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Základní informace o ČEPS, a.s. 

 Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR na základě licence na 

přenos dle Energetického zákona (č. 458/2000 Sb.)

 Jediným akcionářem ČEPS, a.s., je stát ČR, správu jeho majetkového 

podílu vykonává MPO ČR

 Provozuje, udržuje a rozvíjí přenosovou soustavu ČR

 Zajišťuje přenos elektřiny od výrobce do místa odběru v rámci 

přenosové soustavy

= přenosové služby

 Dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou 

elektřiny v každém okamžiku

= systémové služby



Schéma sítí 400 a 220 kV ČR 2016



Základní informace o ČEPS, a.s.

Bezpečnost a spolehlivost 

byla, je a bude

nedílnou součástí společnosti

… bez toho by nešlo provozovat přenosovou soustavu



Zákon o kybernetické bezpečnosti

Jaký je účel?

 Ochrana informačních a komunikačních systémů důležitých pro chod 

státu

 Nastavení bezpečnostních pravidel pro tyto systémy  



Bezpečnost informací v ČEPS, a.s.

 Co zohledňuje
Požadavky standardu ISO/IEC 27001

Vnitřní řídicí dokumentace 

Zákonné povinnosti, které společnost musí plnit

Uzavřené smlouvy

 Pilíře bezpečnosti informací
Bezpečnost IT/ICT (Informační bezpečnost)

Fyzická bezpečnost

Personální bezpečnost

 Základní princip
Řízení rizik



Bezpečnost informací v ČEPS, a.s.

 Certifikace dle ISO/IEC 27 001 v rozsahu předmětu podnikání
DNV GL - Business Assurance, UKAS 

 Iniciační audit - prosinec 2014, periodický audit 2015 a 2016, re-certifikační audit 2017 

 Rozsah ISMS
 všechny procesy společnosti 

 všechny procesy dceřiné společnosti ČEPS Invest

Management review pro představenstvo
 informace o plnění cílů ISMS a nápravných opatření z auditů – červen

 vyhodnocení a aktualizace ISMS – listopad

 Kontrola NBÚ na soulad se ZKB s kladným výrokem, říjen 2016



Bezpečnost informací v ČEPS, a.s.
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Bezpečnost informací v ČEPS, a.s.

 Analýza rizik (AR) dle metodiky RAMSES (základem je CRAMM)
každé 3 roky, webová aplikaci RAMSES, revize AR 1 x ročně

Plán zvládání rizik (RTP) je součástí cílů ISMS

 Interní audit ISMS
1 x ročně, Provádí interní audit a externista

 Prohlášení o aplikovatelnosti (SoA)
Revize 1 x ročně

 Zákaznické audity
1 v roce 2015, 3 v roce 2016, 2 v roce 2017

 Kybernetická cvičení



Zkušenosti z implementace ZKB

 Externí audit ISMS
 „Aha efekt“

 Objekty v rekonstrukci

 Nesdílené kompetence

 Klimatizace / kancelářská vzduchotechnika

 Zákaznické audity
 ISO/IEC 27001, servisní smlouva, osobní údaje

 Novela ZKB 2017 – role provozovatel

 SIEM

 Náklady vs. ZKB
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