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PRAHA, ZÁŘÍ 2017



2

motto:

NULLUS LAUDATUR AUT OMNES PUNIUNTUR
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motto:

NULLUS LAUDATUR AUT OMNES PUNIUNTUR

Nullus laudatur pro defensa ante barbaros, qui venierunt.

Si barbari veniunt et defensa non est, omnes puniuntur. 
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Jak jsme do toho spadli

Dotaz: „Nemáte na NKÚ nějaký významný informační systém?

Odpověď: Máme tu kontrolní informační systém

Reakce na odpověď: 

Neměli bychom to říci odboru informatiky?
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ZAČÁTEK

říjen 2014 - odbor informatiky: no opravdu tam jsme…

POPLACH!
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ZAČÁTEK

říjen 2014 - odbor informatiky: no opravdu tam asi jsme…

POPLACH!

Co je vše potřeba?

Horečné navštěvování seminářů, přednášek, konferencí, …
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ZAČÁTEK

říjen 2014 - odbor informatiky: no opravdu tam jsme…

POPLACH!

Co je vše potřeba?

Horečné navštěvování seminářů, přednášek, konferencí, …

VÝSLEDEK: Nejlépe paragrafy předčítá pan X.

S výjimkou seminářů s účastí NBÚ (=NCKB) informační hodnota malá
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Březen 2015 - první shromáždění zúčastněných

Vytvoření pracovní skupiny

NE(!) pouze z informatiků, ale zástupci všech sekcí, zástupci za všechny 
obory a činnosti, jichž se to dotkne

Co je potřeba: 

Úvodní analýza, a rychle. Nabídky firem: 1 – 2 mil. Kč., 4 až 5 měsíců

Námitka: peníze nikdo neplánoval a tolik času nemáme.
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Březen 2015 - první shromáždění zúčastněných

Vytvoření pracovní skupiny

NE(!) pouze z informatiků, ale zástupci všech sekcí, zástupci za všechny 
obory a činnosti, jichž se to dotkne

Co je potřeba: 

Úvodní analýza, a rychle. Nabídky firem: 1 – 2 mil. Kč., 4 až 5 měsíců

Námitka: peníze nikdo neplánoval a tolik času nemáme.

Řešení: Tak to udělá pan Gregor a má na to tři měsíce.
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ANALÝZA

Zdroje
Zákon, Vyhláška a související předpisy.

Konference a přednášky na téma kybernetické bezpečnosti.

Materiály volně dostupné na internetu (nechráněné ©).

Jednání s firmami

Informace o zavádění Zákona v dalších subjektech.

Doposud vytvořené přehledy a subanalýzy. 



12

ANALÝZA

Zadání

Provést analýzu současného stavu ICT NKÚ z hlediska ZKB a VKB

Sestavit časovou posloupnost aplikace ustanovení zákona pro ICT NKÚ.

Sestavit odhad prací potřebných ke splnění podmínek Zákona
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ANALÝZA

Provedení vlastními silami

+ místní znalost

+ 75% potřebných údajů je v dosahu 10 metrů

+ Finanční náklady blížící se k nule

+ Odpovědi se blíží pravdě

- Je to na plný úvazek – dosavadní práce musí vykonat někdo jiný 

- Výsledek „zvenčí“ je lépe akceptovatelný (není-li příznivý) 

…analýza dokončena v květnu 2015
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ANALÝZA

Průběžné zpracování

Pracovní skupina je průběžně seznamována s výsledky a reaguje na ně

Pracovní skupina má možnost přidělovat práci (a nejen uvnitř sebe)

KROKY

Kontrola vůči zákonu

Kontrola podle vyhlášky – potřebné dokumenty

Kontrola podle vyhlášky – technická opatření

Co je použitelné do bezpečnostní dokumentace
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ANALÝZA

Kontrola vůči zákonu – každý paragraf povinný pro VIS

Zelená – v podstatě ano

Žlutá – podmíněné ano

Červená – je to o penězích
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ANALÝZA

Analýza vůči vyhlášce
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ANALÝZA

Analýza vůči vyhlášce

Kategorie odpovědí:

• ANO, splňujeme

• ČÁSTEČNĚ, stačí upravit / nastavit

• NE, bude stanoveno / vytvořeno

• NE, vyžaduje náklady

• netýká se Úřadu

…pesimismus
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ANALÝZA

Analýza vůči vyhlášce – jiný pohled

Zelená: úpravy a opravy stávajících dokumentů

žlutá: organizační opatření, další povinné dokumenty a práce  

Záleží jen na práci zaměstnanců Úřadu, rychlosti 

vytvoření dokumentů a jejich zavedení do praxe

červená: oblast velkých investičních výdajů.
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ANALÝZA

Analýza vůči vyhlášce – jiný pohled

Zelená: úpravy a opravy stávajících dokumentů

žlutá: organizační opatření, další povinné dokumenty a práce  

Záleží jen na práci zaměstnanců Úřadu, rychlosti 

vytvoření dokumentů a jejich zavedení do praxe

červená: oblast investičních výdajů.
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ANALÝZA

Analýza vůči vyhlášce - požadované dokumenty,

výběr ze zmínek ve VKB: 

…celkem zmínka o 38 dokumentech
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ANALÝZA

Analýza vůči ZKB, VKB – které dokumenty je potřeba vytvořit nebo upravit:

• Politik 21

• Metodických pokynů 8

• Plánů 3

• Vzorů zpráv 7

• dalších dokumentů 5

• evidencí i v elektronické podobě 3

• CELKEM 47



22

ANALÝZA

Analýza vůči VKB a ZKB – kontrola ostatních dokumentů

Dokumenty, které se KB i jen dotýkají:

řády

směrnice

metodické pokyny

popisy pracovních míst

a další

Celkem upraveno cca 25 dokumentů a všechny popisy pracovních míst
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ANALÝZA

Analýza – bezpečnostní politiky, podle přílohy vyhlášky



24

ANALÝZA

Analýza vůči vyhlášce – bezpečnostní politiky

…pesimismus
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ANALÝZA

Analýza vůči vyhlášce – bezpečnostní politiky

…pesimismus

Jenže ty dokumenty být MUSÍ, takže budou…
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ANALÝZA

Analýza vůči vyhlášce – bezpečnostní politiky

…pesimismus

Jenže ty dokumenty být MUSÍ, takže budou…

…optimismus
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ANALÝZA

Analýza vůči 

vyhlášce –

technická opatření
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ANALÝZA

Analýza vůči 

vyhlášce –

technická opatření

Nejlepší situace
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ANALÝZA

Časová posloupnost –

Dokumentace
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ANALÝZA

Časová posloupnost –

Technická opatření



31

ZÁVĚRY

Pokušení:

Můžeme si troufnout říci pravdu?

Nebudeme lépe vypadat s nástřikem růžovou?
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ZÁVĚRY

Motto:

„Jak se má vedení správně rozhodnout, když se mu tají, kde jsme!“

rytíř Veverka z Bítýšky,

t.č. ve výkonu trestu
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ZÁVĚRY

tvrdé, bez příkras
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Bezpečnostní dokumentace

Podmínky při vytváření BD

Příkladná podpora vedení

Pracovní skupina, která pracovala

Stanovení rolí ve skupině

Jednoznačná odpovědnost za konkrétní úsek

Kontrola (velmi oblíbené)

Pomoc



35

Bezpečnostní dokumentace

Významná pomoc – samotná vyhláška

1) Zamezení diskuzí nad strukturou Bezpečnostní dokumentace

2) Zamezení diskuzí, co tam má být

3) Zamezení diskuzí, co tam nemá být

4) Výhoda pro kontrolu při vytváření

5) Argument „Výhoda pro audit“
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Bezpečnostní dokumentace

Jednoznačné stanovení odpovědnosti za jednotlivé dokumenty
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Bezpečnostní dokumentace

Prosinec 2015

Schválení všech dokumentů, Bezpečnostní dokumentace (R0)

„prokrácením“ pracovní skupiny vznikl Výbor pro KB

Vysvětlovací kampaň
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Bezpečnostní dokumentace

Výbor pro KB

Mandatorně:

Vrchní ředitel správní sekce (OI, OHS, OPe, OF)

Ředitelé odborů informatiky, bezpečnostního, personálního

Vedoucí oddělení systémů a sítí, databází a aplikací

Role:

manažer KB; architekt KB

Vysvětlovací kampaň

„Nemáme splněno, jen započal plynulý proces“
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Bezpečnostní dokumentace

Máme hotovo!

Stručně o vlastní dokumentaci:
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Bezpečnostní dokumentace
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Plynulý proces…

WorkFlow

…prozatím ne zcela 

úspěch

PDCA jako rok?

PDCA jako projekty?

PDCA jako kdo???
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Plynulý proces…

WorkFlow

PDCA - aktiva

Pozitivum - lze podle toho

popsat DocFlow  

Odpadly spory kdo komu

kdy co posílá.
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Plynulý proces…

BD R0 1. 1. 2016

Audit externí

Revize 0.9 (pracovní), duben 2016

Audit NBÚ

Ohromná výhoda! (když to viděl NBÚ, co chcete víc!)

Audit interní

Revize 1 – oficiální, červen 2016

Připomínky z provozu

Návrh změn do revize 2, březen 2017
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Plynulý proces…

Kontrola vůči předpisům

revize 1.8 (pracovní), červen 2017

Audit interní

Revize 1.9 (pracovní)

Změna zákona o KB

Revize 2 – oficiální, září 2017

…už teď – příprava na R3

…schvalování dílčích změn

…příprava na předpokládané znění vyhlášky
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Plynulý proces…

„Podzimní ranec“

Přehodnocování aktiv, hrozeb, zranitelností

Penetrační testy + Audit interní

Revize 2.8 (pracovní), plán březen 2018

Nová vyhláška gap analýza plníme / neplníme

Revize 2.9 (pracovní), plán – do měsíce od účinnosti Vyhlášky

Audity

Shoda s novou vyhláškou

Revize 3 – oficiální, plán – do dvou měsíců od účinnosti Vyhlášky
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Plynulý proces…

Školení uživatelů

Nejdůležitější otázka: externí firma nebo interní?

Externí firma: 

„neví jak to u nás chodí“

„a těch peněz co to stojí“

„nemůžeme pouštět všechny lidi na několik dnů každý rok“

„většina stejně jenom čte paragrafy“
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Plynulý proces…

Školení uživatelů

Nejdůležitější otázka: externí firma nebo interní?

Externí firma: 

„neví jak to u nás chodí“

„a těch peněz co to stojí“

„nemůžeme pouštět všechny lidi na několik dnů každý rok“

„většina stejně jenom čte paragrafy“
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Plynulý proces…

Školení uživatelů – povinně, všichni

testování (online test, náhodný výběr otázek)

CO CHCEME

aby se chovali

bezpečně

NE aby znali

nazpaměť 

paragrafy
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Problémy
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Problémy

Lidi, lidi, lidi

Jak zjistit, že budoucí administrátor:

- není alkoholik

- není kriminálník

- není narkoman

- už někde škodil

„Zákoník práce zakazuje v přijímacím řízení zjišťovat a hodnotit takové věci…“
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Problémy

Lidi, lidi, lidi

Jak přilákat vysokoškoláka?

I kdyby nechtěl do soukromého sektoru, má argument:

„U nás na sídlišti hledají prodavače a bral bych víc…“

???
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Problémy

Zákony

• Konfrontace s zákona o KB s dalšími zákony

„Čekáme na nějakou judikaturu, která by popsala vztah mezi tím vaším
zákonem a ostatními předpisy. Než to bude, jedeme jako doposud…“
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Problémy

Zákony

Případ z praxe:

„Při výběrovém řízení platí ZVZ. S tímhle sem nechoďte…“

Příklad z praxe 2:

„Nu ano, může porušit váš zákon o KB, ale netahejte nám to do personálních 
věcí, ty se řídí výhradně Zákoníkem práce.“
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Problémy

Role vs. Pracovní pozice

Zákoník práce nezná role 

Důsledek: odejde Pavel, převezme to Petr

=> změna obou PPM a případně i PPM nadřízených

Pravomoc a odpovědnost

Ani interní předpisy neznají role

Důsledek: je-li přidělena pravomoc role k PPM, vede to k absurditám typu 
„X., referent útvaru A, je oprávněn přikázat řediteli útvaru B…“ 
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Problémy

Schizofrenie dotčených

Za práci pro ředitele mám odměny, 

Za práci v KB dostanu maximálně vynadáno

…je to pozitivní motivace?

Úřední volejbal

Než řeknu ‚račte‘, jsou data pryč Dodržujte služební postup 

„Musí se ihned vypnout …“  „…tak to ihned vypněte“ 

pondělí 8:00 čtvrtek 15:00
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Závěrem
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Závěrem

Podpora vedení
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Závěrem

Podpora vedení

Nikdy se nezastavit
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Závěrem

Podpora vedení

Nikdy se nezastavit

Vzdělávat



Děkuji vám za pozornost
Jan Gregor | jan.gregor@nku.cz

Česká republika| Nejvyšší kontrolní úřad| www.nku.cz


