Významné informační systémy
Proces určování podle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
Jste orgánem veřejné moci a zároveň
jste správcem informačního systému.

Jste obec
nebo městská
část?

ANO

Za významný informační systém se
NEpovažuje IS, jehož správcem je obec
nebo městská část (včetně hl. m. Prahy
při výkonu působnosti obce).

NE
Pro VIS jsou dána tato oblastní určující kritéria:
Je Váš informační systém
uveden v příloze č. 1 k vyhlášce
č. 317/2014 Sb., o významných informačních
systémech a jejich
určujících
kritériích?

ANO

(Příloha č. 2 k vyhlášce o významných informačních
systémech a jejich určujících kritériích)

Váš informační systém
je významným informačním
systémem.

NE
Dopadovým určujícím kritériem je skutečnost, že:
(Dopadová kritéria podle § 4, písm. a) vyhlášky č. 317/2014 Sb.)
a) úplná nebo částečná nefunkčnost IS způsobená narušením bezpečnosti informací by mohla mít negativní vliv na:
1. fungování orgánu veřejné moci
2. poskytování služeb nebo informací orgánem veřejné moci veřejnosti
3. hospodaření orgánu veřejné moci nebo hospodaření orgánu veřejné moci, který je správcem významného informačního systému,
anebo hospodaření orgánu nebo osoby, která je správcem informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury
4. provoz jiného významného informačního systému využívajícího služeb hodnoceného informačního systému, který je nefunkční
přičemž omezení činnosti takového systému by mohlo mít za následek omezení výkonu působnosti orgánu veřejné moci po dobu delší
než 3 pracovní dny, nebo výrazné ohrožení výkonu působnosti orgánu veřejné moci, které lze odvrátit za vynaložení nepřiměřených nákladů
na provoz nebo obnovu informačního systému.

Splňuje Váš
IS některé z výše uvedených
kritérií?

ANO

NE
Dopadovým určujícím kritériem je skutečnost, že:

I.

U orgánu veřejné moci

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

vedení správního řízení,
databáze obsahující osobní údaje,
hospodaření orgánu veřejné moci,
výkon spisové služby,
státní dozor,
kontrolní a inspekční činnost,
příprava na krizové situace a jejich řešení,
tvorba právních předpisů,
elektronická pošta,
vedení internetových stránek,
mezirezortní spolupráce,
mezinárodní spolupráce,
zadávání veřejných zakázek,
státní statistická služba.

II.

U orgánu veřejné moci – kraje v rámci
přenesené působnosti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

databáze obsahující osobní údaje,
vedení správního řízení,
hospodaření orgánu veřejné moci,
elektronická pošta,
vedení internetových stránek,
příprava na krizové situace a jejich řešení,
mezinárodní spolupráce,
státní dozor,
kontrolní a inspekční činnost,
zadávání veřejných zakázek.

Váš informační systém naplňuje
určující kritéria pro významné
informační systémy.

Interním právním aktem
určíte, že systém, jehož jste
správcem, je významným
informačním systémem.
Podle přechodných
ustanovení § 31 zákona
č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti
máte jako správce
významného informačního
systému určité povinnosti
(mj. správce IS oznámí tuto
skutečnost a své kontaktní
údaje NBÚ a to nejpozději
do 30 dnů ode dne naplnění
určujících kritérií významného
informačního systému).

(Dopadová kritéria podle § 4, písm. b) vyhlášky č. 317/2014 Sb.)
b) úplná nebo částečná nefunkčnost informačního systému způsobená narušením bezpečnosti informací by mohla způsobit:
1. ohrožení nebo narušení prvku kritické infrastruktury
2. oběti na životech s mezní hodnotou více než 10 mrtvých nebo 100 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření, s případnou hospitalizací
s dobou delší než 24 hodin
3. finanční nebo materiální ztráty s mezní hodnotou více než 5% stanoveného rozpočtu orgánu veřejné moci

Zajišťuje
Váš IS alespoň jednu
zmíněnou oblast?

4. zásah do osobního života nebo do práv fyzických nebo právnických osob postihující nejméně 50 000 osob
5. výrazné ohrožení nebo narušení veřejného zájmu

ANO

přičemž následky podle bodů 1 až 4 nedosáhnou hodnot pro určení prvku kritické infrastruktury podle průřezových kritérií stanovených
krizovým zákonem.

Splňuje Váš
IS některé z výše uvedených
kritérií?

NE
Poznámka:
V rámci procesu určování významných informačních systémů je NBÚ k dispozici k případnému jednání
a k poskytnutí metodické pomoci v rámci posouzení naplnění určujících kritérií. Naplnění určujících kritérií významného informačního systému, který
není uveden v příloze č. 1 k vyhlášce o VIS, posuzuje správce informačního systému (viz. vyhláška č. 317/2014 Sb., § 3, odst. 3).

Více informací naleznete na www.GovCERT.cz
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NE

ANO

Váš informační systém není významným informačním systémem.

Použité zkratky:
IS - informační systém
NBÚ - Národní bezpečnostní úřad
VIS - významný informační systém

Upozornění:
Dokument slouží pouze jako podpůrné vodítko, nenahrazuje žádný ze zákonů a souvisejících prováděcích předpisů.
Právo změny tohoto dokumentu vyhrazeno.

