky 
na Generálním ředitelství cel) zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje zvážit minimálně dvě 
varianty způsobu implementace: 

 Varianta A: Každá instituce provozuje vlastní Elektronickou spisovnu. 
 Varianta B: Všechny, nebo několik institucí sdílí jednu Elektronickou spisovnu dohromady (data 

jednotlivých původců jsou logicky oddělena). Tato varianta se jeví jako vhodná a optimální 
pro sdílení Elektronické spisovny vlastním úřadem MF a nově zřízeným Generálním finančním 
ředitelstvím, kdy do konce r. 2010 byly obě instituce propojené z hlediska řízení. 
Implementace sdílené Elektronické spisovny by přinesla nejen úspory při pořizování takového 
řešení, ale i optimalizaci při řešení potřeb zákazníka, a to jak z časového hlediska zprovoznění, 
tak i z hlediska následné údržby a podpory. 
V případě varianty B je navíc možnost část nebo celou aplikaci Elektronické spisovny 
provozovat v Datovém centru resortu MF (STC). 
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77  ZZAAJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  IINNVVEESSTTIIČČNNÍÍHHOO  ((DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉHHOO))  MMAAJJEETTKKUU  
Tato kapitola Studie proveditelnosti poskytuje základní přehled o dlouhodobém majetku a 
vyčíslení investičních nákladů na jeho pořízení v rámci projektu Implementace 
konsolidovaného DMS. 

77..11  VVyymmeezzeenníí  ssttrruukkttuurryy  ddlloouuhhooddoobbééhhoo  mmaajjeettkkuu  

V rámci projektu Implementace konsolidovaného DMS bude investorem projektu pořízen dlouhodobý 
nehmotný investiční majetek (DNIM) v podobě softwaru, aplikačního vybavení (datové moduly).  

Jiný dlouhodobý majetek nebude pořízen. Potřebný HW je již pořízen a jeho obnova není součástí 
tohoto projektu (bude hrazena v rámci běžných výdajů resortu MF). 

Tabulka č. 13: Přehled pořizovaného dlouhodobého majetku 

Položka Popis Typ majetku 

Software Aplikační vybavení a datové moduly DNIM 
 

Majetek bude v rámci projektu Implementace konsolidovaného DMS pořizován dodavatelským 
způsobem, přičemž dodavatel kompletního řešení projektu bude vybrán na základě výběrového řízení 
realizovaného v souladu s: 

 podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů; 

 relevantními pravidly strukturálních fondů Evropské unie (Integrovaného operačního 
programu). 

Pořizování majetku se bude řídit obchodním zákoníkem a dalšími platnými legislativními předpisy, 
upravujícími odběratelsko-dodavatelské vztahy. 

Majetek pořízený v průběhu realizace projektu bude majetkem resortu Ministerstva financí. Veškerý 
pořízený majetek bude řádně zaevidován a spravován v souladu s vnitřními předpisy resortu MF, 
stejně jako pravidly stanovenými v rámci SF EU (IOP). Součástí stanovených vnitřních předpisů 
pro nakládání s majetkem je pak kromě výše uvedených pravidel i popis pravidel, za kterých může být 
pořízený majetek používán tak, aby sloužil výhradně účelu, pro který byl v rámci projektu pořízen. 

Závazky vznikající v důsledku realizace projektu jsou především provozního charakteru, tzn. platby 
především za provozní náklady vzniklé v souvislosti se servisními kontrolami a údržbou budou hrazeny 
dodavatelem v rámci záručních podmínek. 

77..22  UUrrččeenníí  vvýýššee  iinnvveessttiiččnníícchh  nnáákkllaaddůů  pprroojjeekkttuu  

Výše investičních nákladů projektu Implementace konsolidovaného DMS byla stanovena na základě: 

 analýzy současného stavu; 

 vyhlášky Ministerstva financí č. 410/2009 Sb., v platném znění; 

 interních účetních postupů investora projektu, kdy náklady související s pořízením investičního 
majetku vstupují do hodnoty tohoto majetku (typicky projektová dokumentace). 

Celková výše nákladů je patrná z celkového rozpočtu projektu. Investiční náklady projektu tvoří pouze 
DNIM (komplexní dodávka SW, zejm. aplikační vybavení a datové moduly DES, včetně integrace 
se SSL, včetně multilicencí). 
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Tabulka č. 14: Přehled dlouhodobého nehmotného investičního majetku (DNIM) 

Ozn. Položka Typ majetku Cena 
(Kč vč. DPH) 

1 
Komplexní dodávka SW (aplikační vybavení 
a datové moduly DES, včetně integrace 
se SSL) včetně multilicencí 

DNIM 61.200.000,- 

CELKEM 61.200.000,- 
 
 

Celková výše investice do investičního majetku v rámci projektu Implementace konsolidovaného 
DMS je 61.200.000,- Kč včetně DPH. 

Vzhledem k tomu, že konkrétní specifikace potřebného SW vybavení bude výstupem 
předimplememntační analýzy, je výpočet investiční náročnosti projektu proveden expertním odhadem 
na základě zkušeností s obdobnými projekty. 

77..33  SSeerrvviissnníí  ppooddmmíínnkkyy,,  aammoorrttiizzaaccee,,  rreeiinnvveessttiiccee  mmaajjeettkkuu  

7.3.1 Servisní podmínky pořízeného dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek bude v rámci projektu Implementace konsolidovaného DMS pořizovat resort 
Ministerstva financí na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem řešení projektu. 

Provoz pořízeného majetku bude zajišťován a placen z rozpočtu resortu MF. Detailní popis servisních 
podmínek pořízeného vybavení bude stanoven v příslušné servisní smlouvě uzavřené mezi resortem 
MF a konkrétním dodavatelem řešení projektu v rámci realizace projektu Implementace 
konsolidovaného DMS. 

Servisní podmínky budou v servisní smluvně ošetřeny v souladu s běžnou praxí tak, aby byla v případě 
potřeby v maximální možné míře zajištěna včasnost servisního zásahu. 

7.3.2 Amortizace majetku 

Investor projektu patří mezi subjekty, které dle platné legislativy mohou odepisovat svůj majetek. 
Odpisování majetku resortu MF se řídí vyhláškou Ministerstva financí č. 410/2009 Sb. 

7.3.3 Reinvestice (obnova) majetku 

Náklady související s obnovou či novým pořizováním majetku budou hrazeny z rozpočtu resortu MF. 
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88  HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  RREEAALLIIZZAACCEE  PPRROOJJEEKKTTUU  
Tato kapitola Studie proveditelnosti je zaměřena na specifikaci harmonogramu projektu 
Implementace konsolidovaného DMS. 

Vzhledem k charakteru projektu Implementace konsolidovaného DMS lze aktivity projektu rozdělit 
do 3 stěžejních fází, které na sebe úzce navazují: 

 přípravná fáze projektu; 
 realizační fáze projektu; 
 provozní fáze projektu. 

Všemi fázemi se prolínají činnosti související s řízením projektu, publicitou a nezbytnou administrací 
ve vztahu ke strukturálním fondům Evropské unie (Integrovanému operačnímu programu). 

Tabulka č. 15: Předpokládané časové vymezení jednotlivých fází projektu 

Fáze projektu Termín začátku Termín ukončení 

Přípravná fáze projektu 01/2012 09/2012 

Projektové zajištění včetně zajištění dotace ze 
SF EU (IOP) 

01/2012 09/2012 

Organizace a provedení plánovaného 
výběrového řízení 

04/2012 09/2012 

Realizační fáze projektu 09/2012 03/2013 

1. etapa: Předimplementační analýza 09/2012 11/2012 

2. etapa: Instalace, konfigurace, testování 12/2012  01/2013 

3. etapa: Integrace na SSL 01/2013 01/2013 

4. etapa: Školení administrátorů a uživatelů 01/2013 01/2013 

5. etapa: Pilotní provoz 01/2013 02/2013 

6. etapa: Rutinní provoz 03/2013 03/2013 

Provozní fáze projektu 04/2013 03/2018 

Provoz projektu (zajištění udržitelnosti projektu) 04/2013 03/2108 
 
 

Investor projektu – Ministerstvo financí České republiky na základě navrženého postupu realizace 
projektu předpokládá dlouhodobou udržitelnost projektu. V harmonogramu projektu Implementace 
konsolidovaného DMS je uvedena pouze minimální udržitelnost projektu 5 let. 
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99  FFIINNAANNČČNNÍÍ  AA  EEKKOONNOOMMIICCKKÁÁ  AANNAALLÝÝZZAA    
Tato kapitola Studie proveditelnosti popisuje výsledky finanční a ekonomické analýzy projektu 
Implementace konsolidovaného DMS. 

Cílem zpracované finanční a ekonomické analýzy je ověřit, zda projekt Implementace 
konsolidovaného DMS: 

 má zajištěné prostředky na realizaci projektu, a to jak ve smyslu financování vlastního podílu, 
tak ve smyslu předfinancování plánovaných investic; 

 dokáže vygenerovat v provozní fázi dostatek prostředků na pokrytí potřebných nákladů; 
 zda výstupy projektu budou udržitelné. 

Finanční a ekonomická analýza byla zpracována v souladu s obecnými pravidly strukturálních fondů 
Evropské unie – Integrovaného operačního programu, tj. tato Studie proveditelnosti nezohledňuje 
případné specifické požadavky konkrétní výzvy Integrovaného operačního programu. 

Zpracovatel Studie proveditelnosti při výpočtu finanční a ekonomické analýzy vycházel z obecných 
pravidel IOP, kdy výše podpory je 85 % pro investiční část, finanční spoluúčast resortu Ministerstva 
financí je 15 %. 

Náklady související s přípravou a realizací projektu a náklady na provoz projektu, které připadají 
na vlastní podíl investora projektu, budou hrazeny z rozpočtu resortu Ministerstva financí, čímž bude 
také garantována jak udržitelnost projektu, tak dostupnost potřebných finančních prostředků 
na financování projektu. 

99..11  FFiinnaannččnníí  aannaallýýzzaa  

Finanční analýza je nástrojem projektového řízení, který na základě posouzení projektu z hlediska jeho 
finančních charakteristik a výpočtu příslušných kriteriálních ukazatelů umožňuje exaktně a objektivně 
zhodnotit jeho rentabilitu (výnosnost), ekonomickou efektivitu, finanční udržitelnost projektu atp. 

Finanční analýza je zaměřena jednak na posouzení uskutečnitelnosti investice a dále na stanovení 
finanční návratnosti investice pro investora projektu. Ta se však v případě tohoto neziskového, veřejně 
prospěšného projektu neočekává a jeho hlavní přínos je nezbytné spatřovat v jeho prospěšnosti 
pro společnost. V rámci finančního hodnocení je projekt Implementace konsolidovaného DMS 
posuzován z individuálního hlediska investora projektu a nezohledňuje tedy externí dopady projektu. 

K finančnímu hodnocení projektu Implementace konsolidovaného DMS byla zvolena metoda 
nákladovo-výnosové analýzy založená na výpočtu příslušných kriteriálních ukazatelů. 

Ve finanční analýze jsou uvažovány pouze přímé finanční toky vyplývající z realizace projektu, jejichž 
příjemcem je investor projektu, tj. resort Ministerstva financí. 

9.1.1 Rozpočet projektu 

Odhadovaná cena projektu Implementace konsolidovaného DMS je 64.680.000,- Kč včetně DPH. 
Podle tohoto odhadu při obdržení finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie 
(z Integrovaného operačního programu) v plné výši (85 % podpory celkové hodnoty způsobilých 
výdajů projektu) činí zatížení rozpočtu resortu Ministerstva financí 9.702.000,- Kč včetně DPH. S jinými 
zdroji financování projekt Implementace konsolidovaného DMS nepočítá. 

Kalkulace nákladů zahrnuje vyčíslení všech relevantních položek spojených s přípravou a realizací 
projektu Implementace konsolidovaného DMS. 
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Tabulka č. 16: Kalkulace nákladů projektu 

Druh nákladu Cena (Kč 
bez DPH) 

Cena (Kč 
vč. DPH) 

Komplexní dodávka SW (aplikační vybavení a datové moduly 
DES, včetně integrace se SSL) včetně multilicencí 51.000.000,- 61.200.000,- 

Administrace a organizace veřejné zakázky 500.000,- 600.000,- 

Projektový dohled a řízení projektu 2.000.000,- 2.400.000,- 

Audit projektu 300.000,- 360.000,- 

Publicita projektu 100.000,- 120.000,- 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 53.900.000,- 64.680.000,- 
 

Kalkulace nákladů projektu Implementace konsolidovaného DMS v jeho investiční (přípravné a 
realizační) fázi vychází ze zpracovaného souhrnného rozpočtu projektu. Vzhledem k tomu, že 
konkrétní specifikace potřebného SW vybavení bude výstupem předimplementační analýzy, je výpočet 
investiční náročnosti projektu proveden expertním odhadem na základě zkušeností s obdobnými 
projekty. 

Tabulka č. 17: Kalkulace nákladů projektu dle typu majetku 

Druh nákladu Cena (Kč vč. DPH) 

Dlouhodobý hmotný investiční majetek (DHIM) 0,- 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 0,- 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) 0,- 

Dlouhodobý nehmotný investiční majetek (DNIM) 61.200.000,- 

Ostatní 3.480.000,- 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 64.680.000,- 
 

Případné neuznatelné výdaje projektu Implementace konsolidovaného DMS budou pokryty z rozpočtu 
resortu MF. 

V investiční (přípravné a realizační) fázi projektu Implementace konsolidovaného DMS nebudou 
vznikat žádné výnosy. Náklady přípravné a realizační fáze budou kryty z finanční dotace z programu 
IOP (85 %) a rozpočtu resortu MF (15 %). Náklady provozní fáze budou kryty z rozpočtu resortu MF. 

9.1.2 Finanční plán projektu 

V průběhu investiční fáze projektu bude pořízen dlouhodobý nehmotný investiční majetek. V tabulce 
níže jsou uvedeny stavy aktiv a pasiv na konci každého z roku investiční fáze. Veškeré plánované 
výdaje jsou určeny k vytvoření DNIM. 

Majetek pořízený v rámci investiční fáze zůstane beze změny po celou dobu využívání projektu. 

Krytí majetku bude zajištěno z rozpočtu resortu MF a z finanční dotace strukturálních fondů Evropské 
unie – Integrovaného operačního programu. 
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9.1.2.1 Plán průběhu nákladů a výnosů 

Veškerý majetek, jehož pořízení je předmětem projektu, bude pořízen v průběhu roku 2012 a uveden 
do provozu tak, aby po ukončení realizace projektu byl v plném rozsahu využíván od roku 2013. 

Veškeré výpočty jsou provedeny v tzv. reálných (stálých) cenách, tedy bez zohlednění inflace a dalších 
potenciálních faktorů, které by mohly výsledné finanční toky ovlivnit. Z tohoto důvodu jsou provozní 
náklady v průběhu sledovaného časového období projektovány jako konstantní. 
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Tabulka č. 18: Plán průběhu nákladů a výnosů projektu (v Kč vč. DPH) 

Položka / rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA REALIZACI PROJEKTU 64.680.000,- 

0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Komplexní dodávka SW (aplikační 
vybavení a datové moduly DES, 
včetně integrace se SSL) včetně 
multilicencí 

61.200.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Administrace a organizace 
veřejné zakázky 600.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Projektový dohled a řízení 
projektu 2.400.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Audit projektu 360.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Publicita projektu 120.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Provozní náklady projektu 0,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 

Komplexní podpora  0,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 

CELKOVÉ VÝNOSY PROJEKTU 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Zdroje krytí nákladů projektu 64.680.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 

Dotace ze SF EU (IOP) 54.978.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Rozpočet MF 9.702.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 
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S ohledem na navrženou strukturu financování a etapizaci projektu Implementace konsolidovaného 
DMS a s tím spojený předpokládaný časový harmonogram proplácení dotačních prostředků 
z programu IOP bylo čerpání dotace v rámci kalkulací zobrazeno do roku 2012 s tím, že nárok 
na proplacení dotace vznikne v roce, ve kterém byl náklad vynaložen (reálný výdaj). Realita bude 
ovšem pravděpodobně taková, že fyzické obdržení (příslušné části) dotace nastane pravděpodobně 
následující kalendářní rok po uskutečnění příslušného výdaje. 

9.1.2.2 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí 

Struktura vymezení nákladů projektu v členění dle zdrojů financování je uvedena v následující tabulce. 
Dle předpokladů bude projekt Implementace konsolidovaného DMS financován z rozpočtu SF EU 
(IOP – 85 % podíl) a z veřejných zdrojů (rozpočet resortu MF – 15 %). 

V rámci projektu Implementace konsolidovaného DMS se předpokládá, že celkové finanční prostředky 
na projekt budou způsobilými výdaji dle pravidel způsobilosti výdajů uvedených v Integrovaném 
operačním programu. 

Tabulka č. 19: Struktura financování projektu 

Položka Podíl 

Dotace SF EU (IOP) 85 % 54.978.000,- Kč 

Veřejné zdroje (rozpočet resortu MF) 15 % 9.702.000,- Kč 

CELKOVÉ KRYTÍ PROJEKTU 100 % 64.680.000,- Kč 

Náklady projektu  64.680.000,- Kč 

Rozdíl  0,- Kč 
 

Odhadovaná výše provozních nákladů v době udržitelnosti projektu Implementace konsolidovaného 
DMS (v roce 2013 – 2018) je 3.500.000,- Kč včetně DPH. 

9.1.2.3 Plán průběhu cash-flow (příjmů a výdajů) 

Cash-flow (hotovostní toky) projektu je dle své povahy rozděleno na hotovostní toky z investiční a 
provozní činnosti, resp. v investiční a provozní fázi. Hotovostní toky jsou stejně jako náklady a výnosy 
kalkulovány ve stálých (reálných) cenách a jsou tak ovlivňovány pouze změnami hmotných toků; 
inflace není uvažována. 
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Tabulka č. 20: Operační cash-flow projektu (v Kč vč. DPH) 

Položka / rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Položka 
celkem 

Příjmy – dotace IOP 54.978.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 54.978.000,- 

Příjmy z provozu (tržby) 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Celkem příjmy 54.978.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 54.978.000,- 

Výdaje projektu – 
investiční 61.200.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 61.200.000,- 

Výdaje projektu – ostatní 3.480.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 3.480.000,- 

Výdaje projektu – provozní 0,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 21.000.000,- 

Celkem výdaje  64.680.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 85.680.000,- 

Roční cash-flow -9.702.000,- -3.500.000,- -3.500.000,- -3.500.000,- -3.500.000,- -3.500.000,- -3.500.000,- --- 

Kumulativní cash-flow -9.702.000,- -13.202.000,- -16.702.000,- -20.202.000,- -23.702.000,- -27.202.000,- -30.702.000,- --- 
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Celkový vývoj cash-flow projektu Implementace konsolidovaného DMS, tedy jeho kumulace v letech, 
po které je vývoj nákladů a přínosů sledován, je s ohledem na charakter projektu záporný, což je dáno 
zejména tím, že veškeré náklady na vstupní investici a spolufinancování projektu pokryje resort MF 
z vlastních prostředků. 

Provozní cash-flow projektu bude rovněž záporné s ohledem na skutečnost, že veškeré provozní 
náklady budou stejně jako investiční pokryty z veřejných rozpočtů, respektive z rozpočtu resortu MF. 

9.1.3 Vyhodnocení finanční analýzy 

Pro projekt Implementace konsolidovaného DMS byla zpracována finanční analýza na základě 
investiční hodnoty projektu a jeho předpokládaného cash-flow. 

Na základě výsledků finanční analýzy je zcela zřejmé, že hodnocený projekt spadá do kategorie 
projektů realizovaných nikoli za účelem dosahování zisku, ale s vědomím jeho vysokých 
celospolečenských přínosů a za účelem jeho veřejného zájmu. 

Vzhledem k faktu, že jde o přímou investici, která bude navíc v rámci svého následného provozu 
generovat další provozní náklady, počítat kriteriální ukazatele nemá logický důvod a smysl. Tyto 
ukazatelé investiční efektivnosti totiž dosahují v tomto případě záporných hodnot (čistá současná 
hodnota je nižší než souhrn investičních výdajů projektu a nedosahuje tak kladné hodnoty). Přínosy 
projektu je nutno hledat v oblasti významných celospolečenských přínosů (viz ekonomická analýza). 

Tabulka č. 21: Vyhodnocení finanční analýzy 

Název a označení ukazatele Výsledná hodnota 

Čistá současná hodnota (NPV) Nedosahuje kladné hodnoty 

Vnitřní výnosové procento (IRR) Neexistuje 

Index rentability NPV/I  Nedosahuje kladné hodnoty 

Doba návratnosti (DN) Neexistuje 
 

99..22  EEkkoonnoommiicckkáá  aannaallýýzzaa  ((CCBBAA  aannaallýýzzaa))  

Tato kapitola analýzy je zaměřena na ekonomickou analýzu projektu Implementace 
konsolidovaného DMS. 

9.2.1 Popis metodiky analýzy 

Varianta 1 řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS byla kalkulována jako přírůstková 
k variantě nulové. Nulová varianta je varianta ponechání situace v současném stavu a je tedy 
socioekonomicky nulová. Tato varianta z hlediska přírůstků nemá žádné přírůstkové příjmy, výdaje, 
přínosy ani újmy. Pro variantu 1 (investiční variantu) jsou kvantifikovány přírůstkové náklady (výdaje) 
a přírůstkové dopady, z nichž je část převedena na hotovostní toky v celém projektovaném horizontu. 

Finanční toky a dopady na skupiny beneficientů jsou vyčíslovány v cenové úrovni roku 2011 bez užití 
inflačního korekčního koeficientu. Diskontováním toků a dopadů byly vypočteny Čistá současná 
hodnota, Vnitřní výnosové procento, Index rentability NPV/I, Doba návratnosti a Index B/C. 

Analýza diskontní sazby byla provedena porovnáním reálné diskontní finanční sazby různých 
instrumentů finančního trhu České republiky a Evropské unie a relevantní makroekonomické veličiny a 
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byla stanovena sazba v hodnotě 5 %. Výsledky jsou srovnány s diskontováním sociální diskontní 
sazbou Evropské unie (5,5 %) a metodikou IOP doporučovanými postupy. 

9.2.2 Základní charakteristika variant řešení projektu 

9.2.2.1 Varianta nulová: nerealizace projektu Implementace konsolidovaného DMS – 
zachování stávajícího stavu 

Varianta nulová nepřepokládá, že by se projekt Implementace konsolidovaného DMS realizoval. 

Nulová varianta nepřináší žádnou změnu současného stavu, tj. varianta 0 řešení projektu 
Implementace konsolidovaného DMS představuje pokračování dosavadní praxe práce s převážně 
listinnými dokumenty: 

 navazuje na současný stav a dále jej konzervuje; 
 s ohledem na neustále rostoucí počet přijatých, zpracovávaných, exportovaných i 

archivovaných dokumentů a s přihlédnutím k realizovaným a připravovaným změnám v práci 
s dokumenty v navazujících informačních systémech veřejné správy (ISDS, Základní registry, 
atd.), přináší eskalaci problémů: 
 mnohé elektronicky vytvořené dokumenty jsou zpětně konvertovány do listinné podoby; 
 rostou nároky na zajištění archivace; 
 dochází k narušení workflow mezi ISDS / Spisovou službou a vnitřními agendami; 
 projevuje se dopad nesouladu, mezi tradičním listinným zpracováním a elektronickým 

zpracováním dokumentů, na efektivitu výkonu agend; 
 dochází k dalšímu snížení přehledu o pohybu dokumentů; 
 zvětšuje se objem fyzické distribuce dokumentů. 

9.2.2.2 Investiční varianta: realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS – 
zachování stávajících ESS, doplnění spisovny 

Jako investiční varianta byla při projednávání příslušných odborných útvarů resortu Ministerstva vnitra 
určena varianta 1: realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS – zachování stávajících 
ESS, doplnění spisovny. 

Tato varianta 1 zcela odpovídá požadavkům a cílům resortu MF. Při realizaci této investiční varianty 
řešení projektu budou všechny organizace i nadále využívat stávající ESS, pouze bude 
změněna / doplněna metodika práce pro plné využívání současných aplikací. 

Je nezbytné uvést stávající aplikace ESS do souladu s legislativními požadavky. Vzhledem k tomu, že 
dodavatelé těchto aplikací nejsou v institucích resortu MF stejní, zpracovatel Studie proveditelnosti 
doporučuje provést rozšíření funkčnosti v samostatných projektech pro jednotlivé aplikace ESS. 

V rámci doporučených institucí resortu bude implementováno řešení spisovny (důvěryhodnost, 
dlouhodobost, skartace atd.), provozované buď centralizovaně, nebo lokálně v rámci jednotlivých 
organizací. 

Výhody varianty 1 řešení projektu: 

 nejsou náklady spojené s implementací nového řešení ESS, pouze vznikají náklady spojené 
s vybudováním důvěryhodné elektronické spisovny; 

 pokrytí legislativních požadavků na středně a dlouhodobou archivaci; 
 uživatelé pracují s jim známým řešením. 
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Nevýhody varianty 1 řešení projektu: 

 změny vyplývající z aktuální legislativy se musí doplnit do všech ESS; 
 nejednotná aplikační i uživatelská podpora; 
 resortní požadavky na integrovatelnost ESS se musí řešit u každé ESS zvlášť. 

9.2.3 Vymezení cílových beneficientů projektu 

Zpracovatel Studie proveditelnosti provedl rozbor cílových skupin, resp. beneficientů a specifikoval 
skupiny beneficientů, kteří mohou být projektem Implementace konsolidovaného DMS přímo dotčeni a 
mohou mít své jasně charakterizované vazby k projektu. 

Rozdělení beneficientů, kteří budou těžit z realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS, 
bylo provedeno na základě provedené analýzy a v návaznosti na členění dle SF EU (IOP) a vymezení 
relevance dopadů jednotlivým skupinám. 

Beneficienti, kteří budou nejvíce těžit z benefitů projektu Implementace konsolidovaného DMS, lze 
rozdělit do těchto skupin: 

 B1 – Ministerstvo financí jako ústřední orgán státní správy; 
 B2 – zaměstnanci resortu Ministerstva financí; 
 B3 – veřejnost (fyzické a právnické osoby). 

9.2.4 Přínosy realizace projektu pro jednotlivé skupiny beneficientů 

V dalších pasážích analýzy jsou specifikovány nejvýznamnější přínosy pro jednotlivé skupiny 
beneficientů projektu Implementace konsolidovaného DMS s tím, že některé z těchto přínosů nejsou 
kvantifikovány, resp. převedeny do finančního vyjádření. Důvod je v tom, že toto převedení není 
objektivně možné, případně je důvodné se obávat, že by získané hodnoty byly natolik zatíženy 
subjektivními odhady a mohly by být tedy natolik zkreslené, že by částečně mohly znehodnotit i 
ostatní přínosy, jejichž ohodnocení vychází z reálných podkladů a statistik. Přesto tyto nefinanční 
přínosy v textu zpracovatel Studie proveditelnosti uvádí, neboť mohou mít pro ekonomiku České 
republiky význam. Veškeré kvantifikace přínosů převáděných na hotovostní toky (včetně hodnot 
zdrojových parametrů) jsou součástí této analýzy. 

9.2.4.1 Přínosy realizace projektu pro MF jako ústředního orgánu státní správy (B1) 

B 1.1 Organizační optimalizace administrativních činností resortu MF 

Realizací projektu Implementace konsolidovaného DMS dojde k výraznému snížení administrativní 
zátěže resortu MF díky optimalizaci administrativních činností při práci s dokumenty. Sníží se nároky 
na pracnost při každodenní administraci dokumentů a dojde k úspoře času jednotlivých pracovníků a 
tím k zefektivnění jejich pracovní činnosti a úspoře provozních, resp. osobních a mzdových nákladů. 

Z údajů uvedených v Analýze současného stavu využívání prostředků v DMS v resortu Ministerstva 
financí vyplývá, že projekt bude mít příznivý dopad na zefektivnění práce pro zaměstnance MF, GFŘ, 
GŘC a ÚZSVM, což je v souhrnu téměř 25 000 zaměstnanců. Na základě provedené analýzy lze 
kvantifikovat současnou průměrnou měsíční časovou náročnost práce s dokumenty, která dosahuje 
průměrné výše 10 % pracovního času. Každý pracovník tedy prací s dokumenty v současnosti tráví 
2 člověkodny každý měsíc, což je 50 000 člověkodnů každý měsíc (v souhrnu jde o desítky tisíc 
dokumentů měsíčně). 

Realizací projektu dojde k 50 % snížení pracnosti práce s dokumenty (snížení časové náročnosti všech 
administrativních činností s dokumenty). Jedná se tedy o hypotetickou úsporu ve výši 1 člověkodne 
měsíčně za každého pracovníka, což v součtu vychází na 25 000 člověkodnů měsíčně. Při průměrné 
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mzdě ve veřejné správě za 1. až 3. čtvrtletí 2011 ve výši 21.955,- Kč (zdroj: ČSÚ) jde o celkovou 
měsíční úsporu (úspora pracovního času převedena na průměrnou hrubou mzdu) ve výši 27.443.750,- 
Kč což v ročním vyjádření činí 329.325.000,- Kč. 

9.2.4.2 Přínosy realizace projektu pro zaměstnance resortu MF (B2) 

B 2.1 Snížení administrativní zátěže a zvýšení komfortu práce 

Realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS bude mít pozitivní dopad na efektivitu a 
komfort práce zaměstnanců resortu MF (včetně výše uvedených podřízených institucí). 

Vzhledem k obtížné kvantifikaci tohoto přínosu, resp. neexistenci relevantního nástroje pro jeho 
převedení na hotovostní toky, nebyl tento benefit zahrnut do výpočtu ekonomické analýzy projektu. 

9.2.4.3 Přínosy realizace projektu pro veřejnost (B3) 

B 3.1 Zrychlení komunikace s orgány státní správy (MF a podřízené orgány) 

Díky realizaci projektu Implementace konsolidovaného DMS dojde k optimalizaci komunikace 
resortu MF ve vztahu k občanům, kteří začnou lépe vnímat práci a činnost ústředních orgánů státní 
správy. 

Tento přínos není možné kvantifikovat ani vyjádřit finančně. 

9.2.4.4 Shrnutí přínosů realizace projektu 

V rámci projektu Implementace konsolidovaného DMS byly identifikovány výše uvedené přínosy, které 
s sebou přináší jeho realizace. Celospolečenské náklady byly specifikovány a následně zhodnoceny 
jako zanedbatelné a proto se s nimi nekalkuluje. Přínosy zcela jasně převažují nad náklady, což 
přispívá ke smysluplnosti realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS. 

Tabulka č. 22: Strukturované shrnutí přínosů realizace projektu 

ID přínosu Přínos realizace projektu Kvantifikace Význam 

Přínosy realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS pro MF jako 
ústředního orgánu státní správy (B1) 

B 1.1 Organizační optimalizace administrativních 
činností resortu MF 329.325.000,- Kč1 Velký 

Přínosy realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS pro zaměstnance 
resortu MF (B2) 

B 2.1 Snížení administrativní zátěže a zvýšení 
komfortu práce 

Není možné přesně 
kvantifikovat Velký 

Přínosy realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS pro veřejnost (B3) 

B 3.1 Zrychlení komunikace s orgány státní správy Není možné přesně 
kvantifikovat Střední 

 

Kvantifikovaná vyjádření přínosů je nutno chápat v rovině socioekonomické, nikoliv jako přímý finanční 
efekt. Finanční efekty lze vysledovat spíš v sekundární rovině jakožto odvozené efekty. 

                                                
1 Jedná se o kvantifikaci roční výše hodnoty benefitu.  
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Tabulka č. 23: Strukturované shrnutí kvantifikovaných přínosů realizace projektu 

ID přínosu Přínos realizace projektu Kvantifikace 

B 1.1 Organizační optimalizace 
administrativních činností resortu MF 329.325.000,- Kč 

 

9.2.5 Metodika převodu přínosů na hotovostní toky 

Pro skupinu cílových beneficientů zpracovatel Studie proveditelnosti analyzoval dopady realizace 
projektu po jednotlivých rozhodných obdobích. Určil, zda se jedná o přínos nebo újmu. 

Irelevantní dopady (přínosy či újmy) pro jednotlivé beneficienty byly vyloučeny, neměřitelné nebo 
neměřené dopady jsou okomentovány výše v tomto dokumentu. Nepřímé a multiplikované dopady 
nejsou uvažovány. 

Zbývající množinou jsou kvantifikovatelné dopady (přínosy či újmy) na jednotlivé skupiny beneficientů 
a jejich následné převedení do hotovostních toků v odpovídající struktuře. K převedení dopadů 
na hotovostní toky bylo využito metody tzv. expertního odhadu. 

Každý vybraný relevantní dopad u konkrétního beneficienta byl jednoznačně určen. Pro odpovídající 
hodnocení dopadu byla použita parametrizace u každého dopadu, tedy způsob výpočtu hodnoty 
dopadu. Přehledně jsou uvedeny v tabulce výše. 

9.2.6 Stanovení diskontní sazby 

Pro stanovení výše diskontní sazby zpracovatel Studie proveditelnosti vycházel z úvahy, že by tato 
sazba měla reflektovat úroveň úrokových sazeb obecně používaných. 

Pro rozbor diskontních sazeb byly použity dostupné statistické údaje. Zpracovatel Studie 
proveditelnosti porovnával výnosové míry alternativních investic, výnosové míry „bezrizikových 
investic“, úrokové sazby nově poskytnutých úvěrů a inflaci. Tyto ukazatele byly porovnány s reálnými 
sazbami. 

Pro analýzu diskontní sazby byly porovnány reálné diskontní finanční sazby různých instrumentů 
finančního trhu České republiky a Evropské unie a relevantní makroekonomické veličiny. Výsledky jsou 
srovnány s diskontováním sociální diskontní sazbou Evropské unie a metodikou IOP doporučovanými 
postupy. Stávající koridor reálné diskontní sazby se pohybuje v nízkých hodnotách. Vzhledem 
k požadavkům metodiky s cílem nenadhodnotit výsledky stanovením nízké diskontní sazby byla 
nakonec v souladu s doporučeními Evropské unie pro diskontování zvolena sazba ve výši 5,5 %. 

9.2.7 Výpočet kriteriálních ukazatelů 

K ekonomickému ohodnocení projektu Implementace konsolidovaného DMS byla zvolena metoda 
nákladovo-výnosové analýzy založená na stanovení a vyhodnocení následujících kriteriálních 
ukazatelů: 

 Čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value); 

 Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate of Return); 

 Index NPV/I; 

 Doba návratnosti (DN); 

 Index B/C. 
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Vypočtené hodnoty kriteriálních ukazatelů jsou souhrnně uvedeny v přehledové tabulce níže. Hodnoty 
investiční varianty jsou vypočteny z toků projektu. Vlevo v tabulce jsou uvedeny vždy hodnoty 
z finančních toků, vpravo hodnoty ze socioekonomických toků diskontované příslušnými diskontními 
sazbami. 

Tabulka č. 24: Souhrn kriteriálních ukazatelů 

Investiční varianta Finanční 
ukazatele Investiční varianta Socioekonomické 

ukazatele 

Čistá současná hodnota 
(NPV)  

Nedosahuje kladné 
hodnoty 

Čistá současná hodnota 
(NPV)  1.250.832.265,- Kč 

Vnitřní výnosové procento 
(IRR) Neexistuje Vnitřní výnosové procento 

(IRR) 177,17 % 

Index NPV/I Nedosahuje kladné 
hodnoty Index NPV/I 1 834,60 % 

Doba návratnosti (DN) Neexistuje Doba návratnosti (DN) 1,21 

Index B/C Neexistuje Index B/C 19,22 

Diskontní sazba Fin. 5,00 % Diskontní sazba Ekon. 5,50 % 
 

Vzhledem k použité metodice a charakteru skupiny projektů je zřejmé, že finanční toky a všechny 
ukazatele plynoucí z čistě finančního ohodnocení obou uvažovaných variant jsou nevyhovující, protože 
realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS nepočítá s žádnými finančními příjmy. 

Pozitivní celospolečenské dopady vyjádřené v pravém sloupci pro investiční variantu však zcela 
převažují tento finanční handicap. Socioekonomické toky investiční varianty projektu Implementace 
konsolidovaného DMS jsou velmi pozitivní. 

Relevantní kriteriální ukazatele investiční varianty jsou rozpracovány níže. 

9.2.7.1 Čistá současná hodnota (NPV) 

Čistá současná hodnota je kumulovaná hodnota diskontovaných hotovostních toků v příslušném 
období. Diskontováním diskontní sazbou dojde k výpočtu reálné hodnoty budoucího hotovostního 
toku. 

Tabulka č. 25: Čistá současná hodnota (NPV) 

Kriteriální ukazatel Vzorec Vypočtená hodnota 

Čistá současná hodnota (NPV)    1.250.832.265,- Kč 

 

9.2.7.2 Vnitřní výnosové procento (IRR) 

Vnitřní výnosové procento je míra výnosnosti investice, vypočítaná iterací, tj. hledáním takové úrokové 
míry, pro kterou čistá současná hodnota investiční varianty je rovna nule. 
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Tabulka č. 26: Vnitřní výnosové procento (IRR) 

Kriteriální ukazatel Vzorec Vypočtená hodnota 

Vnitřní výnosové procento 
(IRR) 

 
177,17 %  

9.2.7.3 Index rentability NPV/I 

Index rentability uvádí poměr čisté současné společenské hodnoty a investičních nákladů investiční 
varianty, udává vlastně socioekonomickou rentabilitu investice. Jako investiční náklady jsou v případě 
projektu Implementace konsolidovaného DMS uvažovány veškeré náklady přípravné a realizační fáze. 

Tabulka č. 27: Index rentability NPV/I 

Kriteriální ukazatel Vzorec Vypočtená hodnota 

Index rentability NPV/I 
  

1 834,60 % 

 

9.2.7.4 Doba návratnosti 

Doba návratnosti je čas, který uběhne od realizace investice do jejího splacení z generovaného 
hotovostního toku. Doba společenské návratnosti projektu Implementace konsolidovaného DMS 
ze socioekonomického toku je 1,21 roku. 

9.2.7.5 Index B/C 

Poměr přínosů a nákladů poměřuje sumaci dosažených nediskontovaných přínosů k sumaci 
nediskontovaných nákladů investiční varianty projektu Implementace konsolidovaného DMS a jeho 
hodnota je 19,22, z čehož plyne, že společensko-ekonomické přínosy realizace projektu převyšují 
jejich náklady. 

9.2.8 Citlivostní analýza 

9.2.8.1 Předpoklady 

Pro modelování citlivostní analýzy byla vybrána skupina parametrů a byla sledována citlivost dopadu 
jejich změny na čistou současnou hodnotu investiční varianty jako základního kriteriálního ukazatele. 

Jako vstupní měnící se parametry pro ohodnocení jejich vlivu na ekonomickou čistou současnou 
hodnotu (ENPV) byly vybrány následující: 

 parametr A: náklady projektu; 

 parametr B: výše diskontní sazby; 

 parametr C: kvantifikovaná hodnota přínosů. 

Citlivostní analýza je provedena v relativně širokém pásmu poklesu až růstu parametru v agregaci 
po deseti procentech od 70 % do 130 %. 
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9.2.8.2 Výsledky modelování 

V této kapitole analýzy jsou uvedeny výpočty a souhrnný graf reflektují analýzu citlivosti ekonomické 
čisté současné hodnoty (ENPV) na vstupní parametry uvedené výše. 

Největší vliv je prokázán u parametru C (kvantifikovaná hodnota přínosů), jehož 30 % změna vede 
ke změně ENPV ve výši 186 %. 

Nejmenší citlivost vykazuje parametr B (výše diskontní sazby), jehož 30 % změna vede ke změně 
ENPV ve výši 18 %. 

 

Tabulka č. 28: Analýza citlivosti ENPV na vstupní parametr A 

Změna sledovaného kritéria 
(NPV) Změna 

parametru 
Hodnota 

parametru 
Abs. % 

-30 % 45.276.000,- Kč 866.200,- Kč 156 % 

-20 % 51.744.000,- Kč 690.223,- Kč 104 % 

-10 % 58.212.000,- Kč 514.246,- Kč 52 % 

0 % 64.680.000,- Kč 338.269,- Kč N/A 

10 % 71.148.000,- Kč 162.292,- Kč -52 % 

20 % 77.616.000,- Kč -13.685,- Kč -104 % 

30 % 84.084.000,- Kč -189.662,- Kč -156 % 

 

Graf č. 1: Graf reflektují analýzu citlivosti ENPV u vstupního parametru A 
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Tabulka č. 29: Analýza citlivosti ENPV na vstupní parametr B 

Změna sledovaného kritéria 
(ENPV) Změna 

parametru 
Hodnota 

parametru 
Abs. % 

-30 % 3,9 % 403.538,- Kč 19 % 

-20 % 4,4 % 381.124,- Kč 13 % 

-10 % 5,0 % 359.375,- Kč 6 % 

0 % 5,5 % 338.269,- Kč N/A 

10 % 6,1 % 317.784,- Kč -6 % 

20 % 6,6 % 297.899,- Kč -12 % 

30 % 7,2 % 278.594,- Kč -18 % 

 

Graf č. 2: Graf reflektují analýzu citlivosti ENPV u vstupního parametru B 
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Tabulka č. 30: Analýza citlivosti ENPV na vstupní parametr C 

Změna sledovaného kritéria 
(ENPV) Změna 

parametru 
Hodnota 

parametru 
Abs. % 

-30 % 230.527.500,- Kč -291.143,- Kč -186 % 

-20 % 263.460.000,- Kč -81.339,- Kč -124 % 

-10 % 296.392.500,- Kč 128.465,- Kč -62 % 

0 % 329.325.000,- Kč 338.269,- Kč N/A 

10 % 362.257.500,- Kč 548.072,- Kč 62 % 

20 % 395.190.000,- Kč 757.876,- Kč 124 % 

30 % 428.122.500,- Kč 967.680,- Kč 186 % 

 

Graf č. 3: Graf reflektují analýzu citlivosti ENPV u vstupního parametru C 
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Následující graf přehledně zobrazuje citlivost ENPV na změny vybraných parametrů. 

 
 

Graf č. 4: Citlivost ENPV na změnu parametrů modelu 

Lze konstatovat, že žádný z přínosových parametrů nelze přímo ovlivnit ani řídit, protože parametry 
budou determinovány situací, která bude existovat po realizaci projektu Implementace 
konsolidovaného DMS. 

U jednotlivých parametrů zpracovatel Studie proveditelnosti abstrahoval od jejich pozitivního vývoje 
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v čase, z důvodu nemožnosti dostatečně přesně tento vývoj kvantifikovat, přestože by tento vývoj měl 
zřejmě pozitivní vliv na čistou současnou hodnotu (např. možnost snížení nákladů veřejnou soutěží 
na dodavatele řešení projektu). 

9.2.8.3 Návrh aktivit snižujících riziko nežádoucí změny hodnot nejcitlivějších 
proměnných modelu 

Ke snížení rizik nežádoucích změn hodnot proměnných, tedy zejména nákladů a kvantifikovaných 
přínosů povede vhodná a strukturovaně řízená realizace celého projektu Implementace 
konsolidovaného DMS. Předpokládané náklady budou pravděpodobně sníženy úsporou dosaženou 
tržním soutěžením mezi subjekty usilujícími o získání relevantních veřejných zakázek. 

9.2.9 Vyhodnocení ekonomické analýzy 

Provedená ekonomická analýza prokázala v uvedeném socioekonomickém okruhu hodnocení plnou 
opodstatněnost a logiku vynaložených nákladů projektu Implementace konsolidovaného DMS 

Tabulka č. 31: Vyhodnocení ekonomické analýzy 

Název a označení 
ukazatele Výsledná hodnota Komentář 

Čistá současná 
hodnota (NPV) 1.250.832.265,- Kč 

NPV splňuje základní podmínku přijatelnosti, 
tzn. je větší než 0. 
NPV dosahuje kladné hodnoty, což odpovídá 
skutečnosti, že socioekonomické přínosy 
projektu Implementace konsolidovaného DMS 
diskontované společenskou diskontní sazbou 
ve výši 5,5 % výrazně převyšují investiční 
náklady. 

Vnitřní výnosové 
procento (IRR) 177,17 % 

IRR je výše diskontní sazby, u které dosáhne 
projekt čisté současné hodnoty rovné 0. 
Z pohledu IRR je projekt akceptovatelný, pokud 
IRR převyšuje diskontní sazbu, která je 
stanovena na 5,5 %. Výše IRR převyšuje 
zvolenou diskontní sazbu, což poukazuje 
na pozitivní výsledky analýzy. 

Index rentability 
NPV/I  1 834,60 % Index rentability je rovněž přijatelný, neboť je 

vyšší než nula. 

Doba návratnosti 
(DN) 1,21 

Návratnost investice se předpokládá ve druhém 
roce. Doba návratnosti naznačuje, že projekt 
Implementace konsolidovaného DMS je 
dlouhodobě udržitelný. 

Index B/C 19,22 
Společenské přínosy realizace projektu 
Implementace konsolidovaného DMS převyšují 
jeho společenské náklady. 
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1100  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  EEFFEEKKTTIIVVIITTYY  AA  UUDDRRŽŽIITTEELLNNOOSSTTII  PPRROOJJEEKKTTUU  
Tato kapitola Studie proveditelnosti obsahuje popis hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
Implementace konsolidovaného DMS. 

1100..11  HHooddnnoocceenníí  eeffeekkttiivviittyy  pprroojjeekkttuu  

Vzhledem ke skutečnosti, že žádná fáze projektu Implementace konsolidovaného DMS negeneruje 
měřitelné příjmy, není možné provést relevantní vyhodnocení projektu na základě kriteriálních 
ukazatelů finanční analýzy. 

Jelikož se ale jedná o společensky vyžádaný a potřebný projekt, u něhož se předpokládá značný 
pozitivní celospolečenský dopad, přistoupil zpracovatel Studie proveditelnosti k obhajobě relevance, 
smysluplnosti a ekonomické efektivnosti projektu Implementace konsolidovaného DMS na základě 
identifikace predikovaných celospolečenských dopadů a jejich převedení na hotovostní toky. Tato data 
byla následně použita pro výpočet ekonomické analýzy projektu. 

Nalezení takových přínosů projektu, které po převedení na hotovostní toky vyváží realizovanou 
investici, je jediným legitimním nástrojem k vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektů, u nichž 
následný provoz této investice negeneruje žádné současné ani budoucí příjmy. 

Z kontextu celé finanční a ekonomické analýzy (viz kapitola 9 Studie proveditelnosti) je patrné, že 
vzhledem k neziskovému charakteru projektu, kdy vložené finanční prostředky negenerují žádné 
příjmy v dlouhodobém časovém horizontu (přičemž i výdaje na pokrytí vlastních provozních výdajů 
budou v plné výši financovány z rozpočtu resortu MF), je zapotřebí k provedeným hodnocením 
přistupovat s určitou rezervou, kdy prakticky nelze očekávat dosažení kladných výsledků kriteriálních 
ukazatelů. 

Hodnocení efektivnosti investic se tedy v rámci Studie proveditelnosti zaměřuje na prokázání 
úspěšnosti přeměny likvidních finančních prostředků (investičních zdrojů) na trvalá aktiva, 
reprezentovaná především nově pořízeným majetkem. Produktivní trvalá aktiva pak obecně prokazují 
svou úspěšnost zpravidla tvorbou dalších likvidních prostředků. 

Z rozboru provedeného v rámci Studie proveditelnosti vyplývá, že nejvýznamnějším přínosem realizace 
projektu Implementace konsolidovaného DMS je snížení administrativní zátěže resortu MF díky 
optimalizaci administrativních činností při práci s dokumenty. Sníží se nároky na pracnost 
při každodenní administraci dokumentů a dojde k úspoře času jednotlivých pracovníků a tím 
k zefektivnění jejich pracovní činnosti a úspoře provozních, resp. osobních a mzdových nákladů. 

Kvantifikovaná vyjádření přínosů je tedy nutno chápat převážně v rovině socioekonomické, nikoliv jako 
přímý finanční efekt. Finanční efekty lze vysledovat spíš v sekundární rovině jakožto odvozené efekty. 

Zpracovatel Studie proveditelnosti konstatuje, že efektivita projektu Implementace 
konsolidovaného DMS je v rovině socioekonomické vysoká. 

1100..22  HHooddnnoocceenníí  uuddrržžiitteellnnoossttii  pprroojjeekkttuu  

Cílem této kapitoly Studie proveditelnosti je prokázat životaschopnost projektu Implementace 
konsolidovaného DMS v dlouhodobém horizontu. 

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce finanční podpory udržet výstupy projektu. Nedodržení 
závazku udržitelnosti je považováno za porušení podmínek pro poskytnutí finanční podpory, což může 
vést i k požadavku na její vrácení. 
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Udržitelnost projektu Implementace konsolidovaného DMS je stanovena min. 5 let po ukončení 
realizační fáze, tj. do roku 2018 (viz kapitola 8 Studie proveditelnosti). 

Následující kapitoly se detailněji zabývají udržitelností projektu Implementace konsolidovaného DMS 
v rovinách: 

 institucionální; 

 finanční; 

 provozní. 

Projekt Implementace konsolidovaného DMS není realizován za účelem tvorby zisku a navíc ani 
negeneruje žádné příjmy. Jeho provozní náklady budou hrazeny z rozpočtu resortu MF, čímž bude 
zajištěna udržitelnost výsledků a výstupů projektu. Projekt má význam díky svým socioekonomickým 
přínosům, které převyšují hodnotu původní investice, a je tak vhodný pro podporu ze strukturálních 
fondů Evropské unie (Integrovaného operačního programu). 

10.2.1 Institucionální rovina 

Česká republika - Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy. Působnost MF upravuje 
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 

Resort MF je jako investor projektu zodpovědný za realizaci a následný provoz projektu Implementace 
konsolidovaného DMS. 

Za účelem řízení a koordinace přípravy a realizace projektu vznikl Projektový tým, který je složený 
ze zástupců resortu MF a jehož členové již spolupracovali na řadě projektů kofinancovaných 
z EU fondů. 

10.2.2 Finanční rovina 

Jak je uvedeno ve finanční a ekonomické analýze (viz kapitola 9 Studie proveditelnosti) projekt 
Implementace konsolidovaného DMS nebude generovat žádné příjmy. 

Z popisu výsledků kriteriálních ukazatelů je patrné, že projekt Implementace konsolidovaného DMS 
nevykazuje standardní finanční charakteristiky, které by umožnily jeho hodnocení s využitím finančních 
ukazatelů. Vzhledem ke skutečnosti, že cílem není hodnocení finanční rentability projektu, tedy 
faktické návratnosti finančních prostředků vložených do jeho realizace, ale především ověření 
dlouhodobé provozní udržitelnosti projektu (která je z pohledu investora projektu klíčová zejména 
z hlediska potenciálního negativního dopadu na zajištění / financování dalších aktivit), lze v tomto 
směru konstatovat, že projekt Implementace konsolidovaného DMS je s ohledem na svá specifika 
udržitelný, přičemž se současně jedná o záměr významným způsobem přispívající k rozvoji služeb 
veřejného charakteru. 

Investiční (přípravná a realizační) fáze projektu Implementace konsolidovaného DMS bude 
financována z finanční podpory strukturálních fondů Evropské unie – z Integrovaného operačního 
programu a finančních prostředků resortu Ministerstva financí. 

Projekt Implementace konsolidovaného DMS generuje omezené náklady na údržbu pořízeného 
majetku a jeho obnovu (reprodukci), které je ze strany resortu MF možné plně pokrýt. 

Řešení projektu Implementace konsolidovaného DMS je navrženo tak, aby provozní náklady na údržbu 
a náklady na obnovu majetku nepřevyšovaly stávající obvyklé jednotkové provozní náklady, nebo se 
od nich odlišovaly jen mírně. 
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10.2.3 Provozní rovina 

Základem udržitelnosti projektu Implementace konsolidovaného DMS z provozní roviny je vyčlenění 
dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků ze strany resortu Ministerstva financí. 

Projekt Implementace konsolidovaného DMS má sestavený kvalitní Projektový tým, který má 
zkušenosti s realizací obdobně zaměřených projektů. Podrobný popis jednotlivých kvalifikovaných 
pracovníků Projektového týmu je uveden v kapitole 4 Studie proveditelnosti. 
 

Zpracovatel Studie proveditelnosti konstatuje, že projekt Implementace konsolidovaného 
DMS je s ohledem na svá specifika udržitelný, tj. výstupy projektu je možno po ukončení 
realizace projektu efektivním způsobem udržovat a spravovat. 
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1111  AANNAALLÝÝZZAA  AA  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  RRIIZZIIKK  
Tato kapitola Studie proveditelnosti obsahuje popis klíčových rizikových faktorů projektu 
Implementace konsolidovaného DMS. 

Úspěšná realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS může být negativně ovlivněna 
dopady jednotlivých nebo podmíněných či řetězených rizik projektu. Této situaci lze čelit identifikací 
existujících i potenciálních rizik projektu, návrhem opatření jejich zvládnutí a případným uplatněním 
těchto opatření. 

Ve vztahu k rizikům ohrožujícím realizaci projektu je nezbytné uplatňovat komplexní přístup. V rámci 
realizace projektu bude Projektový tým odpovědný za splnění tří základních požadavků: 

 splnění cílů projektu; 

 dodržení termínů projektu; 

 nepřekročení nákladů projektu. 

Tyto jednotlivé požadavky se navzájem podmiňují, z tohoto důvodu je nutné identifikovat rizika, která 
by mohla potenciálně bránit naplnění všech tří základních požadavků. 

Účelem řízení a monitoringu rizik je zajistit předcházení vzniku možných rizik ohrožujících projekt a 
omezení rizik existujících. Klíčovým předpokladem je včasná identifikace a vyhodnocení možných 
důsledků. 

Procesy související s riziky projektu Implementace konsolidovaného DMS a jejich řízením lze rozdělit 
na dvě hlavní části následujícím způsobem: 

 Analýza rizik projektu: 

 identifikace; 
 evaluace; 
 vytvoření množiny možných opatření; 
 výběr optimálního opatření. 

 Vlastní řízení rizik projektu: 

 plánování; 
 alokace potřebných zdrojů; 
 monitoring rizik; 
 reporting rizik. 

Níže uvedené přehledové schéma názorně zobrazuje souslednost kroků v procesech analýzy a řízení 
rizik projektu Implementace konsolidovaného DMS. 
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ANALÝZA RIZIK ŘÍZENÍ RIZIK

REGISTR RIZIK

 

Obrázek č. 4: Přístup k analýze a řízení rizik projektu 

Splnění stanovených cílů projektu předpokládá úzkou spolupráci členů Projektového týmu, efektivní 
komunikaci a plnění dílčích úkolů v požadovaném čase a kvalitě. 

Níže uvedený popis rizik a způsobů jejich eliminace si klade za cíl: 

 upozornit na problémy, které se mohou vyskytnout v průběhu realizace projektu; 

 umožnit včasné přijetí takových preventivních opatření, která dopad těchto rizik předem 
minimalizují; 

 popsat způsob řešení problémů, které potenciálně vzniknou v průběhu realizace projektu. 

1111..11  AAnnaallýýzzaa  rriizziikk  pprroojjeekkttuu  

Jakákoliv osoba zainteresovaná na projektu může identifikovat riziko, které má vliv na jeden či více 
projektových parametrů. Takovéto identifikované riziko bude následně zalogováno a popsáno 
v seznamu rizik (tzv. Registru rizik). Projektový manažer ve spolupráci s vybranou osobou, která je 
k danému riziku relevantní, provede ohodnocení (evaluaci) rizika. Evaluací rizika se rozumí přiřazení 
pravděpodobnosti výskytu daného rizika a závažnosti vlivu daného rizika. 

Po provedení ohodnocení výše zmíněných parametrů každého identifikovaného rizika bude 
vygenerována, ve spolupráci Projektového manažera a případně relevantní věcně znalé osoby, které 
se riziko dotýká, množina možných opatření. 

Pro každé identifikované a ohodnocené riziko budou generovány dva základní typy opatření. Prvním 
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typem opatření bude opatření preventivní, jehož účelem je minimalizovat pravděpodobnost výskytu 
daného rizika. Druhým typem opatření bude opatření nápravné, jehož účelem je v okamžiku, kdy 
dojde k výskytu rizika, minimalizovat dopad tohoto rizika na parametry projektu. 

Dalším a posledním krokem analýzy rizik je výběr optimálního preventivního a nápravného opatření 
k danému riziku. Při výběru optimálního opatření se zvažují náklady na realizaci konkrétního opatření 
a kombinace pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho dopadu. Zvoleným optimálním opatřením může 
být i akceptace rizika, v případě, kdy náklady realizace jakéhokoliv opatření převažují kombinaci 
pravděpodobnosti výskytu a závažnosti dopadu a racionální je tedy nekonat vůči danému riziku 
žádnou aktivitu. 

1111..22  VVllaassttnníí  řříízzeenníí  rriizziikk  pprroojjeekkttuu  

Účelem řízení rizik projektu Implementace konsolidovaného DMS je zajistit předcházení vzniku 
možných rizik ohrožujících projekt a omezení rizik existujících. Řízení rizik projektu je založeno 
na jejich včasné identifikaci, zaznamenání, odhadování, plánování a vyhodnocování, tj. na analýze 
rizik. Analýza rizik poskytuje vyhodnocení událostí, které mohou významně ovlivnit věcný rámec nebo 
jiné oblasti projektu. 

V průběhu realizace projektu je nezbytné průběžně monitorovat a aktualizovat existující rizika projektu 
a identifikovat příp. nově vyskytnuvší rizika. 

Projektový manažer bude pravidelně provádět vyhodnocení, zda se v rámci projektu neobjevilo nové 
riziko, které vyplynulo z dané situace a které nebylo předtím v projektu definováno. Pokud se tak 
stane, bude nové riziko ohodnoceno z pohledu pravděpodobnosti jeho výskytu a míry dopadu, a bude 
zaneseno do seznamu rizik projektu. Projektový manažer bude sledovat jeho vývoj a navrhne možná 
řešení preventivních či nápravných opatření. Jednotlivá preventivní opatření bude Projektový manažer 
rámcově plánovat do projektu a bude počítat s potřebami na relevantní zdroje. 

Rizika a jejich preventivní a nápravná opatření budou strukturovaně spravována v Registru rizik, 
za jehož aktuální podobu bude odpovědný Projektový manažer. Seznam rizik projektu bude 
aktualizován vždy, když dojde ke změně v plánu realizace projektu či k identifikaci nového rizika. 

Všechny uvedené typy rizik budou analyzovány, vyhodnocovány a příslušná opatření budou přijímána 
na úrovni Projektového týmu. Stavy jednotlivých konkrétních rizik budou Projektovým manažerem 
v dohodnuté frekvenci reportovány prostřednictvím Status reportu Řídícímu výboru. 

Obecný postup při řešení rizika: 

 identifikace rizika – důležité je pochopení podstaty rizika, protože cílem musí být vyřešení 
podstaty problému, nikoliv odstranění jeho vnějšího projevu; 

 shromáždění údajů – k objasnění problému je vždy nezbytně nutné shromáždit dostatečné 
informace (údaje), které budou sloužit jako informační báze pro analýzu problému a přijetí 
příslušných opatření k jeho odstranění či minimalizaci; 

 návrh řešení – na základě analýzy problému budou odpovědným členem Projektového týmu 
navrženy možnosti řešení včetně alternativních, pokud je to relevantní a možné. Navržené 
řešení i jeho alternativy budou nabízet vhodný způsob, jakým bude možné nastalou situaci 
vyřešit a jak jí bude zabráněno i do budoucna; 

 výběr nejlepší varianty – pokud je v předchozím kroku navrženo více variant, bude 
po důkladném zvážení na základě posouzení její náročnosti a postupu její realizace zvolena 
nejlepší varianta; 

 aplikace zvoleného řešení – vybraná varianta řešení problému bude následně aplikována v rámci 
řízení konkrétní aktivity a řešení daného problému; 
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 informování členů týmů projektu — protože všichni ostatní zainteresovaní lidé na projektu znají 
pouze původní plán, je nutné po provedené změně zajistit, aby byli seznámeni s tímto 
upraveným plánem (je nutné zabezpečit, aby v důsledku neinformovanosti nepracovali 
podle plánu původního); 

 sledování řešení — po celou dobu je nezbytné sledovat, jaký je průběh aplikace zvolené 
varianty řešení a jak projekt postupuje, a v případě potřeb řešení upravit. Po provedení změny 
je tato potřeba ještě zvýrazněna tím, že by změna mohla do určité míry ovlivnit i ostatní aktivity 
projektu. 

1111..33  KKllaassiiffiikkaaccee  rriizziikk  pprroojjeekkttuu  
Registr rizik je strukturovaný dokument popisující pro každé identifikované a analyzované riziko: 

 pravděpodobnosti výskytu rizika – Pravděpodobnost; 

 závažnost dopadu, jestliže riziková událost nastane – Závažnost rizika; 

 indikátor dopadu (jak se pozná, že riziko skutečně nastalo) – Indikátor dopadu; 

 období výskytu daného rizika (kdy v čase může riziková událost nastat) – Období výskytu; 

 akce, které je třeba provést k zabránění či snížení pravděpodobnosti výskytu rizikové události – 
Preventivní opatření; 

 akce, které je třeba provést, jestliže k rizikové události dojde, aby se snížil její dopad – 
Nápravné opatření; 

 k oběma typům akcí jsou přiřazeny odpovědné role za jejich provedení; 

 případné sankce, které lze uplatňovat v případě výskytu rizika. 

Rizika projektu Implementace konsolidovaného DMS budou v Registru rizik členěna do následujících 
oblastí: 

 organizační rizika; 

 technologická / implementační rizika; 

 informační rizika; 

 procesní rizika; 

 finanční rizika. 

1111..44  SSeezznnaamm  ppřřeeddppookkllááddaannýýcchh  rriizziikk  pprroojjeekkttuu  

Zpracovatel Studie proveditelnosti níže uvádí seznam předpokládaných rizik projektu Implementace 
konsolidovaného DMS, který obsahuje odhad: 

 četnosti / pravděpodobnosti jejich výskytu; 

 předpokládané míry dopadu / závažnosti. 

Četnost, tedy pravděpodobnost výskytu rizika je posouzena na této škále: 

 4 – častá (vícekrát za měsíc); 

 3 – pravděpodobná (vícekrát za rok); 

 2 – výjimečná (za několik let); 

 1 – nepravděpodobná. 

Vliv (škoda), tedy velikost dopadu je posouzena na této škále: 

 4 – zásadní (ohrožuje funkčnost, dokončení nebo udržitelnost projektu); 
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 3 – vážná (narušuje kvalitu realizovaných služeb, zvyšuje náklady, narušuje harmonogram 
projektu); 

 2 – citelná (vyvolává změny v řízení projektu, mění nutnou alokaci zdrojů); 

 1 – okrajová (znepříjemňuje projektovou práci). 

Závažnost rizika je počítána jako součin jeho četnosti a vlivu (škody). Závažnost je hodnocena takto: 

 12 a více – kritické riziko, které musí být eliminováno; 

 8 až 11 – vážné riziko, které je nutné redukovat a případný výskyt ošetřit emergency 
procedurou; 

 4 až 7 – okrajové riziko, pro které je vhodné monitorovat kritické faktory; 

 méně než 4 – zanedbatelné riziko, není nutné řídit. 
 

Tabulka č. 32: Identifikovaná rizika projektu 

Riziko projektu Četnost Vliv 
Závaž-
nost 

Preventivní opatření 

Rizika organizační 

Nedostatečná kapacita 
pro realizaci projektu 1 4 4 

Sestavení kvalitního Projektového 
týmu, jehož složení odpovídá 
rozsahu a složitosti projektu. 
Vypracování detailního 
harmonogramu realizace projektu a 
jeho pravidelná aktualizace 
na základě postupu realizace. 

Nekvalitní Projektový tým 
(nedostatečné kvalifikační 
předpoklady členů týmu) 

2 4 8 

Sestavení kvalitního Projektového 
týmu, jehož složení odpovídá 
rozsahu a složitosti projektu. 
Nominace členů Projektového týmu  
na základě definované specializace, 
odbornosti a zkušeností. 
Stanovení přesných kompetencí 
a odpovědností členů Projektového 
týmu. 

Nesoučinnost s uživateli 
výstupů projektu 

3 3 9 

Zapojení klíčových uživatelů 
již v průběhu projektu do definice 
jeho výstupů. 
Zajištění školení uživatelů 
výstupů projektu. 

Rizika technologická / implementační 

Nevyužití existujících investic 
do infrastruktury 

3 3 9 

Zajištění úzké spolupráce 
s relevantními zástupci investora 
projektu, v jejichž gesci je tématika 
využitelné infrastruktury. 

Selhání koordinace dodávek 2 4 8 Zajištění jednotného managementu 
projektu. 
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Riziko projektu Četnost Vliv 
Závaž-
nost 

Preventivní opatření 

Nedostatečná výkonnost IS 2 3 6 Prototypové ověření. 

Změny legislativy 2 4 8 
Monitoring legislativního procesu 
a analýza dopadu schválených změn 
legislativy na projekt. 

Nedodržení harmonogramu 
(časové zpoždění realizace 
projektu) 

2 4 8 

Nadefinování a vytvoření veškerých 
podmínek pro zajištění plynulé 
realizace projektu. 
Udržování aktuálního 
harmonogramu projektu včetně 
požadované součinnosti definované 
v čase. 
Průběžné kontroly plnění aktivit 
projektu a požadované součinnosti 
vůči harmonogramu na jednání 
Projektového týmu. 

Dodání výstupů projektu 
nesplňujících definovaná 
akceptační kritéria 

2 4 8 

Zavedení lhůty pro vypořádání 
připomínek k předaným výstupům 
do harmonogramu realizace 
projektu, aby vypořádání 
připomínek neohrozilo splnění 
stanovených termínů 
(akceptační řízení). 

Rizika informační 

Nedostatečné sdílení informací 
mezi členy týmů projektu 1 4 4 

Veškerá projektová dokumentace 
bude archivována u Projektového 
manažera, který bude zodpovědný 
za informovanost všech členů 
Řídícího výboru a Projektového 
týmu. 

Nekvalitní zabezpečení / 
uložení dat – únik dat 2 3 6 

Přístupem k datům budou 
disponovat pouze oprávněné osoby. 
Relevantní data budou pravidelně 
zálohována. 

Rizika procesní 

Nedostatečná podpora 
realizace projektu vrcholovým 
vedením resortu MF 

1 4 4 
Vnímání projektu jako prioritní. 
Součinnost vrcholového vedení 
resortu MF při realizaci projektu. 

Nedostatečná koordinace 
práce, častá absence 
projektových porad 

1 3 3 

Ustanovení role Projektového 
manažera, který bude vrcholově 
zodpovídat za úspěšnou realizaci 
projektu. 
Nadefinování frekvence porad 
Řídícího výboru a Projektového 
týmu. 
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Riziko projektu Četnost Vliv 
Závaž-
nost 

Preventivní opatření 

Nedostatečné řízení projektu, 
pomalé rozhodování a 
schvalování 

2 4 8 

Vypracování detailního 
harmonogramu realizace projektu a 
jeho pravidelná aktualizace 
na základě postupu realizace. 
Komunikace vzniklých problémů 
na pravidelných poradách Řídícího 
výboru a Projektového týmu. 

Rizika finanční 

Nezajištění financování 
projektu (kofinancování ze 
SF EU a státního rozpočtu) 

2 4 8 Potvrzení financování na úrovni 
vrcholového vedení resortu MF. 

Zvýšené neuznatelné náklady 3 3 9 Důsledné dodržování pravidel 
SF EU. 

Vrácení dotace ze SF EU 2 4 8 

Důsledné dodržování pravidel 
SF EU. 
Monitoring výkonnosti, řízení 
projektu. 

 

V projektu Implementace konsolidovaného DMS v současné době neexistují neřiditelná rizika. 
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1122  VVLLIIVV  PPRROOJJEEKKTTUU  NNAA  ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ  AA  NNAA  RROOVVNNÉÉ  
PPŘŘÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTTII  

Vliv projektu Implementace konsolidovaného DMS na životní prostředí bude neutrální. Projekt přímo 
neovlivňuje okolní životní prostředí. V rámci realizace projektu nebudou prováděny žádné stavební 
úpravy. Tím pádem nebude docházet k překračování požadované meze hlučnosti, ani k znečišťování 
životního prostředí. 

Pozitivní vliv zpracovatel Studie proveditelnosti spatřuje v úspoře materiálů, především papíru. Díky 
práci s dokumenty v elektronické podobě odpadne uschovávání a nakládání s dokumenty v papírové 
podobě a tím dojde k úspoře samotného materiálu a zároveň i energií a materiálů nutných k jejich 
tisku. 

Projekt Implementace konsolidovaného DMS bude realizován v souladu s principy uplatňování rovných 
příležitostí. Resort MF realizuje „Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů 
v resortu MF v roce 2011“ (viz http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rovnost_zen_a_muzu.html). 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rovnost_zen_a_muzu.html�
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1133  ZZHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  PPRROOJJEEKKTTUU  NNAA  ZZÁÁKKLLAADDĚĚ  VVÝÝSSLLEEDDKKŮŮ  SSTTUUDDIIEE  

1133..11  SShhrrnnuuttíí  vvýýsslleeddkkůů  ssttuuddiiee  

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt Implementace konsolidovaného DMS. 

Cílem projektu je implementace konsolidovaného Document Management System v rámci resortu 
Ministerstva financí, tj. systému pro elektronickou správu dokumentů, který umožní správu a ukládání 
dokumentů v elektronické podobě spolu s řešením archivace, a to vše v souladu s českou legislativou. 

Realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS, který bude kofinancován ze strukturálních 
fondů Evropské unie (z Integrovaného operačního programu) s sebou přináší i závazky. Tyto závazky 
je potřeba vnímat ve dvou rovinách, v rovině zajištění udržitelnosti projektu, na kterou se nevztahují 
dotační tituly (je financována z rozpočtu resortu MF), a v rovině využití realizovaných řešení 
pro potřeby optimalizace elektronizace veřejné správy. 

1133..22  VVyyjjááddřřeenníí  kk  rreeaalliizzoovvaatteellnnoossttii  aa  ffiinnaannččnníí  rreennttaabbiilliittěě  pprroojjeekkttuu  

Ve Studii proveditelnosti projektu Implementace konsolidovaného DMS byla porovnávána navržená 
varianta 1 řešení projektu (tj. realizace projektu Implementace konsolidovaného DMS – zachování 
stávajících ESS, doplnění spisovny) s nulovou variantou (tedy nerealizací projektu Implementace 
konsolidovaného DMS – zachování stávajícího stavu.). 

Projekt Implementace konsolidovaného DMS negeneruje žádné příjmy, tudíž se z finančního hlediska 
jedná o nenávratnou investici. Cílem projektu není přímé generování zisku, ale veřejná služba. 
Hodnota investice je vyjádřena především její užitností pro cílové skupiny projektu. 

Projekt Implementace konsolidovaného DMS počítá s celkovými náklady v investiční fázi ve výši 
64.680.000,- Kč včetně DPH. V provozní fázi projekt počítá s provozními náklady ve výši 
3.500.000,- Kč včetně DPH. V rámci provozní fáze projekt nepočítá s příjmy. 

Hodnoty kriteriálních ukazatelů finanční analýzy nejsou pro vyhodnocení proveditelnosti projektu, 
který negeneruje žádné příjmy, relevantní. 

Dle výsledků projektové dokumentace lze doporučit předloženou variantu řešení projektu 
Implementace konsolidovaného DMS jako společensky efektivní a realizovatelnou. 

1133..33  ZZáávvěěrr  zzhhooddnnoocceenníí  pprroojjeekkttuu  

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že zachování stávajících ESS a doplnění spisovny v rámci 
resortu MF (Ministerstva financí ČR, Generálního ředitelství cel, Generálního finančního ředitelství a 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) je vhodné zejména v souvislosti s potřebou 
poskytování kvalitních veřejných služeb resortem MF. 

Hlavním účelem projektu Implementace konsolidovaného DMS je pomocí analytických činností 
implementovat takové řešení, které povede ke zvýšení efektivity, kvality a transparentnosti a 
racionalizace výkonu veřejné správy s důrazem na snižování nadbytečné byrokratické zátěže. 

Projekt přinese významnou a strukturovanou podporu všem vykonávaným kompetenčním i věcným 
činnostem resortu MF. Jasným nastavením pravidel pro jednotlivé typy dokumentů dojde ke zvýšení 
efektivity v předávání dokumentů mezi jednotlivými složkami resortu MF a úspoře času, resp. nákladů, 
které jsou na vyhledávání, ukládání, archivaci a předávání dokumentů vynakládány. 
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Ve Studii proveditelnosti byla prokázána plná realizovatelnost a udržitelnost projektu 
Implementace konsolidovaného DMS po stránce organizační, technické i finanční. 

Na základě zhodnocení výsledků Studie proveditelnosti zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje 
projekt Implementace konsolidovaného DMS k realizaci. 
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