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1 Úvod 

1.1 Účel dokumentu 

Tento dokument, včetně jednotlivých příloh, slouží jako informativní a metodický materiál 

projektu „Návrh architektury ICT kraje“, podle kterého proběhne samotná realizace plnění. 

Hlavním cílem dokumentu je stanovení jednotné metodiky pro řízení a realizaci projektu a s 

ohledem na toto definuje: 

 Projektovou část, 

 Analytickou část, 

 Část seznámení zaměstnanců s architekturou ICT kraje, 

 Aplikační část, 

 Část udržitelnosti, 

 Seznam příloh. 

Projektová část má za cíl ustanovit projekt, způsob jeho řízení a definici rozsahu jednotlivých 

dodávek. Přístup k řízení je založen na metodice Prince2. Součástí této kapitoly jsou definice 

základních parametrů, jako jsou: 

 Rozsah a cíl projektu, 

 Pravidla komunikace, definice zodpovědných osob, projektové řízení, 

 Výstupy projektu, 

 Harmonogram projektu, 

 Akceptační řízení, 

 Analýza projektových rizik. 

Analytická část má za cíl ustanovit metodiky změny architektury. Pro naplnění předmětu 

plnění je využit architektonický pracovní rámec TOGAF 9.1, podpořený grafickým modelovacím 

jazykem ArchiMate 2.1, přičemž obecný pracovní rámec je přizpůsoben potřebám MSK, tak 

aby byla umožněna jeho efektivní a dlouhodobá udržitelnost. Analytická část se skládá 

z následujících kapitol: 

 Analýza současného stavu (Maturity model architektury), 

 Detailní popis rozsahu a postupu prací, 

 Přizpůsobené metodické postupy tvorby architektury MSK, navazující na TOGAF 

a ArchiMate, platné pro aktuální projekt tvorby architektur i do budoucna, 

 Formulace základních architektonických principů odvozených ze strategických 

dokumentů kraje, 

 Formulace, prezentace a odsouhlasení sdílené architektonické vize cílového 

stavu, jakožto prvního a hrubého vyjádření hledaných cílových architektur. 

Část seznámení zaměstnanců s architekturou ICT kraje má za cíl popsat způsob 

průběžného seznamování klíčových zaměstnanců kraje s architekturou ICT kraje a s metodikou 

změny architektury ICT kraje. Kapitola stanovuje: 
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 Osnovu seznámení, 

 Organizaci času.  

Aplikační část má za cíl popsat způsob nasazení nástroje „Archi“ na prohlížení a editaci 

architektonických modelů v prostředí MSK v následujícím rozpadu: 

 Popis nástroje na prohlížení a editaci architektonického modelu, 

 Optimální a minimální konfigurace HW a SW na straně MSK, 

 Popis nasazení na MSK, 

 Ukládání architektonických modelů. 

Část udržitelnosti má za cíl popsat způsob zajištění udržitelnosti rozvoje ICT architektury 

kraje po ukončení projektu v následujícím rozpadu: 

 Zajištění udržitelnosti, 

 Návrhy dalšího rozvoje, 

 Definice metodického postupu, který MSK v budoucnosti umožní certifikovat 

kvalitu ICT služeb kraje dle normy ISO 20000. 

Seznam příloh eviduje všechny přílohy, které jsou nedílnou součástí této Implementační 

studie. Na tyto přílohy se odvolávají jednotlivé části definované výše. 

Dokument Implementační studie je určen všem účastníkům projektu. Dokument byl 

vypracován Dodavatelem za vzájemné spolupráce se zástupci MSK.  

Tento dokument, případně některá z jeho příloh, může být v průběhu projektu aktualizován a 

je závazný pro všechny účastníky projektu ze strany MSK i Dodavatele (včetně subdodavatelů). 

V případě rozporu (rozdílného výkladu) ustanovení uzavřené „Smlouvy o vytvoření návrhu 

architektury Informačních a komunikačních technologií kraje“ (dále jen „Smlouva“) mezi MSK 

a Dodavatelem účinné od 1.2 2016 k předmětné veřejné zakázce a tohoto dokumentu platí 

vždy ustanovení Smlouvy. 

1.2 Vymezení základních pojmů 

Pojem Definice 

Architektura ICT kraje V kontextu tohoto projektu je tímto pojmem vnímána 

„Architektura ICT krajské korporace“. 

Architektura ICT krajské 

korporace 

Pojem je odvozen od pojmu dle rámce TOGAF tj. Enterprise 

architektury, s rozdílem, že bylo potřeba zdůraznit specifikum 
„krajské korporace“ (viz pojem Korporace). Architekturou krajské 

korporace se pro účely tohoto projektu rozumí architektura KÚ a 

223 příspěvkových organizací. 

Dodavatel Dodavatelem se rozumí „KPMG Česká republika, s.r.o.“, v rámci 
uzavřené Smlouvy mezi MSK a Dodavatelem účinné od 1. 2. 2016 

je Dodavatel označován jako „Zhotovitel“. Pro účely této 
Implementační studie, včetně jejich příloh, bude užíván pojem 

Dodavatel. 

Fiše Dokument (projektový návrh) obsahující souhrnné informace o 
zamýšleném projektu. 
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Pojem Definice 

ICT Informační a komunikační technologie. 

Komodita ICT Komoditou se myslí produkt (služba, HW, SW…), který je běžně 
dostupný, již na trhu plně standardizovaný a tudíž i plně 

standardizovatelný v korporaci. 

Korporace Krajský úřad a příspěvkové organizace. Moravskoslezský kraj 
zřizuje 223 příspěvkových organizací a zaměstnává v nich cca 20 

000 zaměstnanců. 

ICT služba Služba poskytovaná prostřednictvím ICT a je definovaná v 
katalogu služeb. 

Kraj Krajem se rozumí pojem ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích. 

MSK Moravskoslezský kraj. 

KÚ Krajský úřad. 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 

Projekt „Rozvoj 

Architektury ICT 
Moravskoslezského kraje“ 

Projekt „Rozvoj Architektury ICT Moravskoslezského kraje“ se 

skládá ze 4 částí: 1. „Projekt“ Návrh architektury ICT kraje, 
2. Realizace správy identit korporace, 3.  Realizace centrálního e-

mailu korporace, 4. Realizace zálohování dat korporace (celkový 
předpokládaný investiční rozpočet 24.200.000 Kč s DPH).  

Odvětví Školství, zdravotnictví, sociální, kultura, doprava, životní prostředí. 

Plnění veřejné zakázky Komplexní rozsah plnění díla dle „Smlouvy o vytvoření návrhu 

architektury Informačních a komunikačních technologií kraje“ mezi 
MSK a Dodavatelem ze dne 27. 1. 2016. 

PO Příspěvková organizace (organizace zřizovaná Moravskoslezským 

krajem). 

Projekt Projekt s názvem „Návrh architektury ICT kraje“ realizovaný na 

základě „Smlouvy o vytvoření návrhu architektury informačních a 
komunikačních technologií kraje“ mezi MSK a Dodavatelem. 

V kontextu tohoto dokumentu se jedná o projekt, který je 
realizován jako první část v rámci projektu „Rozvoj Architektury 

ICT Moravskoslezského kraje“. 

ŘT Řešitelský tým. 

Sdílené služby Služby zajištěné krajem nebo státem, přičemž subjekty, které je 
využívají, sdílejí zdroje a případně i náklady nezbytné pro provoz 

služeb. 

Sdílené uložiště Sdíleným úložištěm se pro potřeby tohoto projektu rozumí 
umístění, na adrese URL (https://portal.kr-

moravskoslezsky.cz/cloud/), které je dostupné pro jednotlivé 
řešitelské týmy za účelem snazší výměny dokumentů. 

Stakeholder Jednotlivec, tým nebo organizace, která má zájem na přínosu 

architektury. 

TCK Technologické centrum kraje. 

https://portal.kr-moravskoslezsky.cz/cloud/
https://portal.kr-moravskoslezsky.cz/cloud/
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Pojem Definice 

Typová organizace Konkrétní příspěvková organizace reprezentující odvětví (počty 
organizací v odvětvích) 

- Školství (4) 

- Zdravotnictví (1) 
- Sociální (2) 

- Kultura (2) 
- Doprava (1) 

- Životní prostředí (1) 

Uživatelská skupina Uživatelé využívající služby poskytované v rámci Krajské 
korporace. 

ZKB Zkratka označuje zákon č. 181/2014 Sb., Kybernetická 
bezpečnost, nezkráceně rozepisováno jako „Zákon o kybernetické 

bezpečnosti”. 
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2 Projektová část 

2.1 Rozsah a cíl projektu 

Cílem projektu je zpracování výchozí projektové dokumentace a architektonických modelů pro 

navazující části Projektu „Rozvoj Architektury ICT Moravskoslezského kraje“ i pro další projekty 

v oblasti ICT realizované v souladu se schválenou strategií MSK. Návrh architektury ICT bude 

rozpracován na úrovni korporace, krajského úřadu, odvětví a typové organizace se záměrem 

zefektivnit využívání ICT k podpoře poskytovaných služeb napříč korporací, snížení nákladů 

využíváním sdílení služeb a standardizace. V rámci sjednocení a rozvoje architektury kraje 

změny pravděpodobně ovlivní i komunikační infrastrukturu (např. výsledkem může být 

vybudování jednotné komunikační infrastruktury). 

Rozsah předmětu plnění (projektu) sestává z následujících vzájemně provázaných plnění 

(výstupů): 

 Zpracování implementační studie, 

 Zpracování architektury ICT, 

 Zpracování návrhu na aktualizaci standardizace komodit ICT, 

 Zpracování návrhu na aktualizaci bezpečnostní dokumentace ICT, 

 Seznámení zaměstnanců s architekturou ICT, 

 Dodávka nástroje na prohlížení a editaci architektonického modelu, 

 Detailní analýza vybraných ICT služeb a Studie proveditelnosti, 

 Specifikace požadavků na vybudování vysokorychlostní datové sítě. 

Detailní popis výstupů je popsán v kapitole č. 2.3. 

Předmětem projektu zejména není: 

 Vytvoření detailních (schopnostních) architektur pro dotčené organizace a 
technologická řešení MSK, vyjma vybraných ICT služeb popsaných v kapitole č. 3.2 
„Detailní popis postupu prací", 

 Získání certifikátů L1 TOGAF 9.1 a ArchiMate 2.1 pro školené pracovníky, 

 Vytvoření aktualizovaných verzí připomínkovaných dokumentů – k dokumentům budou 
dodány návrhy na případné změny, 

 Mapování procesů (aplikace, byznys, ICT) a vytváření procesních map, vyjma 
procesního modelování vybraných ICT služeb popsaných v kapitole č. 3.2 „Detailní 
popis postupu prací", 

 Vytvoření a správa krajského architektonického repository nad rámec uvedený 
v kapitole 5 „Aplikační část“, 

 Tvorba a připomínkování směrnic týkajících se rámce řízení architektury v MSK, 

 Implementace postupů a rolí dle přizpůsobené metodiky TOGAF do organizační 
struktury jednotlivých organizací MSK a KÚ. 
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Jako typové organizace reprezentující jednotlivá odvětví byly zvoleny následující příspěvkové 

organizace: 

 Školství: 

o Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, 

příspěvková organizace 

o Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a 

informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 

o Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Ostrava, příspěvková organizace 

o Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, příspěvková organizace 

 Zdravotnictví: 

o Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace  

 Kultura 

o Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace  

o Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace  

 Sociální 

o Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 

o Domov Duha, Nový Jičín, příspěvková organizace 

 Doprava 

o Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

 Životní prostředí 

o Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace 

2.1.1 Návaznosti na jiné projekty 

Byly identifikovány minimálně následující projekty realizované nebo plánované v rámci MSK, 

které budou ovlivněny výstupy tohoto projektu, resp. budou výstupy projektu využívat v 

průběhu jejich realizace: 

 Projekt „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ – projekt „Návrh 

architektury ICT kraje“ je realizován jako první část v rámci projektu „Rozvoj 

architektury ICT Moravskoslezského kraje“, spolufinancovaného z prostředků 

Evropské unie, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního 

programu, prioritní osy 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, 

specifického cíle: 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT, 

 Projekt „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické 

bezpečnosti“, 

 Projekt „Vysokorychlostní datová sít Moravskoslezského kraje“, 

 Projekt „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“, 
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 Projekt „Jednotný školský informační systém“, 

 Projekt „Rozvoj služeb e-Governmentu Moravskoslezského kraje II 

(Elektronický úřad)“, 

 Projekt „Rozvoj technologického centra Moravskoslezského kraje“, 

 Projekt „Modernizace HW a SW koncových stanic“. 

2.2 Pravidla komunikace, definice zodpovědných osob, projektové řízení 

2.2.1 Zúčastněné strany projektu 

Následující tabulka popisuje zúčastněné strany a jejich vztah k projektu. 

Zúčastněná strana Vztah k projektu 

Moravskoslezský kraj Zadavatel projektu 

KPMG Česká republika, s.r.o. Dodavatel projektu 

Vítkovice IT Solutions a.s. Subdodavatel dodavatele projektu 

2.2.2 Řízení projektu 

Projekt na straně dodavatele je řízen podle principů projektové metodiky PRINCE2. 

Projektová organizační struktura je vytvořena tak, aby reflektovala rozsah projektu stejně jako 

způsob řízení (jednotlivé řídící úrovně) a hierarchii reportování.  

Základní úrovně řízení projektu jsou následující: 

 Řídící výbor, 

 Užší projektový tým, 

 Širší projektový tým. 
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Obrázek 1 – Organizační struktura projektu 

V rámci každého orgánu či týmu jsou vydefinovány role, které jsou následně přiděleny 

konkrétním osobám. Těmto rolím jsou vydefinovány příslušné pravomoci a zodpovědnost. 

V rámci širšího projektového týmu jsou vydefinovány dílčí řešitelské týmy, které jsou 

ustanoveny podle věcných dílčích výstupů projektu. Každý řešitelský tým má svého věcného 

garanta za KÚ, stejně tak věcného garanta za Dodavatele. Tito garanti jsou zároveň členy 

užšího projektového týmu. 

Řešitelské týmy (ŘT) jsou ustanoveny následovně: 

 ŘT Implementační studie, 

 ŘT Architektura ICT kraje, 

 ŘT Standardizace komodit ICT korporace, 

 ŘT Bezpečnostní dokumentace ICT KÚ, 

 ŘT Seznámení zaměstnanců s architekturou ICT kraje, 

 ŘT Dodávka nástroje pro architektonické modely, 

 ŘT Správa identit korporace, 

 ŘT Centrální e-mail korporace, 

 ŘT Zálohování dat korporace, 

 ŘT Bezpečnostní opatření podle ZKB, 

 ŘT Studie proveditelnosti 1: Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje, 

 ŘT Studie proveditelnosti 2: Realizace bezpečnostních opatření podle ZKB), 
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 ŘT Datová síť MSK. 

Do řešitelských týmů jsou dále začleněni další členové, ať ze strany Dodavatele, MSK či 

typových organizací zahrnutých do projektu. Obsazení rolí projektových týmů včetně kontaktů 

je uvedeno v samostatném dokumentu „matice_roli.xlsx“, který je uložen na projektovém 

sdíleném úložišti ve složce „0. Řízení zakázky/Kontakty a účty“. 

Specifickou roli při realizaci projektu mají zástupci Ministerstva vnitra ČR (z odboru Hlavního 

architekta eGovernmentu), kteří poskytují konzultace v oblasti centrální metodiky Národní 

architektury ICT ve veřejné správě ČR. 

2.2.3 Role a odpovědnosti 

Následující tabulka definuje odpovědnosti jednotlivých orgánů projektu, případně projektových 

rolí. 

Úroveň řízení projektu Odpovědnost 

Řídící výbor (tj. ŘV) 
 Je nejvyšší orgán řízení projektu. 

 Strategicky řídí směřování projektu a řeší problémy eskalované 

užším projektovým týmem. 

Užší projektový tým 
 Má celkovou zodpovědnost za projekt. 

 Rozhoduje o všech zásadních změnách projektu (rozsah, termíny, 

rozpočet, personální obsazení). 

 Informuje ŘV o průběhu a výstupech projektu. 

 Zajišťuje potřebné zdroje včetně lidí, času a finančních prostředků. 

 Kontroluje dodržování harmonogramu, rozsahu a kvality projektu. 

 Je zodpovědný za řízení a koordinaci činností řešitelských týmů. 

 Reviduje a akceptuje výstupy projektu (za akceptaci dílčích výstupů 

je odpovědný Věcný garant KÚ v dané věcné oblasti, který rovněž 

definuje věcné a formální požadavky na projektové výstupy 

v souladu se Smlouvou). 

 Provádí rozhodnutí přesahující kompetence řešitelských týmů. 

 Řeší vzniklé překážky, které by mohly zabraňovat plnění projektu. 

 Projektový manažer Dodavatele předkládá Řídícímu výboru podklady 

pro jednání Řídícího výboru. 

Širší projektový tým 
 Řešitelské týmy v rámci širšího projektového týmu nesou 

zodpovědnost za zpracování projektových výstupů. 

 Věcný garant Dodavatele je zodpovědný za řízení a koordinaci 

činnosti řešitelského týmu Dodavatele. 

 Věcný garant Dodavatele řídí přípravu dílčích výstupů v rámci 

daného řešitelského týmu a spolupracuje s Věcným garantem KÚ při 

plánování a řízení daného řešitelského týmu.  

 Věcný garant KÚ je zodpovědný za řízení a koordinaci činnosti 

řešitelského týmu MSK. 

 Věcný garant KÚ komunikuje se zástupci typových organizací 

v rámci daného řešitelského týmu a vyžaduje si od nich potřebnou 
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součinnost při poskytování dostupné dokumentace, účasti na 

interview a workshopech a připomínkování vypracovaných materiálů 
v rámci průběžných validací. 

 Garant za podporu korporátního řízení zajišťuje komunikaci se 

zástupci všech příspěvkových organizací a poskytuje součinnost 

věcným garantům KÚ při komunikaci se zástupci typových 
organizací.  

 Poskytuje nezbytnou součinnost při plnění projektových činností. 

2.2.4 Složení projektových orgánů 

Následující tabulka definuje obsazenost jednotlivých rolí v Řídícím výboru na straně MSK. 

Role Obsazení role 

Ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza 

Tajemnice hejtmana kraje Karin Veselá 

Vedoucí odboru informatiky Tomáš Vašica 

Projektový manažer Pavel Kadlec 

Následující tabulka definuje obsazenost jednotlivých rolí v Řídícím výboru na straně 

Dodavatele projektu. 

Role Obsazení role 

Sponzor projektu Jan Krob 

Projektový manažer Jan Voříšek 

 

Následující tabulka definuje obsazenost jednotlivých rolí v Užším projektovém týmu na 

straně MSK. 

Role Obsazení role 

Projektový manažer Pavel Kadlec 

Garant za věcnou správnost, shodu se strategií (odborný garant 
projektu) 

Tomáš Vašica 

Garant za metodiku Architektury ICT / Administrátor sdíleného 
úložiště 

Alois Slovák 

Garant za bezpečnost (kyberbezpečnost) Pavel Žák 

Garant za kvalitu Martin Vlček 

Garant za podporu korporátního řízení Gabriela Vysocká 

Garant za aplikace Jiří Hošek 
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Garant za technologie a infrastrukturu Marek Knapp 

Následující tabulka definuje obsazenost jednotlivých rolí v Užším projektovém týmu na 

straně Dodavatele projektu. 

Role Obsazení role 

Projektový manažer Jan Voříšek 

Hlavní architekt / Lektor / Garant za Implementační studii / 
Garant za Architekturu ICT kraje / Garant za Aktualizaci 

standardizace komodit ICT / Garant za Seznámení zaměstnanců 
/ Garant za Dodávku nástroje / Administrátor sdíleného úložiště 

Tomáš Martinka  

Garant za Aktualizaci bezpečnostní dokumentace ICT Jan Douša 

Garant za Správu identit Jiří Schafer 

Garant za Centrální e-mail / Garant za Studii proveditelnosti 1: 

Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje 

Tomáš Kejha 

Garant za Zálohování Martin Hort 

Garant za Kyberbezpečnost / Garant za Studii proveditelnosti 2: 
Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické 

bezpečnosti) 

Ondřej Hamouz 

Garant za Požadavky na vybudování datové sítě MSK Josef Kratoš 

 

Obsazení rolí dílčích řešitelských týmů v rámci širšího projektového týmu je uvedeno 

v samostatném dokumentu „matice_roli.xlsx“, který je uložen na projektovém sdíleném úložišti 

ve složce „0. Řízení zakázky/Kontakty a účty“. 

2.2.5 Pravidla komunikace 

Následující tabulka definuje komunikační prostředí, které zajistí efektivní způsob komunikace 

mezi jednotlivými projektovými útvary, průběžný reporting výsledků a kvalitní distribuci 

relevantních informací příslušným pracovníkům MSK. Komunikační plán je navržen s ohledem 

na optimalizaci časových nároků na straně MSK a současně zajišťuje efektivní realizaci celého 

předmětu plnění. 
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Projektový 

orgán 

Cíl jednání Frekvence 

jednání 

Vstupy Výstupy 

Řídící 
výbor 

- Informovat 
Řídící výbor o 

průběhu a 

výstupech 
projektu 

- Po zahájení 
projektu 

- Po odsouhlasení 

Implementační 
studie 

- Před zahájením 
připomínkovacího 

řízení 
- Po akceptaci 

projektových 

výstupů  
- Případně podle 

potřeby 

- Presentace pro ŘV 
(Manažerské shrnutí 

o průběhu projektu a 

stavu projektových 
výstupů) 

- Zápis z jednání 
ŘV 

 

Užší 
projektový 

tým 

- Operativní 
řízení projektu 

- Kontrola 
dodržování 

harmonogramu 

a rozsahu 
projektu 

- Akceptace 
dílčích výstupů 

- Kontrolní dny 
probíhají standardně 

jednou za 14 dní, 
pokud není 

stanoveno jinak  

- Status reporty za 
každý řešitelský 

tým 
- Projektový plán 

- Registr rizik a 

problémů 
 

- Zápis z jednání 
(kontrolního dne) 

 

Řešitelské 

týmy 

- Operativní 

řízení 

projektových 
činností 

- Kontrolní dny 

(pracovní jednání) 

probíhají dle potřeby 

 - Zápis z jednání 

(kontrolního dne) 

Kontrolní dny jsou definovány jako formální jednání mezi MSK a Dodavatelem, přičemž se 

jedná o kontrolní dny užšího projektového týmu, které se účastní vždy minimálně dva zástupci 

ze strany Dodavatele. 

Kromě kontrolních dnů mohou být uspořádány konzultace širšího projektového týmu 

k dílčím výstupům a pracovní konzultace mezi členy řešitelských týmů. Z těchto pracovních 

konzultací nemusí být vyhotoven zápis o jejich průběhu a závěrech. O plánování a závěrech 

konzultací musí být vždy informování e-mailem následující osoby: p. Vašica, p. Slovák, p. 

Kejha, p. Voříšek a p. Martinka. 

Z každého kontrolního dne bude vyhotoven zápis o průběhu a závěrech jednání či kontrolního 

dne, který bude v případě odsouhlasení podepsán zástupci MSK i Dodavatele. Zápis 

z kontrolního dne užšího projektového týmu bude podepsán bezprostředně po jednání. Zápisy 

budou současně odeslány na e-mail MSK, nebo bude MSK předán jinou obdobnou formou 

(např. uložením na sdíleném úložišti). 

Zápis z jednání bude v následující struktuře: 

 Název projektu; 

 Pořadové číslo zápisu; 

 Datum, čas a místo jednání; 

 Seznam přítomných či omluvených účastníků; 
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 Program jednání; 

 Popis sjednaných úkolů a závěrů jednání či kontrolního dne;  

 Popis splnění úkolů ujednaných na předchozím jednání či předchozím 

kontrolním dni. 

Za přípravu zápisu z jednání je odpovědný zástupce Dodavatele. 

Pro potřeby komunikace a sdílení projektové dokumentace v průběhu realizace projektu je 

vytvořeno sdílené úložiště, dostupné na URL (https://portal.kr-moravskoslezsky.cz/cloud/). 

Každý řešitelský tým má k dispozici přidělenou složku podle názvu daného výstupu. Jednotliví 

členové řešitelských týmů standardně disponují pouze právem „Čtení“ a „Zápisu“. Právem 

„Změny“ a „Mazání“ disponuje pouze role administrátora sdíleného úložiště. Komunikace může 

probíhat alternativně také s využitím e-mailů či po telefonu. 

Využití sdíleného úložiště je řízeno následujícími pravidly: 

 Veškeré informace zpracovávané v rámci projektu jsou důvěrné, 

 Úložiště je přístupné jen pro registrované uživatele, 

 Přístup je umožněn po provedení úspěšné autentizace s využitím přihlašovacích 

údajů (uživatelské jméno a heslo), 

 Úložiště umožňuje kategorizaci dokumentů a jednoduché odkazování formou 

URL na detail dokumentu. 

2.2.6 Eskalační mechanismus 

V rámci eskalační procedury vždy platí, že nelze-li nalézt řešení identifikovaného problému na 

stejné projektové úrovni dotčených stran (viz. Organizační struktura projektu), je problém co 

nejdříve od svého vzniku postoupen k řešení o jednu projektovou úroveň výše. 

Nejvyšší autoritou pro řešení případných problémů vzniklých v souvislosti s projektem, které 

se zároveň nepodařilo vyřešit na úrovních projektové organizační struktury, jsou statutární 

orgány MSK a Dodavatele. 

Konkrétní definice eskalačního řetězce pro jednotlivé role jsou stanoveny následovně: 

 Člen řešitelského týmu → Vedoucí/Koordinátor řešitelského týmu → Užší 

projektový tým → Řídící výbor. 

2.3 Výstupy projektu 

Výstupy projektu jsou tvořeny Dodavatelem, konzultovány s MSK a předávány a akceptovány 

na základě dohodnutých pravidel uvedených v kapitole Akceptační řízení tohoto dokumentu. 

Přístup ke zpracování jednotlivých výstupů je uveden v kapitole č. 3. 

Hlavními výstupy projektu jsou následující: 

https://portal.kr-moravskoslezsky.cz/cloud/
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Výstup Náplň a struktura výstupu 

1. Implementační studie 
1. Úvod 

2. Projektová část 

3. Analytická část 

4. Část seznámení zaměstnanců s architekturou ICT kraje 

5. Aplikační část 

6. Část udržitelnosti 

2. Architektura ICT kraje 

2.1 Model stávajícího stavu 

architektury ICT kraje (As-Is) 
1. Strategická architektura krajské korporace (As-Is) 

2. Segmentová architektura odvětví (As-Is) 

 Odvětvové modely: Školství, Zdravotnictví, Sociální, 

Kultura, Doprava, Životní prostředí 

3. Strategická architektura individuální organizace (As-Is) 

 Model strategické architektury KÚ 

 Modely strategických architektur pro 11 vybraných 

typových organizací 

4. Schopnostní architektura aplikační komponenty (As-Is) 

 Modely schopnostních architektur pro 4 vybrané ICT 

služby s detailní analýzou 
 

Metamodely architektur (tj. využití artefaktů při modelování 
architektur dle domén) a výčet vytvářených diagramů/hledisek je 

uveden v kapitole č. 3.2 „Detailní popis postupu prací". 

Modely budou popsány ve formátech přehledových diagramů, 
manažerského souhrnu a prezentace pro vedení KÚ. 

Modely budou prezentované způsobem umožňující vzdálený 
přístup přes http (html, pdf) – MSK je následně umístí na webové 

stránky MSK. 

2.2 Model cílového stavu 
architektury ICT kraje v roce 

2020 (To-Be) 

1. Strategická architektura krajské korporace (To-Be) 

2. Segmentová architektura odvětví (To-Be) 

 Odvětvové modely: Školství, Zdravotnictví, Sociální, 

Kultura, Doprava, Životní prostředí 

3. Strategická architektura individuální organizace (To-Be) 

 Model strategické architektury KÚ 

 Modely strategických architektur pro 11 vybraných 

typových organizací 

4. Schopnostní architektura aplikační komponenty (To-Be) 

 Modely schopnostních architektur pro 4 vybrané ICT 

služby s detailní analýzou 

 
Metamodely architektur (tj. využití artefaktů při modelování 

architektur dle domén) a výčet vytvářených diagramů/hledisek je 

uveden v kapitole č. 3.2 „Detailní popis postupu prací". 
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Výstup Náplň a struktura výstupu 

Modely budou popsány ve formátech přehledových diagramů, 
manažerského souhrnu a prezentace pro vedení KÚ. Modely 

budou prezentované způsobem umožňující vzdálený přístup přes 

http (html, pdf) – MSK je následně umístí na webové stránky 
MSK. 

2.3 Identifikace potřebných 

změn architektury ICT kraje 
pro dosažení cílového stavu 

kraje v roce 2020 (GAP) 

1. Model s grafickým znázorněním rozdílu mezi As-Is a To-Be 

stavem pro strategickou architekturu krajské korporace (pro 
následující domény: organizační, aplikační, technologická a 

infrastrukturní architektura) 

2.4 Návrh na aktualizaci 
akčního plánu Krajského úřadu 

1. Manažerské shrnutí 

2. Úvod 

2.1. Přístup ke zpracování 

2.2. Definice zadání a očekávaných výstupů 

3. Vyhodnocení současného stavu akčního plánu Krajského 

úřadu 

4. Stanovení návrhu na aktualizaci dokumentu 

4.1. Stanovení návrhů a doporučení na změnu akčního 
plánu Krajského úřadu 

5. Závěr 

 

2.5 Návrh na aktualizaci 

procesní mapy Krajského 

úřadu 

1. Manažerské shrnutí 

2. Úvod 

2.1. Přístup ke zpracování 

2.2. Definice zadání a očekávaných výstupů 

3. Vyhodnocení současného stavu procesní mapy Krajského 
úřadu 

4. Stanovení návrhu na aktualizaci dokumentu 

4.1. Stanovení návrhů a doporučení na změnu procesní 
mapy Krajského úřadu 

5. Závěr 
 

2.6 Návrh na aktualizaci 

katalogu služeb Krajského 
úřadu 

1. Manažerské shrnutí 

2. Úvod 

2.1. Přístup ke zpracování 

2.2. Definice zadání a očekávaných výstupů 

3. Vyhodnocení současného stavu katalogu služeb Krajského 
úřadu 

4. Stanovení návrhu na aktualizaci dokumentu 

4.1. Stanovení návrhů a doporučení na změnu katalogu 

služeb Krajského úřadu 

5. Závěr 
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Výstup Náplň a struktura výstupu 

3. Návrh na aktualizaci 
standardizace komodit ICT 

korporace 

1. Manažerské shrnutí 

2. Úvod 

2.1. Přístup ke zpracování 

2.2. Definice zadání a očekávaných výstupů 

3. Vyhodnocení současného stavu standardizace komodit ICT 

korporace 

4. Stanovení návrhu na aktualizaci dokumentu 

4.1. Stanovení návrhů a doporučení na změnu 
standardizace komodit ICT korporace 

5. Závěr 

 

4. Návrh na aktualizaci 
bezpečnostní dokumentace 

ICT Krajského úřadu 

1. Manažerské shrnutí 

2. Úvod 

2.1. Přístup ke zpracování 

2.2. Definice zadání a očekávaných výstupů 

3. Analýza a vyhodnocení současného stavu bezpečnostní 
dokumentace ICT 

3.1. Analýza dodaných dokumentů bezpečnostní 

dokumentace ICT 

3.2. Vyhodnocení souladu dodaných dokumentů v 

návaznosti na zákon o kybernetické bezpečnosti a 
Architekturu ICT MSK 

4. Stanovení návrhu na aktualizaci dokumentů 

4.1. Stanovení návrhů a doporučení na změnu 

5. Závěr 

5. Seznámení zaměstnanců s 

architekturou ICT kraje 

Vyškolení minimálně celkově 10 zaměstnanců v rozsahu 5 dní (8 

hodin denně) v následujících tématech: 
- Úvodní seznámení (3 dny), 

- Závěrečné seznámení (2 dny). 
 

Rozsah a obsah jednotlivých školení je uveden v kapitole 4 „Část 

seznámení zaměstnanců s architekturou ICT kraje“. 
6. Dodávka nástroje na 
prohlížení a editaci 

architektonického modelu 

Dodání open-source nástroje Archi na min. 10 koncových 
zařízení. 

 

Popis dílčích činností je uveden v kapitole 5 „Aplikační část“. 
7. Detailní analýza vybraných ICT služeb/Studie proveditelnosti 

7.1 Správa identit korporace 
1. Manažerské shrnutí 

2. Úvod 

2.1. Přístup ke zpracování 

3. Analýza současného stavu – správy identit (IDM) 

3.1. Analýza současného stavu IDM na MSK 
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Výstup Náplň a struktura výstupu 

3.1.1. Identifikace procesů stávajícího IDM 

3.1.2. Komunikace IDM se spolupracujícími 

subsystémy 

3.1.3. Systémy a komponenty IDM 

3.1.4. Role a zodpovědnosti v procesech správy a 

využití IDM 

3.1.5. Potenciální možnosti rozšíření a integrace IDM 

(API, WebServices) 

3.1.6. Vyhodnocení současného provozu 

3.1.7. IDM z pohledu bezpečnosti 

3.2. Analýza současného stavu IDM vybraných 
příspěvkových organizací 

3.2.1. Popis stávajících procesů správy identit 

3.2.2. Subsystémy integrované se správou identit  

3.2.3. Požadavky na integraci s IDM 

3.2.4. Požadavky na integraci se systémy ostatních 
organizací MSK 

3.2.5. Role a zodpovědnosti v procesu správy identit 

4. Definice požadavků na službu 

4.1. Definice požadavků 

4.1.1. Definice požadavků z MSK 

4.1.2. Identifikace požadavků podřízených organizací 

4.2. Stanovení priorit 

5. Návrh cílového stavu a variant řešení 

5.1. Návrh cílového stavu 

5.2. Metoda vyhodnocení variant řešení 

5.3. Návrh variant řešení 

5.3.1. Popis řešení 

5.3.2. Licencování 

5.3.3. Pořizovací a provozní náklady 

5.3.4. Analýza 

5.4. Vyhodnocení variant řešení 

6. Specifikace cílové varianty řešení 

6.1. Definice služby 

6.2. Návrh technického řešení 

6.3. Odhad pořizovacích a provozních nákladů 

6.3.1. Návrh pořízení a licencování 

6.3.2. Cenový průzkum dostupných řešení 

6.3.3. SWOT analýza 
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Výstup Náplň a struktura výstupu 

6.3.4. PESTLE analýza 

6.4. Návrh rámcového harmonogramu nasazení řešení 

7. Závěry studie 

7.2 Centrální e-mail korporace 
1. Manažerské shrnutí 

2. Úvod 

2.1. Přístup ke zpracování 

3. Analýza současného stavu – emailové systémy 

3.1. Analýza současného stavu MSK 

3.1.1. Současný stav provozování poštovních služeb 

3.1.2. Infrastruktura 

3.1.3. Poskytované služby 

3.1.4. Zajištění dostupnosti služby 

3.1.5. Role a odpovědnosti 

3.1.6. Ostatní vlivy 

3.1.7. Vyhodnocení 

3.2. Analýza současného stavu vybraných příspěvkových 
organizací 

3.2.1. Současný stav provozování poštovních služeb 

3.2.2. Infrastruktura 

3.2.3. Poskytované služby 

3.2.4. Zajištění dostupnosti služby 

3.2.5. Role a zodpovědnost 

3.2.6. Ostatní vlivy 

3.2.7. Požadavky podřízených organizací 

3.2.8. Vyhodnocení 

4. Definice požadavků na službu 

4.1. Definice požadavků 

4.1.1. Požadavky ze strany MSK 

4.1.2. Požadavky podřízených organizací 

4.2. Stanovení priorit 

5. Návrh cílového stavu a variant řešení 

5.1. Návrh cílového stavu 

5.2. Metoda vyhodnocení variant řešení 

5.3. Návrh variant řešení 

5.3.1. Centrální email poskytovaný MSK 

5.3.2. Centrální email na bázi cloudových služeb 

5.3.3. Poskytování sjednocených služeb 
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Výstup Náplň a struktura výstupu 

5.4. Vyhodnocení variant řešení 

6. Specifikace cílové varianty řešení 

6.1. Definice služby 

6.2. Návrh technického řešení 

6.2.1. Architektura služby 

6.2.2. Definice rolí a odpovědnosti  

6.2.3. Jmenná konvence 

6.2.4. Zajištění bezpečnosti 

6.2.5. Definice poskytovaných služeb 

6.2.6. Zajištění dostupnosti služby 

6.3. Odhad pořizovacích a provozních nákladů 

6.3.1. Návrh pořízení a licencování 

6.3.2. Cenový průzkum dostupných řešení 

6.3.3. Dopady provozu služby 

6.3.4. SWOT analýza 

6.4. Návrh rámcového harmonogramu nasazení řešení 

7. Závěry studie 

7.3 Zálohovaní dat korporace 
1. Manažerské shrnutí 

2. Úvod 

2.1. Přístup ke zpracování 

3. Analýza současného stavu – zálohovací infrastruktury 

3.1. Analýza současného stavu MSK 

3.1.1. Struktura záloh 

3.1.2. Zálohovací infrastruktura 

3.1.3. Zálohovací plán 

3.1.4. Plán obnovy 

3.1.5. Role a zodpovědnost 

3.1.6. Ostatní vlivy 

3.1.7. Vyhodnocení 

3.2. Analýza současného stavu vybraných příspěvkových 

organizací 

3.2.1. Struktura záloh 

3.2.2. Zálohovací infrastruktura 

3.2.3. Zálohovací plán 

3.2.4. Plán obnovy 

3.2.5. Role a zodpovědnost 

3.2.6. Ostatní vlivy 
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Výstup Náplň a struktura výstupu 

3.2.7. Vyhodnocení 

4. Definice požadavků na službu 

4.1. Definice požadavků 

4.1.1. Požadavky MSK 

4.1.2. Požadavky podřízených organizací 

4.2. Stanovení priorit 

5. Návrh cílového stavu a variant řešení 

5.1. Návrh cílového stavu 

5.2. Metoda vyhodnocení variant řešení 

5.3. Návrh variant řešení 

5.3.1. Centrální záloha 

5.3.2. Lokální záloha 

5.4. Vyhodnocení variant řešení 

6. Specifikace cílové varianty řešení 

6.1. Definice služby 

6.2. Návrh technického řešení 

6.2.1. Definice metodiky zálohování  

6.2.2. Definice rolí a odpovědnosti  

6.2.3. Návrh zálohovacího plánu  

6.2.4. Návrh infrastruktury pro zálohování  

6.2.5. Návrh návaznosti zálohování na disaster 

recovery  

6.2.6. Návrh metodiky kontroly záloh a obnovy dat 

6.3. Odhad pořizovacích a provozních nákladů 

6.3.1. Návrh pořízení a licencování 

6.3.2. Cenový průzkum dostupných řešení 

6.3.3. SWOT analýza 

6.4. Návrh rámcového harmonogramu nasazení řešení 

7. Závěry studie 

7.4 Bezpečnostní opatření 

podle zákona o kybernetické 
bezpečnosti 

1. Manažerské shrnutí 

2. Úvod 

2.1. Přístup ke zpracování 

3. Analýza současného stavu na MSK 

3.1. Nástroj SIEM 

3.2. Systém pro pravidelný audit logů 

3.3. Systém Řízení přístupu ke komunikační infrastruktuře 

3.4. Systém pro řízení oprávnění a přístupů k dokumentům 
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Výstup Náplň a struktura výstupu 

3.5. Systém pro trvalou ochranu aplikací a informací 
dostupných z vnější sítě před neoprávněnou činností, 

popřením provedených činností, kompromitací nebo 

neautorizovanou změnou 

4. Definice požadavků na službu v dílčích oblastech uvedených 

v kapitolách 3.1 až 3.5 

4.1. Definice požadavků 

4.2. Stanovení priorit 

5. Návrh cílového stavu a variant řešení v dílčích oblastech 

uvedených v kapitolách 3.1 až 3.5 

5.1. Návrh cílového stavu 

5.2. Metoda vyhodnocení variant řešení 

5.3. Návrh variant řešení 

5.4. Vyhodnocení variant řešení 

6. Specifikace cílové varianty řešení v dílčích oblastech 

uvedených v kapitolách 3.1 až 3.5 

6.1. Definice služby 

6.2. Návrh technického řešení 

6.3. Odhad pořizovacích a provozních nákladů 

6.4. Návrh rámcového harmonogramu nasazení řešení 

7. Závěry studie 

7.4.6 Studie proveditelnosti č. 

1 
1. Obsah 

2. Úvodní informace 

3. Základní informace o žadateli 

4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem IROP 

5. Podrobný popis projektu 

6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů 

8. Technické a technologické řešení projektu 

9. Vliv projektu na životní prostředí 

10. Dlouhodobý a oběžný majetek, pojištění 

11. Výstupy projektu 

12. Připravenost projektu k realizaci 

13. Finanční toky 

14. Vyhodnocení plánu cash-flow 

15. Finanční plán pro variantní řešení projektu 

16. Základní rozpočet projektu 

17. Plán provozní fáze 

18. Analýza a řízení rizik 
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Výstup Náplň a struktura výstupu 

19. Vliv projektu na horizontální kritéria 

20. Závěrečné Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

21. CBA 

7.4.7 Studie proveditelnosti č. 
2 

1. Obsah 

2. Úvodní informace 

3. Základní informace o žadateli 

4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 

5. Podrobný popis projektu 

6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů 

8. Řešení projektu 

9. Výčet KII/VIS zabezpečovaných v rámci projektu 

10. Plnění technických opatření 

11. Vliv projektu na životní prostředí vliv a vliv projektu na 
rovné příležitosti 

12. Dlouhodobý a oběžný majetek, pojištění 

13. Výstupy projektu 

14. Připravenost projektu k realizaci 

15. Finanční analýza 

16. Plán údržby 

17. Analýza a řízení rizik 

18. Vliv projektu na horizontální kritéria 

19. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

20. Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu 

21. Podklady pro výpočet ukazatelů CBA 

22. Stavební řízení 

23. Upozornění a doporučení 

 

Osnova odpovídá osnově uvedené v dokumentu: Specifická 
pravidla pro žadatele a příjemce, Příloha č. 2 – „Osnova studie 

proveditelnosti“, k průběžné výzvě č. 10 "Kybernetická 
bezpečnost" IROP - Prioritní osa 3 Dobrá správa území a 

zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl: 3.2: Zvyšování 
efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 

rozvoje využití a kvality systémů ICT, dostupné na 

http://www.dotaceeu.cz.  
Dodavatel dodrží aktuální podmínky příslušné výzvy. 

8. Specifikace požadavků na 

vybudování vysokorychlostní 
datové sítě MSK 

1. Manažerské shrnutí 

2. Úvod 

2.1. Přístup ke zpracování 
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Výstup Náplň a struktura výstupu 

3. Analýza současného stavu – síťové infrastruktury na 
Krajském úřadu 

3.1. Současný stav síťové infrastruktury Krajského úřadu 

3.2. Role a zodpovědnost 

3.3. Ostatní vlivy 

3.4. Vyhodnocení 

4. Definice požadavků na vysokorychlostní síť 

4.1. Definice požadavků ze strany Krajského úřadu včetně 
požadavků na propustnost datové sítě 

4.2. Cílový stav 

5. Návrh variant řešení na vybudování vysokorychlostní sítě 

5.1. Popis relevantních technologií 

5.2. Návrh základní topologie    

5.2.1. Definování přístupových komunikačních bodů 

infrastruktury 

5.3. Návrh technologie varianty "vlastnictví páteřní 
infrastruktury"  

5.3.1. Stručný popis infrastruktury 

5.3.2. Stručný popis technologie  

5.3.3. Návrh připojení jednotlivých subjektů - „poslední 
míle“   

5.3.4. Návrh Dohledu a správy celé síťové 

infrastruktury 

5.4. Návrh technologie varianty „pronájem páteřní 

infrastruktury“ 

5.4.1. Stručný popis infrastruktury 

5.4.2. Stručný popis technologie  

5.4.3. Návrh připojení jednotlivých subjektů "poslední 
míle"   

5.5. Návrh SLA pro páteřní síťovou infrastrukturu 

6. Požadavky na strukturu návazně zpracovávané přípravné 

dokumentace  

6.1. Technický návrh a popis nového řešení komunikační 

infrastruktury v Moravskoslezském kraji  

6.2. Analýza nákladů a přínosů (CBA) 

6.3. Popis požadavků na bezpečnost informačního systému, 

implementaci, školení, technickou podporu, potřebné 

energetické a materiálové toky, záruky, servis, 

pravidelnou údržbu, nákladovost oprav, životnost 

jednotlivých komponentů 

7. Návrh kvalifikačních a hodnotících kritérií pro zhotovitele 
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Výstup Náplň a struktura výstupu 

7.1. Návrh kvalifikačních kritérií (předpokladů) 

7.2. Návrh hodnotících kritérií včetně způsobu jejich 

hodnocení  

8. Závěr  

 

2.4 Harmonogram projektu 

Následující tabulka znázorňuje přehled klíčových projektových milníků a termínů odevzdání 

projektových výstupů v souladu s čl. V., ods. 2 smlouvy. 

Dílčí plnění / milníky Termín 

Nabytí účinnosti smlouvy 1. 2. 2016 

Implementační studie – odevzdání k připomínkování 29. 2. 2016 

Seznámení zaměstnanců s architekturou – úvodní 29. 2. 2016 

Implementační studie – odevzdání finální podoby 14. 3. 2016 

Odevzdání dílčích analýz 2. 5. 2016 

Koncept Studie proveditelnosti č. 1 (Rozvoj architektury) – odevzdání 

k připomínkování 

16. 5. 2016 

Koncept Studie proveditelnosti č. 2 (Bezpečnostní opatření) – odevzdání 
k připomínkování 

16. 5. 2016 

Dodávka nástroje na prohlížení a editaci modelu architektury 1. 6. 2016 

Seznámení zaměstnanců s architekturou – závěrečné  1. 6. 2016 

Odevzdání základních výstupů k připomínkování 1. 6. 2016 

Studie proveditelnosti č. 1 (Rozvoj architektury) – odevzdání finální podoby 1. 7. 2016 

Studie proveditelnosti č. 2 (Bezpečnostní opatření) – odevzdání finální podoby 1. 7. 2016 

Architektura ICT kraje – odevzdání finální podoby 1. 7. 2016 

Návrh na aktualizaci standardizace komodit – odevzdání finální podoby 1. 7. 2016 

Detailní analýza vybraných ICT služeb – odevzdání finální podoby 1. 7. 2016 

Specifikace požadavků na vybudování VDS MSK – odevzdání finální podoby 1. 7. 2016 

Návrh na aktualizaci bezpečnosti – odevzdání finální podoby 1. 7. 2016 

Bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti – odevzdání 
finální podoby 

1. 7. 2016 

Detailní harmonogram ve formátu „mpp“ s uvedením vazeb mezi jednotlivými projektovými 

aktivitami je zpracován v samostatném souboru „Projektovy plan_VRRRRMMDD.mpp“, který 

je uložen na projektovém sdíleném úložišti ve složce „0. Řízení zakázky/Smlouva a 

harmonogram“. Pro účely prezentování/snazšího nahlížení jednotlivých pracovníků bude ve 

stejném umístění ukládán i export ve formátu „xls“. 
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2.5 Akceptační řízení 

Akceptace jednotlivých projektových výstupů probíhá kontinuálně během celého trvání 

projektu dle termínů uvedených v kapitole č. 2.4. Jednotlivé výstupy je třeba akceptovat 

v termínu, jelikož některé z nich budou základem pro další projektové výstupy. 

Prvním krokem akceptační procedury je předání výstupů MSK a zahájení připomínkového řízení 

v termínu dle smlouvy (viz kapitola č. 2.4). V případě potřeby bude probíhat i průběžné 

připomínkování.  

Následující pravidla jsou uplatněna pouze u měsíčního závěrečného připomínkování. 

Po předání má MSK deset (10) pracovní dní na zaslání připomínek k výstupu. Sdělí-li MSK 

Dodavateli, že k výstupu nemá žádné připomínky, považují obě strany výstup za akceptovaný. 

V případě vznesení připomínek má Dodavatel pět (5) pracovních dní na jejich vypořádání. 

Vypořádání případné připomínky je možné buď zapracováním do výstupu, nebo vysvětlením, 

proč daná připomínka nebyla akceptována. Opravený výstup (tj. novou verzi výstupu) předá 

Dodavatel MSK k opětovné akceptaci. Dodavatel bude poskytovat rovněž konzultační služby 

potřebné pro vyjasnění daného výstupu (v sídle objednatele nebo vzdálenou formou – 

telefonicky, videokonferenčně, písemně atd.). 

Poté má MSK tři (3) pracovní dny na akceptaci opravené verze výstupu, nebo na vznesení 

připomínek. Vznese-li MSK v této lhůtě výhrady nebo připomínky, zahájí obě strany společné 

jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace výstupu, a to 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání. 

Akceptace projektových výstupů je založena na objektivním hodnocení výstupů vůči 

stanoveným očekáváním kvality výstupů. Za metriky kvality projektových výstupů (dokumentů) 

jsou považovány následující hlavní znaky: 

 Úplnost dokumentu ve vztahu k jeho schválené struktuře uvedené v kapitole č. 

2.3 „Výstupy projektu“, 

 Věcná správnost informací uvedených v dokumentu, 

 Srozumitelnost informací uvedených v dokumentu, 

 Jednoznačnost a bezespornost informací uvedených v dokumentu. 

Výsledkem připomínkovací/akceptační procedury je vzájemná dohoda o podobě, struktuře a 

obsahu projektového výstupu. MSK se zavazuje dílo/projektové výstupy převzít v případě, že 

bude předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíše Dodavatel 

předávací protokol, ve kterém MSK prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli (předávací protokol může 

být sepsán ke každému výstupu samostatně nebo k více předávaným výstupům, budou-li 

předávány současně). Předání a převzetí (tj. akceptace) všech projektových výstupů znamená 

celkové dokončení realizace projektu. 

Předávací protokol musí obsahovat: 

 Pořadové číslo předávacího protokolu, 
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 Označení předmětu díla (jeho části) v souladu dle čl. III smlouvy, 

 Označení MSK a Dodavatele, 

 Číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, datum účinnosti smlouvy, 

 Datum zahájení a dokončení prací na díle (části díla), 

 Prohlášení MSK, že dílo přejímá (nepřejímá), 

 Datum a místo předání a převzetí díla (části díla), 

 Jména a podpisy zástupců MSK a Dodavatele. 

2.6 Analýza projektových rizik 

2.6.1 Přístup k řízení rizik projektu 

Řízení rizik v rámci projektu je charakterizováno systematickým přístupem k identifikaci a 

hodnocení rizik, která mohou mít dopad na průběh nebo výsledek projektu. Na základě takto 

identifikovaných rizik je třeba plánovat opatření, která pomohou zmírnit dopad těchto rizik. 

V rámci procesu řízení rizik jsou klíčové aktivity: 

 Identifikace rizik, 

 Hodnocení rizik, 

 Tvorba opatření pro snížení dopadu rizik, 

 Nasazení opatření pro snížení dopadu rizik. 

V rámci řízení rizik projektu je vytvořen tzv. registr rizik projektu, který bude udržován 

Projektovým manažerem za Dodavatele. V rámci registru rizik projektu jsou evidována 

identifikovaná rizika, která mají potenciální dopad na úspěšnost projektu. Tato rizika budou 

ohodnocena dle své závažnosti a pravděpodobnosti výskytu. Jako reakce na identifikaci rizik 

dojde k zakomponování vhodných opatření, která pomohou snížit nebo eliminovat dopad 

těchto rizik, do výstupů projektu. 

Registr rizik je udržován v elektronické formě v rámci projektového sdíleného úložiště ve složce 

„0. Řízení zakázky/Registr rizik“ a pro účely tohoto projektu má danou strukturu, do které jsou 

rizika zapisována.  

Následující tabulka popisuje strukturu popisu rizika a možné hodnoty jednotlivých položek. 

Položka registru Možné hodnoty 

ID RXXX, kdy XXX je pořadové číslo rizika 

Oblast / Výstup projektu Volný text 

Identifikované riziko Volný text 

Popis rizika Volný text 

Stav Nové; Přiřazené; Uzavřené 

Pravděpodobnost 10%; 25%; 50%; 75%; 90%; 100% 
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Položka registru Možné hodnoty 

Dopad Malý; Střední; Vysoký 

Popis dopadu Volný text 

Priorita 1; 2; 3 

Reakce na riziko Volný text 

Identifikováno Datum 

Termín Datum 

Vlastník Volný text (Jméno) 

Způsob uzavření Volný text 

Poznámka Volný text 

 

2.6.2 Iniciální analýza projektových rizik 

V rámci přípravy Implementační studie byla identifikována následující rizika. Ke každému riziku 

je uvedena reakce na riziko (detaily jsou dále uvedeny v registru rizik). 

Popis rizika Reakce na riziko 

Kompetenčně nevhodný a/nebo nedostatečně 

dimenzovaný projektový tým dodavatele. 

Dodavatel společně se svým subdodavatalem 

disponuje dostatečným množstvím odborných 
pracovníků, které muže v případě potřeby 

nasadit a zajistit tak zastupitelnost. 

Riziko nedostatečné komunikace mezi 
projektovým týmem dodavatele a projektovým 

týmem MSK. 

Musí být dodržována pravidla komunikace 
nastavená v Implementační studii, tj. 

komunikace mezi MSK a dodavatelem bude 

probíhat v rámci kontrolních dnů (ať v užším či 
širším projektovém týmu) a dále po emailu či 

telefonu. 

V průběhu realizace projektu bude docházet ke 
změně parametrů či požadavků MSK na výstupy 

projektu. 

Implementační studie slouží k vydefinování 
struktury a obsahu dílčích projektových 

výstupů a jsou stanovena akceptační kritéria. 

Proces řízení změn bude nedílnou součástí 
projektového řízení a bude v těchto případech 

aplikován. 

Nedodržení harmonogramu projektu. V rámci řízení projektu jsou nastaveny činnosti 
pro sledování harmonogramu a nastaveny 

mechanismy pro průběžné a včasné rozpoznání 
a reagování na toto riziko (tj. kontrolní dny 

musí být pravidelně vykonávány). 

Nízká odborná úroveň zpracování projektových 
výstupů. 

Kvalita všech výstupů bude ověřována před 
jejich předáním MSK. Věcní garanti budou 

odpovědni za vysokou odbornou úroveň 

výstupů. Řídící výbor bude informován o 
průběhu projektu. 

Nezajištění odpovídající součinnosti a aktivního 

zapojení ze strany pracovníků KÚ a 
příspěvkových organizací. 

Věcní garanti za KÚ musí zabezpečit včasnou 

komunikaci při zajišťování zdrojů a 
dostatečnou součinnost při poskytnutí 

podkladů a validaci projektových výstupů. V 
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případě potřeby bude využita eskalační 

procedura. 

Riziko obsahové nekonzistence projektových 
výstupů z důvodu jejich paralelní přípravy. 

Řešitelské týmy, zejména Věcní garanti za 
dodavatele, musí zajistit průběžnou komunikaci 

a sdílení mezivýstupů mezi týmy. Budou 

nastavena pravidelná jednání mezi týmy 
dodavatele. 
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3 Analytická část 

3.1 Analýza současného stavu (Maturity model architektury) 

Účelem posouzení úrovně vyspělosti architektury je pomoci organizaci přizpůsobit metodiku 

tvorby architektury dle potřeb a možností organizace. Dále pomáhá stanovit znovupoužitelnou 

metriku, stanovující pokrok při zavádění činností spojených s tvorbou architektury. Pracovní 

rámec TOGAF 9.1 definuje model vyspělosti EA, který byl v rámci tohoto cílového konceptu 

pro hodnocení EA použit a je nadále doporučován k použití. Je zde posuzováno 8 

dimenzí/kritérií z jednotlivých fází životního cyklu vzniku a využití architektury. Jsou to: 

 Proces tvorby a údržby architektury - zda existuje takový proces, zda pokrývá 
všechny fáze životního cyklu architektury, zda je podpořen příslušnými nástroji, vzory, 
pravidly.  

 Vývoj architektury - zda je architektura ve všech svých oblastech vytvořena 
v podobě formálního modelu, zda se opírá o metamodel objektů architektury a sdílený 
slovník a klasifikaci objektů architektury.  

 Vztah managementu a IT - zda existují všechny oblasti architektury tj. tzv. byznys, 
aplikační, datová i technologická, zda existuje vize a strategie instituce a byla 
promítnuta do architektury, zda existuje proces, kterým architekti inspirují tvorbu vize 
a strategie instituce. 

 Zapojení managementu - jakou měrou je proces architektury podpořen vedením 
organizace, zda mají architekti plán, jak prezentovat architekturu vedoucím 
pracovníkům, zda se vedoucí pracovníci podílejí na vývoji architektury.   

 Šíření a komunikace architektury - jak jsou architektonická rozhodnutí 
dokumentována a komunikována, zda jsou modely architektury elektronicky všem 
dostupné, například v portálu, jsou zdůvodnění a důsledky architektury komunikovány, 
jsou zaměstnanci seznamování s přínosy architektury.  

 Architektura & řízení IT - zda jsou ustaveny řídící orgány architektury, zda je proces 
architektury sladěn s aplikovanými procesy ITIL a CoBit, zda jsou pravidla a standardy 
všech architektur používány v praxi, zda je proces architektury v souladu s řízením 
portfolia a projektů.   

 Architekti/lidé - zda v resortu existuje role architektů s požadovanými znalostmi a 
zodpovědnostmi, zda jsou pro řízení architektů používány klíčové ukazatele výkonnosti 
(KPI), zda je řízeno vzdělávání a kariérní růst architektů.  

 Vliv a důsledky architektury - zda celková architektura pomáhá při zpřesňování 
strategie resortu, zda jsou principy a standardy architektury používány v útvarech 
investic a nákupu, zda RFI a RFP odpovídají požadavkům celkové architektury. 

 

U každé dimenze jsou definovány vždy tři hodnotící požadavky či otázky (viz níže). Hodnocení 

vychází z pocitu shody analyzované skutečnosti se slovním vyjádřením úrovně na stupnici. 

Analýza současného stavu (resp. Maturity modelu architektury) bude provedena v rámci 

modelování současného stavu architektury ICT krajské korporace. 
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Pro hodnocení bude použita následující stupnice: 

Úroveň 

zralosti 

Hodnota Popis úrovně zralosti 

Počáteční 1 Jsou připraveny pouze základní předpoklady 

Rozvojová 2 Jsou definovány základy a startují první projekty 

Definovaná 3 Základy jsou položeny a první projekty byly úspěšně dokončeny 

Řízená 4 Velmi pokročilý stav řízení architektury 

Optimalizující 5 Budování vlastních znalostních databází a řízení znalostí  

Tab. 1: Stupně zralosti architektury 

Následující tabulka obsahuje seznam pomocných otázek (tj. hodnotících požadavků či otázek), 

které slouží jako vodítko pro stanovení jednotlivých úrovní zralosti. 

Seznam otázek pro posuzování architektonické zralosti 

Proces tvorby a údržby architektury 

 Existuje proces pro tvorbu a údržbu architektury?  

 Zahrnuje proces tvorby a údržby architektury následující komponenty: Architecture 

Development, Transition Planning, Architecture Governance, and Architecture Change 
Management? 

 Je proces tvorby a údržby architektury podporován šablonami artefaktů, QA checklistů a 
standardů, které definují formu a funkci podnikové architektury? 

Vývoj architektury 

 Je podniková architektura vytvořena na základě formálně zdokumentovaných modelů? 

 Jsou architektonické modely vytvořeny na základě definovaného slovníku a taxonomie 
objektů? 

 Jsou architektonické modely vytvořeny na základě definovaného metamodelu objektů a jejich 
vzájemných vztahů? 

Vztah činností organizace a IT 

 Zahrnují architektonické modely podnikovou/krajskou, aplikační, datovou a technologickou 

architekturu? Existují mezi nimi explicitně definované vazby? 

 Existuje formálně definovaná strategie a vize krajské korporace/kraje? Jsou použity k řízení 
tvorby a údržby korporátní/krajské architektury? 

 Existuje formální proces, který umožňuje architektům krajské korporace informovat experty 
pro podnikovou/krajskou strategii o potenciálních změnách, které mohou mít vliv na 

podnikovou/krajskou strategii? Změny se týkají podnikového, aplikačního, datového a 

technologického vývoje. 

Zapojení managementu 

 Vytvořil tým architektů krajské korporace seznam klíčových zaměstnanců, kteří schvalují 
vytvořenou architekturu krajské korporace? 

 Jsou klíčoví zaměstnanci zahrnuti v procesu tvorby a postupného rozvoje architektury?  
 Do jaké míry je proces tvorby a údržby architektury akceptován klíčovými zaměstnanci? 

Šíření a komunikace architektury 

 Dokumentují se klíčová rozhodnutí architektonického týmu? Probíhá nad těmito rozhodnutími 

diskuze? 

 Jsou aktualizované architektonické modely elektronicky dostupné uvnitř organizace, například 
jako součást sekce architektury krajské korporace v rámci portálu organizace? 

 Komunikují se výsledky údržby a tvorby architektury a architektonické modely uvnitř 
organizace způsobem, který přináší přidanou hodnotu? 
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Architektura & řízení IT 

 Existuje proces pro řízení architektury (governance), který je akceptován klíčovými 

zaměstnanci a vedoucími pracovníky? 

 Existují standardy a principy řízení, které pokrývají architekturu krajské korporace , aplikační, 
datovou a technologickou architekturu? Je si každý vědom těchto standardů a principů, které 

napomáhají řídit architekturu? 
 Je proces řízení architektury integrovaný s životním cyklem implementovaného řešení? Sledují 

se klíčové milníky v rámci různých projektů a jejich změny? 

Architekti – lidé 

 Je role podnikového architekta formálně definována? Jaká je její/jeho zodpovědnost? Jaké 

jsou její/jeho požadované znalosti? 
 Používá vaše skupina architektů klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) k měření výkonnosti 

klíčových procesů? Odpovídá práce, která musí být provedena počtu pracujících 
zaměstnanců? 

 Definuje formálně obsah role podnikového architekta personální oddělení? 

Vliv a důsledky architektury 

 Je architektura krajské korporace přínosem pro zpřesnění korporátní strategie kraje? 
 Řídí se veřejné zakázky architektonickými standardy, které napomáhají zajistit správný nákup 

zboží a služeb? 
 Má architektura krajské korporace vliv na zadání VZ nebo objednávky? Bývá v těchto 

žádostech odkaz na architektonické standardy? 

 

3.2 Detailní popis postupu prací 

Tato kapitola popisuje detailní postup prací pro vybrané projektové výstupy. 

3.2.1 Architektura ICT kraje 

Zpracování architektury ICT bude probíhat v souladu s metodickým záměrem uvedeným 

v Příloze č. 1. a č. 2.  Hlavním principem je rozdělit komplexní věci na menší části a postupovat 

dílčími kroky vpřed od shora - vyšší míra abstrakce (strategická/přehledová architektura) 

směrem dolů - vyšší míra detailu (schopnostní/detailní architektura). V souladu s metodikou 

v Příloze č. 1. a č. 2. bude pro každou agregační úroveň architektury navrhnuta dílčí 

architektura (vrstva).  

V rámci příloh jsou uvedeny úplné metodiky, tedy včetně vstupů, postupů a výstupů, které 

nebudou v rámci plnění jednotlivých dílčích výstupů využity, které ovšem mohou být využity 

v dalších etapách projektu (dle aktuálního stupně adopce / úrovně maturity architektury 

krajské korporace – zejména jednotlivých dotčených organizací kraje).    

Nehledě na stupeň vyzrálosti organizací budou výstupy projektu realizovány dle metodického 

procesního postupu (ADM) popsaného níže. 

1. Předběžná fáze a Architektonická Vize 

Účelem této fáze je poskytnout přípravu pro realizaci změny architektury. V rámci této 
fáze se definuje „kde, co, kdy, kdo a jak“ bude realizována architektura. Tato fáze je 
realizována obsahem této Implementační studie. Předmětem této fáze je realizace 
těchto dílčích výstupů: 
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- Architektonické principy – definují elementární shodu, s jakými zásady se 
bude architektura vytvářet. V rámci realizace je nutné odsouhlasení základního 
setu architektonických principů (dle definice uvedené v kapitole 3.4 – 
„Formulace základních architektonických principů odvozených ze strategických 
dokumentů kraje“ – ICT vedením kraje.  

- Maturity model architektury – stanovuje znovupoužitelnou metriku, 
stanovující pokrok při zavádění činností spojených s tvorbou architektury. 
Samotný návrh je součástí této Implementační studie – kapitola 3.1 – „Analýza 
současného stavu“. Metodika vychází z rámce TOGAF, nicméně návodné otázky 
mohou být uzpůsobeny dle připomínek MSK. Pro samotnou činnost realizace 
dílčích výstupů není nezbytným předpokladem, nicméně její pravidelné 
používání napomáhá správné implementaci EA. Prvotní zhodnocení je 
předpokládáno se zástupci ICT Krajského úřadu. Případné zhodnocení napříč 
organizacemi kraje je mimo rámec tohoto projektu a mělo by začít spolu se 
závaznou implementací principů a postupů v oblasti EA, tak aby se 
minimalizovaly případné negativní reakce. 

- Architektonická vize – stanovuje základní představu o cílové architektuře a 

definuje základní architekturní komponenty. Její akceptace je nezbytná pro další 

postup prací. Architektonická vize je součástí této Implementační studie (kapitola 

3.5 „Formulace, presentace a odsouhlasení sdílené architektonické vize cílového 

stavu, jakožto prvního a hrubého vyjádření hledaných cílových architektur“ a 

jejím předmětem je stanovení vize pro MSK jako korporaci a pro organizaci kraje. 

- Rozsah architektonické práce – je stanoven touto Implementační studií a 
požadavky veřejné zakázky. 

- Komunikační matice/matice stakeholderů – stanovuje základní 
komunikační pravidla při tvorbě architektury. Její stanovení bylo předmětem 
prvotních diskuzí v projektovém týmu. Matice stakeholderů je uvedena 
v kapitole č. 3.5.1. 

2. Organizační (Byznys), Aplikační, Technologická a Infrastrukturní architektura 

Účelem této fáze je vytvoření modelů architektury zahrnující jednotlivé vrstvy 
architektury. Následující obrázek znázorňuje úrovně architektur pro jednotlivé 
organizace, které budou v rámci projektu dodány. Detailní přístup zpracování je uveden 
v následném textu. 

 
Obrázek 2 Úrovně architektur pro jednotlivé organizace 
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V rámci projektu budou dodány dílčí výstupy uvedené níže: 

- Model stávajícího stavu architektury ICT kraje (As-Is) – představuje 
modely současného stavu architektury (komponent). V rámci realizace budou 
dodány tyto výstupy: 

1. Modely strategických architektur individuálních typových 
organizací kraje (11x) a Krajského úřadu. Modely individuálních 
typových organizací kraje (kromě KÚ) budou zpracovány na přehledové 
úrovni a představují hlavní služby, agendy a komponenty, které daná 
organizace nabízí/využívá. Pro realizaci jednotlivých výstupů bude 
primárně vycházeno ze zákládajících listin, ze kterých budou vytěženy 
informace o službách a agendách jednotlivých organizací. 

Model Krajského úřadu bude zpracován na přehledové a základní úrovni, 
bude se tedy jednat o normální úroveň abstrakce (struktura systému). 

V případě, že to bude možné, bude z aktuální dokumentace vytěžena 
informace o propojení byznys služeb na aplikační a technologické 
komponenty. Pokud Dodavatel během modelovacích prací vyhodnotí, že 
pro jednoznačnější a snazší pochopení modelované organizace je vhodné 
vytvořit jednu či více segmentových architektur organizace, a zároveň 
pro tyto účely bude dostupná dokumentace, mohou být tyto separátní 
segmentové strategie vytvořeny. 

Metamodel architektury (tj. využití jednotlivých elementů při modelování 
architektur dle vrstev) je stanoven v následující tabulce. V rámci 
metamodelu budou využívány veškeré povolené vazby mezi elementy 
podle standardů jazyka ArchiMate. 

Vrstva Použité elementy 

Organizační (Byznys) Služba, Funkce, Role (uživatelská skupina) 

Aplikační Služba, Komponenta, Funkce 

Technologická Služba, Uzel, Funkce 

Infrastrukturní Služba, Uzel, Funkce, Síť 

Architektury budou zpracovány v diagramech a to v pohledech 
uvedených v následující tabulce (tvorba matic či katalogů není součástí 
dodávky). 

Pohledy na model 

Hledisko - portfolio byznys funkcí 

Hledisko - aplikační portfolio 

Hledisko - technologické portfolio 

Hledisko - infrastrukturní portfolio 

Hledisko vrstev - vyjádření naplnění tzv. vize čtyřvrstvé architektury 
eGovernmentu 
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2. Modely segmentových architektur odvětví. Modely budou 
zpracovány na přehledové úrovni a představují agregaci vybraných 
organizací v daném odvětví do segmentové, referenční architektury 
daného odvětví. Jelikož předmětem dodávky není analýza a modelování 
všech organizací v daném odvětví, bude se jednat o přehledovou 
architekturu. Při přípravě typové architektury daného odvětví budou 
využity zobecněné strategické architektury individuálních organizací 
kraje a dále výsledky dotazníkového šetření mezi všemi organizacemi 
v daném odvětví. V rámci jednotlivých odvětví se mohou vyskytnout 
podobné agendy/služby, proto pro strategické rozhodování je vhodné 
agregovat/zobecnit speciality jednotlivých typových organizací do 
obecných celků. 

Metamodel architektury (tj. využití jednotlivých elementů při modelování 
architektur dle vrstev) je stanoven v následující tabulce. V rámci 
metamodelu budou využívány veškeré povolené vazby mezi elementy 
podle standardů jazyka ArchiMate. 

Vrstva Použité elementy 

Organizační (Byznys) Služba, Funkce, Role (uživatelská 
skupina) – s ohledem na dostupné zdroje 
bude tato vrstva zpracována na 
přehledové úrovni a některé oblasti 
(subodvětví) nemusí být v modelu 
zachyceny 

Aplikační Služba, Komponenta, Funkce 

Technologická Služba, Uzel, Funkce 

Infrastrukturní Služba, Uzel, Funkce, Síť 

Architektury budou zpracovány v diagramech a to v pohledech 
uvedených v následující tabulce (tvorba matic či katalogů není součástí 
dodávky). 

Pohledy na model 

Hledisko - portfolio byznys funkcí 

Hledisko - aplikační portfolio 

Hledisko - technologické portfolio 

Hledisko - infrastrukturní portfolio 

Hledisko vrstev - vyjádření naplnění tzv. vize čtyřvrstvé architektury 
eGovernmentu 
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3. Model strategické architektury krajské korporace. Model bude 
zpracován na přehledové úrovni a skládá se z agregace a zobecnění 
jednotlivých segmentových architektur za vybraná odvětví a 
strategických architektur individuálních organizací a představuje celistvý 
pohled na kraj jako korporaci. Primární optikou jsou služby a 
agendy/funkce a vztahy mezi nimi. Modelem bude realizován pohled na 
kraj se zakreslenou vazbou mezi službami kraje a organizacemi (ve všech 
vrstvách). 

Metamodel architektury (tj. využití jednotlivých elementů při modelování 
architektur dle vrstev) je stanoven v následující tabulce. V rámci 
metamodelu budou využívány veškeré povolené vazby mezi elementy 
podle standardů jazyka ArchiMate. 

Vrstva Použité elementy 

Organizační (Byznys) Služba, Funkce, Role (uživatelská 
skupina) 

Aplikační Služba, Komponenta, Funkce 

Technologická Služba, Uzel, Funkce 

Infrastrukturní Služba, Uzel, Funkce, Síť 

Architektury budou zpracovány v diagramech a to v pohledech 
uvedených v následující tabulce (tvorba matic či katalogů není součástí 
dodávky). 

Pohledy na model 

Hledisko - portfolio byznys funkcí 

Hledisko - aplikační portfolio 

Hledisko - technologické portfolio 

Hledisko - infrastrukturní portfolio 

Hledisko vrstev - vyjádření naplnění tzv. vize čtyřvrstvé architektury 
eGovernmentu 
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4. Modely schopnostní architektury aplikační komponenty. Jedná 
se modely schopnostních architektur pro 4 vybrané ICT služby s detailní 
analýzou. Pokud to na základě dostupné dokumentace bude možné, 
budou schopnostní architektury vytvořeny pro jednotlivé individuální 
typové organizace a KÚ (s výjimkou ICT služby č. 4 „Bezpečnostní 
opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ – zde bude 
schopnostní architektura vytvořena pouze pro KÚ).  

Metamodel architektury (tj. využití jednotlivých elementů při modelování 
architektur dle vrstev) je stanoven v následující tabulce. V rámci 
metamodelu budou využívány veškeré povolené vazby mezi elementy 
podle standardů jazyka ArchiMate. 

Vrstva Použité elementy 

Organizační (Byznys) ICT Procesy 

Aplikační Služba, Komponenta, Funkce 

Technologická Služba, Uzel, Funkce 

Infrastrukturní Služba, Uzel, Funkce, Síť 

Pro základní ICT procesy související s životním cyklem služby budou 
vytvořeny procesní modely znázorňující hlavní aktivity procesu a 
odpovědné role za jejich vykonávání. Současný stav (As-Is) a budoucí 
stav (To-Be) procesů bude modelovaný z pohledu Krajského úřadu, který 
bude garantem těchto procesů. Jednotlivé příspěvkové organizace 
mohou v budoucnu tyto služby čerpat. V modelech schopnostní 
architektury budou znázorněny pouze názvy procesů (tj. proces bude 
znázorněn jedním elementem bez bližšího detailu), samotné procesní 
diagramy popisující bližší detail (tj. aktivity procesu a odpovědné role) 
budou zpracovány ve specializovaných nástrojích využívající anotaci 
BPMN (např. MS Visio). 

Architektury budou zpracovány v diagramech a to v pohledech 
uvedených v následující tabulce (tvorba matic či katalogů není součástí 
dodávky). 

Pohledy na model 

Hledisko spolupráce aplikací 

Hledisko využití technologie/infrastruktury (v detailu na 
technologickou a infrastrukturní vrstvu). 

 

- Model cílového stavu architektury ICT kraje v roce 2020 (To-Be). 
Cílový stav architektury ICT kraje v roce 2020 bude realizován ve stejném 
rozpadu a ve stejných pohledech jako u modelů stávajícího stavu. Modely 
budou realizovány na základě akceptované vize budoucí architektury kraje. 
Předmětem realizace je identifikace společných služeb/agend/funkcí, které 
mohou být realizovány/využívány vícero organizacemi a které jako specifické 
budou realizovány přímo organizacemi. 

- Identifikace potřebných změn architektury ICT kraje pro dosažení 
cílového stavu kraje v roce 2020 (GAP) – představuje rozdílový model 
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mezi současnou strategickou architekturou krajské korporace. Jedná se o 
model, ve kterém jsou zakresleny všechny nezbytné komponenty z As-Is a To-
Be stavu s rozlišením potřebných změn. 

3. Příležitosti a řešení a Plánování migrace 

 Následně, na základě poznatků z vytvořeného a akceptovaného návrhu 
architektury ICT kraje, budou realizovány následující dílčí výstupy: 

- Návrh na aktualizaci akčního plánu Krajského úřadu, 

- Návrh na aktualizaci procesní mapy Krajského úřadu a 

- Návrh na aktualizaci katalogu služeb Krajského úřadu, 

 Předmětem realizace je poskytnutí připomínek/nálezů, jaké oblasti je nutné v 
dokumentech aktualizovat. Připomínky/nálezy budou realizovány formou 
tabulky v rámci realizace jednotlivých výstupů. 

 
Po fázi „Plánování migrace“ stanovuje metodický procesní postup (ADM) další navazující fáze. 

S ohledem na rozsah tohoto projektu další fáze ADM nebudou realizovány. 

3.2.2 Návrh na aktualizaci standardizace komodit ICT korporace 

Zpracování oblasti „Návrh na aktualizaci standardizace komodit ICT korporace“ bude 
realizováno na základě poznatků z vytvořeného návrhu architektury ICT kraje. Pro účely 
návrhu budou primárně zohledněny poznatky o: 

 jednotlivých službách kraje, KÚ a typových organizací, 

 jednotlivých agendách kraje, KÚ a typových organizací a 

 jednotlivých specifikách KÚ a typových organizaci, 

o kterých budou nalezeny relevantní informace v průběhu tvorby architektury ICT kraje a 

optikou těchto poznatků bude připomínkován dokument „Příloha_6_Standardizace_ICT_3 

0.pdf“. 

Jednotlivé připomínky/doporučení budou brát v úvahu podporu centrálního nákupu, 

nákupního portálu kraje i služeb státu, jakožto nástroje podporující řízení ICT korporace a 

budou v souladu s cílovou architekturou ICT kraje. 

3.2.3 Návrh na aktualizaci bezpečnostní dokumentace ICT Krajského úřadu 

Dodavatel v rámci přípravy výstupu realizuje následující aktivity: 

 Úvodní schůzka s odborným garantem MSK; 

 Předání bezpečnostní dokumentace, směrnic a návazných dokumentů 

k analýze; 

 Definice zadání a požadovaných výstupů; 

 Analýza jednotlivých dokumentů a validace oproti ZKB a návrhu architektury 

ICT MSK; 

 Vypracování přehledné tabulky popisující soulad, nesoulad se zákonem o 

kybernetické bezpečnosti, případně chybějící části; 
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 Stavy vyhodnocení jsou definovány jako: 

o V souladu se ZKB; 

o Nesoulad se ZKB, nutnost změny;  

o Vůči ZKB daná část/dokument chybí a je nutné jej vypracovat; 

 V případě nesouladu se ZKB bude specifikován důvod a doporučení na změny, 

úpravy nebo doplnění. 

3.2.4 Správa identit korporace 

Dodavatel v rámci přípravy výstupu realizuje následující aktivity: 

 Seznámení se s dokumentací a dostupnými dokumenty; 

 Konzultace stávajícího stavu IDM se správcem systému; 

 Vytvoření dotazníku pro vybrané příspěvkové organizace; 

 Návrh a odsouhlasení způsobu provedení analýzy MSK a příspěvkových 

organizací; 

o Požadované dotazy budou nejprve porovnány z již realizovanými 

průzkumy; 

 Provedení analýzy MSK; 

 Provedení dotazníkového šetření vybraných příspěvkových organizací; 

o Bude se především jednat o validaci dostupných dat nebo vyžádání 

chybějících informací; 

o Koordinace zaslání dotazníků a jejich odevzdání bude řešena s paní 

Vysockou (MSK); 

o Dotazy budou zaslány elektronicky formou Google formulářů; 

 Vyhodnocení analýzy a dotazníkového šetření – výstupem bude tabulka 

požadavků a stavu naplnění; 

o V rámci vyhodnocení dotazníkového šetření bude v případě potřeby 

uskutečněna schůzka se zástupci PO; 

 Identifikace společných požadavků na službu, kritéria, priority a cíle v 

součinnosti s MSK; 

 Návrh cílového stavu služby; 

 Definice, popis a analýza variant řešení (při definice variant řešení zváží 

Dodavatel nabízená či zvažovaná řešení ze strany MV ČR coby sdílené služby 

státu, nicméně Dodavatel se nebude podílet na definici či přípravě těchto 

služeb); 

 Vyhodnocení variant řešení – zhodnocení přínosů a negativ jednotlivých řešení, 

míra naplnění cílů a požadavků; 

 Definice cílové služby, popis, technické řešení; 

 Posouzení provozních dopadů a nákladů služby formou cenového průzkumu; 
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 Návrh harmonogramu zprovoznění služby. 

Výstupem této části projektu bude dokument obsahující analýzu a návrh řešení, který bude 

předán MSK k posouzení. V případě schválení MSK bude tato analýza zapracována do studie 

proveditelnosti, která bude konečným výstupem této fáze projektu. 

3.2.5 Centrální e-mail korporace 

Dodavatel v rámci přípravy výstupu realizuje následující aktivity: 

 Seznámení se s dokumentací a dostupnými dokumenty; 

 Návrh způsobu provedení analýzy MSK a příspěvkových organizací; 

o Požadované dotazy budou nejprve porovnány z již realizovanými 

průzkumy; 

 Provedení analýzy MSK; 

 Provedení dotazníkového šetření vybraných příspěvkových organizací; 

o Bude se především jednat o validaci dostupných dat nebo vyžádání 

chybějících informací; 

o Koordinace zaslání dotazníků a jejich odevzdání bude řešena s paní 

Vysockou (MSK); 

o Dotazy budou zaslány elektronicky formou Google formulářů; 

 Vyhodnocení analýzy – výstupem bude přehledná tabulka popisující současný 

stav provozu emailových služeb v rámci MSK a dotčených příspěvkových 

organizací; 

o V rámci vyhodnocení dotazníkového šetření bude v případě potřeby 

uskutečněna schůzka se zástupci PO; 

 Společná definice požadavků na službu, kritéria, priority a cíle v součinnosti 

s MSK; 

 Návrh cílového stavu služby; 

 Definice, popis a analýza variant řešení (při definice variant řešení zváží 

Dodavatel nabízená či zvažovaná řešení ze strany MV ČR coby sdílené služby 

státu, nicméně Dodavatel se nebude podílet na definici či přípravě těchto 

služeb); 

 Vyhodnocení variant řešení – zhodnocení přínosů a negativ jednotlivých řešení, 

míra naplnění cílů a požadavků; 

 Definice cílové služby, popis, technické řešení; 

 Posouzení provozních dopadů a nákladů služby formou cenového průzkumu; 

 Návrh harmonogramu zprovoznění služby. 

Výstupem této části projektu bude dokument obsahující analýzu a návrh řešení, který bude 

předán MSK k posouzení. V případě schválení MSK bude tato analýza zapracována do studie 

proveditelnosti, která bude konečným výstupem této fáze projektu. 
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3.2.6 Zálohování dat korporace 

Dodavatel v rámci přípravy výstupu realizuje následující aktivity: 

 Seznámení s dokumentací; 

 Návrh vypracování analýzy MSK a příspěvkových organizací; 

o Požadované dotazy budou nejprve porovnány z již realizovanými 

průzkumy; 

 Provedení analýzy současného stavu zálohování MSKR; 

 Provedení dotazníkového šetření vybraných příspěvkových organizací; 

o Bude se především jednat o validaci dostupných dat nebo vyžádání 

chybějících informací; 

o Koordinace zaslání dotazníků a jejich odevzdání bude řešena s paní 

Vysockou (MSK); 

o Dotazy budou zaslány elektronicky formou Google formulářů; 

 Vyhodnocení analýzy – výstupem bude přehledná tabulka popisující 

současný stav zálohování v rámci MSK a dotčených příspěvkových 

organizací; 

o V rámci vyhodnocení dotazníkového šetření bude v případě potřeby 

uskutečněna schůzka se zástupci PO; 

 Společná definice požadavků na službu, kritéria, priority a cíle v součinnosti 

s MSK; 

 Návrh cílového stavu s ohledem na výstupy z analýzy a požadavky MSK a 

příspěvkových organizací; 

 Definice, popis a analýza variant řešení; 

 Vyhodnocení variant řešení – zhodnocení přínosů a negativ jednotlivých 

řešení, míra naplnění cílů a požadavků (při definice variant řešení zváží 

Dodavatel nabízená či zvažovaná řešení ze strany MV ČR coby sdílené služby 

státu, nicméně Dodavatel se nebude podílet na definici či přípravě těchto 

služeb); 

 Detailní zpracování cílového řešení služby; 

 Posouzení pořizovacích nákladů a nákladů na provoz služby formou 

cenového průzkumu; 

 Návrh harmonogramu implementace služby. 

Výstupem této části projektu bude dokument obsahující analýzu a návrh řešení, který bude 

předán MSK k posouzení. V případě schválení MSK bude tato analýza zapracována do studie 

proveditelnosti, která bude konečným výstupem této fáze projektu. 
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3.2.7 Bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti 

Zpracování oblasti Bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti bude 

realizováno v několika navazujících fázích a bude zaměřeno na oblasti specifikované MSK 

v rámci zadávací dokumentace (dále jen jako „dílčí oblasti“), a to: 

 pořízení a implementace nástroje SIEM, 

 zavedení systému pro pravidelný audit logů, 

 zavedení systému Řízení přístupu ke komunikační infrastruktuře, 

 zavedení systému pro řízení oprávnění a přístupů k dokumentům (DLP), 

 zavedení systému pro trvalou ochranu aplikací a informací dostupných z vnější 

sítě před neoprávněnou činností, popřením provedených činností, kompromitací 

nebo neautorizovanou změnou. 

V rámci analýzy budou základním východiskem požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o 

kybernetické bezpečnosti (dále jen jako „ZKB“) a vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti (dále jen jako „VKB“) pro dané oblasti. 

Pro dané oblasti budou zpracovány analýzy, mající za cíl zhodnotit současný stav dané oblasti 

na KÚ MSK a navrhnout přístup pro zajištění souladu s požadavky ZKB a VKB. Konkrétní obsah 

aktivit v jednotlivých krocích analýzy je specifikován v následujících kapitolách. 

Primárním informačním zdrojem bude dokumentace MSK, sekundárním pak zaměstnanci MSK. 

Pro komunikaci bude preferováno využití elektronických kanálů. 

3.2.7.1 Analýza současného stavu na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje 

V rámci analýzy bude provedeno posouzení současného stavu dílčích oblastí na KÚ MSK. 

Analýza současného stavu bude zaměřena na nedostatky naplnění požadavků ZKB na 

významné informační systémy (VIS) KÚ MSK a bude výchozím bodem pro návrh cílového 

řešení. 

3.2.7.2 Definice požadavků na službu 

V této fázi bude definován katalog požadavků na službu v dílčích oblastech. Obsah katalogu 

požadavků bude vycházet z: 

 požadavků ZKB souvisejících s danou dílčí oblastí, 

 požadavků VKB souvisejících s danou dílčí oblastí, 

 požadavků MSK, které budou nad rámec požadavků ZKB a VKB a nebudou jim 

odporovat (např. funkční a nefunkční požadavky, kompatibilita s informační 

architekturou KÚ MSK, koncová cena nebo časový rámec implementace řešení). 

Dále budou stanoveny priority pro zavedení řešení do prostředí KÚ MSK. 

3.2.7.3 Návrh cílového stavu a variant řešení 

V rámci této fáze budou realizovány následující aktivity: 
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 návrh cílového stavu, 

 návrh metody vyhodnocení variant řešení, 

 návrh variant řešení, 

 vyhodnocení variant řešení. 

V rámci návrhu cílového stavu bude pro jednotlivé dílčí oblasti specifikováno řešení, které 

po svém nasazení splní požadavky ZKB, VKB a MSK a tím zajistí soulad dané oblasti se 

zmíněnou legislativou i s očekáváními MSK. Součástí návrhu bude zapojení daných systémů do 

prostředí KÚ MSK a zajištění dané funkcionality v požadovaném rozsahu. 

Z důvodu zpracování návrhu v několika variantách dojde k návrhu metody vyhodnocení 

variant řešení. Dále bude zpracován návrh variant řešení, který bude vycházet z produktů, 

které jsou pro jednotlivé dílčí oblasti dostupné na trhu. Pro každou dílčí oblast budou zvažovány 

3 produkty, které se napříč dílčími oblastmi mohou opakovat (jeden nástroj může pokrývat 

více funkcionalit definovaných dílčími oblastmi). 

Při definice variant řešení zváží Dodavatel nabízená či zvažovaná řešení ze strany MV ČR coby 

sdílené služby státu, nicméně Dodavatel se nebude podílet na definici či přípravě těchto služeb. 

Jednotlivé varianty budou vyhodnoceny dle navržené metodiky s ohledem na naplnění 

požadavků na řešení. 

3.2.7.4 Specifikace cílové varianty řešení 

V rámci této fáze budou realizovány následující aktivity: 

 definice služby, 

 návrh technického řešení, 

 odhad pořizovacích a provozních nákladů, 

o návrh pořízení a licencování, 

o cenový průzkum dostupných řešení, 

o SWOT analýza, 

 návrh rámcového harmonogramu nasazení řešení. 

Pro vybrané varianty v rámci jednotlivých dílčích oblastech bude zpracována definice služby, 

která bude konkrétní specifikací řešení s využitím vybraného produktu. 

Součástí definice služby bude i návrh technického řešení, který bude zohledňovat zapojení 

daného řešení do prostředí KÚ MSK s integracemi na okolní systémy. 

3.2.7.5 Shrnutí závěrů studie 

Shrnutí nejdůležitějších informací vyplývající z výsledku studie. 

3.2.8 Specifikace požadavků na vybudování vysokorychlostní datové sítě MSK 

Dodavatel v rámci přípravy výstupu realizuje následující aktivity: 
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 Seznámení se s dokumentací a dostupnými dokumenty; 

 Provedení analýzy KÚ MSK (popis stávající infrastruktury, technologie a 

připojení jednotlivých subjektů); 

 Sestavení dotazu na KÚ MSK a podřízené organizace (PO) formou dotazníku na 

zjištění ceny a způsobu internetového připojení, její kapacitu a jaké služby kraje 

by PO v budoucnu uvítaly;    

 Vyhodnocení současného stavu – výstupem bude situační náčrt stávající sítě a 

přehledná tabulka popisující současný stav propustnosti pro jednotlivé sdílené 

služby v rámci MSK a dotčených PO; 

 Definice a popis požadavků na vysokorychlostní síť, kritéria, priority a cíle (v 

součinnosti s MSK), včetně požadavků na propustnost datové sítě; 

 Popis relevantních technologií – výstupem bude zhodnocení výhod a nevýhod; 

 Definice, popis a analýza variant řešení – výstupem bude: 

o návrh topologie a její členění (včetně klíčových síťových bodů) 

s ohledem na cílový stav architektury a předpokládaný objem 

komunikace mezi jednotlivými uživatelskými skupinami; 

o doporučená technologie přenosu dat a SLA parametrů pro danou 

variantu; 

 Specifikace požadavků na strukturu návazně zpracovávané přípravné 

dokumentace na vybudování vysokorychlostní datové sítě 

 Návrh technických zadávacích podmínek pro zpracovatele detailní projektové 

dokumentace na vybudování vysokorychlostní datové sítě 

o Návrh kvalifikačních kritérií pro zhotovitele; 

o Návrh hodnotících kritérií včetně způsobu jejich hodnocení. 

3.3 Přizpůsobené metodické postupy tvorby architektury, navazující na 

TOGAF a ArchiMate, platné pro aktuální projekt tvorby architektur i do 

budoucna 

3.3.1 Metodické postupy tvorby architektury v prostředí MSK 

Metodické postupy tvorby architektury v prostředí MSK stanovují přehledný, srozumitelný, 

prakticky a opakovaně použitelný metodický materiál pro oblast tvorby, správy a užití 

architektury v individuálním ICT prostředí MSK. Metodika vychází z pracovního rámce TOGAF 

9.1, je přizpůsobena aktuálním potřebám MSK a může být využita pro realizaci celého životního 

cyklu řízení architektury v organizacích kraje. Tento dokument tedy představuje návrh 

metodiky popisující užité standardy a metody Enterprise architektury, které zároveň 

představují souhrn doporučených praktik a postupů pokrývajících její celý životní cyklus. Pro 

účely tohoto projektu nemusí být proces, resp. jeho části využity celé. Toto je dáno předmětem 

tohoto projektu, kdy se jedná o vytvoření podkladových materiálů (jednotlivých architektur a 

dokumentů) za účelem stanovení dalšího rozvoje ICT kraje.  

Metodika se zabývá níže uvedenými klíčovými oblastmi: 
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 Základní rozčlenění vrstev architektury; 

 Agregační rozčlenění architektury; 

 Metoda pro zajištění procesu změny architektury. 

Metodický postup tvorby architektury v prostředí MSK je veden jako Příloha č. 1. této 

Implementační studie. 

3.3.2 Metodika modelování architektury v prostředí MSK 

Metodika modelování závazně stanovuje způsob znázornění architektury v prostředí MSK. 

Vychází ze dvou základních pilířů používaných v oblasti návrhu moderní ICT architektury a to: 

 Rámce TOGAF 9.1. 

 Modelovacího jazyka ArchiMate 2.1. 

Metodika navazuje na metodické postupy tvorby architektury v prostředí MSK (viz kapitola 

č.  3.3.1). Modelovací jazyk ArchiMate je vymyšlen takovým způsobem, aby klíčové fáze 

Metody rozvoje architektury (v originálním znění značené jako „Architecture Development 

Method“, zkráceně ADM) dokázal znázornit. Na rozdíl od Metodických postupů tvorby 

architektury, které definují „co“ a „kdy“ se tvoří, metodika modelování definuje v „jaké“ podobě 

budou architektonické výstupy zaznamenávány. Cílem metodiky modelování je vymezit použitý 

modelovací jazyk, představit jeho elementy a vazby a závazně stanovit používaný metamodel. 

Navržená Metodika modelování se zabývá níže uvedenými klíčovými oblastmi: 

 Modelovací jazyk ArchiMate 

o Obecné zásady modelovacího jazyka ArchiMate; 

o Definování převzatých elementů z jazyka ArchiMate; 

o Definování převzatých vazeb z jazyka ArchiMate; 

 Definování závazného Metamodelu 

o Vysvětlení pojmu „metamodel“; 

o Vymezení celkového metamodelu MSK; 

 Vymezení převzatých hledisek 

o Vysvětlení pojmu „hledisko“; 

o Definování převzatých hledisek z jazyka ArchiMate. 

Metodika modelování je vedena jako Příloha č. 2 této Implementační studie. 
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3.4 Formulace základních architektonických principů odvozených ze 

strategických dokumentů kraje 

Tato kapitola definuje klíčové architektonické principy kraje. Principy byly sepsány s ohledem 

na závazné principy Národní architektury veřejné správy České republiky (dále jen „NA VS 

ČR“), strategické dokumenty kraje a principy doporučované rámcem TOGAF. 

3.4.1 Rekapitulace principů NA VS ČR 

V rámci této kapitoly je uveden přehled základních architektonických principů NA VS ČR, které 

musí být převzaty/jsou doporučeny v rámci každého návrhu cílové architektury ve veřejném 

sektoru. Principů je 8 a jsou uvedeny v tabulce níže. 

ID Název principu Znění principu 

1.  Dostupnost 

Služby veřejné správy musí být všem dostupné především 

v elektronické podobě, v jakémkoliv čase, v jakékoliv lokalitě a musí 
být poskytovány nediskriminačním a bezbariérovým způsobem. 

2.  Použitelnost 

Služby veřejné správy musí být navrhovány s ohledem na potřeby 

klienta tak, aby mohl vždy vyřídit svoji životní situaci v úplnosti 
elektronickou službou. 

3.  Důvěryhodnost 
Elektronické služby veřejné správy musí být koncipovány takovým 

způsobem, aby klienti měli plnou důvěru k jejich využívání. 

4.  Transparentnost 
Pořízení, rozvoj i provoz služeb veřejné správy musí být vždy 
zajištěn transparentním způsobem.  

5.  Bezpečnost 
Elektronické služby musí zajistit adekvátní zabezpečení datového 

obsahu i přístupu k datům a službám samotným. 

6.  
Spolupráce a 

sdílení 

Elektronické služby veřejné správy jsou navrhovány a budovány 
primárně na principu spolupráce a sdílení informací a zdrojů mezi 

úřady veřejné správy. 

7.  Udržitelnost 
Pořízení nových služeb veřejné správy musí být vždy opodstatněné 
a služby musí být navrhovány jako dlouhodobě využitelné. 

8.  
Technologická 
neutralita 

Služby veřejné správy musí být koncipovány jako technologicky a 

platformově nezávislé a nesmí být závislé na omezené skupině 

dodavatelů. 

 

3.4.2 Principy identifikované ve strategických dokumentech kraje 

V rámci této kapitoly jsou vypsány principy, které byly odvozeny ze strategických dokumentů 

kraje. K odvození principů byly použity následující dokumenty: 

 Strategie Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020, 

 Strategie ICT Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020, 

 Odvětvové strategické záměry. 

Jedná se o 11 principů mající přímý dopad na architekturu kraje. 
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ID Název principu Znění principu 

1.  
Centralizace 
obecných systémů 

Systémy disponující stejnou oborově nespecifickou funkcionalitou 

využívané v rámci MSK a jeho příspěvkových organizací či 
organizačních složek budou centralizovány (např.: personální a 

mzdové systémy, ekonomický systém, evidence majetku atp.) 

2.  

Decentralizace 
odborných 

systémů 

Systémy disponující oborově specifickou funkcionalitou zůstanou 

decentralizovány (např.: nemocniční informační systémy atp). 

3.  
Dlouhodobé 

plánování 

Služby jsou vytvářeny s ohledem na jejich dlouhodobý potenciál 

využívání. 

4.  
Efektivní využívání 

zdrojů 

Architektura kraje je navrhovaná/upravovaná takovým způsobem 

aby umožnila v maximální možné míře využití stávajících 

komponent (např. SW a HW vybavení) s cílem efektivně využít 
stávající aktiva, jimiž kraj disponuje. 

5.  Řízená data 

Kraj přistupuje k datum jako k významným aktivům. Data mají 

určeného původce, vlastníka jsou sdílené, dostupná a je řešena 
jejich bezpečnost. 

1) Původce – Je to ta organizační jednotka, která data vytváří 
a tudíž odpovídá i za jejich kvalitu. 

2) Vlastník - Vlastník stanovuje původci dat odpovědnost za 

kvalitu dat. Vlastník pověřuje správce dat zajištěním jejich 
bezpečnosti a provozní dostupnosti. 

3) Správce dat – Provádí jejich standardizaci a definuje 
provozní úlohy prováděné s daty. 

4) Sdílení dat - Uživatelé mají přístup k datům, která jsou 

nezbytná pro výkon jejich pracovních povinností. 

5) Dostupnost dat - Data jsou dostupná uživatelům, aby mohli 

vykonávat své funkce a činnosti. 

6) Bezpečnost dat - Data jsou chráněna před neautorizovaným 

použitím a odcizením. Zejména jsou chráněna data 

obsahující osobní údaje, citlivé informace obchodního 
charakteru a informace podléhající utajení ze zákona. 

6.  
Orientace na 

služby 

Klíčovým stavebním „blokem“ je služba. Ta je vnímána jako 

prostředek dodávání hodnoty zákazníkovi (a to externímu nebo 
internímu).  

7.  Snižování nákladů 

Architektura kraje je navrhována/upravována takovým způsobem 

aby výsledné řešení bylo optimalizováno z pohledu minimalizace 
investičních a provozních nákladů (např. budou v maximální možné 

míře využívány již existující služby, dojde k centralizaci relevantních 
oblastí, slučování stejných/obdobných služeb apod.) 

8.  
Soulad s 

legislativou 

Architektura je v souladu s platnou legislativou, interními 

směrnicemi kraje a převzatými technologickými normami. 

9.  
Standardizace 
služeb 

Služby jsou popsány, definovány (ve smyslu interního SLA), je 
určen jejich vlastník a nabízeny prostřednictvím katalogu služeb. 

10.  Soulad s EMAS 

Architektura v maximální možné míře respektuje stanoviska 

uvedená v Environmentálním prohlášení Krajského úřadu. Cílem je 

vybudování architektury, která bude podporovat environmentální 
aspekty s pozitivním vlivem na životní prostředí a minimalizovat 

environmetální aspekty s negativním vlivem na životní prostředí. 

11.  SMART Region 

V rámci architektury budou zaváděny prvky „Smart region“ 
přispívající k celkovému zlepšení kvality života, životního prostředí a 

konkurenceschopnosti v MSK. Nezbytným předpokladem je rovněž 
celostní a provázaný pohled na architekturu. 
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3.4.3 Doporučený soubor principů 

Doporučený soubor principů MSK vychází z principů NA VS ČR (uvedených v rámci kapitoly 

č. 3.4.1), principů odvozených ze strategických dokumentů kraje (uvedených v rámci kapitoly 

č. 3.4.2) a některých obecně platných principů převzatých z rámce TOGAF. 

ID Název principu Znění principu Zdroj 

1.  Bezpečnost 
Elektronické služby musí zajistit adekvátní zabezpečení datového 

obsahu i přístupu k datům a službám samotným. 
3.4.1 

2.  

Centralizace 
obecných 

systémů 

Systémy disponující stejnou oborově nespecifickou funkcionalitou 
využívané v rámci MSK a jeho příspěvkových organizací či 

organizačních složek budou centralizovány (např.: personální a 
mzdové systémy, ekonomický systém, evidence majetku atp.) 

3.4.2 

3.  

Decentralizace 

odborných 
systémů 

Systémy disponující oborově specifickou funkcionalitou zůstanou 
decentralizovány (např.: nemocniční informační systémy atp). 

3.4.2 

4.  
Dlouhodobé 

plánování 

Služby jsou vytvářeny s ohledem na jejich dlouhodobý potenciál 

využívání. 
3.4.2 

5.  

Dosažení 
maximálních 

přínosů 

Rozhodnutí související s informačním managementem jsou 
prováděna tak, aby byl zajištěn maximální přínos pro kraj jako 

celek. 

TOGAF 

6.  Dostupnost 

Služby veřejné správy musí být všem dostupné především 

v elektronické podobě, v garantovaném čase, v jakékoliv lokalitě a 
musí být poskytovány nediskriminačním a bezbariérovým 

způsobem. 

3.4.1 

7.  Důvěryhodnost 
Elektronické služby veřejné správy musí být koncipovány takovým 
způsobem, aby klienti měli plnou důvěru k jejich využívání. 

3.4.1 

8.  
Efektivní 
využívání zdrojů 

Architektura kraje je navrhovaná/upravovaná takovým způsobem 

aby umožnila v maximální možné míře využití stávajících 
komponent (např. SW a HW vybavení) s cílem efektivně využít 

stávající aktiva, jimiž kraj disponuje. 

3.4.2 

9.  
Orientace na 

služby 

Klíčovým stavebním „blokem“ je služba. Ta je vnímána jako 
prostředek dodávání hodnoty zákazníkovi (a to externímu nebo 

internímu).  

3.4.2 

10.  Použitelnost 
Služby veřejné správy musí být navrhovány s ohledem na potřeby 
klienta tak, aby mohl vždy vyřídit svoji životní situaci v úplnosti 

elektronickou službou. 

3.4.1 

11.  
Princip 

nadřazenosti 
Dále uvedený soubor principů platí pro všechny útvary MSK TOGAF 

12.  Řízená data 

Kraj přistupuje k datum jako k významným aktivům. Data mají 

určeného původce, vlastníka jsou sdílené, dostupná a je řešena 

jejich bezpečnost. 

1) Původce – Je to ta organizační jednotka, která data vytváří 

a tudíž odpovídá i za jejich kvalitu. 

2) Vlastník - Vlastník stanovuje původci dat odpovědnost za 

kvalitu dat. Vlastník pověřuje správce dat zajištěním jejich 

bezpečnosti a provozní dostupnosti. 

3) Správce dat – Provádí jejich standardizaci a definuje 

provozní úlohy prováděné s daty. 

4) Sdílení dat - Uživatelé mají přístup k datům, která jsou 

nezbytná pro výkon jejich pracovních povinností. 

3.4.2 
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5) Dostupnost dat - Data jsou dostupná uživatelům, aby 

mohli vykonávat své funkce a činnosti. 

6) Bezpečnost dat - Data jsou chráněna před 

neautorizovaným použitím a odcizením. Zejména jsou 

chráněna data obsahující osobní údaje, citlivé informace 
obchodního charakteru a informace podléhající utajení ze 

zákona. 

13.  
Snižování 
nákladů 

Architektura kraje je navrhována/upravována takovým způsobem 
aby výsledné řešení bylo optimalizováno z pohledu minimalizace 

investičních a provozních nákladů (např. budou v maximální 
možné míře využívány již existující služby, dojde k centralizaci 

relevantních oblastí, slučování stejných/obdobných služeb apod.) 

3.4.2 

14.  
Soulad s 

legislativou 

Architektura je v souladu s platnou legislativou, interními 

směrnicemi kraje a převzatými technologickými normami. 
3.4.2 

15.  
Spolupráce a 
sdílení 

Elektronické služby veřejné správy jsou navrhovány a budovány 

primárně na principu spolupráce a sdílení informací a zdrojů mezi 

úřady veřejné správy. 

3.4.1 

16.  
Standardizace 
služeb 

Služby jsou popsány, definovány (ve smyslu interního SLA), je 
určen jejich vlastník a nabízeny prostřednictvím katalogu služeb. 

3.4.2 

17.  
Technologická 

neutralita 

Služby veřejné správy musí být koncipovány jako technologicky a 

platformově nezávislé a nesmí být závislé na omezené skupině 
dodavatelů. 

3.4.1 

18.  Transparentnost 
Pořízení, rozvoj i provoz služeb veřejné správy musí být vždy 

zajištěn transparentním způsobem.  
3.4.1 

19.  Udržitelnost 
Pořízení nových služeb veřejné správy musí být vždy opodstatněné 
a služby musí být navrhovány jako dlouhodobě využitelné. 

3.4.1 

20.  

Zajištění 

kontinuity 
organizace 

Je zajištěno, že hlavní činnosti kraje jsou prováděny i v případě 

výpadků a poškození informačních a komunikačních technologií. 
TOGAF 

21.  Soulad s EMAS 

Architektura v maximální možné míře respektuje stanoviska 

uvedená v Environmentálním prohlášení Krajského úřadu. Cílem je 
vybudování architektury, která bude podporovat environmentální 

aspekty s pozitivním vlivem na životní prostředí a minimalizovat 

environmetální aspekty s negativním vlivem na životní prostředí. 

3.4.2 

22.  SMART Region 

V rámci architektury budou zaváděny prvky „Smart region“ 
přispívající k celkovému zlepšení kvality života, životního prostředí 

a konkurenceschopnosti v MSK. Nezbytným předpokladem je 
rovněž celostní a provázaný pohled na architekturu. 

3.4.2 

 

3.5 Formulace, presentace a odsouhlasení sdílené architektonické vize 

cílového stavu, jakožto prvního a hrubého vyjádření hledaných 

cílových architektur 

Architektonická vize je vrstvou dodatečně doplněných agregovaných informací, sloužících k 

předání základních poselství o poznání organizace/korporace a jejího cílového stavu. Vrstva 

nemusí souviset přímo s jednotlivými poznanými dílčími prvky organizace. Modely vize 

představují vizualizaci vybraných odpovědí na strategické otázky - Kam a Proč se organizace 

vydává. 

Pro účely stanovení základního rámce (cíle) To-Be architektury je nezbytné odsouhlasení 

agregované podoby krajské architektury tak, jak ji znázorňuje obrázek níže. 
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Jednotlivé položky krajské architektonické vize jsou: 

Organizační (Byznys) architektura 

Komunikační kanály a rozhraní kraje - Kontakt mezi organizacemi krajské korporace a 

uživatelskými skupinami konzumující služby nabízené krajskou korporací (osobami, právnické 

osoby nebo jiné subjekty veřejné správy) je možné realizovat prostřednícím přístupových míst, 

které je možné definovat jako rozhraní, prostřednictvím kterých je možné vykonávat 

komunikaci (např. ústní, listinnou nebo elektronickou) s jednotlivými organizacemi krajské 

korporace. 

Služby kraje – Základní funkcí kraje je poskytovat občanům, podnikatelům, cizincům ale i 

organizacím veřejné správy služby vymezené zákonem 129/2000 Sb., o krajích. Služby 

poskytují viditelnou hodnotu např. v podobě služeb pro zajištění kvalitního života (zdravotní 

služby, školské apod.), udělování povolení, vydávaní rozhodnutí nebo jiných výstupů (např. 

informací, výpisy z registrů, doklady, ochrana života a majetku apod.) a podporují efektivní 

řešení životních situací, ve kterých se občan, podnikatel nebo cizinec mohou nacházet. 

Řízení a zajištění služeb kraje – Funkce je realizována výkonem jednotlivých agend a to 

prostřednictvím čerpání služeb jednotlivých organizací kraje a Krajského úřadu. Součástí těchto 

agend jsou rovněž funkce zabezpečující řízení a optimální zajištění fungování služeb kraje. 

Vnitřní správa kraje – Funkce zabezpečuje výkon činností kraje spojených s realizací všech 

nevyhnutných agend potřebných k jejímu vlastnímu chodu (např. správa majetku, ekonomická 

agenda, veřejné zakázky, správa ICT apod.). 

Strategie a rozvoj - Představuje činnost kraje, jejímž cílem je udržovat efektivní činnost a 

reagovat na podněty a změny. Identifikuje slabá místa při poskytování služeb a na jejich 

základě definuje způsob jejich optimalizace. Zabezpečuje kontinuální rozvoj ve všech 

důležitých oblastech vzhledem k aktuálnímu vývoji a pokroku společnosti. Tato funkce by měla 

být vhodně podpořena analytickými nástroji pro veřejnou správu, či managementem kvality. 

Řízení kvality – Funkce reprezentuje činnosti kraje spojené s řízením kvality v rámci krajské 

korporace. Důležitým faktorem je možnost analyzovat relevantní data a na základě těchto dat 

respektive jejich analýz vytvářet doporučení a zlepšovat politiky, regulační a vnitřní prostředí. 

Bezpečnost – Tuto funkci je možné chápat jako schopnost kraje vytvořit a udržovat bezpečné, 

stabilní a spolehlivé prostředí ve všech oblastech a doménách kraje (např. finanční bezpečnost, 

informační a kybernetická bezpečnost apod.). 

Aplikační architektura 

Společné aplikační služby – představují aplikační služby, které poskytují uživatelům 

hodnotu. Tyto služby mohou být realizované komponentami jedné nebo vícero organizacemi 

v kraji pro další organizace kraje. 

Místní aplikační služby - představují aplikační služby, které poskytují uživatelům hodnotu. 

Tyto služby mohou být realizované komponentami jedné organizace kraje. 
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Společné moduly Front-endu - sdružují společné komponenty, které řeší interakci 

s uživateli (občany, podnikateli, zaměstnanci kraje a informačními systémy přes otevřené API). 

Moduly Front-endu – představuji specifické, zejména segmentové komponenty pro interakci 

s uživateli, čili komponenty, které nejsou společné a sdíleny vícero institucemi (např. odborné 

systémy). 

Agendové informační systémy - podporují výkon konkrétní agendy a realizují klíčové 

aplikační služby. 

Společné moduly Back-endu - jsou informační systémy pro společné byznys bloky zejména 

v rámci oblastí: podpora výkonu agendy, podpora výkonu organizace/korporace, strategie a 

rozvoj, řízení kvality a správa referenčních údajů. 

Moduly Back-endu – představují specifické, zejména segmentové komponenty pro podporu 

zejména specifických back-office činností, tedy komponenty, které nejsou společné a sdílené 

vícerými organizacemi. 

Integrace a orchestrace – řeší propojení a vzájemnou interoperabilitu informačních systémů 

organizací kraje, veřejné správy ČR a EÚ administrativy na úrovni aplikační a datové integrace 

a zabezpečuje služby orchestrace zejména pro životní situace. 

Technologická architektura 

Popisuje IT technologické komponenty umístěné v Technologickém centru kraje, které 

poskytují společné technologické služby kraje. Technologické funkce jsou 

nabízeny/poskytovány příjemcům (odborům úřadu a oddělením příspěvkových organizací, jimiž 

je zajišťován rozvoj, provoz a dodávka ICT služeb) na podporu jimi provozovaných aplikačních 

funkcí a jimi poskytovaných aplikačních služeb. 

Dále popisuje IT technologické komponenty umístěné v místních technologických centrech, 

které poskytují místní technologické služby. 

Infrastrukturní architektura 

Popisuje krajské a místní infrastrukturní komponenty nabízející společné či místní služby 

komunikační infrastruktury. 

Vrstva eGovernment 

Poskytuje sdílené služby v souladu s Národní architekturou veřejné správy ČR. Tyto služby 

mohou být poskytovány ve všech vrstvách (segmentech) architektury a mohou být doplněním 

sdílených služeb kraje. 
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Obrázek 3. - Krajská architektonická vize 

Pro možnost vytvoření referenčních architektur kraje je realizována architektonická vize i na 

úrovni odvětví a organizací kraje (např. KÚ, škola, nemocnice). Pro popis jednotlivých 

komponent platí popisy výše. Je zde promítnuta základní idea, že kraj si objednává realizaci 
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naplnění agend (služeb) kraje u jednotlivých organizací, které realizují (agregují) jednotlivé 

služby organizací. 

 

Obrázek 4. - Architektonická vize organizace / odvětví kraje 

3.5.1 Matice stakeholderů 

Výsledný návrh architektury ICT kraje bude obsahovat ICT služby určené pro následující cílové 

uživatelské skupiny: 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje; 

 Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje; 

 Příspěvkové organizace kraje (organizace zřizované krajem); 

 Organizace zakládané krajem; 

 Obce na území kraje; 

 Externí organizace (registrované v IDM kraje); 

 Veřejnost (fyzické a právnické osoby). 

Matice stakeholderů ve vazbě na jednotlivé ICT služby je uvedena v katalogu služeb. 
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4 Část seznámení zaměstnanců s architekturou ICT kraje 
Pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj architektury ICT kraje je nezbytné průběžně seznamovat 

klíčové zaměstnance kraje s architekturou ICT kraje a s metodikou změny architektury ICT 

kraje. 

Celé seznámení je navrženo tak, aby odpovídalo rozsahem úrovni znalostí dle TOGAF L1 

Foundation, tj. ve větším rozsahu zajistilo připravenost zaměstnanců KÚ MSK na případnou 

budoucí certifikaci dle TOGAF L1 Foundation. 

Před každým seznámením vypracuje dodavatel příručku pro každého účastníka seznámení, a 

to v elektronické i vytištěné verzi. Příručka bude zpracována tak, aby umožnila seznámení s 

architekturou i dalším zaměstnancům v budoucnosti. 

4.1 Osnova seznámení 

V rámci zaškolení zaměstnanců v oblasti podnikové architektury, tj. pracovního rámce TOGAF 

9.1 (v rozsahu L1 - Foundation) a modelovacího jazyku ArchiMate 2.1 budou realizována dvě 

školení (celkem 40h) v sídle KÚ MSK. 

4.1.1 Úvodní seznámení 

V rámci úvodního seznámení bude zrealizováno 3 (tří) denní školení, které seznámí celkově 

min. 10 zaměstnanců MSK se základy podnikové architektury, dále s architektonickým rámcem 

podnikové architektury TOGAF a jazykem pro modelování architektury ArchiMate. Účelem 

tohoto školení bude ujednocení metodiky a terminologie mezi MSK a dodavatelem tak, aby 

byla zajištěna efektivní spolupráce. 

Školení bude rozděleno na dva školící kurzy: 

 Základní školení – školení bude zaměřeno na celkový (zjednodušený) pohled 

na Enterprise Architekturu. Jednodenní seznámení si klade za cíl poskytnout 

základní informace a podklad pro případné samostudium. Obsah školení se 

zaměří na pojmy, procesy a komponenty, se kterými se pracuje nejčastěji: 

o Základní koncepty a pojmy EA; 

o Určení EA (Co řeší a co ne – vztahy na další rámce (ITIL,COBIT); 

o Obsah a použití rámce TOGAF  

 Proces ADM; 

 Komponenty a jejich určení; 

o Jazyk ArchiMate  

 Vazby a komponenty; 

 Viewpoints a jejich určení; 

o Možné nástroje a smysl repository. 

 Rozšiřující školení – dvoudenní seznámení si klade za cíl poskytnout 

vysvětlení rámce TOGAF 9.1 a modelovacího jazyka ArchiMate 2.1 a poskytnout 

průpravu pro případné samostudium. Specificky bude řešeno: 
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o TOGAF 

 Představení školitele a účel kurzu; 

 Úvod do Enterprise architektury, rámce TOGAF - Popsání 

klíčových části a komponent; 

 Postup tvorby, údržby a užití architektury (ADM); 

 Metamodel; 

 Hlediska TOGAF; 

 Správa a řízení architektury (Architecture Governance 

Framework); 

 Repository; 

 Závěr a shrnutí; 

o ArchiMate 

 Úvod; 

 Vztah EA a ArchiMate; 

 Modelování v jazyce ArchiMate; 

 Business vrstva; 

 Aplikační vrstva; 

 Technologická vrstva; 

 Modelování závislostí mezi vrstvami; 

 Modelování vztahů; 

 ArchiMate hlediska; 

 Motivační rozšíření; 

 Implementační a migrační rozšíření; 

 Závěr a shrnutí. 

Po dohodě mezi MSK a dodavatelem je požadavek MSK na vyškolení minimálně 10 

zaměstnanců vnímán celkově za celé úvodní seznámení. 

4.1.2 Závěrečné seznámení 

V rámci závěrečného seznámení bude zrealizováno 2 (dvou) denní školení, které seznámí 

celkově min. 10 zaměstnanců MSK s dodávaným modelovacím nástrojem. Účelem tohoto 

školení je připravit zaměstnance pro práci s dodávaným modelovacím nástrojem Archi tak, aby 

byli schopni revidovat, připomínkovat a rozšiřovat modely architektury ICT kraje. V rámci 

školení bude provedeno zjednodušené seznámení s dílčími výstupy tak, aby na jednotlivých 

případech byl vysvětlen metodický přístup tvorby architektury. 

Po dohodě mezi MSK a dodavatelem je požadavek MSK na vyškolení minimálně 10 

zaměstnanců vnímán celkově za celé závěrečné seznámení. 
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Osnova školení bude připravena v průběhu projektu a odsouhlasena s MSK. 

4.2 Organizace času 

Termíny pro seznámení zaměstnanců s architekturou ICT kraje (tj. termíny školení) jsou 

stanoveny následovně: 

 Úvodní seznámení: 

o Základní školení: 23. 2. 2016; 

o Rozšiřující školení: 24. - 25. 2. 2016; 

 Závěrečné seznámení: 

o Školení proběhne do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (tj. do 1. 6. 

2016), konkrétní termín bude odsouhlasen s MSK v průběhu projektu. 
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5 Aplikační část 

5.1 Popis nástroje na prohlížení a editaci architektonického modelu 

Byl vybrán open-source nástroj na prohlížení a editaci architektonických modelů nazývaný 

„Archi®“. Ten přestavuje svobodný, open-sourcový a více platformní nástroj k tvorbě modelů 

v jazyce ArchiMate. Je volně k dostání na oficiální webové prezentaci nástroje1. 

Modelovací nástroj Archi je zaměřen na všechny úrovně Enterprise Architektury a díky licenci 

MIT (open source) je možné využívat nástroj Archi pro prohlížení i pro editaci modelů všemi 

pracovníky MSK, kteří by potřebovali pracovat s modely Enterprise Architektury. Archi 

propojuje pracovní rámec TOGAF 9.1 s modelovacím jazykem ArchiMate 2.1 a umožňuje sdílet 

modely ve vnitřním úložišti. 

5.1.1 Součástí aplikace 

Klíčové součásti aplikace představují: 

 Modelér. 

 Pomocné modely. 

 Vizualizér. 

 Standardní pohledy ArchiMate. 

5.1.1.1 Modelér 

Představuje klíčovou část aplikace, která se stará o všechny činnosti spojené s vytvářením a 

správou architektonických modelů. Příkladem můžeme zmínit následující činnosti: 

 Umožňující vytváření a editaci architektonických modelů; 

 Umožňující validaci, či export a import modelů; 

 Umožňující uložení do souborového repository (včetně převzetí standardních 

komponent); 

Po prvním spuštění aplikace dojde k zobrazení hlavního okna v přednastaveném zobrazení (viz 

obrázek č. 4). Hlavní okno je rozděleno do několika logických částí. 

1) Hlavní ovládací lišta – Slouží k ukládání a otevírání jednotlivých modelů. Obsahuje 

funkce spojené s importem a exportem jednotlivých modelů. V případě instalace 

rozšíření (tj. pluginů) se zde budou zobrazovat jejich ovládací prvky. 

2) Hlavní okno struktury modelu – Představuje stromové znázornění modelu. 

Modelovací nástroj Archi člení jednotlivé elementy a pohledy do předpřipravené 

struktury složek (ta je uzpůsobena podle elementů modelovacího jazyka ArchiMate a 

hledisek). V případě potřeby lze strukturu měnit a zakládat např. nové složky. Kořenem 

této struktury je model, těch může být otevřeno více. Toto okno je v základní 

                                           

1 Oficiální webová prezentace nástroje Archi dostupná zde: http://www.archimatetool.com/  

http://www.archimatetool.com/
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konfiguraci nastaveno tak, že vyhledává přesné umístění každého elementu, na který 

uživatel v hlavním okně pohledu kliknul. 

3) Hlavní okno pohledu – Zde se zobrazují jednotlivé pohledy, respektive hlediska. 

Pohledů může být otevřeno současně více. V takovém případě se v horní části okna 

objeví jednotlivé záložky reprezentující jednotlivé pohledy. Součástí každého okna 

pohledu je rovněž paleta nástrojů (bod 3a). Paleta nástrojů zobrazuje vždy jen 

množinu povolených elementů vzhledem k aktuálně používanému hledisku (viz 

Metodika modelování kapitola č. 3.3.2). 

4) Okno vlastností – Zde se zobrazují informace k elementu, který byl označen myší. 

V závislosti na typu elementu se jednotlivé vlastnosti liší. Z okna vlastností lze přejít 

pomoci záložky na okno validátoru a okno vizualizéru (viz 5.1.1.3). 

5) Pomocná okna – Slouží k zobrazování užitečných informací např. zobrazení přehledu, 

navigace a nápovědy.  

Rozložení oken 

Výše popsané rozložení oken lze jednoduše měnit. Okno stačí uchytit a přetáhnout na novou 

pozici. Podporováno je i více monitorové zobrazení, kdy opět okno jednoduše uchopíme a 

přetáhneme na další obrazovku. 

2 

1 

3 
3a 

4 
5 

Obrázek 5 - Hlavní okno aplikace - modelér 
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Pohled 

Pohled (View) představuje plátno, na kterém se zobrazují jednotlivé komponenty a jejich 

vazby. Je zobrazen v hlavním okně pohledu (viz obrázek č. 4 – bod 3). 

Chceme-li spustit pohled, použijeme navigační strukturu daného modelu (viz obrázek č. 4 – 

bod 2), kde vyhledáme složku „Views“. Zde se nacházejí všechny založené pohledy. Případně 

můžeme vytvořit pravým kliknutím pohled nový. 

Založení a znovupoužití elementů 

Existují dva různé způsoby, jak lze elementy zobrazit na hlavním okně pohledu a to: 

1) Prvotním vytvořením – k tomu používáme paletu nástrojů. Nástroj Archi se postará o 

začlenění daného elementu do stromové struktury. Tímto způsobem vytváříme nový 

element, který jednoznačným způsobem pojmenujeme. Tento způsob by měl 

sloužit k prvotnímu založení jednoznačně pojmenovaného elementu, nikoli 

k opakovanému zakládání téhož elementu v různých modelovaných 

pohledech. 

2) Použitím již založeného elementu – k tomu používáme okno struktury modelu. Element 

se uchopí a přetáhne se na modelovaný pohled. Používáme jej v případech, když 

potřebujeme v pohledu znázornit již existující element v modelu. 

Mazání 

Nástroj Archi umožňuje dva způsoby mazání, které je nezbytně nutné správně rozlišovat: 

1) Smazání elementu z pohledu – Provede smazání pouze z daného modelu. Nedojde ke 

smazání elementů z jiných pohledů, případně vazeb souvisejících s daným elementem 

(po stisknutí klávesy „Delete“). 

2) Smazání elementu z modelu – Provede se úplné smazání daného elementu ze všech 

pohledů, na kterých se element vyskytuje. Rovněž dojde k úplnému odstranění všech 

Obrázek 6 - Způsoby mazání elementů z nástroje 
Archi 
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souvisejících vazeb. Používání tohoto typu smazání se doporučuje až po 

překontrolování výskytu daného elementu v jiných pohledech. 

5.1.1.2 Pomocné modely umožňující pochopení jazyka ArchiMate 

Součástí modelovacího nástroje Archi jsou modely umožňující pochopit jazyk ArchiMate. Model 

se nachází v relativním umístění „/examples/Archisurance.archimate“. Obsahuje 

předpřipravené základní pohledy. 

5.1.1.3 Vizualizér 

Vizualizér slouží k přehlednému a kompletnímu znázornění vazeb na dané komponenty, za 

tímto účelem používá paprsko-stromovou strukturu. 

V základním rozložení vizualizér spustíme přes dolní okno (viz obrázek č. 6), kde se nachází 

záložka „Visualiser“. Na příkladu použitém z pomocných modelů (viz kapitola č. 5.1.1.2) 

můžeme demonstrovat využití vizualizéru. Ten se ovládá kliknutím na komponentu pohledu 

(značena zeleně). Vizualizér pak zobrazí všechny vazby vztažené k dané komponentě nezávisle 

na otevřeném pohledu. Na vybraném příkladu je to například byznys role označená modře. 

V případě potřeby můžeme okno vizualizéru přetáhnout, případně zobrazit samostatně. 

Obrázek 7 - Zapnutí modulu „vizualizér“ v modelovacím nástroji Archi 
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5.1.1.4 Standardní pohledy ArchiMate 

Každý nově založený pohled má automaticky nastavené „celkové“ hledisko. To umožňuje 

používat všechny komponenty a jejich vazby. Pro potřeby modelování hledisek dle Metodiky 

modelování nejprve musí být vybráno požadované hledisko. Tento úkon se provede kliknutím 

do prázdného místa v pohledu a v okně vlastností (viz obrázek č. 4 – bod 4) provedeme výběr 

požadovaného hlediska. 

 

Bližší informace ohledně výběru hledisek a jejich užití jsou popsány Metodikou modelování. 

5.1.1.5 Rozšíření programu Archi 

Díky otevřené technologii nástroj umožňuje přidat doplňky, které rozšíří současné možnosti 

nástroje (včetně možností importu, exportu a reportingu), včetně podpory exportu 

architektonických modelů a pohledů do formátu PDF, HTML a XML a importu architektonických 

modelů a pohledů (resp. jejich atributů) z formátů CSV a XML. Nicméně program disponuje 

základní funkcionalitou importu a exportu celého repository. 

5.2 Optimální a minimální konfigurace HW a SW na straně KÚ MSK 

Dle uživatelské dokumentace nástroje na prohlížení a editaci architektonických modelů Archi, 

systémové požadavky nutné pro instalaci představují2: 

                                           

2 Převzato z uživatelské dokumentace, dostupné v originálním znění na oficiální webové prezentaci produktu zde: 
http://www.archimatetool.com/resources   

Obrázek 8 - Archi výběr hledisek 

http://www.archimatetool.com/resources


 
 
 

61 

 

 Operační systém: Windows 7, 8, nebo 10 - 32-bit nebo 64-bit verze operačního 

systému. Oprávnění umožňující instalaci a asociaci se souborovým typem 

“*.archimate“, nebo 

 Nejméně OS X 10.7.3 (Lion) 64-bit, nebo 

 Linux s instalací Java 7 nebo vyšší. 

5.3 Popis nasazení na KÚ MSK 

V rámci dodávky bude nástroj dodán na min. 10 koncových zařízení. K provedení instalace je 

vyžadována: 

1) Součinnost ze strany MSK. 

2) Účet s právem lokálního administrátora. 

3) Pro ukládání architektonických modelů je potřeba připravit adresář ke čtení a zápisu 

umístěný na síťovém úložišti. 

Díky použité technologii je Archi multiplatformním nástrojem, nicméně uchazeč předpokládá 

instalaci na koncových zařízeních s operačním systémem Windows. 

5.4 Ukládání architektonických modelů 

Ukládání architektonických modelů bude realizováno s využitím síťového sdíleného úložiště. 

Na tomto umístění bude k dispozici úložiště (tzv. repository) programu Archi. V aktuální verzi 

nástroje Archi neexistuje nativní podpora přístupu více uživatelů k úložišti. To tedy znamená, 

že ve stejný čas pouze jeden uživatel může provádět editační změny v modelu. Ostatní 

uživatelé si pro čtení mohou model otevřít/případně zkopírovat do svého lokálního umístění. 

Sdílené úložiště bude nastaveno takovým způsobem, aby právem zápisu disponovali pouze 

vybraní uživatelé. 

Jistou variantu představují rozšíření programu (tzv. pluginy). Některé z těchto rozšíření řeší 

přístupy pro více uživatelů současně ke stejnému úložišti. Příkladem můžeme jmenovat plugin 

GRAFICO, který funguje na principu rozložení modelu na jednotlivé elementy jako dílčí XML 

soubory. Tyto soubory se ukládají ve verzovacím nástroji. Plugin GRAFICO se nachází ve stavu 

funkční betaverze. Verzovací nástroj se stará o řešení konfliktních úprav. Plugin je ke stažení 

na uvedené adrese3. 

                                           

3 Informace o pluginu GRAFICO jsou k dispozici zde: http://forum.archimatetool.com/index.php?topic=105.0  

http://forum.archimatetool.com/index.php?topic=105.0
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6 Část udržitelnosti 
Tato kapitola popisuje způsob zajištění udržitelnosti rozvoje ICT architektury kraje po ukončení 

projektu. 

6.1 Zajištění udržitelnosti (časová, technická, legislativní) 

Udržitelnost výsledků a výstupů tohoto projektu financovaného z dotačních titulů bude nutné 

po jeho skončení zajistit z vlastních finančních zdrojů MSK. Klíčovou aktivitou je potřebné 

prostředky včas plánovat a v systému tvorby rozpočtů nárokovat z pozice útvaru užívající 

výstupy projektu. 

Časová udržitelnost 

V návaznosti na dotační podmínky je standardní, že realizované projektové výstupy budou 

nadále funkční a využitelné příslušnými útvary MSK po skončení projektu min. po dobu 5 let 

(tzv. časová udržitelnost), a to bez dalších dotačních nároků. 

Všechen pořizovaný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek z dotačních prostředků je nutné 

minimálně po dobu jeho udržitelnosti řádně evidovat a inventarizovat v souladu s interními 

směrnicemi MSK. Po dobu udržitelnosti projektu musí být majetek využíván výhradně pro 

potřeby projektu a v souladu s ním, a nesmí být s tímto majetkem jakkoli jinak disponováno. 

V případě některých operačních programů má také příjemce v době udržitelnosti povinnost 

pravidelně (zpravidla 1x ročně) informovat poskytovatele dotace o stavu či případných 

změnách v projektu v rámci jeho udržitelnosti. 

Technická udržitelnost 

Další nedílnou součástí udržitelnosti je nutnost zajistit jasnou personální kompetenci 

(odpovědnost) za výstupy projektu a další personální kapacity pro podporu a další technický 

rozvoj výstupů z projektu v souladu s jeho cíli. V této souvislosti se to týká zejména udržování 

a následný rozvoj architektury ICT kraje. 

Jedním z výstupů projektu je dodávka a nasazení nástroje Archi na prohlížení a editaci 

architektonického modelu. Po dobu udržitelnosti bude nutné zabezpečit provoz a údržbu tohoto 

nástroje, případně jiného, minimálně obdobně kvalitativního nástroje pro prohlížení a editaci 

vytvořených architektonických modelů. 

Legislativní udržitelnost 

Po dobu udržitelnosti musí MSK zajistit soulad projektových výstupů s platnými legislativními 

předpisy. Jedná se zejména o následující výčet předpisů: 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o kybernetické bezpečnosti), 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
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 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška 9/2011 Sb., o elektronických nástrojích a úkonech při zadávání veřejných 

zakázek, 

 Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

 Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního 

systému datových schránek, 

 Vyhláška č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné 

správy, 

 Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a 

provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních 

systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné 

správy - stanovuje požadavky na strukturu a obsah informační koncepce a provozní 

dokumentace, 

 Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem 

veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením 

(vyhláška o přístupnosti), 

 Vyhláška č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích, 

 Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v 

oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), 

 Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících 

kritériích. 

 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Usnesení vlády č. 889/2015. 

6.2 Návrhy dalšího rozvoje 

V rámci dalšího rozvoje architektury ICT doporučujeme se zabývat následujícími tématy: 

 Adopce a vynucování architektonických principů napříč MSK, jako prostředek 

pro zajištění shody při změnách architektury; 

 Institucionalizace Enterprise architektury jako organizační složky KÚ/PO s právy 

a povinnosti vyplívající z TOGAF 9.1 a záměrů Národní architektury ICT veřejné 

správy ČR; 
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 Vytvoření architektonické rady, jako prostředek pro sdílení informací napříč 

MSK; 

 Adopce rolí (s možným dopadem do organizační struktury KÚ/PO) spojených 

s procesem tvorby a údržby Enterprise architektury, zejména pak: 

o Hlavní architekt kraje (EA) a vedoucí Strategického plánování; 

o Hlavní architekt řešení projektů a vedoucí Architektury projektů a jejich 

architektonické kontroly; 

o Metodik architektury kraje; 

o Metodik architektonického vzdělávání, osobního rozvoje a sdílení 

architektonických znalostí; 

o Specialista legislativy a analýz architektury eGovernmentu ČR a EU; 

o Doménoví architekti (specializace segmentu kraje nebo vrstvy 

architektury); 

 Vytvoření architektonického repository pro PO kraje a sdílení referenčních 

architektur (včetně architektury řešení) napříč PO kraje; 

 Vytvoření referenčních architektur pro další odvětví. 

Architektura ICT kraje by minimálně po dobu udržitelnosti měla být v souladu s následujícími 

dokumenty: 

 Strategie Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

 Strategie ICT Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,  

 Národní architektura ICT veřejné správy ČR vytvářená ze strany Ministerstva 

vnitra ČR, 

 Aktualizace metodického rámce TOGAF, 

 Aktualizace modelovacího jazyku ArchiMate. 

6.3 Definice metodického postupu, který MSK v budoucnosti umožní 

certifikovat kvalitu ICT služeb kraje dle normy ISO 20000 

Pro přípravu na získání certifikace ISO/IEC20000 je na úrovni Moravskoslezského kraje 

zapotřebí provést několik základních kroků. 

1. Provést všeobecné posouzení současného systému řízení IT služeb (dále jako „ITSM“): 

 zmapovat současný model řízení a poskytování IT služeb, 

 definovat rozsah implementovaných procesů a oblastí požadovaných ISO/IEC 20000, 

 analyzovat základní rozdělení odpovědností za jednotlivé oblasti ITSM, 

 identifikovat rozsah procesů ve smyslu na jaké entity / instituce jsou tyto procesy 

aplikovány a kdo je povinen se jimi řídit, 

 identifikovat IT služby / architekturní komponenty, které jsou pomocí těchto principů 

řízeny. 

2. Stanovit rámcový rozsah požadované certifikace z pohledu provozovaných IT služeb a 

dotčených subjektů: 
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 provést výběr entit / institucí, pro které je certifikace požadována a stanovit koncept 

rozdělení odpovědností za jednotlivé oblasti ITSM, 

 provést výběr IT služeb / architekturních komponent, které mají být předmětem 

certifikace ISO/IEC 20000, 

 definovat rámcový časový harmonogram pro přípravu a samotnou certifikaci po 

jednotlivých entitách / službách. 

3. Detailní posouzení současného stavu ITSM vzhledem k požadovanému rozsahu certifikace: 

 provést nezávazné posouzení maturity jednotlivých oblastí ITSM dle požadavků 

ISO/IEC 20000 z pohledu jejich návrhu, realizace a nastavených kontrol, 

 identifikovat veškerou dostupnou dokumentaci evidující naplnění požadavků ISO/IEC 

20000 ve smyslu návrhu a popisu ITSM procesů, 

 identifikovat veškerou dostupnou dokumentaci / nástroje evidující naplnění požadavků 

ISO/IEC 20000 ve smyslu provozu a kontroly procesů dle jejich návrhu (na vybrané 

množině vzorků), 

 identifikovat vlastníky jednotlivých procesů, jejich klíčové uživatele a zúčastněné 

strany, 

 vytvořit rozdílovou analýzy pro zjištění „slabých míst systému“, kterým je potřeba 

věnovat pozornost v rámci přípravy na samotnou certifikaci. 

4. Definice akčního plánu pro eliminaci rozdílů mezi současným stavem a požadavky ISO/IEC 

20000 a jeho realizace: 

 stanovit seznam úkolů a konkrétních témat, které je potřeba řešit pro naplnění 

požadavků, 

 ke každému úkolu přidělit jejich vlastníky, 

 prioritizovat úkoly a vytvořit akční plán, 

 přidělit roli koordinátora přípravy na certifikační audit pro sledování a vyhodnocování 

naplnění požadovaných úkolů, 

 sledovat a vyhodnocovat plnění akčního plánu. 

5. Interní příprava na certifikační audit: 

 vyhodnotit výsledky akčního plánu a zhodnotit míru připravenosti / případně upravit 

rozsah certifikace, 

 kontaktovat certifikační autoritu pro zjištění průběhu certifikačního auditu, naplánování 

jednotlivých kroků certifikace a identifikace případných oblastí pro vyjasnění ohledně 

přístupu a kontrol, které budou vykonány v rámci auditu, 

 založit jedno sdílené centrální úložiště veškeré dokumentace deklarující naplnění 

požadavků ISO/IEC 20000 pro jednotlivé oblasti a služby, které mají být certifikovány, 

 zmapovat a odkázat se na všechny systémy (ITSM nástroje, kde jsou záznamy) a 

kontroly deklarující splnění požadavků ISO/IEC 20000 (např. Katalog IT služeb, Service 

Desk, monitorovací nástroje provozu, atp.), 

 identifikovat všechny klíčové osoby pro certifikační audit, definovat a komunikovat 

jejich odpovědnosti v rámci jednotlivých oblastí, 

 připravit všechny klíčové osoby na postup auditu a vyškolit je na adekvátní odpovědi 

na typické otázky, které jim budou kladeny během certifikačního auditu. 

6. Provést předcertifikační audit (audit „nanečisto“): 
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 provést simulaci certifikačního auditu podle kontrolního seznamu dle ISO/IEC 2000 a 

identifikovat nejasné oblasti / odpovědi, které by mohly překážet hladkému průběhu 

certifikace, 

 nalézt rychlá řešení pro odstranění nedostatků během předcertifikačního auditu. 

 

Tento doporučený postup zaručí hladký průběh samotné certifikace a větší míru jistoty všech 

účastníků certifikačního auditu. 

 

Rozsah auditu je zaměřen na implementaci: 

 obecných pravidel, principů a procesů pro řízení IT služeb (Service management 

system), 

 samotného návrhu nových / změněných IT služeb a jejich nasazení do provozu (Design 

and transition of new or changed services), 

 procesů pro poskytování IT služeb v provozu (Service delivery processes), 

 procesů pro řešení požadavků / nedostupnosti služeb (Resolution processes), 

 vztahových procesů mezi uživateli služeb a jejich poskytovateli (Relationship 

processes), 

 kontrolních a koordinačních procesů pro změny nad rozsahem IT služeb (Control 

processes). 

 

 

Pro všechny procesy / oblasti ITSM dle ISO/IEC 20000 a celý systém řízení IT služeb je 

aplikován metodický přístup PDCA (Plan, Do, Check, Act), který je třeba vnímat v rámci 

dokládání evidence při certifikačním auditu. V systému pro řízení IT služeb to znamená 

zejména: 

Obrázek 9 -  Rozsah procesů dle ISO/IEC 20000 



 
 
 

67 

 

 porozumění a naplnění požadavků zákazníků na poskytované IT služby za účelem 

zajištění zákaznické spokojenosti, 

 zavedení strategie a cílů pro systém řízení IT služeb, 

 konkrétní návrh a dodávka IT služeb dle požadavků zákazníků,  

 kontrola, sledování a vyhodnocování systému řízení IT služeb a výkonnosti samotných 

IT služeb, 

 kontinuální zlepšování systému. 

Obrázek 10 –  PDCA cyklus 
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7 Seznam příloh 
V tabulce níže je uveden seznam příloh, které jsou součástí této Implementační studie. 

 

Číslo přílohy Název přílohy 

Příloha č. 1 Metodické postupy tvorby architektury v2.1 

Příloha č. 2 Metodika modelování v2.1 

 


