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Celé znění agendy zajišťované Odborem aplikací a informačních služeb 

1) Všeobecná působnost: 

a) Zabezpečuje budování, provoz a rozvoj specializovaných informačních systémů zahraniční 
služby ČR na aplikační úrovni (v oblasti politických informací, ekonomické, administrativní, šifrové, 
konzulární). Zajišťuje krizové spojení mezi pracovišti MZV v ČR a v zahraničí pomocí radiové techniky. 

b) Odpovídá za návrh, zavádění a provoz specializovaných informačních systémů MZV, včetně 
systémů zabezpečených pro práci s utajovanými informacemi v souladu s bezpečnostní politikou 
MZV. Ve spolupráci s dalšími útvary MZV se podílí na realizaci informačních systémů, především po 
odborné a organizační stránce. 

c) Podílí se na zpracování koncepce rozvoje informačních a komunikačních systémů MZV a na 
formulaci informační strategie MZV v návaznosti na strategii a úkoly MZV; po schválení zabezpečuje 
jejich realizaci. 



d) Zpracovává návrhy potřebných vnitřních předpisů MZV (řády, pokyny, směrnice) na činnosti 
v oblasti působnosti odboru a kontroluje dodržování těchto předpisů. 

e) Podílí se na organizaci a průběhu výběrových řízení v oblasti své působnosti a v rámci 
spolupráce s odborem centrálních systémů a technologií. 

f) Spolupracuje s odborem centrálních systémů a technologií v rámci dodávek výpočetní techniky, 
provozu a rozvoje centrálních systémů a dalších činností v rámci své působnosti. 

g) Podílí se na spolupráci s organizačními jednotkami státu v oblasti své působnosti. 

2) Řízení a optimalizace činností: 

a) Optimalizuje provoz odboru, spravovaných systémů, programů a poskytovaných služeb. Podílí 
se na optimalizaci řízení a procesů na MZV. 

b) Podílí se na zajištění souladu činností MZV s právním řádem ČR a EU. 

c) Je garantem nasazení a používání vhodného aplikačního programového vybavení, rozhoduje 
o přidělení aplikačního programového vybavení a stanovuje způsob jeho používání, zajišťuje údržbu 
a rozvoj aplikačního programového vybavení MZV. 

d) Je garantem nasazení a používání vhodných technických a programových prostředků šifrové 
techniky v rámci MZV, přiděluje technické a programové prostředky šifrové techniky, stanovuje 
způsob jejich používání a v případě potřeby zajišťuje jejich přerozdělení. 

e) Spolupracuje s odborem centrálních systémů a technologií při zajištění služby podpory 
uživatelů (help-desk) pro pracovníky ústředí MZV i ZÚ - v běžné pracovní době - v oblasti působnosti 
odboru (zejm. v oblasti aplikačního software). Poskytuje součinnost pracovníkům podpory uživatelů 
v oblasti působnosti odboru. 

f) Po konzultaci s ředitelem odboru centrálních systémů a technologií schvaluje vstup pracovníků 
do zabezpečených oblastí pracovišť kryptografické ochrany v ústředí i na ZÚ. 

g) Schvaluje služební cesty informatiků na ZÚ, stanovuje a vydává seznam ZÚ, které jednotliví 
vyslaní informatici spravují. 

h) Spolupracuje s odborem centrálních systémů a technologií při metodickém a obsahovém 
zajištění školení zaměstnanců MZV v oblasti informatiky. 

i) Zajišťuje pro útvary MZV speciální školení z oblasti šifrových technologií. 

3) Provoz a rozvoj systémů: 

a) Zabezpečuje administraci aplikací IS MZV, pokud nejsou v přímé správě uživatelských útvarů. 

b) Provádí analýzu informačních potřeb v ústředí a na ZÚ v oblasti své působnosti, ve spolupráci 
s odborem centrálních systémů a technologií zpracovává koncepce rozvoje speciálních informačních 
a komunikačních systémů MZV v oblasti své působnosti a po schválení zabezpečuje ve spolupráci 
s odborem centrálních systémů a technologií jejich realizaci. 



c) V souladu s koncepcí IS MZV a podle potřeb útvarů MZV zajišťuje dodávky potřebného 
software, jeho uvedení do provozu a následnou údržbu a rozvoj, včetně software a programátorských 
prací v oblasti šifrových technologií. 

d) Vede evidenci software v majetku MZV, spravuje licence a datové nosiče se software 
v působnosti odboru. 

e) Spolupracuje s odborem centrálních systémů a technologií při krizových přenosech informací, 
integraci systémů a při výkonu dalších činností v rámci své působnosti.  

f) Spravuje výpočetní techniku užívanou ve speciálních informačních systémech. Spravuje 
tempestovou techniku a stínící komory, zajišťuje jejich certifikaci. 

g) Zajišťuje údržbu a opravy prostředků šifrové techniky.  

h) Vede evidenci kryptografického materiálu, zajišťuje používání kryptografických prostředků 
pouze k účelu, ke kterému jsou certifikovány NBÚ. 

i) Ve spolupráci s odborem centrálních systémů a technologií zabezpečuje připojení do 
informačních sítí Evropské unie, NATO a jiných mezinárodních organizací.  

j) Zajišťuje non-stop směnný provoz, v rámci něhož provádí ve spolupráci s odborem centrálních 
systémů a technologií dohled provozu informačních systémů, zajišťuje příjem TIC-BIP v utajované 
i neutajované podobě. Zajišťuje vymezené služby dohledu mimo běžnou pracovní dobu v oblastech 
definovaných vnitřními předpisy MZV.  

 


