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1. Vyjádření koncepce ICT statutárního města Ostravy – 
městského obvodu Poruba 

 

Dokument „Koncepce ICT statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba“ má za 

úkol definovat současný stav a hlavní směry rozvoje informačních technologií městského 

obvodu Poruba. Popisuje charakteristiky informačních systémů veřejné správy a provozních 

informačního systémů, jichž je městský obvod správcem a také těch, jejichž správcem je 

statutární město Ostrava a zároveň v nich městský obvod vystupuje v roli uživatele, Dokument 

navazuje na aktuální Strategii rozvoje ICT statutárního města Ostravy do roku 2023. 

 

ICT městského obvodu Poruba jsou provázány s ICT statutárního města Ostravy. Využívání 

stěžejních informačních systémů, jako například ekonomického systému GINIS, elektronické 

spisové služby a tvorby podkladů pro jednání orgánů městského obvodu eSpis, agendových 

modulů systému Radnice VERA nebo personálního systému VEMA a dalších, je společné jak 

pro statutární město Ostravu, tak pro městské obvody. V určitých oblastech je budoucí vývoj 

dán strategickým plánem rozvoje ICT celého statutárního města, především z důvodu 

provázanosti agend a metodiky. Stejně tak je provázanost na strategii města dána centralizací 

provozu a správy informačních systémů, aplikací a příslušných zdrojových prostředků. 

Statutární město Ostrava zajišťuje i pro městské obvody v Centru ICT služeb SMO provoz 
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celoměstských informačních systémů, aplikací a systémů s vazbou na systémy veřejné 

správy. 

 

Pro centrálně provozované systémy SMO zpracovává Informační koncepci ISVS, která 

podléhá atestačnímu řízení a je povinně zpracovávána a aktualizována orgánem veřejné 

moci dle Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky 

č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení ISVS. Jedná se o dokument, ve kterém obec 

stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti dlouhodobého řízení IS. Jsou v něm definovány cíle 

v oblasti bezpečnosti a kvality spravovaných ISVS. Rovněž jsou stanovena základní 

pravidla pro pořizování a provozování ISVS. 

 

Některé aplikace jsou specifické pro MOb Poruba, například systém pro správu domů a bytů 

iDES, skladový systém CÉZAR, publikační systém pro podklady jednání orgánů městského 

obvodu, SMS brána pro komunikaci z Outlooku apod., a jsou jím taktéž samostatně 

provozovány a spravovány. Dlouhodobým cílem statutárního města Ostravy je konsolidace i 

těchto interních (lokálně provozovaných) aplikací. V případě, že městský obvod rozhodne ve 

své působnosti o provozu informačního systému veřejné správy (dle zákona č. 365/2000 Sb.) 

mimo centrální IS města, je povinen postupovat samostatně rovněž při plnění povinností dle 

tohoto zákona. 

 

Tento dokument respektuje další směřování a aktivity pro podporu udržitelnosti a rozvoje ICT 

města Ostravy. Období strategického rozvoje ICT městského obvodu Poruba do roku 2023 je 

zvoleno s ohledem na dynamické změny prostředí v oblasti ICT, aktivity státu v oblasti 

eGovernmentu, legislativy. Důležité je rovněž ekonomické hledisko správy ICT. 

Podle potřeby a aktuálních změn bude prováděna jeho průběžná aktualizace. 

 

Uživateli informačních systémů a aplikací jsou vedení městského obvodu, členové 

Zastupitelstva městského obvodu, členové orgánů samosprávy, zaměstnanci městského 

obvodu, občané a návštěvníci, ve specifických případech pak také zástupci příspěvkových 

organizací. Uživateli se stávají také zástupci spolupracujících externích subjektů. 

 

Existují samostatné projekty vytvořené pro naplnění požadavků některých agend zahrnující 

ICT technologie, které však nevyžadují interakci oddělení informatiky nebo v nich oddělení 

informatiky nehraje primární roli integrátora či zprostředkovatele řešení. Tyto projekty a cíle 

jsou nastaveny ve strategických plánech příslušných odborů a útvarů a informace o jejich 

postupu či naplňování jsou dohledatelné na webových stránkách městského obvodu. (jedná se 

např. projekty statické dopravy, pasportizace, oblast školství a kultury, sociální oblast – Senior 

EXPRES apod.) 

 

 

2. Vývoj informačních technologií a služeb úřadu městského 
obvodu Poruba od roku 2002 

 

Výchozí strategické cíle a počátky dnešního fungování ICT obvodu, byly spojené 

s přistoupením k centralizovaným informačním systémům města. Vytvářela se jednotná, 

technologická, procesní a personální základna pro poskytování služeb v oblasti ICT 

Magistrátu města Ostravy a úřadů městských obvodů. 
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Mezi hlavní činnosti oddělení informatiky úřadu městského obvodu Poruba patří: 

 provozování informačních systémů města v souladu se standardy a pravidly statutárního 

města Ostravy, při rutinním zpracování spolupracuje s odborem projektů IT služeb a 

outsourcingu statutárního města Ostravy 

 zajištění provázanosti vazeb na městský i informační systém 

 zajištění technických podmínek pro provoz informačních systémů a lokálních aplikací a 

služeb 

 výkon funkce správy sítě a administrace serverů a úložišť včetně zálohování dat 

 zajištění provozu počítačové sítě, telefonní sítě a tiskových zařízení mimo sdílených 

kopírovacích strojů 

 zajištění spotřebního materiálu pro tisková zařízení, zajištění nosičů dat 

 nákup výpočetní techniky 

 implementace nových řešení včetně zajištění servisu 

 instalace software, konfigurace a zprovoznění hardware, prvků počítačové sítě včetně 

zabezpečení aktualizací. 

 návrh zásad ochrany dat, návrh technických, metodických a organizačních opatření 

souvisejících s provozem výpočetní techniky, kontrola dodržování platných nařízení a 

předpisů 

Vývoj informačních technologií a služeb úřadu městského obvodu Poruba 
 
2002   - 2006 ukončení provozu unixového terminálového kancelářského systému UNIPLEX, 

zahájení práce v celoměstském ekonomickém systému GINIS, informačním 
systému Radnice VERA, zprovoznění elektronického docházkového systému 
ELVIS, elektronického vyvolávacího systému, elektronické podatelny, standardem 
se stává operační systém Windows XP, kancelářský systém Microsoft Office 2003 

2006 – 2010 fyzická výměna telefonních ústředen a změna způsobu provozu telefonní sítě na 
outsourcing společností OVANET a.s., konsolidace všech aktivních prvků v síti, 
virtualizace serverových prostředků, změna fyzických serverů na strukturu server - 
SAN prvky - disková pole, migrace fyzických serverů na virtualizační platformu 
VMware, přechod serverů z Windows NT na platformu Windows 2003, počátek 
používání elektronických podpisů opatřených kvalifikovanými certifikáty, 

zprovoznění modulu Usnesení a materiály pozdějšího systému eSpis, 
implementace a využívání elektronické spisové služby v rámci systému GINIS, 
na ÚMOb Poruba jako jediném v rámci SMO i včetně skenovacího procesu a 
vytěžování dat ve spolupráci s centrálním multifunkčním zařízením, 

uzavřena smlouva o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií 
mezi statutárním městem Ostrava a společností OVANET, a.s. O uzavření této 
smlouvy rozhodla rada města svým usnesením č. 5293/72 ze dne 16. 9. 2008 

zprovozněn vzdálený přístup pro webové služby 

2010 – 2014 zprovoznění zóny volného internetu v objektech úřadu městského obvodu Poruba, 
zprovoznění zóny volného internetu OVANET Wi-Fi Free Zone v určených 
lokalitách městského obvodu, změna systému elektronické spisové služby, 
migrace do systému eSpis, implementace hardwarových firewallů v rámci 
metropolitní sítě, elektronizace podkladů pro jednání orgánů městského obvodu, 
publikace přes vyhrazené úložiště, změna docházkového systému, sjednocení 
v rámci statutárního města Ostrava, upgrade e-mailového systému na Exchange 
Server 2010, kancelářského systému na Microsoft Office 2010, přechod na 
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systémový způsob zálohování, zapojení NAS úložiště a produktu Veeam Backup 

2010 – 2018 zaveden interní systém evidence řešení podnětů, implementace hlasovacího a 
konferenčního systému pro jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu 
Poruba, připojení objektu Informační centrum Poruba do počítačové sítě a domény 

2018 – 2020 přistoupení k celoměstskému systému ČistáOVA pro hlášení a řešení požadavků, 
závad a nedostatků, rozšíření elektronického podepisování o kvalifikované 
prostředky, stanice a notebooky upgradovány a vyměněny, operační systém 
Windows 10 nastaven jako standard, připojení objektu Zázemí pro veřejně 
prospěšné práce do počítačové sítě a domény, změna ve vzdáleném přístupu, 
zvýšení komfortu a plynulosti přístupu k prostředkům v lokální síti a k aplikacím 
provozovaným městem, zvýšení mobility uživatelů 

 

Vývoj financování ICT městského obvodu Poruba je popsán v následující tabulce. Rozbor 

čerpání je prováděn každoročně. 

 

 
 

Rok 
 

Běžný rozpočet 
 

Investiční rozpočet 

2016  1 569 tis. Kč  257 tis. Kč  

2017  1 400 tis. Kč  395 tis. Kč  

2018 1 900 tis. Kč 480 tis. Kč 

2019 3 610 tis. Kč 600 tis. Kč 

2020 3 810 tis. Kč 1 200 tis. Kč 

2021 2 400 tis. Kč 800 tis. Kč 

 

3. Současný stav 

Vývoj ICT v rámci městského obvodu (a města) v posledních letech významně ovlivnily 

vnější vlivy, a to implementace nařízení GDPR, legislativní výklad úplného elektronického 

podání a zajištění provozu ICT v nouzovém stavu kvůli epidemii COVID a aktivity státy 

v oblasti eGovernmentu. 

Výklad úplného elektronického podání poněkud znesnadnil nasazení a využívání 

elektronických služeb občanům. Neboť i nadále, bez ohledu na fakt, že občan byl 

autorizován prostřednictvím státních autorizačních nástrojů (NIA, Datová schránka, 

apod.), je stále vyžadován podpis na podaných žádostech a to osobní, nebo platným 

elektronickým certifikátem. 

Práce v režimu home office ovlivnila požadavky zaměstnanců na používanou výpočetní 

techniku, na bezpečnou komunikaci a zvýšenou IT podporu. Vzrostl počet požadavků na 

dovybavení uživatelů technikou, instalace aplikací pro umožnění vzdáleného přístupu, 

zaškolení, atd. Vznikla potřeba umožnit on-line jednání uživatelů a také jednání rady 

města, a zastupitelstva v režimu nouzového stavu. 

Situace si vyžádala změnu stylu práce uživatelů směrem k mobilitě a práci přes vzdálený 

přístup. Aktuálně je v provozu dostatečný počet odpovídajících stanic pro práci 

v počítačové síti a vývojem prošlo i pořizování přenosných zařízení pro práci v režimu 

home office. Uživatelé si poměrně rychle zvykli a osvojili si práci s on-line nástroji pro 
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videokonference a schůzky. 

 V reakci na aktivity státu v oblasti eGovernmentu statutární město Ostrava provádělo 

potřebné kroky dle platné legislativy i v systémech využívaných uživateli městského 

obvodu Poruba. Byly upraveny webové stránky, proběhl přechod na nový komunikační 

standard elektronické spisové služby apod. 

Stát zahájil vývoj vlastních portálů, Portálu podnikatel, Portálu stavebníka, Portálu občana, 

Portálu veřejné správy, apod. To ovlivnilo přístup města k naplňování strategických cílů 

v oblasti budování portálů služeb ze strany obcí, respektive rozhraní mezi IS obcí a státu. 

 

3.1. Virtuální prostředí, servery 

Objekty městského obvodu Poruba, ve kterých je využívána počítačová síť, jsou zapojeny 

do metropolitní sítě MAN Ostrava. Pro centrální řízení a správu vnitřní podsítě úřadu 

městského obvodu Poruba slouží virtuální prostředí se servery a službami. Datovou 

základnu pro chod vnitřní podsítě zajišťují disková pole. 

Na serverech je využita virtualizace prostředků, redundance zdrojů elektrické energie a 

failover řešení včetně připojení k úložišti. Záložní napájení místnosti je podporováno 

centrálně. Virtuální stroje jsou provozovány se službami a rolemi licencovanými v rámci 

produktů společnosti Microsoft. 

K zálohování dat je využita technologie offline úložiště. 

3.2. Stanice, PC, přenosná zařízení 

Ke dni 1. 5. 2021 je mimo tisková a skenovací zařízení v provozu 341 koncových 

zařízení, které přistupují ke službám v počítačové síti ÚMOb Poruba. Řešení práce 

vzdáleným přístupem z důvodu pandemie vyvolané onemocněním covid-19 nastavilo 

stav, kdy někteří uživatelé mají v užívání jak PC na stole, tak notebook. 
 

 

4. Vyhodnocení strategických cílů období od roku 2018 do 
roku 2020 

4.1. Naplnění cílů v oblasti bezpečnosti 

4.1.1. Sjednocení pracovních stanic a nastavení obnovy 

V roce 2019 byla pořízena nová zařízení, z toho 111 PC, 6 notebooků, proveden 

upgrade stávajících stanic a notebooků, vše tak, aby zařízení v síti pracovala 

spolehlivě pod operačním systémem Windows 10 Professional a zařízení mimo 

síť pod operačním systémem Windows 10 Home. 

  

Byl nastaven cyklus obměny stanic (PC), který bude i nadále dodržován. 

Upgradem stanic se u některých prodloužila lhůta obměny o dva až tři roky. 

Zařízení jsou kategorizována podle uživatelů do skupin podle četnosti používání, 

podle nároků na konfiguraci a podle využití zařízení: 

 

 4+4 roky 

mobilní zařízení vedení radnice a zastupitelů. Po čtyřech letech od pořízení bude 
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posouzeno, zda budou používána i nadále a prodlouží se cyklus na další 

čtyři roky. 

 5+3 roky 

technika pro monitoring kamer volného prostranství 

 8 let 

ostatní stanice v počítačové síti ÚMOb Poruba  

Pro následující období je cyklus obnovy ostatních mobilních zařízení nastaven na 

období 5+2 roky. Po pěti letech od pořízení bude posouzeno, zda budou 

používána i nadále a prodlouží se cyklus na další dva roky 

Tyto cykly budou dodržovány i nadále, včetně pevných stanic v síti (PC), 

v souladu s článkem 5.1.2. tohoto dokumentu 

4.1.2. Spuštění provozu bezdrátových sítí, s rozdělením na veřejnou a privátní síť, 
v části budovy "A" a ve vybraných zasedacích místnostech. 

Koncepční řešení přístupu externích uživatelů, které zároveň umožní 

autorizovaným uživatelům přístup do LAN sítě ÚMOb Poruba. Pilotně 

zprovozněna bezdrátová síť pouze ve VIP místnostech a zasedacích místnostech 

s možností budoucího plošného rozšiřování. Původní bezdrátová síť volně 

dostupná pro občany v patrech budovy A (WiFi Free Zone společnosti OVANET 

a.s.) zůstává funkční až do náhrady za nové řešení. 

4.1.3. Sjednocení antivirového řešení ochrany stanic se statutárním městem Ostrava 

4.2. Naplnění cílů v oblasti komunikace mezi občanem a úřadem 

4.2.1. Společná platforma intranetu města Ostravy a redesign webových stránek 

Platforma umožňuje od roku 2014 snadnější vyhledávání informací občanům, má 

sjednocený vzhled a způsob procházení informací na webových stránkách 

statutárního města Ostravy a jeho obvodů. 

4.2.2. Aplikace EvAgend 

Pečlivá analýza a přizpůsobení prostředí a workflow požadavkům obvodů 

umožnila v roce 2020 spuštění i pro potřeby našeho obvodu. Zájemci tak mohou 

on-line žádat o poskytnutí dotací. Na webových stránkách je publikováno 

vyhodnocení žádostí. Využíváním aplikace vznikají další potřeby a připomínky 

našich uživatelů. Probíhají konzultace k provedení dalších možných změn. 

4.2.3. Agendové systémy provozované městem byly v roce 2020 rozšířeny o 
exportní moduly pro publikaci otevřených dat 

4.2.4. Využití Profilu zadavatele 

Portál Profil zadavatele slouží v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek k uveřejňování jednotlivých zadávacích řízení v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřním předpisem zadavatele a jejich 

příslušných dokumentů. Od září roku 2018 rovněž slouží jako certifikovaný 

elektronický nástroj určený ke komunikaci mezi zadavatelem a zhotovitelem 

(účastníkem), a to především k oznámení zahájení zadávacího řízení, vysvětlení 



statutární město Ostrava 

městský obvod Poruba 

8/ 21 Koncepce ICT statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba do roku 2023 

Koncepce ICT  

 

zadávací dokumentace, podaní nabídek, oznámení o výsledku zadávacího řízení a 

zveřejnění smlouvy. 

4.2.5. Spuštěna platební brána města 

Během roku 2021 došlo k dalšímu rozšíření plateb. 

Městský obvod Poruba využívá platební bránu k umožnění platby těchto poplatků:  

 Platba poplatku za psa 

 Platba správního poplatku za vyhrazené parkovací místo 

 Platba za přestupky – poplatek 

 Platba správního poplatku stavebního úřadu 

Po analýze a vyhodnocení možností u poplatků, které ÚMOb Poruba administruje 

je to aktuálně konečný výčet. Další rozšíření na ostatní poplatky není efektivní, 

pokud se u těchto poplatků nezvýší buď velmi nízká četnost klientů, nebo pokud se 

nezmění postup vyřizování v dané agenda. (Bezúčelné využití je např. tam, kde 

existuje nutnost zaplatit, vydat a vyřídit vše přímo na místě, na pokladně a odejít s 

dokladem, průkazem, např. lovecké a rybářské lístky). Dalším důvodem u 

nezprovoznění některých poplatků je fakt, že klienty tvoří převážně firmy a pro ně 

tento způsob platby není vhodný a praktický. 

V případě vzniku důvodu využívat platební bránu u některé z dosud 

nezačleněných agend bude implementace dalších možností plateb probíhat 

v koordinaci se strategií rozvoje ICT statutárního města Ostrava. 

4.2.6. Implementována aplikace ČistáOVA 

ČistáOVA je webová aplikace, která slouží od roku 2018 jako nástroj pro hlášení 

závad, nedostatků a problémů v městském veřejném prostoru či podnětů na 

zlepšení. Podněty veřejnosti se tak dostanou rychle k odpovědné osobě, která je 

pověřena řešením dané problematiky. Díky této webové aplikaci může občan 

sledovat vývoj jednotlivých hlášení až po jejich vyřešení. 

4.2.7. Zprovozněna elektronická úřední deska 

Instalována a zprovozněna v roce 2021. Napojením na informace z webových 

stránek obvodu a příbuzných webů, jako např. fajnOVA Poruba nebo Zelená 

Porubě představuje moderní formu komunikace a sdělování informací občanům. 

Nahradila stávající papírovou formu publikace dokumentů, která byla mimo jiné 

omezena prostorem. Financována bude z dotací přiznaných v rámci podpory 

projektu Přívětivý úřad Poruba. 

 

4.3. Naplnění cílů v oblasti komunikace v rámci úřadu 

4.3.1. Spuštěno elektronické připomínkování smluv 

Mechanismy elektronické spisové služby jsou využity pro elektronický oběh smluv 

v rámci procesu připomínkování a akceptace finální podoby dokumentu od května 

2020. 
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4.3.2. Zavedena elektronická skartace spisů 

Implementace modulu důvěryhodné elektronické spisovny přinesla nástroj, kterým 

se systematicky počínaje rokem 2020 provádí povinné skartační řízení i u 

elektronických dokumentů. 

4.3.3. Elektronické objednávání zasedacích místností 

V rámci interního poštovního systému jsou od počátku hodnoceného období 

využívány mechanismy časového plánování a rezervací včetně automatizace 

schvalování a aktualizací provedených změn.  

4.3.4. Vybavení dvou zasedacích místností pro prezentace 

Zasedací místnosti jsou vybaveny videoprojekcí. V březnu 2021 doplněno řešení 

pro videokonference umístěním přenosné panoramatické 360° videokamery 

s mikrofonem a reproduktorem v konstrukci all-in-one. 

4.3.5. Využití systému Freelo 

Freelo je webový informační systém pro řízení projektů. Umožňuje vytvářet, 

komunikovat a plánovat úkoly. Je určen ke spolupráci a předávání informací při 

projektech napříč úřadem. Pilotně se využívá především pro projekty odboru 

strategického rozvoje od ledna 2021. 

4.3.6. On-line komunikace prostřednictvím nástroje Microsoft Teams 

Vládní nařízení a opatření pro řešení pandemie vyvolané onemocněním covid-19  

v roce 2020 přivodily situaci, která ukázala, že nástroje pro on-line konferenční 

hovory a setkání je možno aplikovat i ve veřejné správě. Nástroj Microsoft Teams 

se využívá pro jakákoli on-line setkání a jednání jak napříč úřadem, tak pro 

komunikace s externími subjekty, např. projektanty, řediteli škol, pro jednání 

orgánů městského obvodu Poruba. I přes občasné využití jiných komunikačních 

platforem zůstává Microsoft Teams převažujícím a podporovaným nástrojem pro 

další využití v on-line komunikaci. 

4.3.7. Vzdálený přístup poskytuje on-line přístup do aplikací 

Uživatelé mohou využívat při práci mimo kancelář aplikace a zdroje v počítačové 

síti podobně jako při práci v kanceláři. Mají k dispozici veškeré systémy a mohou 

tak plynule navazovat na přerušení práce v aplikacích. 

4.3.8. Zapojení uživatelů do interního helpdesku 

Systém interního helpdesku byl nastaven v březnu 2021 a je využíván k zadávání 

požadavků v oblasti výpočetní techniky a ke sledování postupu řešení. Nejnutnější 

požadavky, které nesnesou odkladu, jsou nadále zadávány a řešeny telefonicky 

nebo e-mailem. Uživatelé jsou vedeni k používání tak, aby byli schopni využívat 

jakýkoli nástroj sloužící k řešení na principu helpdesku. 

4.3.9. Elektronické řešení objednávání stravy 

V listopadu 2019 byla implementována serverová aplikace spolupracující 

s webovým systémem Strava.cz. Přinesla možnost elektronického objednávání a 

změn objednávek stravy i po pracovní době do určitého předem stanoveného 
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časového okamžiku před výdejem stravy prostřednictvím Internetu nejen z 

počítače, ale i z mobilních zařízení. Umožňuje nejen interakci uživatelů – 

strávníků, ale i spolupráci s dodavatelem stravy a předávání potřebných výstupů 

do mzdové agendy. 

5. Strategické cíle do roku 2023 
 

Při návrhu koncepce vycházejí tvůrci dokumentu z uplynulých dosažených cílů, ze 

strategie rozvoje ICT statutárního města Ostravy a z legislativy a dopadem do 

informačních technologií veřejné správy.  

 

5.1. Bezpečnost 

Bezpečností je pro účely tohoto dokumentu myšlena realizace takových opatření, které 

zajistí odolnost ICT vůči vnějším i vnitřním hrozbám a zajistí bezpečné a spolehlivé 

prostředí pro provoz ICT a ochranu dat. 

5.1.1. Integrace serverových prostředků do outsourcovaného prostředí ICT 
statutárního města Ostravy 

Rada městského obvodu Poruba na svém zasedání dne 8. 10. 2020 přijala 

usnesení č. 1750/RMOb1822/41, ve kterém vyjádřila Souhlas s rozšířením 

outsourcingu prostředků výpočetní techniky městského obvodu Poruba 

společností OVANET a.s. Integrace přinese další možnosti pro uživatele i pro 

administrátory. Licence operačních systémů, serverů, klientské licence 

CAL, kancelářské aplikace Microsoft Office budou sjednoceny s licenčním 

programem statutárního města Ostrava, čímž městský obvod výrazně sníží 

finanční náklady na výše uvedené položky a zároveň bude mít přístup 

k nejnovějším verzím, včetně upgradu operačních systémů. 

Dojde ke sjednocení bezpečnostní politiky nastavené v outsourcovaném prostředí. 

Benefitem bude aktualizace bezpečnostních prostředků, dohledový režim, rychlejší 

obnova provozu v případě poruchy či incidentu, snížené náklady za provoz a 

aktualizaci serverových částí a klientských licencí. 

V outsourcovaném prostředí budou dostupné nástroje a mechanismy, které jsou 

určeny pouze pro prostředky a uživatele v doméně města, jako např. ServiceDesk, 

publikování dokumentů pro jednání orgánů městského obvodu, automatické 

distribuce nového softwaru na stanice, vzdálená správa stanic apod. 

Realizace integrace serverových prostředků do outsourcovaného prostředí ICT 

statutárního města Ostravy přinese celkovou úsporu nákladů ve výši minimálně 10 

milionů Kč. 

Při výpočtu úspor vycházíme z nutnosti náhrady stávajících fyzických strojů, 

úložišť, virtuálních platforem, která jsou zapotřebí pro provoz samotných 

virtuálních strojů, to vše vedle potřebné placené podpory ze strany dodavatele, 

náhradu potřebných licencí serverových, klientských, kancelářských systémů, 

antivirová řešení, výměnu aktivních prvků ve všech objektech ÚMOb Poruba, 

pokračování v poplatcích za podporu licencovaných produktů, pokračování 
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v supportní smlouvě na okamžité řešení incidentů a nestandardních stavů v rámci 

síťových prvků, serverů a úložišť, a to vše minimálně s výhledem na 5 let, což je 

reálná doba podpory páteřních komponent 

Nelze podchytit všechny benefity, které vyplynou ze skutečné integrace do 

prostředí ICT SMO, jako například vyšší úroveň operačního systému stanic, 

soustředěné služby v rámci vzdáleného přístupu bez nutnosti přechodu do jiné 

domény, využívání vzdálených virtuálních ploch apod. Nejsou zakalkulovány 

rovněž náklady pro vytvoření prostředí s vysokou dostupnosti a vytvoření 

geograficky oddělených duplicitních zálohovacích úložišť včetně vytvoření 

optického propoje mezi lokalitami s odpovídající propustností dat. Nejsou zde 

započteny ani další aspekty týkající se bezpečnosti a dohledu na aktivní prvky a 

síťový provoz, které by představovaly další náklady z rozpočtu úřadu.  

Další náklady by vznikly snahou o nastavení řešení incidentů tak, aby byl provoz 

přerušen na minimum (řešení vysoké dostupnosti a rychlá obnova ze zálohy) 

Plánované termíny realizace: 

říjen 2021   (funkčnost v doméně města) 
prosinec 2021  (odlišnosti, speciality jako např. víceuživatelské aplikace, změna 

publikování materiálů, převod pošty do nových schránek apod.) 

 

Po dokončení realizace tohoto článku koncepce a ověření nových změn bude možno 

zodpovědně popsat další vývoj, který souvisí s využitím nebo nevyužitím funkcionalit 

nabízeným v rámci nového prostředí. 

5.1.2. Nasazení softwarového řešení pro aplikaci bezpečnostní politiky 

 

Plánovaný termín dokončení realizace: 2022 

5.1.3. Dokončení pokrytí bezdrátové sítě v objektech ÚMOb Poruba s dodržením 
oddělení privátní a veřejné části 

V budovách "A" a “D“ úřadu a v Informačním centru Poruba je od srpna 2021 

dostupná bezdrátová síť. Nahradila zastaralé řešení, provedené dříve ad hoc. 

Přístupové body bezdrátové sítě, kterou provozuje společnost OVANET, a.s., 

nabízí v současnosti oddělené sítě se samostatným SSID, z nichž jedna je určena 

pro využití veřejností. 
 

Objekty jsou signálem bezdrátové sítě pokryty tak, aby se v jejich rámci mohli 

připojit uživatelé na všech pracovištích včetně zasedacích místností a klienti 

nejen při jednání v kancelářích, ale i ve společných prostorách určených pro 

veřejnost. 

Po dokončení článku 5.1.1. bude následně zajištěna dostupnost bezdrátové sítě 

nejen v rámci objektů ÚMOb Poruba, ale i v rámci objektů statutárního města 

Ostrava, kde je daná síť k dispozici. 

Vzhledem ke globálním problémům spojeným s nedostatkem čipů se zdržovala i 

dodávka potřebných přístupových bodů. Při objednávání přístupových bodů 

nebylo uvažováno o dalších objektech. Dalším cílem je mimo jiné i rozšíření 
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pokrytí produkční sítě do Komunitního centra "Všichni spolu", kde se častěji konají 

pracovní porady a schůzky a případné posílení pokrytí, pokud praxe ukáže tuto 

nutnost. Signál mohou využít uživatelé venkovní elektronické úřední desky, kteří 

mají k dispozici volně přístupnou síť. 

Plánovaný termín dokončení realizace v případě včasné dodávky: prosinec 2021 

5.1.4. Přechod na novější, podporovanou verzi Microsoft Office spolu s rozšířením 
funkcionalit Microsoft Teams 

Po dokončení integrace serverových prostředků do outsourcovaného prostředí ICT 

statutárního města Ostrava budou na zařízení registrované v doméně 

distribuovány aktuální verze kancelářského systému Microsoft Office včetně 

licencované verze Microsoft Teams. K dispozici tak budou další možnosti 

spolupráce mezi uživateli, sdílení dokumentů, plánování on-line schůzek v rámci 

společných kalendářů, využívání dalších aplikací, většího prostoru v cloudovém 

úložišti apod. 

Plánovaný termín dokončení realizace: březen 2022 

5.1.5. Výměna aktivních síťových prvků 

U síťových prvků, v podsítích ÚMOb Poruba je plánována celková obměna. 

V souvislosti s článkem 5.1.1. bude v rámci jednotné bezpečnostní politiky a 

správy síťových prvků řešeno koncepčně společností OVANEt.a.s. 

Plánovaný termín dokončení realizace: březen 2022 

5.1.6. Výměna centrálního záložního zdroje 

V roce 2022 skončí záruční doba centrálního záložního zdroje prvků technologické 

místnosti. S ohledem na pokračující podporu bude uvažováno o výměně za nový 

záložní zdroj. 

Plánovaný termín dokončení realizace: červen 2022 

5.1.7. Bezpečnostní politiky, vnitřní předpis 

Po naplnění článku 5.1.1 bude pro správu uživatelských účtů a oprávnění 

využíváno prostředků SMO s částečným administrátorským přístupem ze strany 

ÚMOb Poruba. V závislosti na ponechání některých administrátorských přístupů 

ke službám a aplikacím pro ÚMOb Poruba nastane spolupráce se společností 

OVANET a.s. při evidenci využívání těchto účtů. Bude připraven vnitřní předpis 

respektující nastavení bezpečnostních politik a pravidel v rámci SMO. 

5.1.8. Vzdělávání zaměstnanců 

Zvyšování znalostí a povědomí uživatelů o IT bezpečnosti a o práci s informacemi 

podléhajícími nařízení GDPR, prohlubování znalostí s používaným softwarem, 

vzdělávání zaměstnanců v oblasti metodik a směrnic, vzdělávání zaměstnanců 

oddělení informatiky 

Plánovaný termín dokončení realizace: průběžně 

 



statutární město Ostrava 

městský obvod Poruba 

13/ 21 Koncepce ICT statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba do roku 2023 

Koncepce ICT  

 

5.2. Flexibilita 

Flexibilitou je pro účely tohoto dokumentu myšlena schopnost pružně reagovat na 

požadavky uživatelů a zajištění podmínek pro změny pracovních režimů v rámci využívání 

prostředků obvodu a města. 

5.2.1. Mobilní zařízení, cyklus obměny 

Při obnově výpočetní techniky budou pro uživatele s reálnou možností práce 

vzdáleným přístupem pořizována mobilní zařízení, s ohledem na finanční náklady 

a zohlednění péče řádného hospodáře. Do mobilních zařízení pro účely této 

koncepce nejsou zahrnuty mobilní telefony. Pracovní pozice, které budou mít 

mobilní zařízení přiřazeny namísto stávajících stolních PC, byly upřesněny 

s jednotlivými vedoucími odborů a útvarů. Vyhodnotily se požadavky tak, aby se 

minimalizovalo opakované zadávání zakázek na výpočetní techniku. Tam, kde se 

nahradí stolní PC notebooky či jinými zařízeními, bude pořízena dokovací stanice 

nebo replikátor portů či jiná komponenta umožňující komfortní práci s notebookem 

s minimalizací přepojování kabelů na stole. 

S ukončením volebního období v roce 2022 a začátkem nového období nastane i 

volba nových zastupitelů na svých pozicích. Část používaných pracovních 

mobilních zařízení současných zastupitelů je z roku 2013, část z roku 2018. 

Využití těchto netbooků na konci volebního období ukončeno. Netbooky z roku 

2018 mohou být využity výjimečně na začátku dalšího období u zastupitelů, kteří 

nemají mobilní zařízení k dispozici. 

Pro práci zastupitelů v dalším volebním období nebude v roce 2022 vyčleněna 

v rozpočtu částka na pořízení konkrétního počtu mobilních zařízení. Bude 

vyhrazena pouze rezervní částka, která bude sloužit k pořízení notebooků 

zastupitelům, jimž budou udělovány výjimky. Žádosti o přidělení výpočetní 

techniky a výjimky budou posuzovány starostou (starostkou) městského obvodu 

Poruba. 

Cyklus obměny mobilních zařízení se doplňuje a je v souladu s článkem 4.1.1. 

aktuálně nastaven: 

 

 4+4 roky 

mobilní zařízení vedení radnice a zastupitelů. Po čtyřech letech od pořízení bude 

posouzeno, zda budou používána i nadále a prodlouží se cyklus na další 

čtyři roky. 

 5+2 roky 

ostatní mobilní zařízení. Po pěti letech od pořízení bude posouzeno, zda budou 

používána i nadále a prodlouží se cyklus na další dva roky 

 5+3 roky 

technika pro monitoring kamer volného prostranství 

 8 let 

ostatní stanice v počítačové síti ÚMOb Poruba 

Plánovaný termín dokončení realizace: průběžně 
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Podmíněno odpovídající finanční rezervou v rozpočtu. 

V roce 2022 je plánována obměna 7 notebooků. Není plánována obměna 

žádného stolního PC. Předpokládané náklady v rozpočtu: 143 500 Kč včetně 

DPH. 

V roce 2023 je plánována obměna 10 notebooků. Není plánována obměna 

žádného stolního PC. Předpokládané náklady v rozpočtu: 252 500 Kč včetně 

DPH. 

Částky nezahrnují náklady na výpočetní techniku pořizovanou v důsledku 

případných jakýchkoli změn a nových požadavků ze strany nově zvoleného 

vedení radnice dle výsledku voleb v roce 2022.  

5.2.2. Standardizace výpočetní techniky a náklady na její obměnu 

Proběhla důkladná analýza požadavků a specifikace potřeb vedoucích odborů a 

útvarů na vybavení pracovních míst výpočetní technikou. Vyhodnoceny byly 

požadavky na notebooky namísto PC, ohled byl brán i na možnost, způsob a 

četnost práce v režimu home office, četnost potřeby mobility při jednáních apod. 

Analýza se netýkala zastupitelů a členů vedení radnice. Byly stanoveny priority, 

podle potřeby vedoucích a také podle reálného termínu splnění. 

Vzhledem k využití notebooků pořizovaných v letech 2020 a 2021 pro účely home 

office je velká část požadavků na přidělení notebooků již pokryta existujícími 

zařízeními. Naplnění požadavků na notebooky představuje customizaci 

notebooků, začlenění do domény pořízení dokovacích stanic, jejich instalaci a 

odebrání nahrazovaných stolních PC, Následně budou z odebraných stolních PC 

vyčleněny nejnovější, pořízená v roce 2019, aby nahradila nejstarší těm 

uživatelům, kterým stolní PC po analýze na stole přiděleno zůstane. 

S nepotřebnými PC pak bude nakládáno dle odpovídajících vnitřních předpisů 

ÚMOb Poruba.  

Z dalších požadavků budou některá pracoviště doplněna o monitory s větší 

úhlopříčkou, min. 34“, přičemž standard zůstane na úhlopříčce 23-24“ včetně 

reproduktorů, dále běžná drátová klávesnice a myš. Dále budou naplněny 

požadavky na ergonomické myši a klávesnice, tablety, dataprojektor a drobná 

příslušenství, jako jsou reproduktory, externí DVD mechaniky a další.  

Uživatelům bude i nadále umožněno průběžně žádat o prostředky výpočetní 

techniky a naplňovat tyto požadavky dle skutečné potřeby a vhodnosti. Cílem je 

pokud možno definovat i tato drobná vylepšení jako standard tam, kde je to 

vhodné. 

Mobilní telefony a jejich přiřazení nejsou součástí této koncepce, protože jejich 

přidělování nespadá do kompetence oddělení informatiky. Vyhodnocení 

požadavků a jejich naplňování řeší oddělení správy a evidence majetku odboru 

vnitřních věcí. Nicméně oddělení informatiky bude po naplnění článku 5.1.1. této 

koncepce spolupracovat se statutárním městem Ostrava a společností OVANET 

a.s. na vyhotovení a nastavení politik pro připojovaná mobilní zařízení za účelem 

eliminace nežádoucích incidentů právě ve spojení s používáním mobilních 

telefonů v produkčním prostředí. 
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Po analýze provedené ve spolupráci s vedoucími odborů a útvarů je nastavena 

standardizace vybavení výpočetní technikou na pracovní pozice, a to včetně 

počtu zařízení (PC, notebook) monitorů, jejich počtu a velikostí, tiskáren, 

mobilních telefonů, apod. Vznikne tak připravenost na naplnění nároků na 

výpočetní techniku při nástupu nového zaměstnance na dané koncové pracoviště. 

Toto nastavení nemůže být definitivní, nicméně na některých pozicích (např. 

vedoucí odborů/útvarů, právníci, matriční oddělení apod.) lze očekávat udržování 

nastaveného standardu. 

Po vyhodnocení byly stanoveny tři skupiny priorit pro náhradu notebooků za stolní 

PC. Splnění požadavků znamená pořízení celkem 65 dokovacích stanic 

(vzhledem k pořízeným notebookům pro home office ještě část musí být duální, 

připojitelná i přes rozhraní USB-A). Do tohoto počtu jsou zahrnuty dokovací 

stanice i pro ty uživatele, kteří již dnes notebook používají (home office nebo mají 

jen notebook a nemají na stole monitor, klávesnici, myš). 

Celkové odhadované náklady (bez doplnění požadavků na mobilní telefony) dle 

analýzy představují částku 777 000 Kč včetně DPH. 

Pro první dvě prioritní skupiny to znamená ještě v roce 2021 pořízení 40 

dokovacích stanic a náhrada stolních PC s plánovaným termínem dokončení 

realizace: říjen 2021, v rámci existujícího rozpočtu 

Doplnění ostatního příslušenství dle analýzy - plánovaný termín dokončení 

realizace: prosinec 2021, v rámci existujícího rozpočtu. 

Pořízení 25 dokovacích stanic, 20 notebooků jako náhrada stolních PC pro třetí 

prioritní skupinu + 7 notebooků s plánovaným termínem dokončení realizace: 

březen 2022. 

Oddělení informatiky i nadále bude udržovat minimálně 10 notebooků 

vyhrazených pro nepravidelný nebo náhlý či vynucený režim home office 

zaměstnanců, kterým notebook přidělen nebude a zůstane jim pouze stolní PC. 

Celkově bude odebráno 60 stolních PC. 

Po dokončení takto připraveného plánu bude poměr stolních PC a notebooků 

68/176. Je nutno brát v úvahu, že v počtu stolních PC jsou započítány i stanice 

sloužící na recepcích objektů. 

5.2.3. On-line hlasování, upgrade hlasovacího a konferenčního systému 

Pandemie vyvolaná onemocněním covid-19 poukázala na možnost on-line 

jednání i u orgánů městského obvodu Poruba. Dodavatel stávajícího hlasovacího 

systému dokončil v dubnu 2021 úpravy potřebné pro využívání on-line hlasování 

v systému, což představuje upgrade software a komunikaci ve webovém 

prostředí. Virtuální hlasovací jednotka je nainstalována na notebooku, chytrém 

telefonu či tabletu zastupitele, který je distančně účasten jednání. Slouží jako 

plnohodnotná hlasovací jednotka. Je možno kombinovat distanční a prezenční 

způsob jednání. 

Systém je používán již šestým rokem. Současné fyzické hlasovací jednotky 

neumožňují spolehlivě větší rozestup od začátku větvení, ztrácí napájení přes 

PoE. Současná technologie jednotek již není dodavatelem podporována 
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z hlediska výroby součástek a náhradních dílů. Případné pouhé rozšíření o další 

konferenční jednotky s mikrofony (propojené kabeláží) by znamenalo výrobu na 

míru s nejistým termínem dodání. Systém je již vyráběn s novými technologiemi, 

umožňujícími velký rozsah rozestupů jednotek. Propojení pomocí kabelů SFTP 

Cat5e umožňuje ustavit jednotky až 5m od sebe. Jednotky mají vodě odolný a 

nepropustný povrch. Bude zvážen zájem o přechod na novou technologii jednotek 

a v případě zájmu provedeno porovnání s možným pořízením a implementací 

celého nového systému jiných dodavatelů. 

Plánovaný termín dokončení realizace: 2023 

V současnosti je připravena k využití možnost on-line hlasování zastupitelů 

v kombinaci s  řízenou on-line konferencí. Technicky i smluvně je on-line 

hlasování zajištěno. 

5.2.4. Elektronické podpisy 

Pro další využití v rámci oběhu elektronických dokumentů je zvažováno pořízení 

dalších elektronických podpisů uživatelům, kteří jej dosud nevlastní. 

Plánovaný termín dokončení realizace: průběžně 

5.3. Komunikace mezi občanem a úřadem 

5.3.1. Elektronická úřední deska - kiosek 

Smluvně je zajištěno pořízení a zprovoznění další externí úřední desky, která 

bude sloužit jako informační kiosek. Umístěna bude v perimetru Hlavní třídy 

v Porubě. 

Plánovaný termín dokončení realizace: listopad 2021 

5.3.2. Využívání systému iDES pro správu domů a bytů v prostředí 
dodavatele 

Zprovoznění a využívání celého systému v prostředí dodavatele přinese interakci 

úřadu s nájemníky obecních bytů. Umožní komunikaci přes systém, který bude 

poskytovat on-line přístup nájemcům ke svým datům a pro řešení situací 

spojených s právem užívání bytů a domů. Sloužit bude na způsob on-line 

kanceláří, které zavedly pojišťovny a poskytovatelé energií.  

Plánovaný termín dokončení realizace: září 2021 

5.3.3. Vzdálené objednávání klientů – rezervační systém 

Umožňuje objednání na časový termín v určitém časovém rozmezí. Pilotní projekt 

byl spuštěn v rámci Matričního oddělení, kde je provázáno objednávání na místě i 

s vyvolávacím systémem. Postupně, dle možností a reálného využití, bude 

realizováno i pro účely ostatních agend, jako rezervační systém, případně bude 

zváženo využití vyvolávacího systému globálněji. 

Plánovaný termín dokončení realizace: průběžně 

5.3.4. Portál občana 
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Původní záměr statutárního města Ostravy je konfrontován s aktivitami státu, 

který vytváří vlastní portály a nabízí je k využití obcím. Bude řešeno v součinnosti 

se statutárním městem Ostrava, které provozuje agendové systémy. 

Plánovaný termín dokončení realizace: dle součinnosti se SMO, 2023 

5.3.5. Portál předškolního vzdělávání - elektronické přihlašování dětí do 
mateřských škol 

Rodiče (zákonní zástupci) si budou moci na portále předvyplnit žádost o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání, následně vytisknout nebo uložit. Po zápise lze 

sledovat stav řízení dle přiděleného registračního čísla a získat tak relevantní 

informace k přijímacímu řízení. Projekt bude realizován odborem školství, 

prevence kriminality a bezpečnosti ve spolupráci se statutárním městem Ostrava.  

Plánovaný termín dokončení realizace: dle součinnosti, 2023 

5.3.6. Otevřená data 

Cílem je analyzovat možnost využít existujících zkušeností statutárního města 

Ostravy k prezentaci datových sad z oblastí výkonu činností městského obvodu 

ve strojově čitelných formátech, posoudit z hlediska personálních kapacit úřadu 

možnosti obsazení vlastních rolí pro katalogizaci otevřených dat v Národním 

katalogu otevřených dat, který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky, 

nebo využít existujících rolí a mechanismů nastavených statutárním městem. 

Plánovaný termín dokončení realizace: prosinec 2022 

5.4. Komunikace v rámci úřadu 

Hlavním směrem je postupná elektronizace dalších možných "papírových" procesů, dle 

možností úplná nebo částečná. Eliminace papírové komunikace tam, kde je to možné, 

efektivní a nebrání tomu legislativní či jiné překážky. 

5.4.1. Freelo 

Potenciál systému se bude využívat dále v rámci úřadu. Záměrem je zapojit i 

ostatní odbory a útvary, aby systém využívali jak pro své potřeby, tak především 

pro práci nad projekty napříč úřadem. 

Plánovaný termín dokončení realizace: průběžně 

5.4.2. Zvýšení mobility práce uživatelů 

Souvisí s dalšími body. Nastavení elektronického podepisování či jiného 

potvrzování identity pro účely elektronického oběhu dokumentů. Dle požadavků a 

potřeb aplikací budou pořizována chytrá mobilní zařízení (např. tablety nebo 

notebooky s dotykovým displejem) do terénu. Analýza požadavků mezi vedoucími 

odborů a útvarů také poukázala na zájem o zavedení práce s interaktivními 

panely pro některá pracoviště. 

Plánovaný termín dokončení realizace: průběžně 

5.4.3. Elektronizace oběhu dokumentů 
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Záměrem je zavést procesy elektronického schvalování tam, kde ještě existují 

oběhy v papírové podobě, pokud zároveň elektronizace procesu bude odpovídat 

po všech stránkách významu a naplnění povinností, které splňuje papírová 

podoba. 

Patří sem oběh ekonomických dokumentů včetně schvalování finančních 

závazků, oběh a schvalování vnitřních norem, oběh a připomínkování podkladů 

pro jednání pro orgány městského obvodu, proces schvalování cestovních 

příkazů, schvalování dovolených a další. 

 V současnosti probíhá postupné začlenění odborů a útvarů do 

elektronického oběhu ekonomických dokumentů a procesu jejich 

schvalování 

 V součinnosti se SMO probíhá projekt zprovoznění modulu pro 

elektronické schvalování dovolených a přizpůsobení workflow 

 V součinnosti se SMO probíhá proces implementace elektronického 

schvalování cestovních příkazů 

 

Plánovaný termín dokončení realizace: elektronický oběh ekonomických dokladů - září 

2021, ostatní prosinec 2022 

5.4.4. Elektronický stavební deník 

Webová aplikace Buildary.online provozovaná v prostředí cloudu, poskytovaná 

formou služby, umožňuje přístup k aktuálním informacím o stavbě, odkudkoliv 

nepřetržitě. Je využívána odborem dopravy a údržby komunikací ve spolupráci 

s externími subjekty. Využití bude rozšířeno na další odbory úřadu. 

Termín implementace včetně proškolení duben 2021. Systém se již využívá na 

odboru dopravy a údržby komunikací. 

5.4.5. Využití systému VEMA pro ukládání elektronických dokumentů osobní 
povahy 

Některé dokumenty osobní povahy zaměstnanců je možno vést elektronicky a 

ukládat je v prostředí personálního systému VEMA. Systém umožňuje ukládání 

pouze přes personalistku, čímž se eliminuje rozsah a frekvence využití. 

V přiměřené míře je možné toto řešení v budoucnu využívat. 

5.4.6. Změna způsobu publikace a získávání podkladů pro jednání orgánů 
samosprávy 

Po dokončení integrace serverových prostředků do outsourcovaného prostředí ICT 

statutárního města Ostravy nelze nadále využívat stávající způsob publikování a 

sdílení podkladů (materiály, přínosy, přílohy). Stávající portál je konstruován na 

platformě SharePoint Foundation s vazbou na doménu počítačové sítě ÚMOb 

Poruba. Dosud ekonomicky nenáročné prostředí (zdarma v rámci klientských CAL 

licencí k serveru) je ze strany společnosti Microsoft již nepodporováno a migrace 

do aktuální verze vyžaduje finanční náklady. V prostředí statutárního města 

Ostrava není platforma Sharepointu dosud použita. Existuje způsob publikováni 
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podkladů vystavěný na webové struktuře. Navíc je provázán se zdrojovým 

informačním systémem pro tvorbu podkladů, čímž se zjednoduší export do 

úložiště. Způsob publikování, který je již využíván zastupiteli města, je provázán 

s přihlášením do prostředí statutárního města Ostravy. Bude převzat a uzpůsoben 

pro publikaci podkladů pro jednání orgánů městského obvodu Poruba. 

5.4.7. Helpdesk 

Po dokončení integrace serverových prostředků do outsourcovaného prostředí ICT 

statutárního města Ostravy je očekáván postupný přechod na rozhraní 

ServiceDesku města. Přinese rozšíření jeho využití pro další účely, pro jiné 

agendy, provázanost na účty v doméně, plynulé předávání požadavků, které se 

budou vztahovat na řešitele z řad společnosti OVANET a.s. nebo statutárního 

města, případně požadavků týkajících se informačních systémů, které má 

smluvním vztahem ošetřeno statutární město Ostrava. Bude snáze dosažitelná 

společná metodika postupu při opakujících se požadavcích v rámci jednoho 

ServiceDesku. 

6. Vzdělávání 

Na uživatele je kladen stále větší nárok z hlediska ovládání nových technologií, 

seznámení se s novým softwarem a novými metodickými postupy a především 

měnících se funkcionalit již používaného softwaru. Změny jsou dány jak úpravami 

v legislativě, tak snahou dodavatelů o vylepšení nebo reakcí na požadavky 

uživatelů. Kromě toho se uživatel musí seznamovat průběžně s novými postupy a 

posloupnostmi úkonů, např. konkrétní workflow, které se v rámci jemu již 

používaného softwaru stávají závaznými.  

Nehledě na skutečnou práci ve své agendě si tak musí osvojit další dovednosti, 

které jsou pro naplnění jeho práce podstatné. 

Nastavení systému vzdělávání předpokládá mimo jiné 

 zvyšování znalostí a povědomí uživatelů o IT bezpečnosti a o práci 

s informacemi podléhajícími nařízení GDPR 

 prohlubování znalostí s používaným softwarem 

 vzdělávání zaměstnanců v oblasti metodik a směrnic 

 vzdělávání zaměstnanců oddělení informatiky 

Jako prostředky budou využita dostupná řešení, pokud možno on-line, metodické 

postupy, návody a informovanost uživatelů ve smyslu best-practises. 

  



statutární město Ostrava 

městský obvod Poruba 

20/ 21 Koncepce ICT statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba do roku 2023 

Koncepce ICT  

 

 
7. Základní údaje koncepce ICT 

 
Název organizace: statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 
IČ:    00845451 
Typ organizace:   Obec, městský obvod 
Adresa:    Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba 
Doba platnosti:  do 31.12.2023 
Autoři dokumentu:  Ing. Jiří Rajnoch, Ing. Jana Magerová, Ing. Libor Juhász 
Předkladatel:   odbor vnitřních věcí, oddělení informatiky 
 

Projednáno v komisi pro efektivní řízení a správu Úřadu městského obvodu Poruba dne 
18. 8. 2021. 
 
Schválila: Rada městského obvodu Poruba svým usnesením číslo 2537/RMOb1822/64 ze dne 
17. 9. 2021 

 

8. Závěr 

Předložená koncepce ICT statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba byla 

zpracována na základě analýzy stávajícího stavu a je zaměřena na zefektivnění ICT 

služeb. Navrhovaná opatření povedou ke zvýšení bezpečnosti, efektivnosti a snížení 

administrativní náročností procesů veřejné správy.  

Důležité pro naplnění strategických cílů je sdílení informací, postupů a spolupráce v rámci 

statutárního města Ostravy zaměřenou na sjednocení metodik, standardů a očekávaných 

výsledků zabezpečujících bezproblémový, bezpečný a efektivní chod úřadu. 

Sjednocení metodik a postupů přispěje k větší transparentnosti a efektivitě řízení obce. 

Základ pro strategický rozvoj byl již vytvořen a rozvíjen v minulosti jak těsnou spoluprací 

se statutárním městem Ostrava, tak využíváním a dodržováním společných prostředků a 

postupů. Stejně tak byl již dlouhodobě kladen důraz na plynulý chod systémů, včasné 

řešení problémů, dodržování zavedených postupů a zohledňování ekonomického 

hlediska, což vše bylo a je podstatné pro zabezpečení provozu informačních technologií 

spolu s vytvářením prostředí pro práci uživatelů. Vyvážení těchto hledisek je důležité i 

nadále udržovat. 

Pro naplnění cílů jsou potřebné nejen jejich definice a popis, ale také vysoký standard 

podpory uživatelům, nabízející vstřícnost a ochotu hledat řešení, dotvářející prostředí 

důvěry a spokojenosti, který je dlouhodobě v rámci oddělení informatiky nastaven a 

udržován nehledě na existenci strategických plánů. 

Dlouholetou samozřejmostí je úzká spolupráce oddělení informatiky na přípravě a realizaci 

projektů ostatních odborů a útvarů, pokud je vyžadována, byť jen dílčí, součinnost, která 

rovněž bude pokračovat. 

Společným cílem napříč celou strategií je pak udržení a zvýšení standardu poskytovaných 

služeb a podpory, čímž bude naplněna spokojenost uživatelů a zprostředkovaně i klientů.  
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Koncepce ICT  

 

Rejstřík použitých zkratek a pojmů 
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) 

ICT informační a komunikační technologie 

IS  informační systém 

ISVS informační systémy veřejné správy 

IT  informační technologie, přeneseně celý komplex služeb informačních systémů, 
technologií a výpočetní techniky 

MMO magistrát města Ostravy 

RMOb rada městského obvodu 

OS operační systém 

SMO statutární město Ostrava 

ÚMOb úřad městského obvodu 


