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ČÁST 2. – ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT 

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT 

ÚŘADU 

 Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. 
 Přehled jaký je aktuální stav čerpání v roce. 
 Stálý přehled o hospodaření města. 
 Data zobrazena přehlednou a srozumitelnou rozpadovou formou. 
 Graficky přívětivý vzhled s možností prezentovat data příjmů a výdajů v tabulkové i grafické 

podobě s možnosti parametrického zobrazování detail dle požadavků organizace. 
 Bezproblémový provoz na internetových prohlížečích Internet Explorer, Google Chrome, 

Mozilla Firefox). 
 Možnost prezentace dat pro odbornou i laickou veřejnost tzv. Možnost více popisů a detailů 

účetní věty pro laickou veřejnost. 
 Možnost nastavení úroveň detailu informací podle přání úřadu. 
 Podpora mobilních zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony. 
 Automatická aktualizace dat bez nutnosti zásahu pracovníků úřadu po kontrole účetních 

informací. 
 Zobrazení dat, ze všech účetních programů, které generují účetní větu ve formátu 56Gg. 
 Licence pro neomezený počet uživatelů a záznamů v databázi. 
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SEHRÁVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ DAT Z PO ORGANIZACÍ 

 Sehrávání a zveřejňování dat z PO organizací 
 Data PO jsou sehrávány do systému GINISu, pomocí dávek 5.6.x.G. 
 Zveřejňování dat poté probíhá vygenerováním sestavy, které může být nastaveno i na 

odložené zpracování.  
 V rozklikávacím rozpočtu je umožněno nahlížet „rozklikáváním“ od oblasti, přes odvětví, 

organizace až na jednotlivé akce PO. 
 Licence pro neomezený počet uživatelů a záznamů v databázi. 
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SMLOUVY S PROFILEM A S VAZBOU NA ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WWW 

 
 Evidence smluv, a to včetně naskenovaných příloh s vazbou na zveřejňování smluv na 

webové stránce obce dle platné legislativy. 
 Systém zabezpečuje viditelnost odběratelských a dodavatelských smluv, které jsou 

podepsány (s odběrateli/dodavateli) na webových stránkách města a zajišťuje tak maximální 
transparentnost uzavíraných smluv města. 

 Systém umožňuje dodržování zásadních pravidel pro zveřejňování smluv, zejména 
anonymizaci a anonymizace dat týkající se obchodního tajemství. 

 Licence pro neomezený počet uživatelů a záznamů v databázi. 
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ELEKTRONICKÉ SCHVALOVÁNÍ FAKTUR PO VZNIKU ZÁVAZKU 

 Systém pro elektronický schvalovací proces ekonomických podkladů vyžadujících 
odsouhlasení výdajů MěÚ, a to na úrovni faktur přijatých.  

 Ke konkrétním účetním operacím je navázaná naskenovaná faktura přijatá.  
 Schvalování probíhá u referentů formou elektronického podpisu, po ukončení procesu tímto 

vznikne digitální tzv. „košilka“ k faktuře, která bude trvale svázána s meta-daty. 
 Licence pro neomezený počet uživatelů a záznamů v databázi. 
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KOMUNIKACE OBČAN ÚŘEDNÍK POHLED NA POHLEDÁVKY VČETNĚ QR 

PLATEB 

 
 Webové rozhraní pro občany, které poskytne občanům či externím firmám přehled o 

pohledávkách, které mají evidovány u města. 
 Webová aplikace umožňuje občanům vytvářet požadavky na změnu stávajících pohledávek. 
 Webová aplikace umožňuje objednání nejrůznějších elektronických notifikací, týkajících se 

pohledávek. Ty by měly občany například pravidelně informovat o stavu jejich pohledávek, či 
o blížícím se termínu splátky. V druhém případě by notifikace obsahovala detailní informace k 
očekávané platbě a mohla by nahradit klasické papírové složenky, což městu ušetří náklady 
za jejich tisk a distribuci.  

 Ovládání rozhraní webové aplikace je jednoduché a intuitivní. 
 Uživatelský účet si občan vytvoří přímo pomocí webové aplikace. V rámci registrace zadá 

základní informace o své osobě.  
 Pro zobrazení pohledávek nově registrovanému občanovi je nutné následné ověření jeho 

totožností přímo na úřadě. Po tomto ověření dojde k napojení uživatelského účtu na externí 
subjekt, který reprezentuje občana v databázi. Tímto procesem získá občan přístup k jeho 
pohledávkám. 

 Na detailu každé nezaplacené pohledávky je uživatelům ve webové aplikaci zobrazován QR 
kód s podklady pro provedení platebního příkazu.  

 QR kód je možné jednoduše načíst pomocí mobilního bankovnictví a uskutečnit na základě 
načtených informací platbu.  

 Licence pro neomezený počet uživatelů a záznamů v databázi. 
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PRÁVNĚ PRŮKAZNÝ TRANSAKČNÍ PROTOKOL 

 Transakční protokol splňuje veškeré náležitosti dle národního standardu pro elektronické 
systémy spisové služby a dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

 Generování transakčních protokolů – ručně nebo automaticky. 
 Plnění veškerých náležitostí dle národního standardu pro elektronické systémy spisové služby 

a dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 
 Zobrazování protokolů. Historie dokumentu. 
 Protokoly jsou ukládány v PDF – PID dokumentu, č.j., věc, název souboru, čas 

podání/odeslání, textový HASH souboru, zpracoval, … 
 Protokol je opatřen el. podpisem a zaevidován do eSSL na základě nastavení administrace. 
 Licence pro neomezený počet uživatelů a záznamů v databázi. 
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HROMADNÉ PODEPISOVÁNÍ A RAZÍTKOVÁNÍ 
 
 

 SW pro hromadné podepisování a razítkování legislativně vychází ze zákonů 227/200 Sb. o 
elektronickém podpisu a konverzi dokumentů. 

 SW efektivně řeší činnosti spojené s elektronickým podepisováním el. souborů (dokumentů). 
Zejména slouží pro vyhledání el. souborů, které: 

o nejsou ve formátu PDF; 
o nejsou podepsané; 
o neobsahují časové razítko. 

 Konverze souborů do PDF 
 Podepsání souborů elektronickým podpisem: 

o vnitřní podpis do PDF 
o vnější podpis P7s 

 Opatření souboru časovým razítkem: 
o Vnější časové razítko TST 
o Přidání vnitřního časového razítka k podpisu do PDF 

 Ověření dokumentu - ověření platnosti použitého el. podpisu nebo časového razítka. 
 Expirace podpisu - kontrola na přehledu u podepsaných dokumentů platnosti podpisu a 

časových razítek. 
 Kontrola Hash - kontrola na přehledu správnosti Hash (kontrola metadat na dokumentu - 

úplnost vyplněných dat). 
 Dokumenty ke zpracování – dokumenty určené ke zpracování se musí do seznamu načítat 

pomocí filtrů: 
o Dat. podání: od – do 
o Dat. změny: od – do 
o Vlastnictví: vlastní, cizí, všechny 
o Typ dokumentu: El. obraz, příloha 
o Spis. uzel: Vybraný SU, všechny SU v organizaci 

 Licence pro neomezený počet uživatelů a záznamů v databázi.  
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ONLINE REGISTR AUTORIZOVANÝCH KONVERZÍ Z PROSTŘEDÍ SPISOVÉ 

SLUŽBY 
 
 Registr autorizovaných konverzí z prostředí spisové služby legislativně vychází ze zákonů 

227/200 Sb. o elektronickém podpisu a konverzi dokumentů.  
 Legislativně souvisí také se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové služby, hlavně z 

pohledu nakládání s dokumenty v elektronické podobě. 
 Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí 

termín autorizovaná konverze dokumentů. 
 SW splňuje technické parametry ke konverzi dle vyhlášky č. 193/2009, o stanovení podrobností 

provádění autorizované konverze dokumentů. 
 Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické 

podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. 
 Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná 

ověřená kopie. 
 SW zajišťuje provádění autorizované konverze a podporu jejich povinné evidence. 
 Při konverzi do listinné podoby SW umožňuje otevření datové zprávy, ověření platností 

elektronických podpisů, zobrazení seznamu elektronických dokumentů a po jejich tisku vytisknutí 
ověřovací doložky s předepsanými údaji. 

 Při konverzi do datové zprávy SW zobrazuje neskenovaný dokument, vytvoří datovou zprávu a 
opatří ji elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou s časovým razítkem. 

 Výslednou datovou zprávu odešle do datové schránky žadatele nebo uloží na elektronický nosič. 
 Správní poplatek za provedenou autorizovanou konverzi umožní zaevidovat jako příjem pokladny 

do ekonomického subsystému. 
 Po provedené konverzi musí SW vytvořit o provedené konverzi předepsaný záznam do evidence 

autorizovaných konverzí. 
 SW usnadní uživateli proces provádění konverze a umožní uživateli soustředit se především na 

samotné porovnávání obsahu vstupu s výstupem. 
 Licence pro neomezený počet uživatelů a záznamů v databázi. 
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ŘÍZENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 

 Komplexního pohled pro vedení města na vybrané ekonomické ukazatele. 
 Tvorba a práce s rozpočtem a rozpočtovým výhledem. 
 Vytváření podkladů pro analytické činnosti a strategické záměry finančních odborníků úřadu. 
 Sledování souvztažností finančních toků, jejich projevů v různých ekonomických agendách. 
 Sledování vlivů na ekonomické ukazatele a celkový stav hospodaření města. 
 SW podává ucelený pohled na veškeré rozpočtové operace uskutečněné v minulosti, 

aktuálním období i ty plánované v budoucnu. 
 Aplikace obsahuje nadefinované tiskové výstupy (forma sestav), souborové výstupy 

(excelovské tabulky) a pevně nadefinované tabulky. 
 Pro práci s daty příspěvkových organizací platí obdobné algoritmy a postupy jako u dat 

zřizovatele, s tím rozdílem, že místo rozpočtové skladby se použijí nákladové a výnosové 
účty. 

 SW funguje jako nadstavba nad stávajícím účetním SW města tj. IS GINIS. 
 V SW jsou naprogramovány vstupy (pro export rozpočtu) a výstupy (pro import dat rozpočtu a 

účetnictví) do a z účetního SW města. 
 Pro všechny typy výstupů může uživatel volit podrobnost obsahu (tisk detailu, součtů, celého 

souboru nebo jen výběru podle zvolených kritérií). 
 SW při sestavování rozpočtu i při kontrole plnění rozpočtu poskytuje údaje o možných 

finančních úsporách. 
 SW umožňuje vytvářet měsíční cash-flow (peněžní toky po měsících).  
 Rozpočtový výhled, sestavený v podrobnosti rozpočtu, upozorňuje na možná ohrožení 

hospodaření města v budoucnosti, dává přehled o schopnosti splácet aktuální závazky. 
 Licence pro neomezený počet uživatelů a záznamů v databázi. 
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Řízená dokumentace 
 
SW řešení řízení dokumentace splňuje základní předpoklad celkové správy dokumentů v organizaci. 
Umožňuje centrální přehled o pohybu a stavu všech dokumentů a zajištění, že každý dokument bude 
předáván správným lidem ve správném pořadí při dodržení potřebných lhůt. 
SW řešení zahrnuje procesy spojené se vznikem elektronického dokumentu, schválením dokumentu, 
distribucí dokumentu a jeho evidencí. Závěrem jsou elektronické dokumenty archivovány v určeném 
úložišti a přístupné uživatelům. Je zaručena prokazatelnost, jakým způsobem evidence dokumentů 
probíhala a to od počátku procesu až do jeho konce s možností zpětné kontroly. SW řešení pracuje 
s organizační strukturou úřadu s možností zapojení každého pracovníka do práce s elektronickými 
dokumenty. Práce s procesy a s tím spojenými dokumenty je rozlišena dle uživatelských práv 
jednotlivých uživatelů.  
Schvalování v rámci elektronických procesů probíhá  na základě potvrzení předání (převzetí) 
dokumentů, nebo s využitím elektronického podpisu, který zaručí provedení úkonu. S ohledem na 
evidenci celého koloběhu a již zavedené postupy u jiných elektronických procesů v rámci úřadu se 
využívá schvalování prostřednictvím elektronického podpisu.  
 
 
 
Schvalování materiálů do RM/ZM 
 
Procesy spojené se schvalováním materiálů do RM/ZM zahrnují přípravu materiálů, tvorbu programu, 
usnesení, zápisy z jednání. Do těchto procesů jsou zapojeni zaměstnanci úřadu, radní a zastupitelé. 
Efektivita elektronizace tohoto procesu je docílena dvěma způsoby. Od samotného vzniku materiálů 
jsou data k dispozici elektronicky, což zaručí snížení nákladů oproti listinné podobě materiálů a jejich 
přípravy, distribuce a archivace. Dále je zajištěno využití dat z materiálů do RM v materiálech do ZM 
bez nutnosti ručního přepisu.  
Schválené materiály jsou dále využity při tvorbě programu. Tvorba programu zahrnuje jeho přípravu, 
vytvoření konečné podoby a poskytnutí dalším uživatelům (radním, zastupitelům) k dispozici. SW 
řešení zahrnuje i avízo, které bude upozorňovat na vytvoření programu.  
Závěrem procesu je tvorba usnesení a zápisu z jednání. Zde jsou zaznamenány výsledky hlasování 
a další procesní úkony. Elektronická podoba schvalovaných procesů je vzdáleně dostupná 
prostřednictvím archivu, kde je možné snadno dohledat řešené procesy. SW řešení zahrnuje opět 
práci s organizační strukturou a uživatelskými právy. Schvalování materiálů do RM/ZM může probíhat 
na základě potvrzení předání (převzetí) dokumentů, nebo s využitím elektronického podpisu, který 
zaručí provedení úkonu. S ohledem na evidenci celého koloběhu a již zavedené postupy u jiných 
elektronických procesů v rámci úřadu je vhodnějším řešením schvalování prostřednictvím 
elektronického podpisu podobně jako u Řízené dokumentace. 
 


