Kapitola 15.
ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Odbor informačních technologií se člení na:
 oddělení provozu služeb
 oddělení rozvoje služeb
Samostatná působnost:
 sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů spravovaných rozpočtových oblastí a na
základě prvotních dokladů (faktur) vede řádnou evidenci o čerpání rozpočtu,
předkládá návrhy na změny rozpočtu odboru ekonomickému, odpovídá za
provedené hospodářské operace, zabezpečuje kontrolu čerpání rozpočtových
prostředků a přidělených prostředků hospodářské činnosti, respektuje zásady
hospodárnosti při nakládání se svěřeným majetkem v souladu s vnitřními předpisy,
 zajišťuje uveřejňování příslušných smluv a objednávek v souladu s platnými
právními předpisy a předpisy úřadu,
 vede evidenci, rozpis a kontrolu úkolů pro jednotlivá oddělení odboru,
 zajišťuje spisovou službu dle spisového řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 řídí zavádění výpočetní techniky a budování informačních systémů na krajském
úřadě,
 v rozsahu své působnosti zpracovává návrhy vnitřních norem a ve spolupráci
s příslušnými odbory a odděleními zabezpečuje úkoly spojené s ochranou údajů
a bezpečností počítačových sítí,
 zpracovává koncepce ve vztahu k informačním a komunikačním technologiím
(dále jen ICT) a dokumentaci programů,
 vykonává činnosti spojené s financováním programů reprodukce výpočetní
techniky a budování informačních systémů a souvisejících komunikačních
technologií,
Přenesená působnost:
 zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému
kompatibilního s informačními systémy veřejné správy,
 při přípravě na řešení krizových situací a při jejich řešení spolupracuje a poskytuje
součinnost v souladu s činností krizového štábu,
Manažer kybernetické bezpečnosti
Samostatná působnost:
 navrhuje definice jednotlivých rolí bezpečnostní politiky a zabezpečuje realizaci
kontroly jejího dodržování,
 zajišťuje koordinaci postupů v programech a komplexních projektech k řízení
bezpečnosti informací,
 řídí práce při tvorbě vstupních analýz předmětů a cílů programů k řízení
bezpečnosti informací,

 řídí programy a komplexní projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti ve všech
jejich fázích,
 řídí projektové týmy k řízení bezpečnosti informací,
 spolurozhoduje při řízení finančních zdrojů souvisejících s řízením bezpečnosti
informací,
 spolurozhoduje o časových a finančních plánech realizace programů k řízení
bezpečnosti informací,
 spolurozhoduje při reportování stavu realizace programů a komplexních projektů
k řízení bezpečnosti informací směrem dovnitř týmu projektových manažerů i
směrem ven na stranu zadavatelů projektů a k managementu dotčených
společností,
 spolurozhoduje při řízení rizik a příležitostí v programech a komplexních
projektech,
 spolurozhoduje při řízení změn v programech a komplexních projektech,
 spolurozhoduje ve výběrových řízeních a při smluvním zabezpečení programů a
komplexních projektů k řízení bezpečnosti informací,
 kontroluje kompletní dokumentace programů a projektů,
 kontroluje výstupy z programů a projektů a jejich akceptace zúčastněnými
stranami.
Oddělení provozu služeb
Samostatná působnost:
 zajišťuje provoz výpočetní techniky, počítačové sítě a informačních systémů (dále
jen IS) na krajském úřadě,
 poskytuje podporu a zajišťuje upgrade aplikačního vybavení ve vlastní správě,
 eviduje a poskytuje podporu aplikačního vybavení, jehož správci jsou externí
subjekty,
 účastní se v projekčních týmech Olomouckého kraje,
 koordinuje zpracování dat KÚOK a spolupracujících organizací,
 zajišťuje technickou stránku výměny dat mezi subjekty státní správy
a samosprávy, mezi Olomouckým krajem a subjekty samosprávy a příspěvkovými
organizacemi Olomouckého kraje,
 provádí opatření k ochraně uživatelských dat na úrovni databází a aplikací na
KÚOK,
 provádí komplexní podporu ICT a komplexní podporu uživatelů KÚOK pro
certifikaci e-podpisu a úkonů s tímto spojených,
 spravuje a udržuje soubor geografických dat,
 zajišťuje řešení problémů, úpravy a nastavení základních sady aplikací uživatele
ICT v rámci KÚOK,
 navrhuje, realizuje a spravuje intranet, spolupracuje s redakční radou intranetu,
 provozuje evidenční, podpůrné a komunikační systémy Olomouckého kraje,
 spravuje systém pro správu interních a externích identit,
 zajišťuje provoz webové prezentace z hlediska hardware, systémového software
a komunikačního prostředí,
 spravuje a udržuje doménový, souborový, poštovní, vnitřní jmenný a externí
jmenný server,







vytváří a spravuje komunikační infrastrukturu,
spravuje primární a záložní technologické centrum,
koordinuje a navrhuje budování rozsáhlých datových sítí na území kraje (WAN),
spravuje databázové systémy,
zabezpečuje ochranu osobních údajů na úrovni zabezpečení systémů proti jejich
zneužití „vnějšími nepříteli“ (ochrana proti virům, spyware, adware, spam),
 spravuje operační systémy serverů a pracovních stanic, jejich technickou
funkčnost, kompatibilitu a nadstavby,
 navrhuje, spravuje a zajišťuje bezpečnost aktivních komponent LAN,
 realizuje rezervaci výpočetní techniky úřadu.
Oddělení rozvoje služeb
Samostatná působnost:
 organizuje a kontroluje zadávání a průběh realizace jednotlivých akcí pořizování
a reprodukce majetku souvisejícího s informačními a komunikačními
technologiemi,
 zajišťuje dodržování zákonů, norem a standardů souvisejících s provozem ICT
a ochranou dat, zajišťuje ochranu osobních údajů v IS,
 zajišťuje vazby na informační systémy veřejné správy,
 podílí se v části technické na výběrových řízeních souvisejících s ICT,
 navrhuje a zpracovává technická řešení vyplývající z výzev evropských
celostátních projektů, podílí se na jejich realizaci,
 zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního
s informačními systémy veřejné správy,
 spravuje, udržuje, rozšiřuje a vzájemně integruje aplikační vybavení KÚOK,
 sleduje a zajišťuje informace o požadavcích vyplývajících z vazeb na EU,
 navrhuje propojení detašovaných pracovišť a příspěvkových organizací,
 spolupracuje se správci ICT na území Olomouckého kraje,
 doporučuje komunikační rozhraní u ostatních organizací, které s ním spolupracují,
 definuje a prosazuje standardní datové rozhraní,
 navrhuje a vytváří aplikační vybavení nad stávajícími databázemi KÚOK,
 navrhuje, realizuje a provozuje systém na řešení požadavků pro zaměstnance
krajského úřadu,
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