ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 57061/2014/KHEJ
spisový znak: KHEJ 56049/2014/kakr/3

datum: 26.09.2014

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 19. 9. 2014 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 9. 2014, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:

1) Jaké informační systémy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací (účetnictví, evidence majetku, atd.)?
Uveďte název produktu a dodavatele.
2) Jaké informační systémy využíváte pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování mezd, personální oblast, docházkový
systém, další oblasti HR)? Uveďte název produktu a dodavatele.
3) Jaký informační systém využíváte pro spisovou službu? Uveďte název produktu a dodavatele.
4) Využíváte nějaký manažerský informační systém? Pokud ano, uveďte jeho název a dodavatele.
5) Pro které další oblasti činnosti používáte informační systémy a jaké? Uveďte název produktu a dodavatele.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1)

v rámci informačního systému Jihočeského kraje je pro oblast zpracování ekonomických informací (účetnictví,
evidence majetku, atd.) využíván Informační systém GINIS, dodavatel GORDIC, spol. s r.o.,

ad 2)

oblast řízení lidských zdrojů:
o

zpracování mezd, personální oblast – FLUXPAM 5, dodavatel Flux, spol. s r.o.,

o

docházkový systém – Anet Time 10.70, dodavatel ANeT-Advanced Network Technology, s. r. o.,

ad 3)

systém pro spisovou službu – modul/moduly v rámci IS GINIS, dodavatel GORDIC, spol. s r.o.,

ad 4)

manažerský informační systém – Jihočeský kraj v současné době nevyužívá manažerský informační systém,
v současné době řešeno příslušnými moduly v rámci IS GINIS, dodavatel GORDIC, spol. s r.o.,

ad 5)

další oblasti pokryté informačními systémy – Jihočeský kraj vykonává v rámci své působnosti (samostatné, přenesené)
celou řadu agend a činností, naprostá většina z nich je pokryta aplikacemi, informačními systémy, viz např. agenda
stavebního úřadu je pokryta informačním systémem SURAD, dodavatel VITA Software, s.r.o. Další využívané systémy
zasíláme v příloze Jihocesky-kraj-aplikace.doc.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana

* 1x příloha:

Jihocesky-kraj-aplikace.doc

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
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eSPIS Lite
(ICZ, a.s.)

ESPI,EVI verze 9220
(Inisoft s.r.o.)

ArcEXPLORER
(ARCDATA Praha, s.r.o. - ESRI)
ArcIMS
(ARCDATA Praha, s.r.o. - ESRI)
ArcINFO
(ARCDATA Praha, s.r.o. - ESRI)
ArcGIS server
(ARCDATA Praha, s.r.o. - ESRI)
ArcSDE
(ARCDATA Praha, s.r.o. - ESRI)
ArcVIEW
(ARCDATA Praha, s.r.o. - ESRI)
Argis Krizdata- Hades
(T-soft)
ASPI
(ASPI Publishing s.r.o.)
Crypta
(Česká pošta)
CzechPoint
(MV ČR)
Databáze majetkových správců silnic v GIS
(Ředitelství silnic a dálnic Ostrava)
Dotace LH+
(FORESTA SG, a.s.)
DS SSL
(UHUL Brandýs nad Labem)
ekonomický informační systém (IS GINIS EKO) verze 3.xx
(GORDIC s.r.o.)
ENZZ
(T-Mapy s r.o.)

ANET - TIME
(ANeT, s.r.o.)

Administrace systému IS GINIS (IS GINIS moduly Adx apod.)
(GORDIC, s.r.o.)

Kukátko
(Autocont, a.s.)

Agendy úřadu

hostovaná spisová služba

ESPI - evidence a tvorba rozhodnuti o nakladani s odpady, data jsou automaticky
exportovana na nas www server
EVI - data z obci
Evidence rozhodnutiodpadu, synchronizace dat vykazanych obcemi 3

DB aplikace T-WIST pro evidenci nestátních zdravotních zařízení intranetová aplikace

evidence lesních hospodářských knih
obsahuje jednotlivé ekonomické agendy - faktury, poukazy, smlouvy, bankovní styk apod. viz
níže

databáze silniční sítě, mosty, dopravní uzly, sítě, atd.
zde se vyplní žádosti o dotace v lesním hospodářství a tyto jsou odeslány e-mailem na MZe
ČR

český podací a ověřovací národní terminál

cryptování souborů předávaných České poště

systém právních informací

plánování civilních zdrojů

geografický informační systém - údržba a analýza prostorových a atributových dat

geografický informační systém - brána pro ukládání a správu databází

geografický informační systém - aplikační a webový server

geografický informační systém - údržba a analýza prostorových a atributových dat

webový mapový server

geografický informační systém - prohlížeč dat - freeware

evidence docházky zaměstnanců

administrační moduly

realizační prostředek pro přístup k registrům

Poznámky

Agendy úřadu

Evidence usnesení (IS GINIS modul USN)
(GORDIC s.r.o.)
eVPE (Editor vodoprávní evidence) verze 4
(Ministerstvo zemědělství)
FLUXPAM verze 5
(Flux, spol. s r.o.)
IDOS + DOTACE verze 2008/2009
(CHAPS spol. s r.o.)
iLAS + IKAS
(MMR ČR)
IS RODINA verze 1.2
(OK system, spol. s r.o.)
IS_FKVS
(ASD Software s.r.o.)
ISPROFIN
(SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.)
Katalog lékařů a zdravotnických zařízení
(Lékařské informační centrum)
Kniha došlých faktur (IS GINIS modul KDF)
(GORDIC s.r.o.)
Kniha odeslaných faktur (IS GINIS modul KOF)
(GORDIC s.r.o.)
Komunikace s bankou (IS GINIS modul BUC)
(GORDIC s.r.o.)
Monumis
(Státní ústav památkové péče)

Evidence středních a malých zdrojů (OvzdusiSQL) verze 01.01
b346
(Kvasar)

eTesty
()
Evidence dopravních agend verze 9.17.09
(YAMACO Software)
Evidence majetku (WinEMA - majetek PO) verze 6.58.8
(GORDIC, s.r.o.)
Evidence majetku (IS GINIS moduly MAJ,INM)
(GORDIC s.r.o.)
Evidence myslivosti verze 6.7
(YAMACO Software)
Evidence poplatků (IS GINIS moduly DDP a FUC)
(GORDIC s.r.o.)
Evidence smluv (IS GINIS modul SML)
(GORDIC s.r.o.)
Evidence správních agend
(IS MVCR)

databáze Oracle - komunikace s bankou

databáze Oracle - faktury odeslané z úřadu

databáze Oracle - faktury došlé na úřad

pouze prohlížeč dat

program SFDI - čtvrtletně zasíláno na SFDI - e-mailem

komunikuje s databazi MPSV
offline aplikace stahuje data z MFCR a po kontorle na obci exortuje data na MFCR
finanční kontrole ve veřejné správě

export dat na MZE pomoci web sluzeb
personální a mzdový systém (výstup z programu slouží jako podklad pro předávání do
Informačního systému o platu MF ČR)
IDOS - jízdní řády, DOTACE - systém pro rozhodování o přidělení dotací v autobusové
dopravě
pasport územních plánů velkých územních celků a obcí (webová aplikace provozovaná
centrálně)

databáze Oracle - evidence usnesení a materiálů jednání RK a ZK

export z programu pro statni fond zivotniho prostredi cca jednou mesicne probiha temer
automaticky po odsouhlaseni uzivatele pravdepodobne www sluzba
možnost exportů z programu (roční výkaz; export pro ČHMÚ) - e-mailem, v současné době
se předávání dat neuskutečňuje, je plánováno v budoucnosti

registr obyvatel, státní občanství ČR

databáze Oracle - evidence závazků kraje - smlouvy, objednávky

databáze Oracle - pohledávky úřadu - pokuty, prodeje

importujeme data z obci a predavame data na MZE + komunikace s Dotace LH+

databáze Oracle - majetek úřadu, evidence a inventury

file systém- majetek PO kraje

Program pro testovani ucitelu autoskol

Agendy úřadu

evidence dotačních titulů vyhlášených JK sběr elektronických žádostí

Veřejná finanční podpora (IS GINIS modul VFP)
(GORDIC s.r.o.)

Vzdělávání
(Flux, spol. s r.o.)
Personalistika
(Flux, spol. s r.o.)
PersInfo
(Flux, spol. s r.o.)
MailAgent (IS GINIS modul MAS)
(GORDIC s.r.o.)

Výkaznictví (GorVYK) verze 11.05.8.R6
(GORDIC, s.r.o.)

file systém - sběr účetních dat obcí a jejich předání na MF

ukládání el. obrazů dokumentů do úložište IS GINIS

modul aplikace FluxPam-tvorba sestav

modul aplikace FluxPam-Personalistika

modul aplikace FluxPam-Vzdělávání

náklady společné s GorUCR
přispěvkové organizace zasílají data (výkazy) na e-mail, kde je automaticky program
kontroluje a načítá. Po ověření zaměstnanci ekonomického odboru Krajského úřadu
Jihočeského kraje se sumarizovaná data ve formě dat výkazů zasílají na MF ČR do systému
ARIS

webový informační systém intranetové aplikace

DB aplikace T-WIST pro evidenci nemovitostí intranetová aplikace

ověřování lesních plánů

Scan a rozpoznavani tachografickych kolecek

databáze Oracle - hotovostní operace

Evidence autoprovozu
DB aplikace T-WIST pro zprostředkovatele údajů mezi zdrojovým registrem nemovitostí a
vlastní evidencí nemovitého majetku intranetová aplikace
na elektronickou podatelnu se vztahuje ktomě atestu na životní cyklus i povinnost atestace
na shodu se standardem 016

Socialni zarizeni nam posilaji vyplnene formulare ktere v programu sumarizujeme a posilame
na MPSV
programy pro sumarizaci z MPSV

Tagra
(Truck Data Technology, s.r.o.)
Taxační údaje plánů a osnov (KOPLA 2008)
(UHUL Brandýs nad Labem)
T-WIST REN PRO
(T-Mapy s r.o.)
T-WIST
(T-Mapy s r.o.)
Účetní a rozpočtové výstupy (IS GINIS modul UCR)
(GORDIC s.r.o.)
Účetnictví a rozpočet (GorUCR) verze 11.05.8.R4
(GORDIC, s.r.o.)

Nástěnka - Noticeboard (Autoprovoz)
(ALC software)
NEMO - nemovitosti
(T-Mapy s r.o.)
Podatelna a výpravna (IS GINIS moduly POD a VYP)
(GORDIC, s.r.o.)
Pokladna (IS GINIS modul POK)
(GORDIC s.r.o.)
Pořizovače rozpočtových a účetních dokladů (IS GINIS moduly
UCT,ROZ)
(GORDIC s.r.o.)
Poukazy (IS GINIS modul POU)
(GORDIC s.r.o.)
Spisová služba (IS GINIS SSL) verze 3.xx
(GORDIC, s.r.o.)
Spisový uzel (IS GINIS modul USU)
(GORDIC, s.r.o.)

MPSV sumarizace

Agendy úřadu

Sirius
(Elsyst Engineering)
Clix-registr oznámení
(BMI SYSTEM CZECH, a.s.)
Balancování rozpočtu (IS GINIS modul BAR)
(GORDIC, spol. s r.o.)
SURAD
(VITA Software, s.r.o.)
Střednědobý rozpočtový výhled (IS GINIS modul SRV)
(GORDIC, spol. s r.o.)
oficiální www stránky Jihočeského kraje
(Jihočeský kraj)
zahrnuje další servery viz www.kraj-jihocesky.cz

stavební úřad
příprava a sschvalování střednědobého rozpočtového výhledu se vztahem ke skutečnosti a
schválenému rozpočtu

příprava a schvalování rozpočtu kraje se vztehem ke skutečnosti

Registr oznámení dle 159/2006 Sb., o střetu zájmů

zpracování el. obrazů dokumentů

Agendy úřadu

