Technologické centrum ORP Dobruška
únor 2010

Město Dobruška připravuje projekt, jehož cílem je vybudování technologického centra.
Základ technologického centra budou tvořit výkonné servery a diskové pole. Zajištění
bezpečného provozu této špičkové techniky však vyžaduje pořízení celé řady dalších
komponentů. Patří mezi ně například záložní zdroj elektrické energie, požární hlásiče, systém
pro evidenci vstupu apod. Nedílnou součástí projektu je též zpřístupnění elektronické spisové
služby obcím spadajícím do obvodu působnosti obce s rozšířenou působností Dobruška.
Realizace projektu, která je plánována na druhou polovinu r. 2010, přijde na zhruba 5,7
milionu korun. S ohledem na nákladnost projektu město počítá s podáním žádosti o dotaci z
Integrovaného operačního programu, z nějž lze získat až 85% způsobilých výdajů projektu.
Vybudování technologického centra je po uvedení datových schránek do provozu dalším
krokem k postupné elektronizaci veřejné správy. Technologické centrum je určeno primárně k
plnění funkce datového úložiště pro město i obce spadající do obvodu působnosti obce s
rozšířenou působností Dobruška. Současně na něm bude provozována spisová služba města a
veškerý jeho další software. Do budoucna se však počítá s tím, že technologická centra obcí s
rozšířenou působností zajistí provoz celé řady dalších aplikací, například digitální mapy
veřejné správy, nástroje komunikace v krizových situacích ePUSA a registrů soustřeďujících
data o obyvatelstvu, která jsou dnes roztříštěna do obrovského množství databází jednotlivých
správních úřadů. Toto vše se samozřejmě projeví ve zlepšení fungování úřadů obcí s
rozšířenou působností, zejména pokud jde o rychlost vyřízení podání či dohledání požadované
informace. Zásadní změna ve vztazích mezi občanem a úřadem však nastane po spuštění
portálu CzechPoint@home. Tento portál umožní každému komunikovat s úřady z pohodlí
domova. Jeho prostřednictvím budou občané moci předávat úřadům svá podání, zjišťovat
jejich stav či rezervovat si čas úředníka. Tím dojde k naplnění jednoho z hlavních cílů
strategie Smart Administration, totiž že mezi úřady budou obíhat data, nikoli občan.

Technologické centrum ORP Dobruška před dokončením
květen 2011

Město Dobruška v nejbližších dnech obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace z fondů Evropské
unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, na základě něhož bude moci čerpat
finanční podporu na projekt "Zřízení TC ORP Dobruška a zpřístupnění ESSL obcím v jejím
správním obvodu - I. a II. část Výzvy". Výše této podpory činí 4 189 949,2 Kč, přičemž
celkové náklady projektu vyplývající z uzavřených smluv činí 5 690 086,- Kč.
V případě výše zmíněného projektu se jedná o vybudování pracovního datového úložiště,
které bude sloužit nejen městu, ale i obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Dobrušky. Datové úložiště se skládá z výkonných serverů, diskového pole a příslušenství,
kam patří např. záložní zdroj napájení, systém zabezpečení apod. Součástí projektu je i
pořízení elektronické spisové služby pro obce spadající do správního obvodu obce s
rozšířenou působností a modernizace stávající spisové služby města, to vše v souladu s
požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších

předpisů. Realizace projektu je dalším krokem na cestě k elektronizaci agend vykonávaných
orgány územní veřejné správy a v konečném důsledku povede ke zefektivnění jejich služeb
poskytovaných občanům.
Projekt technologického centra již má za sebou výběrové řízení na dodavatele, které bylo
nezbytným předpokladem pro zahájení jeho samotné realizace. Závazným termínem ukončení
projektu stanoveným poskytovatelem dotace je 31. červenec letošního roku. Dá se však
předpokládat, že s ohledem na dosavadní průběh prací bude projekt hotov mnohem dříve.
V čem spočívá přínos projektu pro občany? Tuto otázku si s nejvyšší pravděpodobností položí
každý, kdo si tento článek přečte. Z povahy projektu vyplývá, že na ni není úplně snadné
odpovědět. V zásadě lze říci, že díky tomuto projektu budou nahrazeny stávající servery a
disková pole, jejichž životnost se blíží ke svému konci, a které pozvolna přestávají stačit
nárůstu objemu dat v elektronické podobě, vysoce moderní a výkonnou technikou, jejíž
parametry byly stanoveny tak, aby dokázala plnit požadavky na ni kladené i ve střednědobém
časovém horizontu, kdy lze očekávat postupné spouštění řady centrálních projektů
elektronizace veřejné správy (CzechPoint@home - komunikace s úřadem z domu včetně
všech podání, systém základních registrů, digitální mapa veřejné správy apod.). Jak plyne z
výše uvedeného, pozitivní dopady projektu občané nepocítí ihned. To však v žádném případě
neznamená, že neexistují. Dá se říci, že tento projekt je dalším krokem k naplnění jednoho z
hlavních cílů strategie Smart Administration, totiž že mezi úřady budou obíhat data, nikoli
občan.

