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Anotace 

Diplomová práce shrnuje průběh analýzy bezpečnosti informačních technologií ve 

společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., která byla primárně zaměřena na 

definici slabých míst včetně návrhu řešení, a to ve dvou samostatných oblastech. Řešena je 

oblast organizační a oblast technické bezpečnosti informačních a komunikačních 

technologií, které jsou definované v rámci implementace opatření pro splnění požadavků z 

pohledu Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Výchozím předpokladem 

diplomové práce je identifikace posuzované společnosti ve smyslu závaznosti k zákonným 

opatřením, kdy Havířovská teplárenská společnost, a.s. naplňuje zákonná kritéria pro 

zařazení do režimu kritické informační infrastruktury, a z toho důvodu je Zákon o 

kybernetické bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů pro tuto společnost závazný. 

Součástí diplomové práce je rovněž návrh metodiky postupu přípravy a realizace analýzy 

souladu s požadavky zákona, včetně následného návrhu bezpečnostních opatření pro 

splnění všech souvisejících legislativních požadavků.  

 

Klíčová slova: Zákon č. 181 / 2014, o kybernetické bezpečnosti, informační a 

komunikační technologie, Havířovská teplárenská společnost, a.s., 

analýza, implementace. 

  



 

Summary 

The thesis summarizes process of analysis of information technology safety in 

Havířovská teplárenská společnost, a.s., that was primarily focused on the definition of 

weak places including a proposal for a solutions in two separate areas. Here is soluted 

organisational area and technical security of information and communication technologies, 

defined within the framework of the implementation of measures to comply with the 

requirements of Law no. 181 / 2014, about cyber security. A defult prerequisite of thesis is 

indetification of under review company the meaning of the statutory measures when 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. meets the legal criteria for inclusion in the critical 

information infrastructure, and therefore, the cyber security law is binding. Another part of 

thesis is also proposal of preparation process methodology and realization of analysis of 

compliance with the requirements of the law, including the security measures for 

compliance with all relevant legislative requirements. 

Key words: Law no. 181 / 2014, about cyber security, information and 

communication technologies, Havířovská teplárenská společnost, 

a.s., analysis, implementation. 
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1 ÚVOD 

 Dlouhodobě ověřenou obecnou skutečností je fakt, že pachatelé zločinů mají 

obvykle náskok před zákonodárnou, výkonnou a soudní mocí nejen České republiky. Tato 

skutečnost je exponovaná patrně ještě znatelněji u zločinů v kybernetické oblasti. 

Nejnovější údaje z Národního bezpečnostního úřadu a zprávy o stavu kybernetické 

bezpečnosti České republiky za rok 2015 hovoří, že v České republice bylo narušení 

informační bezpečnosti v roce 2015 ve 45 % všech řešených incidentů právě v oblasti 

informačních technologií. 

O rostoucím významu kybernetické bezpečnosti svědčí i skutečnost, že v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu byla v říjnu 2015 vypsána výzva č. 10 

Kybernetická bezpečnost, kde je alokována více než miliarda korun. Tato výzva se týká 

zvýšení odolnosti kritické informační infrastruktury veřejné správy a veřejné informační 

infrastruktury vůči kybernetickým hrozbám. 

Kybernetická bezpečnost je velmi aktuálním tématem a je nově regulována 

zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Tento zákon vychází z dobré praxe, 

která je zakomponována ve standardech ISO/IEC skupiny 27000. Daný zákon reaguje na 

rizika v oblasti informační infrastruktury kyberprostoru formou zajištění bezpečnosti i 

klíčových odvětví jako jsou kupříkladu energetika, telekomunikace, produkce potravin a 

mnohé další. V neposlední řadě i nenarušený chod sektoru zdravotnictví či státní správy je 

strategickým zájmem státu. Dlouhodobě se zajištění informační bezpečnosti věnuje 

intenzivně kupříkladu bankovní sektor, nicméně při rostoucím množství a vysoké 

úspěšnosti globálních či lokálních útoků na tradičně méně informačně zabezpečené 

energetické komplexy střední velikosti, kyberzločinci pouze čekají na správnou motivaci 

v odvětvích energetiky, kterou bude mimo jiné bezesporu adaptace sektoru teplárenství na 

koncept Industry 4.0. 

Předkládaná diplomová práce má za cíl analýzu informační infrastruktury, včetně 

návrhu metodiky auditu, kterou zákon ani související předpisy konkrétně neřeší. Hlavním 

cílem je tedy implementace kybernetického zákona v teplárenské společnosti, konkrétně 
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v Havířovské teplárenské společnosti, a.s., a to v souladu s platnou legislativou. Práce je 

rozdělená do dvou hlavních bloků. První blok se věnuje teoretické základně řešené 

problematiky a druhý blok pojednává o implementaci požadavků zákona v Havířovské 

teplárenské společnosti, a.s. 

Diplomová práce je členěna do těchto kapitol: 

První kapitolou je úvod do řešené problematiky z hlediska aspektů kybernetické 

kriminality, a také rizik vyplývajících z této oblasti. 

Kapitola s číslem dvě pojednává o legislativním rámci problematiky a daných 

autoritách, které dohlížejí na správný výklad a dohled nad zákonem. Nedílnou součástí této 

kapitoly je uvedení do základních pojmů v legislativě. 

Klíčová problematika identifikace a následného zařazení Havířovské teplárenské 

společnosti, a.s. do zákonné kategorie, a s tímto související požadavky jsou definovány 

v kapitole třetí. 

Čtvrtá kapitola se zabývá praktickými aspekty tématu, a to auditem informační 

infrastruktury ve společnosti v členění pro organizační a technickou část. 

Podle zjištěných dat, vyplývajících z realizovaného auditu v kapitole čtvrté, budou 

navržena konkrétní bezpečností opatření pro organizační a technickou část. Tato opatření 

by měla být na základě požadavku vrcholového managementu dodavatelsky nezávislá a 

popsána obecně tak, aby mohla být případně soutěžena jako veřejná zakázka. Výše 

uvedená bezpečnostní opatření jsou popsána v kapitole s číslem pět. 

Závěrečné shrnutí dané problematiky je uvedeno v kapitole šesté. 
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Softwarové právo Internetové právo 

Právo telekomunikační 

Právo databází 

1.1. Kybernetická kriminalita 

 Pro kyberprostor je typická interakce, globalita a sdílení dat. S tímto faktem souvisí 

rizika útoků anonymních pachatelů, často v podobě státního terorismu, a to především na 

prvky kritické infrastruktury. V poslední době se útoky nevyhýbají také cílení na osobní 

údaje a zákonem chráněný obsah elektronické komunikace. Za záležitost, která se 

bezesporu dá nazvat extrémně nebezpečnou, lze považovat současně moderní trendy, které 

vytvářejí velký podnikatelský potenciál, v podobě tzv. internet of things
1
, cloudu a 

dostupného mobilního připojení prakticky odkudkoliv. Jedná se zejména o připojení 

vlastních zařízení uživatelů do firemních informačních systémů. [24,25] 

 Právo informačních technologií není omezeno pouze na software, softwarové právo 

je vedle internetového práva jakousi podoblastí práva informačních technologií. Některé 

literární zdroje také uvádějí rozšířenou oblast práva Information and Communications 

Technology (dále jen ICT), tzn. práva informačních a telekomunikačních technologií. Do 

širšího pojmu práva informačních technologií a softwarového práva velice úzce zapadá i 

právo databází. S otázkami internetu a softwaru je logicky spojena i oblast 

telekomunikačních zařízení a služeb. [10,11] 

 Právní oblast informačních technologií lze vyjádřit následujícím schématem: 

 

 

Schéma 1: Obsahové pojetí práva informačních technologií 

Zdroj: vlastní zpracování na základě [10,11] 

 Z výše uvedeného schématu lze konstatovat, že stěžejní částí práva informačních 

technologií je právo softwarové a internetové. 

                                                 

1
 Internet věcí je v IT označení pro propojení vestavěných zařízení s internetem. Propojení zařízení by mělo 

být zejména bezdrátové a mělo by přinést nové možnosti vzájemné interakce nejen mezi jednotlivými 

systémy, ale přinést nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb. 
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1.1.1. Nejčastější projevy kybernetické kriminality s odkazem na trestní zákoník 

Naprostá většina trestných činů proti důvěrnosti, integritě a dostupnosti 

počítačových dat a systémů je zasazena v Trestním zákoníku do hlavy V („Trestné činy 

proti majetku“): 

 trestné činy upravené zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

změn a předpisů, páchané ve vztahu k datům (uloženým informacím); 

 neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230); 

 opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a 

jiných takových dat (§ 231); 

 poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do 

vybavení počítače z nedbalosti (§ 232). [36] 

Trestné činy upravené zákonem č. 40/2009 Sb., o trestní zákoník, ve znění 

pozdějších změn a předpisů, páchané ve vztahu k datům (uloženým informacím), při nichž 

je počítač prostředkem k jejich páchání jsou následující: 

 vydírání (§ 175); 

 pomluva (§ 184); 

 šíření pornografie (§ 191); 

 výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192); 

 navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b); 

 porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k 

databázi (§ 270); 

 hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355); 

 podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 

(§ 356); 

 šíření poplašné zprávy (§ 357); 

 aj. [36] 
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1.1.2. Problematika kybernetické kriminality v průmyslu 

Průmyslová odvětví, včetně sektoru energetiky, přebírají mnohé postupy a nástroje 

ze světa informačních a komunikačních systémů, za účelem využití jejich pružnosti, 

rychlosti, propojitelnosti a cenové výhodnosti. Do energetiky již proniká koncepce 

internetu věcí v podobě IIoT - Industrial Internet of Things, která již dnes v mnoha 

moderních provozech tepláren alespoň částečně pomáhá zajišťovat prediktivní údržbu a v 

budoucnu se pravděpodobně může stát základem zcela nových multiagentních výrobních 

modelů. [39] 

Tento rozvoj ale přináší do řízení průmyslové výroby tepelné energie také slabiny 

ICT. Především hrozí nebezpečí, že se tato slabá místa stanou vstupní bránou pro 

kyberzločince. Rizika s tím spojená jsou o to větší, že průmyslové řídicí systémy ICS a 

systémy SCADA jsou často součástí kritické infrastruktury na úrovni státu. [39] 

V současné době je nejen průmyslový sektor konfrontován s narůstajícím počtem 

kybernetických útoků, ale i s jejich rostoucí důmyslností. Existují již případy zacílení 

útoku na kritickou infrastrukturu průmyslových podniků, kdy byly nejen přerušeny 

technologické procesy, ale dokonce i zničeno zařízení. Potřeba zvyšovat kybernetickou 

bezpečnost průmyslových řídicích systémů proto ještě nikdy nebyla tak veliká jako 

v současné době. Zatímco pracovníci oddělení ICT mohou nová opatření ke zvýšení 

kybernetické bezpečnosti zavádět velmi rychle, správci provozní techniky v energetice 

musí být obezřetnější, jelikož musí respektovat extrémní požadavky na zajištění 

dostupnosti zařízení a kontinuity technologických procesů. V oblasti provozní techniky v 

teplárenství není výjimkou, že zařízení musí nepřetržitě fungovat i několik let. V průběhu 

provozu je riskantní provádět jakékoliv zásahy a aktualizovat software, byť by šlo o 

zabezpečení slabých míst. Dokonce i metody, které jsou ve světě ICT zcela běžné, např. 

skenování a vyhledávání slabých míst, mohou u průmyslových počítačů PLC způsobit 

selhání, poněvadž tato zařízení nejsou na tyto zásahy obvykle konstrukčně připravena. 

Uvedená omezení způsobují, že zabezpečení ICS je neobyčejně unikátní a obtížný proces.  

Mnohé energetické společnosti, včetně tepláren, používají pro své ICS nesourodý 

souhrn metod zabezpečení, které je obtížné udržovat. Poskytují jen omezený přehled o 
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bezpečnostním stavu a lze je jen těžko využít k preventivním bezpečnostním úkonům. 

Průmyslové podniky mohou být primárním cílem pro útočníky a bezbrannost podniků proti 

stále sofistikovanějším útokům je alarmující a naléhavě vyžaduje řešení. [39] 

Pro řízení technologických procesů na provozní úrovni, včetně kritické 

infrastruktury, např. elektrických rozvodných sítí nebo teplárenských sítí, se používají 

různé řídicí systémy. Objevují se zde průmyslové řídicí systémy založené na 

programovatelných automatech PLC a průmyslových počítačích, systémy supervizního 

řízení a sběru dat SCADA nebo distribuované řídicí systémy DCS. Tyto systémy se v 

posledních několika desetiletích dramaticky proměnily od izolovaných proprietárních 

systémů se sériovými sběrnicemi k aktuálním, vysoce propojeným a geograficky 

rozsáhlým soustavám, které využívají běžně dostupné produkty, Ethernet a internetový 

protokol. Integrace informační a provozní techniky umožňuje průmyslovým organizacím 

dosáhnout výrazného zvýšení produktivity a snižování nákladů. Další zvýšení produktivity 

je očekáváno s rostoucím uplatněním mobilních zařízení a virtualizace. [39] 

Z hospodářského pohledu je výše zmíněná integrace pro mnoho podniků velmi 

výhodná. Je zapotřebí však vnímat, že s ní přichází i větší ohrožení různými 

kybernetickými útoky, které mohou ohrozit dostupnost zařízení, bezpečnost 

technologických prvků a integritu provozních dat. [39] 

První veřejně známý virus zařaditelný do první skupiny externích útoků cílených na 

ICS byl Stuxnet. Využíval slabiny ve SCADA softwaru, kdy cílem tohoto viru bylo vyřadit 

z provozu íránské zařízení na obohacování uranu. Skutečně se podařilo poškodit speciální 

odstředivky, jež jsou součástí tohoto zařízení, a poprvé tak došlo k útoku v 

průmyslovém kyberfyzickém prostoru. Celková sofistikovanost viru vede experty k 

domněnce, že se jedná o profesionální práci s největší pravděpodobností armádního 

původu. [39] 

Ačkoliv Stuxnet byl již velmi důmyslný, profesionálně navržený virus, od té doby 

je možné pozorovat další růst propracovanosti útoků na ICS. Známý je především rozsáhlý 

výpadek dodávek elektrické energie v roce 2015 v Ivanofrankivské oblasti na Ukrajině. 

Bez elektřiny tehdy zůstalo po dobu několika hodin až 700 tis. lidí. Z následných analýz 
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útoku vyplynulo, že se nejednalo o náhodný výpadek, ale o koordinovanou součinnost 

skupiny hackerů. Ti pomocí trojského koně BlackEnergy pronikli do jednotlivých 

komponent distribučních sítí a následně ji poškodili nebo ochromili. Kromě klasických 

funkcí destruktivního malware (odstranění systémových souborů, které znemožní spustit 

systém) se tato varianta speciálně zaměřila na sabotáže v průmyslových systémech. Šlo 

tedy o konkrétní aplikaci běžného malware pro potřeby útoků na podobné cíle. Jedná 

se o první jasně potvrzený útok na rozvodnou elektrickou síť v tomto rozsahu. [30] 

Další kategorií útoků jsou útoky typu phishing nebo obecněji útoky využívající 

sociální inženýrství. Například v rámci soustředěného phishingového útoku na 

petrochemické podniky v Norsku v srpnu 2014 bylo potvrzeno padesát útoků na podniky, 

včetně největšího StatOil. To dokládá, že pro organizované hackery jde o základní metodu, 

jak se snaží proniknout do sítí provozovatelů kritické infrastruktury. [35] 

Velice závažnou hrozbou se ukazuje být také využití exploitů navržených vlastními 

pracovníky – odborníky na ICS. Exploit je program, který využívá slabé místo softwaru 

nebo programátorskou chybu a jeho účelem je, aby autor exploitu získal přístup do 

systému nebo vyšší uživatelská práva než mu příslušejí. Veřejně známý je tzv. incident 

Maroochy Shire. Nespokojený zaměstnanec dodavatele ICS, který řídí systém odvodu 

splaškových vod v rekreační oblasti Maroochy Shire v Austrálii, využil své hluboké 

znalosti řídicího systému a nezabezpečenou bezdrátovou síť jako pomstu za jednání svého 

zaměstnavatele způsobil únik 800 tis. litrů splaškových vod, která se rozlila po místních 

parcích, v okolí hotelů a pronikla i do řeky. Způsobil tak výraznou škodu na životním 

prostředí. [31] 

Jestliže si provozovatel technologického zařízení sám neuvědomuje hrozbu 

kybernetických útoků, může mu ochranu před nimi nařídit stát. V mnoha státech již 

existují zákony o kybernetické bezpečnosti, které stanovují postihy pro ty organizace z 

oblasti kritické infrastruktury, které nesplňují regulatorní požadavky. Například v USA a 

Kanadě se v oboru elektrických rozvodných sítí používají standardy NERC CIP (North 

American Electric Reliability Corporation – Critical Infrastructure Protection). Chemické 

podniky v USA zase používají standardy CFATS (Chemical Facility Anti-Terrorism 

Standards). Jedním z nejnovějších standardů je NIST CSF (National Institute of Standards 
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and Technology – Cyber-Security Framework), kterému podléhají vládní agentury, ale 

současně je i dobrovolným referenčním standardem pro posuzování kybernetické 

bezpečnosti v průmyslových podnicích. V České republice je od roku 2015 v účinnosti 

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. [29] 

1.2. Riziko  

 Riziko je historický pojem, který údajně pochází ze 17. století, kdy se objevil 

v souvislosti s lodní plavbou. Výraz „risico” pochází z italštiny a označoval úskalí, 

kterému se musely posádky lodí vyhnout. Následně se tímto pojmem tedy vyjadřovalo 

„vystavení se nepříznivým okolnostem.” Podle dnešních literárních výkladů se rizikem 

obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, ztráty, poškození či zničení, případně nezdaru. 

[23] 

Neexistuje obecně preferovaná definice rizika, pojem riziko je definován různými autory 

odlišně, např.: 

 odchýlení skutečných a očekávaných výsledků; 

 možnost vzniku ztráty nebo zisku; 

 nebezpečí chybného rozhodnutí; 

 možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému; 

 aj. [23] 

Existují i jiné druhy rizik, kupříkladu: 

 politická; 

 ekonomická; 

 bezpečnostní; 

 právní; 

 specifická (pojišťovací, manažerská, odbytová atd.) [23] 

 Závěrem tedy lze konstatovat, že riziko je situace, v níž existuje reálná možnost 

nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku, ve který je doufáno nebo je očekáván. [23] 
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Diplomová práce se zabývá především bezpečnostními riziky v oblasti 

informačních technologií, a to v přímé souvislosti s požadavky Zákona č. 181/2014 Sb., o 

kybernetické bezpečnosti. 

1.3. Definice problému 

 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 

(dále jen ZKB) nabyl účinnosti dne 1. 1. 2015, přičemž podřídit se mu musí nejen státní, 

ale i soukromé organizace. ZKB označuje dotčené subjekty jako povinné osoby. [17] 

Lze konstatovat, že za kritickou infrastrukturu se považují výrobní a nevýrobní 

systémy nebo služby, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, 

ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva. 

Typickým příkladem je například řídicí informační systém konkrétní teplárny či třeba 

komunikační systémy řízení letového provozu apod. Samotné vymezení personální 

působnosti zákona je poměrně komplikované. Tento zákon povinné osoby přímo 

nerozděluje do jednotlivých skupin, nýbrž začlenění ponechává ryze v rukou těchto 

subjektů, přičemž uvádí existenci dvou hlavních skupin. A to skupiny významné 

informační systémy (typicky zde spadají systémy veřejné správy, když dle zákona může 

být správcem těchto systémů pouze orgán veřejné moci) a kritická informační 

infrastruktura (zařazení v závislosti na splnění průřezových a odvětvových kritérií dle 

nařízení vlády č. 432/2010 Sb., ve znění novely č. 315/2014 Sb.) Havířovská teplárenská 

společnost, a.s. by spadala do kategorie kritická informační infrastruktura v případě, že 

narušení bezpečnosti informací (důvěrnosti, dostupnosti či integrity) jejího informačního či 

komunikačního systému může mít za následek alespoň jedno z průřezových kritérií 

uvedených v § 1 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., ve znění novely č. 315/2014 Sb. [17] 

1.3.1. Identifikace posuzované společnosti 

 Havířovská teplárenská společnost, a.s. (dále jen HTS, a.s.) je společností, jejímž 

základním cílem je kvalitní a spolehlivá dodávka tepla pro ústřední vytápění a příprava 

teplé vody v lokalitě města Havířova. Sídlo společnosti je uvedeno na obrázku č. 1. 
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Obrázek 1: Sídlo společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dodávka tepelné energie je realizována na základě licence na rozvod tepelné 

energie č. 320100298 a rovněž koncesní listiny na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné 

energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným 

výkonem jednoho zdroje nad 50 kW č. j. 6520/2002/ŽÚ/Kuť. [9,13] Základní údaje o 

společnosti jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
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Obchodní jméno Havířovská teplárenská společnost, a.s. 

Sídlo společnosti Konzumní 298/6a, Havířov - Šumbark, 736 01 

Den vzniku 9. 10. 1995 

Identifikační číslo 61974706 

Daňové identifikační číslo CZ61974706 

Právní forma Akciová společnost 

Základní kapitál 344 000 000 Kč 

Jediný akcionář Statutární město Havířov 

Tabulka 1: Základní údaje HTS, a.s. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě [8] 

Důraz je kladen na dodávku tepelné energie všem zákazníkům s minimálním 

dopadem na životní prostředí.  Investice jsou orientovány především do zvýšení 

spolehlivosti a kvality dodávek tepelné energie a do snížení ztrát při jejich dodávkách pro 

obyvatelstvo i ostatní odběratele.  Objem investic v letech 2010 – 2015 popisuje graf č. 1. 

 

Graf 1: Objem investic HTS, a.s. v letech 2010–2015 

Zdroj: vlastní zpracování na základě [2,3,4,5,6,7,8] 

Investiční aktivita společnosti v letech 2010 – 2015 byla v rozmezí 17 944 tis. Kč, 

což je 100 % výchozího období, tedy roku 2010 až 19 302 tis. Kč roku 2015, což je 107,57 

% roku 2010.  
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Distribuce a výroba tepla se v roce 2015 podílela na celkových výnosech 

společnosti HTS, a.s. z 88 %. Cenová politika HTS, a.s. je stanovená v souladu s Cenovým 

rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) č. 2/2013 z 1. 11. 2013. [8] 

Dodávky jsou pokryty z centrálního zdroje výroby tepla v Karviné, který je v 

majetku společnosti Veolia Energie ČR, a.s. Ta je součástí nadnárodního koncernu Veolia, 

který je celosvětovým lídrem v poskytování environmentálních služeb a nabízí 

technologická řešení v oblastech managementu vodohospodářských služeb, odpadového 

hospodářství a energetických služeb. Společnost Veolia Energie ČR, a.s. vyrábí teplo ve 

zdroji pro HTS, a.s. spalováním černého uhlí, do budoucna se ovšem uvažuje o výstavbě 

fluidního kotle pracujícího na principu spalování paliva ve fluidní vrstvě, vyvinutého 

pro spalování paliva širokého rozsahu. [7,8] 

Soustava centrálního zásobování teplem v Havířově je vybudována na bázi 

horkovodního rozvodu s projektovanými parametry horké vody na zdroji 160° C/60° C, 

což respektuje geografickou situaci města a charakter odběru s převažující bytovou 

zástavbou. Tato soustava realizuje zásobování tepelnou energií pomocí předávacích stanic 

voda-voda a na ně napojených rozsáhlých sekundárních rozvodů s centrální regulací 

teploty. Tepelná energie je pak dodávána prostřednictvím 75 předávacích stanic, 192 

tlakově nezávislých domovních stanic a cca 39 km tras sekundárních tepelných sítí do více 

než 20 tis. domácností a 335 tis. m
2
 nebytových prostor na území města. Vedle distribuce 

tepla zajišťuje HTS, a.s. také výrobu a dodávku tepelné energie z 9 lokálních plynových 

kotelen s instalovaným výkonem 0,798 MWt. Spotřeba tepelné energie je měřena 1 029 

ultrazvukovými měřiči tepla, v převážné většině s elektronickým přenosem snímaných dat. 

HTS, a.s. disponuje centrálním dispečinkem pro nepřetržitý monitoring a řízení rozvodné 

sítě tepelné energie. Systém je budován zejména na SCADA technologiích společností 

Siemens, Landis + Gyr a společnosti Johnson Controls. [7,8]  
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2 LEGISLATIVA A ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 

Před popisem legislativní základny je nutno definovat regulační státní orgány, které 

souvisejí s danou problematikou a určit základní pojmy vyskytující se v dané problematice. 

2.1. Národní bezpečnostní úřad 

Národní bezpečnostní úřad (dále jen NBÚ) je orgánem moci výkonné. NBÚ byl 

zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých 

zákonů, a to k 1. srpnu 1998. [32] 

NBÚ je ústředním správním úřadem pro oblasti: 

 ochrany utajovaných informací; 

 bezpečnostní způsobilosti; 

 kybernetické bezpečnosti. [32] 

Ve své činnosti se NBÚ řídí: zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a také zákonem č. 

181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti).  Logo NBÚ zachycuje obrázek č. 2. 

 

Obrázek 2: Logo NBÚ 

Zdroj: vlastní zpracování na základě [32] 
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2.2. Národní centrum kybernetické bezpečnosti 

Dne 19. října 2011 vláda České republiky přijala Usnesení č. 781 o ustavení NBÚ 

gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto 

oblast. Na základě přijatého usnesení vzniklo Národní centrum kybernetické bezpečnosti 

(dále jen NCKB) jako součást NBÚ, se sídlem v Brně. 

Úlohou centra je koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při 

předcházení kybernetickým útokům i při návrhu a přijímání opatření při řešení incidentů i 

proti probíhajícím útokům. [32] 

Hlavní oblasti činnosti centra: 

 provozovat Vládní CERT České republiky (GovCERT.CZ); 

 spolupráce s ostatními národními CERT
®
 týmy a CSIRT týmy; 

 spolupráce s mezinárodními CERT
®
 týmy a CSIRT týmy; 

 příprava bezpečnostních standardů pro jednotlivé kategorie organizací v ČR; 

 osvěta a podpora vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti; 

 výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti. [32] 

2.3. Základní pojmy v kybernetické bezpečnosti 

 Daná problematika je natolik obsáhlá, že je potřeba definovat hlavní základní 

pojmy, které se vyskytují v dané oblasti. Blíže tyto pojmy zachycuje tabulka č. 2. 
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Tabulka 2: Základní pojmy v legislativě kybernetické bezpečnosti 

Zdroj: vlastní zpracování na základě [17] 

 Tabulka č. 2 uvádí sedm základních pojmů z legislativní základny ZKB, bez 

kterých by daná práce postrádala přehlednost.  

Následující tabulka zachycuje doplňující časté pojmy legislativy ZKB, které 

doplňují základní pojmy z tabulky č. 3.  

Kybernetický prostor 

Digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu 

informací, tvořené informačními systémy a službami a sítěmi 

elektronických komunikací 

Kritická informační 

infrastruktura 

Prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury v odvětví 

komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické 

bezpečnosti 

Bezpečností informace Zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací 

Významný informační systém 

Informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který 

není kritickou informační infrastrukturou, a u kterého 

narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně 

ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci 

Správce informačního 

systému  

Orgán nebo osoba, které určují účel zpracování informací a 

podmínky provozování informačního systému 

Správce komunikačního 

systému informační 

infrastruktury 

Orgán nebo osoba, které určují účel komunikačního systému 

a podmínky jeho provozování 

Významná síť elektronických 

komunikací 

Zajišťuje přímé zahraniční propojení do veřejných 

komunikačních sítí nebo zajišťující přímé připojení ke 

kritické informační infrastruktuře 



Bc. Ladislav Moravec: Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti v teplárenské společnosti 

 

2017                                                                                                                                                                   16 

Orgán a osoba  
Orgán a osoba, které je uložena povinnost v oblasti kybernetické bezpečnosti podle § 3, písmene c) až 

e) zákona č.181/2014 Sb. (zákon o kybernetické bezpečnosti) 

Systém řízení 

bezpečnosti informací 

(ISMS) 

Část systému řízení orgánu a osoby, založená na přístupu k rizikům informačního systému kritické 

informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného 

informačního systému, která stanoví způsob ustavení, zavádění, provoz, monitorování, přezkoumání, 

udržování a zlepšování bezpečnosti informací 

Aktivum Primární a podpůrné aktivum 

Primární aktivum  

Informace nebo služba, kterou zpracovává nebo poskytuje informační systém kritické informační 

infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační 

systém 

Podpůrné aktivum 

Technické aktivum, zaměstnanci a dodavatelé podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo 

bezpečnosti informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury nebo významného informačního systému 

 Technické aktivum  

Technické vybavení, komunikační prostředky a programové vybavení informačního systému kritické 

informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného 

informačního systému a objekty, ve kterých jsou tyto systémy umístěny. 

Riziko 

Možnost, že určitá hrozba využije zranitelnosti informačního systému kritické informační 

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného 
informačního systému a způsobí poškození aktiva 

Hodnocení rizik Proces, při němž je určována významnost rizik a jejich přijatelná úroveň 

Řízení rizik  
Činnost zahrnující hodnocení rizik, výběr a zavedení opatření ke zvládání rizik, sdílení informací o 

riziku a sledování a přezkoumání rizik 

Hrozba  
Potencionální příčina kybernetické bezpečnostní události nebo kybernetického bezpečnostního 

incidentu, jejímž výsledkem může být poškození aktiva 

Zranitelnost Slabé místo aktiva nebo bezpečnostního opatření, které může být zneužito jednou nebo více hrozbami 

Přijatelné riziko Riziko zbývající po uplatnění bezpečnostních opatření, úroveň odpovídá kritériím pro přijatelnost rizik 

Bezpečnostní politika Soubor zásad a pravidel, které určují způsob zajištění ochrany aktiv orgánem a osobou 

Garant aktiva Fyzická osoba pověřená orgánem a osobou k zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiva 

Uživatel Fyzická nebo právnická osoba anebo orgán veřejné moci, která využívají primární aktiva 

Administrátor 
Fyzická osoba pověřená garantem aktiva odpovědná za správu, provoz, použití, údržbu a bezpečnost 

technického aktiva 

Manažer kybernetické 

bezpečnosti 

Osoba odpovědná za systém řízení bezpečnosti informací, která je pro tuto činnost řádně vyškolena a 

prokáže odbornou způsobilost praxí s řízením bezpečnosti informací po dobu nejméně tří let 

Architekt 

kybernetické 

bezpečnosti 

Osoba odpovědná za návrh a implementaci bezpečnostních opatření, která je pro tuto činnost řádně 

vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s navrhováním bezpečnostní architektury po dobu 

nejméně tří let 

Auditor kybernetické 

bezpečnosti  

Osoba odpovědná za provádění auditu kybernetické bezpečnosti, která je pro tuto činnost řádně 
vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti po dobu 

nejméně tří let. Auditor kybernetické bezpečnosti vykonává svoji roli nestranně a výkon jeho role je 

oddělen od výkonu rolí manažera, architekta a výboru kybernetické bezpečnosti 

Výbor pro řízení 

kybernetické 

bezpečnosti 

Organizovaná skupina tvořená osobami, které jsou pověřeny celkovým řízením a rozvojem 

informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační 

infrastruktury nebo významného informačního systému, anebo se významně podílejí na řízení a 

koordinaci činností spojených s kybernetickou bezpečností těchto systémů 

Prostředky fyzické 

bezpečnosti  

Prostředky fyzické bezpečnosti jsou zejména: 
a) mechanické zábranné prostředky; 

b) zařízení elektrické zabezpečovací signalizace; 
c) prostředky omezující působení požárů; 

d) prostředky omezující působení projevů živelních událostí; 

e) systémy pro kontrolu vstupu; 

f) kamerové systémy; 

g) zařízení pro zajištění ochrany před selháním dodávky elektrického napájení; 

h) zařízení pro zajištění optimálních provozních podmínek 

Nástroj pro ověřování 

identity uživatelů a 

administrátorů 

Nástroj pro ověřování identity uživatelů a administrátorů zajišťuje ověření identity uživatelů a 

administrátorů před zahájením jejich aktivit v informačním systému kritické informační infrastruktury, 

komunikačním systému kritické informační infrastruktury a významném informačním systému 

Tabulka 3: Doplňující pojmy v legislativě kybernetické bezpečnosti 

Zdroj: vlastní zpracování na základě [17,27] 
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3 KATEGORIZACE FIREM DLE LEGISLATIVNÍCH KRITÉRIÍ A 

ZAŘAZENÍ SPOLEČNOSTI 

Vzhledem k tomu, že cílem diplomové práce není podrobná charakteristika Zákona 

č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o kybernetické bezpečnosti), je daná kapitola popsána stručně a výstižně 

vzhledem k řešené problematice v HTS, a.s. 

Následující blokové schéma na obrázku č. 3 prezentuje princip návaznosti zákona o 

kybernetické bezpečnosti ve vztahu k prováděcím předpisům. 

 

Obrázek 3: Blokové schéma zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcím předpisům 

Zdroj: vlastní zpracování na základě [37,40] 

Z daného schématu rovněž vyplývají základní informace o tom, že NBÚ je národní 

autoritou pro tuto oblast a gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti. NBÚ 
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kontroluje soulad se ZKB při řízení kybernetické bezpečnosti. NBÚ spolupracuje s orgány 

nebo osobami uvedenými v § 3 ZKB. Vydávání a novelizace ZKB a navazujících vyhlášek 

je také v gesci NBÚ, kde tento úřad definuje a určuje kritéria pro kategorizaci systémů. 

[37,40] 

ZKB definuje dva typy systémů, na které jsou následně kladeny mírně rozdílné požadavky 

na technická a organizační opatření. Jedná se o tzv.: 

 kritickou informační infrastrukturu KII – prvek nebo systém prvků  v odvětví 

komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti. V praxi se 

jedná o takové informační nebo komunikační systémy, příp. SCADA systémy, 

které naplní kritéria pro určení prvků KII; 

 významné informační systémy VIS – systém spravovaný orgánem veřejné moci, 

který není KII, a u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo 

výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci. [37,40] 

Na prvně jmenovanou skupinu KII jsou kladeny vyšší nároky na zabezpečení a tedy 

přísnější požadavky na implementaci technických a organizačních opatření. [37,40] 

3.1. Zařazení Havířovské teplárenské společnosti, a.s. do zákonné kategorie 

 Stěžejní a primární otázkou je, zda je vůbec společnost HTS, a.s. povinným 

subjektem, který musí plnit povinnosti vyplývající z kybernetického zákona. Samotné 

vymezení personální působnosti zákona je poměrně komplikované, když zákon povinné 

osoby přímo nerozděluje do jednotlivých skupin, nýbrž začlenění ponechává ryze v rukou 

těchto subjektů, přičemž pouze nepřímo uvádí existenci dvou hlavních skupin – významné 

informační systémy (typicky zde spadají systémy veřejné správy, když dle zákona může 

být správcem těchto systémů pouze orgán veřejné moci) a kritická informační 

infrastruktura (zařazení v závislosti na splnění průřezových a odvětvových kritérií dle 

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., ve znění novely č. 315/2014 Sb.). 

 V rámci zákona o kybernetické bezpečnosti může být subjekt identifikován a 

zařazen do určité kategorie dle § 3, a to jako: 
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a) poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť 

elektronických komunikací, pokud není orgánem nebo osobou podle písmene b); 

b) orgán nebo osoba zajišťující významnou síť, pokud nejsou správcem 

komunikačního systému podle písmene d); 

c) správce informačního systému kritické informační infrastruktury; 

d) správce komunikačního systému kritické informační infrastruktury a 

e) správce významného informačního systému.    

 Samotné určení konkrétních prvků kritické infrastruktury  provádí (podle své 

působnosti) subjekty jako Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví či 

NBÚ, a to formou opatření obecné povahy. Pouze u prvků, jejichž provozovatelem je 

organizační složka státu, rozhoduje vláda. 

 Ona kritéria dle vládního Nařízení č. 432/2010 Sb., ve znění novely č. 315/2014 

Sb., mají ve většině případů podobu pomyslné „laťky“, při jejímž překonání již objekt 

může být zařazen do kritické infrastruktury. Například u elektráren je požadována výroba 

s celkovým instalovaným elektrickým výkonem alespoň 500 MW, pro zdravotnická 

zařízení je kritériem počet akutních lůžek vyšší než 2 500, pro výrobnu tepla celkový 

instalovaný výkon nejméně 200 MW a pro jeho distribuci soustava zásobování tepelnou 

energií s výkonem nejméně 500 MW.  

 Obecně lze říci, že za kritickou infrastrukturu se považují výrobní a nevýrobní 

systémy nebo služby, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, 

ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva. 

V případě informačních a komunikačních systémů z pohledu kybernetické bezpečnosti lze 

konstatovat, že celá kritická infrastruktura je primárně členěna na odvětví – např. 

zdravotnictví, energetika, doprava apod. Tato odvětví se dále člení na jednotlivá 

pododvětví, a každé z těchto dílčích pododvětví má  svá vlastní „odvětvová“ kritéria pro 

určování toho, co má být součástí kritické infrastruktury. [33] 

 Novelou č. 315/2014 Sb. bylo v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické 

bezpečnosti do Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. přidáno do odvětví VI. pododvětví 

označené písmenem G – oblast kybernetické bezpečnosti, přičemž právě naplnění 
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některého z kritérií obsažených pod tímto písmenem G je nezbytné pro určení systémů či 

objektů, na která dopadají povinnosti ukládané zákonem o kybernetické bezpečnosti. [33] 

 Nově přidávaná kritéria (v nové podoblasti, resp. pod novým písmenem G) lze 

rozdělit do tří skupin. [33] 

 Kritéria z první skupiny (body a, b) se týkají toho, co je již vybráno jako součást 

kritické infrastruktury (například konkrétní elektrárna, teplárna, nemocnice, letiště apod.), 

která jako svou přímou či nepřímou součást užívá i některý informační či komunikační 

systém. Typickým příkladem je např. řídicí systém konkrétní teplárny (jako informační 

systém) či třeba komunikační systémy řízení letového provozu apod. Nařízení č. 432/2010 

Sb., ve znění novely č. 315/2014 Sb. nově definuje, nakolik musí být takovéto informační 

a komunikační systémy pro příslušné prvky (elektrárny, teplárny, nemocnice, letiště atd.) 

důležité, aby na něj dopadaly povinnosti dle zákona o kybernetické bezpečnosti a staly se 

z nich „informační systémy kritické informační infrastruktury“ a „komunikační systémy 

kritické informační infrastruktury“, a to prostřednictvím v nařízení blíže specifikovaných 

kritérií (např. skrze dobu nutnou pro spuštění určitého náhradního řešení, resp. přes 

vynaložené náklady na nahraditelnost). [33] 

 Nicméně výše uvedená (první) skupina kritérií má smysl jen pro prvky již zařazené 

do kritické infrastruktury, které samy o sobě nejsou informačními či komunikačními 

systémy. Přesněji řečeno – byly určeny a zařazeny do kritické infrastruktury na základě 

odvětvových kritérií z jiných odvětví, než je samotné odvětví VI. - komunikační 

a informační systémy. [33] 

 Pro toto samotné odvětví (VI.) by právě popsaná (první) skupina kritérií nedávala 

smysl, a tak jsou pro ně zaváděna kritéria samostatná, a to v podobě druhé skupiny kritérií 

(bod e). Tato v zásadě určují, že příslušný systém je povinen řídit se zákonem o 

kybernetické bezpečnosti, pokud je jeho ochrana nezbytná pro zajištění kybernetické 

bezpečnosti. [33] 
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 Třetí skupina nových kritérií se týká systémů doposud nezařazených do kritické 

infrastruktury, a to ani v odvětví „VI: Informační a komunikační systémy“, ani v jiném. 

Zde se jedná o kritéria na bázi počtu osob a přenosové rychlosti: 

 informační systém spravovaný orgánem veřejné moci obsahující osobní údaje 

o více než 300 tis. osobách; 

 komunikační systém zajišťující připojení nebo propojení prvku kritické 

infrastruktury, s kapacitou garantovaného datového přenosu nejméně 1 Gbit. [33] 

 Dle jednotlivých kritérií stanovených zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a 

o změně některých zákonů (krizový zákon) a Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., ve znění 

novely č. 315/2014 Sb., je zřejmé, že HTS, a.s. spadá do kategorie kritická informační 

infrastruktura, když případné narušení bezpečnosti informací (důvěrnosti, dostupnosti či 

integrity) jejího informačního či komunikačního systému může mít za následek alespoň 

jedno z průřezových kritérií uvedených v § 1 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., ve znění 

novely č. 315/2014 Sb., kterými jsou: 

a) obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2 500 osob s následnou 

hospitalizací po dobu delší než 24 hodin; 

b) ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % 

hrubého domácího produktu, nebo 

c) dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování 

nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života 

postihujícího více než 125 tis. osob. [33] 

A dále splnění alespoň jednoho z odvětvových kritérií uvedených v příloze  - 

odvětví VI., část G Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., ve znění novely č. 315/2014 Sb., 

kterými jsou: 

a) informační systém, který významně nebo zcela ovlivňuje činnost určeného prvku 

kritické infrastruktury, a který je nahraditelný jen při vynaložení nepřiměřených 

nákladů nebo v časovém období přesahujícím 8 hodin; 
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b) komunikační systém, který významně nebo zcela ovlivňuje činnost určeného prvku 

kritické infrastruktury, a který je nahraditelný jen při vynaložení nepřiměřených 

nákladů nebo v časovém období přesahujícím 8 hodin; 

c) informační systém spravovaný orgánem veřejné moci obsahující osobní údaje o 

více než 300 tis. osobách; 

d) komunikační systém zajišťující připojení nebo propojení prvku kritické 

infrastruktury, s kapacitou garantovaného datového přenosu nejméně 1 Gbit/; 

e) odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury uvedená v písmenech A 

až F. [33] 

 HTS, a.s. je tedy povinným subjektem, který musí plnit povinnosti vyplývající z 

kybernetického zákona, jelikož rozsah působnosti ve smyslu dodávek tepelné energie do 

více než 20 tis. domácností naplňuje bezesporu průřezové kritérium a), a to zejména část 

definující více než 2 500 osob ohrožených hospitalizací po dobu delší než 24 hodin v 

případě dlouhodobého výpadku dodávek tepelné energie při nepříznivých klimatických 

podmínkách. 

3.2. Povinnosti orgánů a osob podle zákona č. 181/2014 Sb., Zákon o 

kybernetické bezpečnosti 

 Ode dne, kdy NBÚ opatřením obecné povahy určí informační nebo komunikační 

systém HTS, a.s. kritickou informační strukturou, počínají běžet lhůty stanovené v § 30 

zákona o kybernetické bezpečnosti pro splnění jednotlivých identifikovaných povinností. 

A to oznámení kontaktních údajů dle § 16 NBÚ nejpozději do 30 dnů ode dne určení, začít 

plnit povinnost stanovenou v § 8 odst. 1 a 3 (hlášení kybernetických bezpečnostních 

incidentů NBÚ) nejpozději do 1 roku ode dne určení, zavést bezpečnostní opatření podle § 

4 odst. 2 (při zohlednění § 5 a § 6) nejpozději do 1 roku ode dne určení. [33] 

 Dle § 2 písm. b) zákona je kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém 

prvků kritické informační infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy 

v oblasti kybernetické bezpečnosti, jehož správu vykonává správce informačního nebo 

komunikačního systému kritické informační infrastruktury (viz § 3 písm. c) a d) zákona), 

přičemž povinnosti takového správce jsou následující: 
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Provádění reaktivních opatření – předmětná reaktivní opatření jsou správcům ukládána 

Národním bezpečnostním úřadem na základě informací o probíhajícím bezpečnostním 

incidentu, k řešení takového incidentu anebo k zabezpečení informačních nebo sítí a služeb 

před kybernetickým bezpečnostním incidentem. Reaktivní opatření je vydáváno ve formě 

opatření obecné povahy. [33] 

Oznámení o provedení reaktivních opatření vládnímu CERT týmu – oznámení se 

provádí formou hlášení prostřednictvím formuláře tvořícího přílohu č. 6 k vyhlášce č. 

316/2014 Sb. [33] 

Provádění ochranných opatření – jejich účelem je dodatečně reagovat na zkušenosti 

z řešení nastalých kybernetických incidentů, je vydáváno ve formě opatření obecné 

povahy. [33] 

Detekce kybernetických bezpečnostních událostí – viz Vyhláška č. 316/2014 Sb. 

stanovující speciální požadavky na provoz log managementu, IDS/IPS systémů a SIEM 

systému. [33] 

Hlášení kontaktních údajů vládnímu CERT týmu – hlášení je možno provést 

prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.govcert.cz. [33,34] 

Hlášení kybernetických incidentů vládnímu CERT týmu – kybernetickým 

bezpečnostním incidentem se rozumí situace, při níž dojde k narušení bezpečnosti 

informací, tedy k narušení jednoho z bezpečnostních aspektů aktiva (tj. důvěrnosti, 

dostupnosti či integrity). Hlášení se provádí v elektronické (např. prostřednictvím elektr. 

formuláře zveřejněného na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu) nebo 

listinné podobě (jen pokud nelze využít elektronická podoba). [33] 

Implementace a provádění bezpečnostních opatření – požadavky na bezpečnostní 

opatření jsou obsahem vyhlášky č. 316/2014 Sb. [33] 

 Podrobnější obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace pro informační nebo 

komunikační systém kritické informační infrastruktury (případně významný informační 

systém), obsah bezpečnostních opatření, rozsah jejich zavedení, typy a kategorie 
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kybernetických bezpečnostních incidentů, náležitosti a způsob hlášení kybernetického 

bezpečnostního incidentu, náležitosti oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho 

výsledku a vzor oznámení kontaktních údajů a jeho formu stanoví Vyhláška č. 316/2014 

Sb., o kybernetické bezpečnosti.  

 Závěrem je třeba poukázat na fakt, že na případné nesplnění v § 25 zákona o 

kybernetické bezpečnosti výslovně uvedených povinností se nahlíží jako na správní delikt, 

za který může být právnické osobě uložena pokuta až do výše 100 tis. Kč, v případě 

neoznámení kontaktních údajů nebo jejich změny NBÚ však do výše 10 tis. Kč. [33] 

Uvedený § 25 zákona o kybernetické bezpečnosti zní přitom následovně: 

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedené v § 3 písm. a) nebo b) se dopustí 

správního deliktu tím, že 

a) nesplní za stavu kybernetického nebezpečí povinnost uloženou Úřadem v 

rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle § 13, nebo 

b) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24. 

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedené v § 3 písm. c) až e) se 

dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo 

nevede bezpečnostní dokumentaci; 

b) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 3; 

c) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy 

podle § 13 nebo 14; 

d) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b) 

nebo 

e) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24. [33]  
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4 AUDIT INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY VE SPOLEČNOSTI 

 ZKB ani žádná související vyhláška neřeší postupy dosažení požadavků zákona a 

stanovení metodiky dosažení cílového stavu je zcela na povinném subjektu. V této kapitole 

je popsána zvolená metodika, průběh a základní zjištění z analýzy bezpečnosti informací 

ve společnosti HTS, a.s., která se zaměřila na definování slabých míst jak v organizační, 

tak i v technické oblasti bezpečnosti ICT.  

Audit znamená přezkoumání určitých činností, informací a dat s cílem prověřit 

jejich platnost a spolehlivost. Audit vždy provádí nezávislá a kvalifikovaná osoba, která se 

nazývá auditor. Ten může být externí nebo interní podle druhu a povahy auditu. Účelem 

auditu je například zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o 

skutečnosti. V některých případech je účelem auditu objektivně zhodnotit fungování 

procesů nebo lidí ve firmě. [28] 

4.1. Metodika 

 Metodika auditu byla rozdělena pro přehlednost na dvě fáze. V úvodní fázi byl 

proveden audit aktuální architektury síťového a aplikačního prostředí z dostupné 

dokumentace a komplexní prohlídkou pracovišť, na základě něhož došlo k segmentaci ICT 

teplárny na jednotlivé skupiny, do nichž byly zařazeny individuální posuzované části ICT, 

a došlo tak ke specifikaci oblastí, což je výchozí předpoklad pro druhou fázi auditu. První 

fázi prezentuje níže uvedené schéma. 



Bc. Ladislav Moravec: Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti v teplárenské společnosti 

 

2017                                                                                                                                                                   26 

 

Schéma 2: Metodika fáze I  

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro účely rozdílové GAP analýzy s požadavky ZKB je KII definován jako systém, složený 

v HTS a.s. z následujících částí:  

a) fyzické objekty a prostory – centrála společnosti (zejména pracoviště dispečinku a 

serverovna), jednotlivé předávací stanice; 

b) provozní prostředky – soubor prostředků zajišťující vlastní řízení, monitoring, 

distribuci a předávání tepla a teplé vody; 

c) komunikace – soubor prostředků zajišťujících datové přenosy mezi provozními 

prostředky a informačním systémem pracoviště dispečinku; 

d) informační systém pracoviště dispečinku – soubor hardwarového a programového 

vybavení pro zpracování a ukládání dat z provozních prostředků a obsluhu 

pracoviště dispečinku (tedy primárně servery dispečinku, pracovní stanice 

dispečinku, operační systémy, aplikace dispečinku); 

e) aplikace dispečinku (SW Johnson ADX a Siemens ALFA); 

f) pracoviště odečty - soubor hardwarového a programového vybavení pro zpracování 

a ukládání dat z provozních prostředků sloužící k odečtům dat o spotřebě. 

Audit architektury síťového a aplikačního prostředí 

Segmentace částí ICT teplárny 
F
y
zi
ck
é 

o
b

je
k

ty
 a

 
p

ro
st

o
ry

 

M
ís
tn
o
st
 

d
is
p
eč
in
k
u

 

M
ís
tn
o
st
 

se
r
v

er
o

v
n

a
 

V
ý
m
ěn

ík
o
v
é 

st
a

n
ic

e
 

P
ro
v
o
zn

í 
p
ro
st
ře
d
k
y

 

M
ěř
en

í 
a
 

re
g

u
la

ce
 

S
tr
o
jn
í 
za
ří
ze
n
í 

K
o

m
u

n
ik

a
ce

 
D
a
to
v
é 
p
ře
n
o
sy

 

D
is
p
eč
in
k

 

O
p
er
a
čn

í 
sy
st
ém

y
 

D
a
ta
b
á
ze

 

P
ra
co
v
n
í 

st
a

n
ic

e
 

A
p

li
k

a
ce

 
d
is
p
eč
in
k
u

 
S

C
A

D
A

 
sy
st
ém

y
 

P
ra
co
v
iš
tě
 

o
d
eč
ty

 
S

W
  



Bc. Ladislav Moravec: Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti v teplárenské společnosti 

 

2017                                                                                                                                                                   27 

 Níže uvedené schéma prezentuje druhou fázi metodiky, tedy uplatnění formy 

řízených rozhovorů se zaměstnanci, kteří vstupují do interakce s částí ICT teplárny 

definované segmentací, s cílem upřesnit způsoby řešení zajištění bezpečnosti informací. 

Následně byla vyžádána dokumentace k revizi a došlo k sumarizaci získaných dat.  

 

Schéma 3: Metodika fáze II 

Zdroj: vlastní zpracování 

Audit IT/ICT ve společnosti HTS, a.s. byl zaměřen na posouzení stávajícího stavu 

celého ICT prostředí společnosti z pohledu bezpečnosti informací. Zde byly zjištěny 

neshody s doporučenou oborovou praxí pro oblast bezpečnosti informací. Neshody mají 

charakter absence nebo nedostatečného zajištění základní bezpečnosti, které jsou nutností 

pro úspěšnou implementaci ZKB. Z toho důvodu byly definovány dvě oblasti řešení, 

přičemž Oblast I je zásadní prerekvizitou před zaváděním organizačních a technických 

opatření dle požadavků zmíněné legislativy. V Oblasti I jde o dosažení základní úrovně 

bezpečnosti ICT prostředí v HTS, a.s. tak, jak je doporučeno dle oborové dobré praxe. 

Oblast II řeší soulad se ZKB v členění na organizační část a část technickou. Pro Oblast II 

byla jako součást metodiky zvolena rozdílová GAP analýza, který byla realizována na 

konkrétní znění jednotlivých paragrafů ZKB viz schéma č. 3. 

Řízené rozhovory 

Revize dokumentace 

Sumarizace dat 
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4.1.1. Definice rozdílové analýzy – GAP 

 Z mnoha definic rozdílové analýzy (dále také GAP) jednotlivých autorů byly 

zvoleny ty, které jasně směřují k tématu diplomové práce. 

 Rozdílová analýza je specifikace hlavních požadavků vyplývajících z procesů tak, 

aby bylo možné zjistit procesy, činnosti a funkce, které jsou a které nejsou realizovány. [1] 

 GAP analýza je zaměřená na porovnání současného stavu informačních a 

komunikačních technologií s budoucími požadavky. V GAP analýze se řeší nesoulad mezi 

aktuálním stavem a stavem budoucích požadavků. Analýza je tedy zaměřena na 

identifikaci konkrétních nesouladů mezi chybějícími prvky a prvky současné situace. [12] 

 GAP analýza je obecný postup pro nalezení a řízení neshod, které souvisí s 

přechodem mezi počátečním a požadovaným cílovým stavem. GAP analýza je jako nástroj 

často používán v kontextu strategického plánování, a to zejména v roli sledování 

požadavků. [14] 

4.2. Souhrn zjištění pro Oblast I 

 Před implementací konkrétních opatření pro zajištění souladu s požadavky ZKB je 

nutné nejprve věnovat pozornost této oblasti, protože představuje nastavení základní 

úrovně bezpečnosti celého ICT prostředí. Seznam zjištěných nedostatků a podrobnější 

popis jednotlivých nálezů je uveden níže v textu. Všechny nálezy byly vyřešeny autorem 

diplomové práce bez finančních nákladů na odstranění nedostatků. 
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Seznam zjištěných nedostatků: 

1. ochrana perimetru sítě; 

2. segmentace vnitřní sítě; 

3. koncové stanice; 

4. provozní aplikace a servery; 

5. přístup k bezdrátové síti; 

6. zálohování a schopnost obnovy systémů; 

7. fyzická bezpečnost; 

8. interní směrnice. 

4.2.1. Ochrana perimetru sítě 

Nález 1 

 U stávajícího firewallu na perimetru sítě není realizována pravidelná revize 

nastavených pravidel a konfigurace. Nejsou monitorovány, reportovány a vyhodnocovány 

informační toky z vnitřní sítě do Internetu (a v opačném směru) pro možnost detekce 

škodlivého či nežádoucího provozu.  Z uvedeného plyne, že chybí kontrola a jistota 

adekvátní funkcionality tohoto zařízení, což může mít za následek průnik škodlivého či 

nežádoucího provozu z Internetu do vnitřní sítě, zcizení interních informací, napadení 

interních systémů a jejich využití pro nezákonné činnosti, neschopnost detekce uvedených 

událostí apod. 

Opatření 1 

Ve firewallu CISCO ASA5516-FPWR-K9 nastavena možnost reportingu provozu 

do log souboru. 

Nález 2 

 Není oddělená adresace vnitřní sítě klienta. V celé interní LAN síti se používají 

veřejné IPv4 adresy. Tímto je každé zařízení s veřejnou IP adresací potenciálně přímo 
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dostupné z Internetu a není tak řízen přístup a filtrován škodlivý a nežádoucí provoz, což 

může mít identické důsledky jako v případě Nálezu 1. 

 Kombinace Nálezu 1 a 2 představují reálné nebezpečí tím, že interní ICT systémy 

klienta nejsou dostatečně odděleny od veřejné sítě Internet, a tím se výrazně zvyšuje 

pravděpodobnost úspěšného útoku (odcizení interních informací, napadení a ovládání 

interních systémů až po jejich vyřazení z provozu).  

Opatření 2 

Na routeru CISCO 1921-SEC/K9,  který slouží jako výchozí brána pro přístup 

k internetu (default gateway) nastavena ve firmware služba NAT pro překlad adres a na 

lokálních počítačích nastavena IP adresa privátního rozsahu 192.168.0.0 – 

192.168.255.255. a příslušná IP adresa výchozí brány. 

4.2.2. Segmentace vnitřní sítě 

Nález 3 

 Celá vnitřní LAN síť má plochou architekturu, bez jakéhokoliv oddělení systémů, 

aplikací a uživatelů. Tímto je znemožněno řízení přístupu na síťové úrovni mezi 

jednotlivými systémy a uživateli, což v případě bezpečnostního incidentu může mít za 

následek nekontrolované a plošné šíření nákazy na všechny systémy. Dále není možné 

síťově oddělit a řídit přístup mezi jednotlivými systémy a uživateli, např. s ohledem na 

citlivost informací.  

Opatření 3 

Pomocí VLAN Trunking Protocol nastaveny na třech zařízeních typu switch Cisco 

Catalyst 2950SX-48 logicky nezávislé sítě virtual LAN pro oddělení provozu serverů, 

uživatelských stanic a dispečinku. 
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4.2.3. Koncové stanice  

Nález 4 

 Všichni uživatelé disponují účty s administrátorským oprávněním do operačního 

systému. Toto představuje zásadní bezpečnostní riziko, protože případný úspěšný útočník 

získává rovnou nejvyšší možná oprávnění s plnou kontrolou nad celou stanicí. Další riziko 

přestavují zaměstnanci, kteří mají možnost instalovat libovolný (nelicencovaný, nelegální, 

škodlivý) software, který není potřeba pro zajištění jejich pracovních povinností či 

libovolně měnit konfiguraci systému. 

Opatření 4 

Lokální počítače připojeny do domény. Prostřednictvím Active Directory zrušeny 

účty typu Everyone, dále nastavena všem uživatelům oprávnění User. 

Nález 5 

 Není nastavena politika použití silných hesel (minimální délka hesla, speciální 

znaky, četnost změn, atd.). Slabá a pravidelně neměněná hesla představují potenciální 

riziko, protože při současných výpočetních možnostech je možné je rychle detekovat a 

získat tak trvalý administrátorský přístup k systému. 

Opatření 5 

Lokální počítače připojeny do domény. Prostřednictvím Active Directory nastavena 

politika hesel s vynucením změny každých 90 dnů s níže uvedenými pravidly: 

 heslo nemůže obsahovat uživatelské jméno účtu, jméno ani příjmení vlastníka účtu; 

 heslo musí obsahovat alespoň 15 znaků; 

 heslo musí obsahovat alespoň jedno písmeno (A-Z nebo a-z) a jedno číslo (0-9); 

 nelze znovu použít poslední tři hesla přiřazená účtu. 
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4.2.4. Provozní aplikace a servery 

Nález 6 

 Všichni uživatelé disponují účty s administrátorským oprávněním. Dopady a 

potenciální riziko je identické jako v případě nálezu 4. 

Opatření 6 

Servery připojeny do domény. Prostřednictvím Active Directory zrušeny účty typu 

Everyone, dále nastavena všem uživatelským účtům oprávnění PowerUser. 

Nález 7 

 Není definováno logování událostí v operačních systémech. Nejsou tedy 

definovány typy událostí, jejich sběr a vyhodnocování. Toto představuje riziko 

v neschopnosti doložit odpovědnost za provedení určité akce v provozní aplikaci či 

systému konkrétním uživatelem. 

Opatření 7 

Na všech serverech spuštěna a nastavena služba Event Logs pro skupiny logů: 

 windows log; 

 application log; 

 security log; 

 setup log; 

 system log. 
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4.2.5. Přístup k bezdrátové síti 

Nález 8 

 V interní síti se vyskytují dva Wi-Fi přístupové body s prostupem do LAN. Přístup 

není řízen pomocí autentizace jednotlivých uživatelů, ale pouze heslem. Potenciální riziko 

představuje možnost získání neoprávněného přístupu k interní síti, zejména pokud není 

heslo dostatečně silné a pravidelně se nemění. 

Opatření 8 

U obou přístupových bodů zrušen prostup do LAN fyzickým odpojením 

strukturované kabeláže od zásuvek kabelového rozvodu LAN, konektivita nadále zajištěna 

pouze u mobilního operátora. 

4.2.6. Zálohování a schopnost obnovy systému 

Nález 9 

 Nejsou zálohovány konfigurace síťových zařízení typu switche, firewall. Při 

potřebě výměny zařízení není k dispozici záloha poslední konfigurace, tudíž obnova 

funkčnosti je výrazně časově náročnější. 

Opatření 9 

 Nastavena volba firmwaru pro automatickou zálohu při změně konfigurace u 

aktivních prvků: 

 CISCO 1921-SEC/K9; 

 CISCO ASA5516-FPWR-K9;  

 CISCO Catalyst 2950SX-48. 
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4.2.7. Fyzická bezpečnost 

Nález 10 

 Systémy dispečinku jsou volně dostupné osobám, které mají fyzický přístup na toto 

pracoviště. 

Opatření 10 

Zapracovány restrikce a pokyny pro přístup na dispečink do interní dokumentace 

společnosti. Fyzický přístup na pracoviště dispečinku je nově řízen pravidly uvedenými 

v dokumentu. [15,16] 

Nález 11 

 Externí zálohovací pole je umístěno bez zvýšené fyzické ochrany v kanceláři IT, 

která je v pracovní době volně přístupná. 

Opatření 11 

 Externí zálohovací pole nově vloženo do uzamykatelné skříně typu RACK. 

4.2.8. Interní směrnice 

Nález 12 

 Požadavky interní dokumentace není v souladu s praxí, kdy ve [21] je dle bodu 5.7 

uživateli zakázáno instalovat a používat různý software a webové aplikace. V praxi má 

ovšem každý uživatel administrativní oprávnění na koncovém zařízení, které mu toto 

umožňuje. 

Opatření 12 

Text ve směrnici ponechán z důvodu nutnosti existence zákazu pro případnou 

vymahatelnost. Vyřešeno současně s opatřením 4 - Lokální počítače připojeny do domény. 
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Prostřednictvím Active Directory zrušeny účty typu Everyone, dále nastavena všem 

uživatelům oprávnění User. 

4.3. Souhrn zjištění pro Oblast II 

Podstatné východisko je skutečnost, že HTS, a.s. má zaveden a certifikován 

integrovaný systém řízení kvality (ČSN EN ISO 9001 viz Příloha č. 1) a životního 

prostředí a (ČSN EN ISO 14001 viz příloha č. 2). To znamená, že ve společnosti je již 

zavedena řada procesů a opatření, které jsou shodné, případně relativně jednoduše 

rozšiřitelné o požadavky ZKB (či ČSN ISO/IEC 27001:2014) z oblasti organizačních 

opatření. Například jsou zavedeny procesy řízené dokumentace, BOZP, integrovaná 

příručka jakosti, hodnocení dodavatelů, interní audit, atd. Zavedení systému řízení 

bezpečnosti informací (zejména organizačních opatření) bude v praxi představovat 

integraci se stávajícími systémy řízení. Členění opatření dle ZKB je ve schématu č. 4. 

 

Schéma 4: Rozdělení požadavků ZKB 

Zdroj: vlastní zpracování na základě [40] 

Oproti tomu jsou zde specifické požadavky ZKB, kde není možné využít synergie 

se stávajícími systémy řízení kvality a životního prostředí a pro zajištění souladu bude 

potřeba nově zavést nezbytná opatření. Některá z těchto opatření mají charakter 

organizační, což v praxi představuje potřebu zavedení či úprav řízení, procesů a personální 

zajištění. Další skupinou jsou potom technická opatření, která znamenají primárně finanční 

náklady na pořízení potřebných technických řešení, školení na zajištění případné instalace, 

provozu a správy těchto technologií. 

Před samotným souhrnem zjištění v Oblasti II je vhodné definovat pojmy a zkratky, 

které jsou používány v analýze. 

Opatření 

Organizační Technická 
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Označení Význam 

N  Nezavedeno  

P  V procesu zavádění 

C Zavedeno částečně 

Z  Zavedeno  

NA  Neaplikovatelné  

Tabulka 4: Legenda zkratek kontrolních sloupců – význam 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Tabulka č. 4 uvádí pět základních zkratek kontrolních sloupců stavu zavedení 

v HTS, a.s. 

KII VIS Vysvětlení 

X X 
Uvedená opatření jsou povinni implementovat správci 

informačních nebo komunikačních systémů KII, správci VIS. 

X 
 

Uvedená opatření jsou povinni implementovat správci 

informačních nebo komunikačních systémů KII. 

 
X Uvedená opatření jsou povinni implementovat správci VIS. 

Tabulka 5: Zkratky kontrolních sloupců – vysvětlení 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Základní zkratky kontrolních sloupců, které vysvětlují povinnosti správců systémů 

k implementaci jednotlivých opatření, jsou uvedeny v tabulce č. 5. 
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Pojem/zkratka Výklad/význam 

IS, KS KII 

Informační systém a komunikační systém kritické 

informační infrastruktury, kategorie systémů zavedená 

v ZKB 

NBÚ Národní bezpečnostní úřad 

VIS 
Významný informační systém. Kategorie systémů zavedená 

v ZKB 

VKB 

Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, 

kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních 

opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti 

kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické 

bezpečnosti) 

ZKB 

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o 

změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 

bezpečnosti) 

Tabulka 6: Přehled nejvíce frekventovaných zkratek vyskytujících se v textaci následujících 

podkapitol 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Nejfrekventovanější zkratky vyskytující se v textaci níže u auditu informační 

infrastruktury HTS, a.s., jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

4.4. Organizační opatření 

Daná podkapitola uvádí v tabulkách rozsah požadovaných organizačních opatření 

vztahující dle VKB.  

Vzhledem k obsáhlým informacím byly tabulky autorem diplomové práce upraveny 

tak, že jsou vybrány pouze první a poslední odstavce z VKB u jednotlivých znění 

paragrafů vztahujících se k danému tématu, a ty jsou uvedeny v dané tabulce. Výjimku 

tvoří paragrafy č. 19, 20, 22, 24 a 27, kde jsou uvedeny celé tabulky, protože svým 

rozsahem nejsou komplikované. Podrobněji jsou uvedeny tabulky v přílohách č. 3 až č. 27. 
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KII  VIS  Odstavec 
Požadavek Stav 

Systém řízení bezpečnosti informací (VKB § 3) 

Z 

X    odst. 1 a)  Je stanoven rozsah ISMS.  

  X  odst. 2 c)  

Prováděna aktualizace zprávy o hodnocení aktiv a 

rizik, bezpečnostní politiky, plánů zvládání rizik a 

plánu rozvoje bezpečnostního povědomí, a to nejméně 

jednou za tři roky nebo v souvislosti s prováděnými 

nebo plánovanými změnami.  

Tabulka 7: Systém řízení bezpečnosti informací (VKB § 3) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z uvedené tabulky č. 7 a přílohy č. 3 vyplývá, že HTS, a.s. má zaveden ISMS, 

navíc jsou zavedeny, integrovány a certifikovány systémy řízení kvality a životního 

prostředí (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001), včetně periodických auditů.  

KII  VIS  Odstavec 
Požadavek Stav 

Řízení rizik (VKB § 4) 

Z 
X  X  

odst. 1, 2 

a)  

Stanoveny metodiky pro identifikaci a hodnocení 

aktiv a pro identifikaci a hodnocení rizik včetně 

stanovení kritérií pro přijatelnost rizik.  

X    odst. 7 d)  
Neschopností včasného odhalení pochybení ze 

strany zaměstnanců.  

Tabulka 8: Řízení rizik (VKB § 4) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Tabulka č. 8 a příloha č. 4 zachycuje, že HTS, a.s. má aktuálně na úrovni 

organizace zaveden systém řízení rizik. Jsou identifikována aktiva, hrozby i zranitelnosti 

v oblasti ICT, dodávek služeb a energií, a to včetně hodnocení kritérií přijatelnosti rizika.  

Vybrané elementy posouzení rizik jsou uvedeny taktéž v dokumentech. [18,21] 
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KII  VIS  Odstavec 
Požadavek Stav 

Bezpečnostní politika (VKB § 5) 

Z 

Stanovena bezpečnostní politika v oblastech:  

X  X  
odst. 1 a) 

odst. 2 a)  
Systém řízení bezpečnosti informací.  

X  X  odst. 3  
Je pravidelně hodnocena účinnost bezpečnostní politiky. 

Bezpečnostní politika je pravidelně aktualizována.  

Tabulka 9: Bezpečnostní politika (VKB § 5) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Bezpečnostní politika včetně systému řízené dokumentace již na úrovni organizace 

existuje, viz tabulka č. 9 a příloha č. 5, některé oblasti (požadavky na bezpečné chování 

uživatelů v síti, pracovní postupy) jsou již navíc pokryty, primárně v dokumentech. [15,21] 

KII  VIS  Odstavec 
Požadavek Stav 

Organizační bezpečnost (VKB § 6)  

N 

X  X  odst. 1  

Zavedena organizace řízení bezpečnosti informací 

(dále jen „organizační bezpečnost“), v rámci které je 

určen výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti a 

bezpečnostní role a jejich práva a povinnosti 

související s informačním systémem kritické 

informační infrastruktury, komunikačním systémem 

kritické informační infrastruktury nebo významným 

informačním systémem.  

X  X  odst. 8  

Je zajištěno odborné školení osob, které zastávají 

bezpečnostní role v souladu s plánem rozvoje 

bezpečnostního povědomí podle Bezpečnost 

lidských zdrojů odst. 1 písm. b).   

Tabulka 10: Organizační bezpečnost (VKB § 6) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 10 a příloha č. 6 poukazují na fakt, že aktuálně v rámci organizace 

neexistuje personální obsazení požadovaných rolí. 
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KII  VIS  Odstavec 

Požadavek Stav 

Stanovení bezpečnostních požadavků pro 

dodavatele (VKB § 7) 

Z 

X  X  odst. 1  

Jsou stanovena pravidla pro dodavatele, která 

zohledňují potřeby řízení bezpečnosti informací a 

řídí své dodavatele nebo jiné externí subjekty, 

které se podílejí na rozvoji, provozu nebo zajištění 

bezpečnosti IS nebo KS KII a VIS. Rozsah 

zapojení dodavatelů na rozvoji, provozu nebo 

zajištění bezpečnosti IS nebo KS KII a VIS 

dokumentován písemnou smlouvou, jejíž součástí 

je ustanovení o bezpečnosti informací.  

X    odst. 2 c) 

U dodavatelů uvedených v odstavci 1 provádí 

pravidelné hodnocení rizik a pravidelnou kontrolu 

zavedených bezpečnostních opatření u 

poskytovaných služeb a zjištěné 

nedostatkyodstraňuje nebo po dohodě s 

dodavatelem zajistí jejich odstranění. 

Tabulka 11: Stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele (VKB § 7) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Proces řízení, výběru a hodnocení dodavatelů je již na úrovni organizace zaveden 

tabulka č. 11 a příloha č. 7 a definován v dokumentu. [15,19,21] V oblasti smluvního 

ošetření a kontroly plnění bezpečnostních požadavků dodavatelů společnosti HTS, a.s. je 

primární odpovědnost, včetně smluvních vztahů  Service Level Agreement (dále jen SLA), 

delegována na právní oddělení společnosti, dle. [19] 

KII  VIS  Odstavec 
Požadavek Stav 

Řízení aktiv (VKB § 8) 

Z 
X  X  odst. 1 a)  Jsou identifikována a evidována primární aktiva.  

X  X  odst. 4 c)  

Jsou určeny způsoby pro spolehlivé smazání nebo 

ničení technických nosičů dat s ohledem na úroveň 

aktiv.  

Tabulka 12: Řízení aktiv (VKB § 8) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 12 a příloha č. 8 uvádí, že aktuálně jsou identifikována primární aktiva, 

která jsou evidována a hodnocena. Životní cyklus aktiv (pořízení, evidence, likvidace), 
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včetně určených správců majetku a jejich odpovědností, je popsán v dokumentech [15,21]. 

Evidence nainstalovaného SW na lokálních stanicích se řídí dle dokumentu [19, 21]. 

KII  VIS  Odstavec 
Požadavek Stav 

Bezpečnost lidských zdrojů (VKB § 9) 

Z 

X  X  odst. 1 a)  

Je stanoven plán rozvoje bezpečnostního 

povědomí, který obsahuje formu, obsah a rozsah 

potřebných školení a jsou určeny osoby 

provádějící realizaci jednotlivých činností, které 

jsou v plánu uvedeny.  

X    odst. 3 d)  

Zajištěna změna přístupových oprávnění při změně 

postavení uživatelů, administrátorů nebo osob 

zastávajících bezpečnostní role.  

Tabulka 13: Bezpečnost lidských zdrojů (VKB § 9) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Proces je již na úrovni organizace zaveden na úrovni interní řízené dokumentace 

v rámci ISO certifikace viz tabulka č. 13 a příloha č. 9.  

KII  VIS  Odstavec 
Požadavek Stav 

Řízení provozu a komunikací (VKB § 10) 

C 

X  X  odst. 1  

Pomocí technických nástrojů uvedených v § 21 

až 23 jsou detekovány kybernetické 

bezpečnostní události, pravidelně 

vyhodnocovány získané informace a na zjištěné 

nedostatky reagováno v souladu s:          

                                         

          (VKB § 13).  

X    odst. 6 d) 

S ohledem na klasifikaci aktiv je prováděna 

výměna a předávání informací na základě 

písemných smluv, jejíchž součástí je 

ustanovení o bezpečnosti informací.  

Tabulka 14: Řízení provozu a komunikací (VKB § 10) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro aplikace dispečinku jsou definovány postupy a pravidla pro sledování 

kybernetických událostí v dokumentaci [16,21]. Další informace jsou uvedeny v tabulce 
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č. 14 a příloze č. 10. V dokumentaci společnosti není zavedeno řešení reaktivních opatření 

vydaných NBÚ. 

KII  VIS  Odstavec 

Požadavek Stav 

Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů (VKB 

§ 11) 

Z 

X  X  odst. 1  

Na základě provozních a bezpečnostních potřeb je řízen 

přístup k informačnímu systému kritické informační 

infrastruktury, komunikačnímu systému kritické 

informační infrastruktury a významnému informačnímu 

systému a každému uživateli je přiřazen jednoznačný 

identifikátor.  

X    odst. 3 f)  

Jsou zavedena bezpečnostní opatření potřebná pro 

bezpečné používání mobilních zařízení, případně i 

bezpečnostní opatření spojená s využitím technických 

zařízení, kterými povinná osoba nedisponuje.  

Tabulka 15: Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů (VKB § 11) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Řízení přístupu a bezpečné chování bylo nastaveno již při řešení Oblasti I. viz 

kapitola 4.2. 

KII  VIS  Odstavec 
Požadavek Stav 

Akvizice, vývoj a údržba (VKB § 12) 

NA  

X  X  odst. 1  

Jsou stanoveny bezpečnostní požadavky na změny 

informačního systému kritické informační 

infrastruktury, komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury nebo významného 

informačního systému spojené s jejich akvizicí, vývojem 

a údržbou a jsou zahrnuty do projektu akvizice, vývoje a 

údržby systému.  

X    odst. 2 c)  

Je prováděno bezpečnostní testování změn informačního 

systému kritické informační infrastruktury nebo 

komunikačního systému kritické informační 

infrastruktury před jejich zavedením do provozu.    

Tabulka 16: Akvizice, vývoj a údržba (VKB § 12) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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HTS, a.s. neprovozuje interně vyvíjené aplikace a využívá komerční SW. Aktuálně 

není potřeba mít stanoveny bezpečnostní požadavky na změny IS, KS KII, rovněž není 

vyžadováno testování změn při vývoji IS, KS KII. Více informací zachycuje tabulka č. 16 

a příloha č. 12. 

KII  VIS  Odstavec 

Požadavek Stav 

Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí 

a incidentů (VKB § 13) 

N X  X  a)  

Jsou přijata nezbytná opatření, která zajistí 

oznamování kybernetických bezpečnostních událostí 

u informačního systému kritické informační 

infrastruktury, komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury a významného 

informačního systému ze strany uživatelů, 

administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role 

a o oznámeních jsou vedeny záznamy.  

X  X  e)  
Zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů je 

dokumentováno.  

Tabulka 17: Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů (VKB § 13) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Tabulka č. 17 a příloha č. 13 uvádí, že nejsou implementovány technické nástroje 

pro detekci, sběr a vyhodnocení kybernetických událostí a incidentů. Není dostatečné 

personální zajištění, nejsou definovány postupy, procesy a pravidla pro tuto oblast. 

KII  VIS  Odstavec 
Požadavek Stav 

Řízení kontinuity činností (VKB § 14) 

Z  

X  X  odst. 1 a)  

Jsou stanoveny práva a povinnosti garantů aktiv, 

administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní 

role.  

X    odst. 2 d) 3.  

Vyhodnocení případných negativních dopadů na 

provoz a bezpečnost informačního systému 

kritické informační infrastruktury nebo 

komunikačního systému kritické informační 

infrastruktury. 

Tabulka 18: Řízení kontinuity činností (VKB § 14) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak uvádí tabulka č. 18 a příloha č. 14 v HTS, a.s. jsou formalizovány a 

dokumentovány plány kontinuity činností, doby obnovení dat a systémů. Je pravidelně 

testována schopnost obnovy dat a systémů. [18] 

KII  VIS  Odstavec 
Požadavek Stav 

Kontrola a audit kybernetické bezpečnosti (VKB § 15) 

N 

X  X  odst. 1 a)  

Je posouzen soulad bezpečnostních opatření s obecně 

závaznými předpisy, vnitřními předpisy, jinými předpisy a 

smluvními závazky vztahující se k informačnímu systému 

kritické informační infrastruktury, komunikačnímu 

systému kritické informační infrastruktury a VIS a určena 

opatření pro jeho prosazování.  

X    odst. 3  

Pro IS nebo KS KII je prováděna kontrola zranitelnosti 

technických prostředků pomocí automatizovaných nástrojů 

a jejich odborné vyhodnocování a je reagováno na zjištěné 

zranitelnosti.  

Tabulka 19: Kontrola a audit kybernetické bezpečnosti (VKB § 15) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Interní audit je zajištěn pro oblast systému řízení kvality a životního prostředí. Na 

oblast auditu kybernetické bezpečnosti aktuálně chybí technické know-how. Detailněji 

tabulka č. 19 a příloha č. 15. 

4.5. Technická opatření 

Daná podkapitola uvádí v tabulkách rozsah technických opatření vztahující se 

k problematice implementace ZKB v HTS, a.s.  
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KII  VIS  Odstavec 
Požadavek Stav 

Fyzická bezpečnost (VKB § 16) 

Z 

X  X  odst. 1 a)  

Jsou přijata nezbytná opatření k zamezení 

neoprávněnému vstupu do vymezených prostor, 

kde jsou zpracovávány informace a umístěna 

technická aktiva informačního systému kritické 

informační infrastruktury, komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury nebo 

významného informačního systému.  

X    odst. 2 b)  

Jsou uplatněny prostředky fyzické bezpečnosti 

pro zajištění ochrany v rámci objektů zajištěním 

zvýšené bezpečnosti vymezených prostor, ve 

kterých jsou umístěna technická aktiva 

informačního systému kritické informační 

infrastruktury nebo komunikačního systému 

kritické informační infrastruktury.  

Tabulka 20: Fyzická bezpečnost (VKB § 16) 

Zdroj: vlastní zpracování  

Přístup na pracoviště dispečinku je řízen pravidly uvedenými v dokumentu [15,21]. 

Vstupní dveře jsou vybaveny bezpečnostním kováním s koulí na vnější straně. Na úrovni 

objektu jsou zavedena fyzická bezpečnostní opatření – elektronický zabezpečovací systém 

(dále jen EZS) napojený na pult centrální ochrany, elektronická požární signalizace (dále 

jen EPS) a kamerový systém. Vstup zaměstnanců do objektu probíhá pomocí čipové karty 

a návštěvy jsou evidovány na vstupní recepci objektu. Provozní prostředky jsou poté 

umístěny buď v objektech v majetku organizace (vlastní předávací stanice) nebo v 

objektech třetích stran (předávací stanice umístěné v objektech odběratelů), podrobněji viz 

tabulka č. 20 a příloha č. 16. Vlastní předávací stanice mají standardní způsob fyzického 

zabezpečení (plechové dveře se zámkem).  
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KII  VIS  Odstavec 

Požadavek Stav 

Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí 

(VKB § 17) 

Z 

Pro ochranu integrity rozhraní vnější komunikační sítě, která není pod správou 

orgánu nebo osoby, a vnitřní komunikační sítě, která je pod správou orgánu 

nebo osoby, je zavedeno(a): 

X  X  odst. 1 a)  Řízení bezpečného přístupu mezi vnější a vnitřní sítí.  

X    odst. 2  
Jsou využívány nástroje pro ochranu integrity vnitřní 

komunikační sítě, které zajistí její segmentaci.  

Tabulka 21: Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí (VKB § 17) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Informace vyplývající z tabulky č. 21 a přílohy č. 17 udávají, že u stávajícího 

firewallu na perimetru sítě je realizována pravidelná revize nastavených pravidel a 

konfigurace. Po realizaci opatření v rámci řešení nálezů v Oblasti I této práce jsou již 

monitorovány, reportovány a vyhodnocovány informační toky z vnitřní sítě do Internetu (a 

v opačném směru) pro možnost detekce škodlivého či nežádoucího provozu.  Celá vnitřní 

LAN síť má logické oddělení systémů, kde jsou odděleny serverové systémy, koncové 

pracovní stanice uživatelů a SCADA systémy dispečinku. V interní síti se vyskytují dva 

Wi-Fi přístupové body již bez prostupu do LAN. Přístup je řízen pomocí autentizace 

jednotlivých uživatelů.  
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KII  VIS  Odstavec 

Požadavek Stav 

Nástroj pro ověřování identity uživatelů (VKB § 

18) 

Z 

X  X  odst. 1  

Jsou používány nástroje pro ověření identity 

uživatelů a administrátorů informačního systému 

kritické informační infrastruktury, komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury a 

významného informačního systému.  

X    odst. 4 b)  

Využívá nástroj pro ověřování identity 

administrátorů. V případě, že tento nástroj využívá 

autentizaci heslem, zajistí prosazení minimální 

délky hesla patnáct znaků při dodržení požadavků 

podle odstavce 3 písm. b) a c).  

Tabulka 22: Nástroj pro ověřování identity uživatelů (VKB § 18) 

Zdroj: vlastní zpracování 

V rámci aplikace opatření řešené v Oblasti I je již na každé z úrovní – operační 

systém, provozní aplikace, aplikace dispečinku řízená a vymáhána politika silných hesel, 

viz tabulka č. 22 a příloha č. 18.  

KII  VIS  Odstavec 

Požadavek Stav 

Nástroj pro řízení přístupových 

oprávnění (VKB § 19)  

Z 

Je používán nástroj pro řízení přístupových oprávnění, kterým 

zajišťuje řízení oprávnění: 

X  X  odst. 1 a)  
Pro přístup k jednotlivým aplikacím a 

datům.  

X  X  odst. 1 b)  
Pro čtení dat, pro zápis dat a pro změnu 

oprávnění.  

X    odst. 2  

Je používán nástroj pro řízení 

přístupových oprávnění, který 

zaznamenává použití přístupových 

oprávnění v souladu s bezpečnostními 

potřebami a výsledky hodnocení rizik.  

Tabulka 23: Nástroj pro řízení přístupových oprávnění (VKB § 19) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Všichni uživatelé disponují účtem s nastaveným oprávněním, taktéž v rámci 

aplikací dispečinku využívají operátoři účty s přesně definovaným oprávněním a pro řízení 

je používáno adresářových služeb Active Directory . Více informací poskytuje tabulka č. 

23 a příloha č. 19. 

KII VIS Odstavec 

Požadavek Stav 

Nástroj pro ochranu před škodlivým k dem 

(VKB § 20) 

Z 

Pro řízení rizik spojených s působením škodlivého k du je používán nástroj pro 

ochranu informačního systému kritické informační infrastruktury, 

komunikačního systému kritické informační infrastruktury a významného 

informačního systému před škodlivým k dem, který zajistí ověření a stálou 

kontrolu: 

X  X  odst. 1 a)  Komunikace mezi vnitřní sítí a vnější sítí.  

X  X  odst. 1 b)  Serverů a sdílených datových úložišť.  

X  X  odst. 1 c)  Pracovních stanic.  

X  X    

Je prováděna pravidelná aktualizace nástroje pro 

ochranu před škodlivým k dem, jeho definic a 

signatur.  

Tabulka 24: Nástroj pro ochranu před škodlivým k dem (VKB § 20) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 24 a příloha č. 20 zachycuje informace, že na všech koncových stanicích 

a serverech je nainstalován a pravidelně aktualizován software (dále jen SW) na ochranu 

před škodlivým k dem ESET Secure Enterprise. Uživatelé využívají účty s oprávněním, 

kde nemají kontrolu nad nainstalovaným SW (nemohou např. vypnout aktualizace, či SW 

úplně odinstalovat). 
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KII  VIS  Odstavec 

Požadavek Stav 

Nástroj pro zaznamenávání činností 

kritické informační infrastruktury a 

významných informačních systémů, 

jejich uživatelů a administrátorů 

(VKB § 21)  

Z 

Je používán nástroj pro zaznamenávání činností informačního systému 

kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury a významného informačního systému, který 

zajišťuje: 

X  X  odst. 1 a)  

Sběr informací o provozních a 

bezpečnostních činnostech, zejména typ 

činnosti, datum a čas, identifikaci 

technického aktiva, které činnost 

zaznamenalo, identifikaci původce a 

místa činnosti a úspěšnost nebo 

neúspěšnost činnosti.  

X    odst. 3  

Záznamy činností zaznamenané podle 

odst. 2 jsou uchovávány nejméně po 

dobu tří měsíců.  

Tabulka 25: Nástroj pro zaznamenávání činností kritické informační infrastruktury a 

významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů (VKB § 21) 

Zdroj: vlastní zpracování 

V rámci aplikaci dispečinku jsou sledovány, zaznamenány a archivovány činnosti 

provozních prostředků. Na úrovni operačních systémů jsou po aplikaci opatření v rámci 

nálezů Oblasti I zaznamenávány a vyhodnocovány zásadní události. Ochrana získaných 

informací v aplikacích dispečinku před neoprávněným čtením či změnou je vyřešena. Je 

prováděna synchronizace jednotného systémového času technických aktiv, dále také 

tabulka č. 25 a příloha č. 21.  
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KII  VIS  Odstavec 

Požadavek Stav 

Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních 

událostí (VKB § 22)  

C 

X  X  odst. 1  

Je používán nástroj pro detekci kybernetických 

bezpečnostních událostí, který vychází ze stanovených 

bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik a který 

zajistí ověření, kontrolu a případné zablokování komunikace 

mezi vnitřní komunikační sítí a vnější sítí.  

Je používán nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, který zajistí 

ověření, kontrolu a případně zablokování komunikace:  

X    odst. 2 a)  V rámci vnitřní komunikační sítě.  

X    odst. 2 b)  

Serverů patřících do informačního systému kritické 

informační infrastruktury a komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury.  

Tabulka 26: Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí (VKB § 22) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 26 a příloha č. 22 zachycují, že v rámci vnitřní sítě není nasazen nástroj 

pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí. Na provozních serverech aplikací 

dispečinků jsou nainstalovány a aktualizovány komerční antivirové programy. 

KII  VIS  Odstavec 

Požadavek Stav 

Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických 

bezpečnostních událostí (VKB § 23)  

N 

Je používán nástroj pro sběr a průběžné vyhodnocování kybernetických 

bezpečnostních událostí, který v souladu s bezpečnostními potřebami a výsledky 

hodnocení rizik zajišťuje:  

X    odst. 1 a)  

Integrovaný sběr a vyhodnocení kybernetických 

bezpečnostních událostí z informačního systému 

kritické informační infrastruktury a komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury.  

X    odst. 2 b)  

Zajištěno využívání informací, které jsou připraveny 

nástrojem pro sběr a vyhodnocení kybernetických 

bezpečnostních událostí, pro optimální nastavení 

bezpečnostních opatření informačního systému kritické 

informační infrastruktury a komunikačního systému 

kritické informační infrastruktury.  

Tabulka 27: Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí (VKB § 23) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Není nasazen nástroj pro sběr a průběžné vyhodnocování kybernetických 

bezpečnostních událostí více také tabulka č. 27 a příloha č. 23. 

KII  VIS  Odstavec 
Požadavek Stav 

Aplikační bezpečnost (VKB § 24)  

Z 

X  X  odst. 1  

Jsou prováděny bezpečnostní testy 

zranitelnosti aplikací, které jsou přístupné z 

vnější sítě, a to před jejich uvedením do 

provozu a po každé zásadní změně 

bezpečnostních mechanismů.  

X    odst. 2 a)  

Je zajištěna trvalá ochrana aplikací a 

informací dostupných z vnější sítě před 

neoprávněnou činností, popřením 

provedených činností, kompromitací nebo 

neautorizovanou změnou.  

X    odst. 2 b)  

Je zajištěna trvalá ochrana transakcí před 

jejich nedokončením, nesprávným 

směrováním, neautorizovanou změnou 

předávaného datového obsahu, 

kompromitací, neautorizovaným 

duplikováním nebo opakováním.  

Tabulka 28: Aplikační bezpečnost (VKB § 24) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Aktuálně dochází pravidelně k protokolovanému testování zranitelností z vnější 

sítě, i v rámci sítě vnitřní. Neexistuje provozní potřeba dostupnosti aplikací dispečinku z 

veřejné sítě, viz tabulka č. 28 a příloha č. 24. 
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KII  VIS  Odstavec 

Požadavek Stav 

Pro používání kryptografické 

ochrany je (jsou) stanovena (VKB § 

25): 

 Z 

X X odst. 1 a) 1.  
Úroveň ochrany s ohledem na typ a sílu 

kryptografického algoritmu.  

X 
 

odst. 2 b)  

Jsou používány odolné kryptografické 

algoritmy a kryptografické klíče; v 

případě nesouladu s minimálními 

požadavky na kryptografické algoritmy 

uvedenými v příloze č. 3 k této 

vyhlášce řídí rizika spojená s tímto 

nesouladem.  

Tabulka 29: Kryptografické prostředky (VKB § 25) 

Zdroj: vlastní zpracování  

Z tabulky č. 29 a přílohy č. 25 vyplývají informace, že v ICT prostředí HTS, a.s. je 

užíváno šifrování  Advanced Encryption Standard (dále jen AES) s využitím délky klíčů 

128 bitů, Digital Signature Algorithm (dále jen DSA) s využitím délky klíčů 2048 bitů. Z 

pohledu kryptografické ochrany jsou požadavky ZKB v HTS, a.s. naplněny v důsledku 

shody užívaných šifrovacích algoritmů s přílohou č. 3 VKB. 

KII  VIS  Odstavec 

Požadavek Stav 

Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti 

(VKB § 26)  

Z 

X  X  odst. 1  

V souladu s bezpečnostními potřebami a 

výsledky hodnocení rizik je používán nástroj pro 

zajišťování úrovně dostupnosti informací.  

X    odst. 2 c)  

Zálohování důležitých technických aktiv 

informačního systému kritické informační 

infrastruktury a komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury  

1. využitím redundance v návrhu řešení  

2. zajištěním náhradních technických aktiv v 

určeném čase.  

Tabulka 30: Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti (VKB § 26) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na pracovišti dispečinku je sledována úroveň dostupnosti provozních a 

komunikačních prostředků. Zároveň je sledována úroveň dostupnosti vlastního pracoviště 

dispečinku - tedy sítě, serverů, operačních systémů (dále jen OS), aplikací. Je využita 

redundance v návrhu řešení (každá aplikace využívá více než jeden fyzický server). Je 

zajištěno náhradní technické aktivum HW a SW v určeném čase, protože jsou k dispozici 

rezervní prostředky a jsou definovány postupy jejich instalace v určeném čase. Zálohování 

pracoviště dispečinku je pro všechny SCADA systémy, a to i geograficky oddělená záloha. 

Více informací zachycuje tabulka č. 30 a příloha č. 26. 

KII  VIS  Odstavec 

Požadavek Stav 

Bezpečnost průmyslových a řídících systémů 

(VKB § 27)  

Z 

Pro bezpečnost průmyslových a řídicích systémů, které jsou informačním 

systémem kritické informační infrastruktury nebo komunikačním systémem 

kritické informační infrastruktury anebo jsou jejich součástí, jsou používány 

nástroje, které zajišťují: 

X   a) 
Omezení fyzického přístupu k síti a zařízením 

průmyslových a řídicích systémů. 

X   b) 
Omezení propojení a vzdáleného přístupu k síti 

průmyslových a řídicích systémů. 

X   c) 

Ochranu jednotlivých technických aktiv 

průmyslových a řídicích systémů před využitím 

známých zranitelností.  

X   d) 

Obnovení chodu průmyslových a řídicích 

systémů po kybernetickém bezpečnostním 

incidentu.  

Tabulka 31: Bezpečnost průmyslových a řídicích systémů (VKB § 27) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Omezení fyzického přístupu je aplikováno v celé teplárenské síti HTS, a.s. 

Vzdálený přístup k řídicím systémům je omezen a ve [15,16,18] je definován postup a 

způsob pro obnovení chodu průmyslových a řídicích systémů, viz tabulka č. 31 a příloha č. 

27. 
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5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 Výše uvedené kapitoly měly za úkol zachytit v rámci auditu celkovou bezpečnostní 

situaci ve společnosti HTS, a.s. z hlediska ICT včetně souladu s požadavky ZKB. 

Následující pátá kapitola se již věnuje konkrétním bezpečnostním opatřením, která byla 

realizována autorem diplomové práce, případně ke kterým byl stanoven návrh řešení 

z důvodu vysokých pořizovacích nákladů, kdy bude společnost HTS, a.s. podle návrhů 

bezpečnostních opatření realizovat v časovém horizontu 12 měsíců výběrová řízení. 

Jelikož je HTS, a.s. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pozici 

veřejného zadavatele, bylo požadováno managementem společnosti definovat návrhy 

řešení co nejobecněji.  

5.1. Opatření pro soulad se ZKB 

Pro účely auditu NBÚ jsou na základě realizované GAP analýzy klíčová opatření 

obsažena v Oblasti II, kde byla identifikována neshoda s požadavky ZKB v šesti 

paragrafových ustanoveních. 

5.1.1. Zavedení bezpečnostních rolí dle § 6 VKB 

Dle vyhlášky č. 316/2014 Sb. (o kybernetické bezpečnosti) musí správci 

informačních systémů KII zavést organizaci řízení kybernetické bezpečnosti, kde jsou 

lidské zdroje jedním ze základních aktiv organizace. [27] 

Definované bezpečnostní role je možné kumulovat a zastřešovat buď interně či 

externě, roli auditora nelze kumulovat a pro zajištění její nezávislosti je doporučení obsadit 

tuto roli externě. Ideální variantou je roli manažera obsadit interně s ohledem na znalost 

interního prostředí a časovou dostupnost. [27] 

Na základě jednání s ředitelem společnosti a vedoucím personálního oddělení byly 

dle popisu pracovní činnosti, autorem diplomové práce, navrženy a ředitelem společnosti 

schváleny bezpečnostní role jednotlivých pracovních pozic pracovníků HTS, a.s. a dle 

návrhu byl rovněž nominován Výbor pro kybernetickou bezpečnost. Vzhledem k možné 
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personální výměně na jednotlivých pozicích jsou návrhy obsazení rolí popsány zkratkou 

pracovní pozice vycházející z interní směrnice viz příloha č. 28. 

Na vrcholné úrovni se jedná o Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti a dále 

o jednotlivé role včetně obsazení v HTS, a.s. uvedené v tabulce č. 32. 

Bezpečnostní role v HTS, a.s. Návrh na obsazení* 

Výbor kybernetické bezpečnosti ŘS VTO VOIT VOD BT 

Manažer kybernetické bezpečnosti VOIT 

Architekt kybernetické bezpečnosti SM 

Auditor kybernetické bezpečnosti Externí společnost 

Garant aktiv VOD 

Tabulka 32: Bezpečnostní role Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

* Vysvětlení zkratek 

 BT bezpečnostní technik HTS, a.s. 

 VTO vedoucí technického oddělení HTS, a.s. 

 VOIT vedoucí oddělení informačních technologií HTS, a.s. 

 VOD vedoucí oddělení dispečinku HTS, a.s. 

 ŘS ředitel společnosti HTS, a.s. 

 SM security manažer HTS, a.s. 

Popis rolí – požadované znalosti 

 Manažer kybernetické bezpečnosti – obecné principy řízení bezpečnosti, fyzická 

bezpečnost, procesní (organizační) bezpečnost, managerská schopnost, 

technologická bezpečnost; 

 Architekt kybernetické bezpečnosti – technologická bezpečnost – síťová 

bezpečnost, aplikační bezpečnost, kryptografie, technické nástroje kontinuity; 

 Auditor Kybernetické bezpečnosti – auditorský certifikát ISMS; 

 Garant aktiva (KII všech/VIS primárních) - znalost svěřeného aktiva. 
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Procesy/role v HTS, a.s. 
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Celkové řízení kybernetické bezpečnost A, R C, I C, I C, I C, I 

Audit kybernetické bezpečnosti A, I, C C, I C, I R C, I 

Systém řízení bezpečnosti informací A, I, C R C, I C C, I 

Návrh bezpečnostních opatření I, C A, C, I R C C, I 

Implementace bezpečnostních opatření I, C A, C, I R C C, I 

Zajištění rozvoje, použití a bezpečnost aktiva I, C A, C, I C, I C R 

Tabulka 33: RACI
2
 matice – odpovědnost rolí 

Zdroj: vlastní zpracování 

 R (Responsible) – procesní role má fyzickou odpovědnost za vykonání dané aktivity; 

 A (Accountable) – procesní role má odpovědnost za fakt, že daný proces je 

vykonáván tak, jak bylo předdefinováno;  

 C (Consulted) – procesní role se podílí na výkonu procesu, avšak nepřebírá za výkon 

procesu odpovědnost (konzultační nebo spolupracující role); 

  I (Informed) – procení role, která musí být o výstupech procesu informována. 

5.1.2. Tvorba a implementace směrnice dle § 10 VKB 

V rámci řešení požadavků skupiny organizačních opatření byla v již zavedené 

řízené dokumentaci shledána absence procesů plynoucích z § 10 VKB, především 

v konkrétním procesu oznamování výskytu KBU a KBI autoritě CERT.  

 Autorem diplomové práce byla vytvořena závazná směrnice pro všechny 

zaměstnance HTS, a.s. podle standardů ISO. Směrnice s názvem „SM 3010.17.01 Smě      

                                                 

2
 RACI je metoda pro přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém 

úkolu (projektu, službě či procesu) v organizaci. [38] 



Bc. Ladislav Moravec: Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti v teplárenské společnosti 

 

2017                                                                                                                                                                   57 

ř                    - R                                                         m      

                ř   “ již prošla schvalovacím procesem a od 1. 4. 2017 je součástí řízené 

dokumentace společnosti. Směrnice řeší oblast reportingu včetně kategorizace KBI a KBU. 

V průběhu přípravy směrnice byla rovněž stanovena metodika pro členění typů KBI a 

KBU v HTS, a.s.   

5.1.3.  Řešení reaktivních opatření dle § 13 VKB 

 Příloha č. 3 vytvořené směrnice SM 3010.17.01 platné od 1. 4. 2017 zavádí řešení 

reaktivních opatření vyplývajících z požadavků NBÚ v souvislosti s platnou legislativou a 

bylo ji vhodné integrovat do již vytvořené směrnice. Tato příloha pokrývá danou 

problematiku v části dokumentační a předpokládá implementaci opatření v technické části, 

respektive vede k implementaci a provozu nástroje typu SIEM v souvislosti s návrhy řešení 

§ 22 a § 23 popsaných v podkapitole 5.5. 

5.1.4.  Outsourcing role auditora dle § 15 VKB 

Společnost HTS, a.s. má v oblasti ISO certifikací letité zkušenosti. Interní auditoři 

udržují certifikaci ISO 9001 a 14001, nicméně přes existenci systémového řízení 

bezpečnosti ICT není certifikováno ISO 27001, a dle interní dokumentace [15] nejsou 

v HTS, a.s. pro audit bezpečnosti ICT vyškolené personální zdroje. 

Vzhledem k povinnosti auditora kybernetické bezpečnosti vykonávat roli nestranně 

a výkon role oddělit od výkonu ostatních rolí ve Výboru pro kybernetickou bezpečnost, 

bylo navrženo autorem diplomové práce roli outsourcovat formou externí spolupráce.  

Proces výběru auditora, včetně smluvního vztahu, je v gesci vrcholového 

managementu HTS, a.s. a je nad rámec diplomové práce. 

Autor diplomové práce na základě konzultace s NBÚ doporučuje na pozici auditora 

kybernetické bezpečnosti osobu, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou 

způsobilost praxí s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti po dobu nejméně tří let. 
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5.1.5. Implementace komplexního nástroje SIEM dle § 22 a § 23 VKB 

Pro pokrytí požadavků § 22 a § 23 VKB je nutné vybudování procesu, který 

pomocí vhodných technických řešení zajistí detekci bezpečnostních událostí a incidentů, 

jejich klasifikaci, ohlašování, řešení a vyhodnocování. 

Autor diplomové práce navrhuje i přes existující log management integrovat do 

ICT robustní softwarový nástroj pro management bezpečnostních informací a událostí. 

Jedná se o systém SIEM - Security Information and Event Management. 

Nástroj SIEM je komplexní prostředek pro monitorování a analýzu logovacích 

záznamů přicházejících z velkého množství heterogenních systémů organizace. Cílem 

implementace SIEM v HTS, a.s. bude centrální rozhraní pro sběr, archivaci, zpracování a 

celkový přehled o bezpečnostních událostech, nástroje pro korelace, generování alertů a 

vytváření reportů pro účely předávání informací o KBU a KBI. 

Proces výběru dodavatele systému SIEM je nad rámec diplomové práce a ani není 

jejím cílem. Návrh dodavatelů tohoto softwarového nástroje bude mít v gesci Výbor pro 

kybernetickou bezpečnost ustanovený v rámci splnění požadavků ZKB ve společnosti 

HTS, a.s., a samotný výběr dodavatele proběhne dle vnitřních směrnic HTS, a.s. a 

především bude podléhat zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jelikož 

HTS, a.s. je veřejným zadavatelem.  

Níže je pro orientaci uveden přehled dodavatelů SIEM za rok 2016, který zveřejnila 

významná americká společnost Gartner, Inc. zabývající se výzkumem a poradenstvím v 

oblasti IS/ICT technologií.  
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Schéma 5: Rozdělení společností do kvadrantů 

Zdroj: vlastní zpracování na základě [31] 

Výše uvedené schéma rozděluje trh v oblasti produktů SIEM v hodnoceném období 

2016 do čtyř kvadrantů, podle tržního potenciálu na: 

 vyzyvatele; 

 specializované hráče na trhu; 

 lídry; 

 vizionáře. 

Jelikož se jednotlivé segmenty trhu nacházejí v různých fázích vyspělosti, je 

vhodné na základě rozdělení společností do kvadrantů orientovat strategii výběru podle 

schématu č. 5.  
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5.2. Shrnutí realizovaných opatření pro Oblast I a II 

Pro přehlednost tato kapitola shrnuje všechna realizovaná opatření, a to jak 

v Oblasti I popsané v tabulce č. 34, kde byla opatření k nálezům realizována v průběhu 

auditu, tak i Oblast II, ve které jsou neshody se ZKB identifikovány GAP analýzou a jejich 

řešení je souhrnně prezentováno v tabulce č. 35. 

Řešená 

oblast 
Nález Opatření 

Stav po 

aplikaci 

opatření 

Oblast 

I 

1 
Ve firewallu CISCO ASA5516-FPWR-K9 nastavena možnost reportingu provozu 

do log souboru. 
Vyřešeno 

2 

Na routeru CISCO 1921-SEC/K9,  který slouží jako výchozí brána pro přístup 

k internetu (default gateway) nastavena ve firmware služba NAT pro překlad adres a 

na lokálních počítačích nastavena IP adresa privátního rozsahu 192.168.0.0 – 

192.168.255.255. a příslušná IP adresa výchozí brány. 

Vyřešeno 

3 

Pomocí VLAN Trunking Protocol nastaveny na třech zařízeních typu switch Cisco 

Catalyst 2950SX-48 logicky nezávislé sítě virtual LAN pro oddělení provozu 

serverů, uživatelských stanic a dispečinku. 

Vyřešeno 

4 
Lokální počítače připojeny do domény. Prostřednictvím Active Directory zrušeny 

účty typu Everyone, dále nastavena všem uživatelům oprávnění User. 
Vyřešeno 

5 

Lokální počítače připojeny do domény. Prostřednictvím Active Directory nastavena 

politika hesel s vynucením změny každých 90 dnů s níže uvedenými pravidly: 

     • heslo neobsahuje uživatelské jméno účtu, jméno ani příjmení vlastníka účtu; 

     • heslo musí obsahovat alespoň 15 znaků; 

     • heslo obsahuje alespoň jedno písmeno (A-Z nebo a-z) a jedno číslo (0-9); 

     • nelze znovu použít poslední tři hesla přiřazená účtu. 

Vyřešeno 

6 
Servery připojeny do domény. Prostřednictvím Active Directory zrušeny účty typu 

Everyone, dále nastavena všem uživatelským účtům oprávnění PowerUser. 
Vyřešeno 

7 

Na všech serverech spuštěna a nastavena služba Event Logs pro skupiny logů: 

      • windows log; 

      • application log; 

      • security log; 

      • setup log; 

      • system log. 

Vyřešeno 

8 

U obou přístupových bodů zrušen prostup do LAN fyzickým odpojením 

strukturované kabeláže od zásuvek kabelového rozvodu LAN, konektivita nadále 

zajištěna pouze u mobilního operátora. 

Vyřešeno 

9 

Nastavena volba firmwaru pro automatickou zálohu při změně konfigurace u 

aktivních prvků: 

      • CISCO 1921-SEC/K9; 

      • CISCO ASA5516-FPWR-K9; 

      • CISCO Catalyst 2950SX-48. 

Vyřešeno 

10 

Byly zapracovány restrikce a pokyny pro přístup na dispečink do interní 

dokumentace společnosti. Fyzický přístup na pracoviště dispečinku je nově řízen 

pravidly uvedenými v dokumentu [16]. 

Vyřešeno 

11 Externí zálohovací pole je nově vloženo do uzamykatelné skříně typu RACK. Vyřešeno 
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12 

Text ve směrnici ponechán z důvodu nutnosti existence zákazu pro případnou 

vymahatelnost. Vyřešeno současně s opatřením 4 - Lokální počítače připojeny do 

domény. Prostřednictvím Active Directory zrušeny účty typu Everyone, dále 

nastavena všem uživatelům oprávnění User. 

Vyřešeno 

Tabulka 34: Souhrn realizovaných opatření pro Oblast I 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 34 definuje celkově 12 opatření pro řešenou Oblast I. Z tabulky vyplývá, 

že všechny nálezy, které byly zjištěny, byly také vyřešeny již v rámci auditní činnosti 

autorem diplomové práce jako nutná prerekvizita pro Oblast II.  

 

Řešená 

oblast 
VKB Opatření 

Stav po 

aplikaci 

opatření 

Oblast 

II  

§ 6 
Zavedení bezpečnostních rolí včetně nominace personálního obsazení Výboru 

kybernetické bezpečnosti, definování procesů k jednotlivým rolím. 
Vyřešeno 

§ 10 
Tvorba a implementace směrnice: SM 3010.17.01 včetně metodiky členění typů 

KBI a KBU ve společnosti. 
Vyřešeno 

§ 13 

Zavedeno řešení reaktivních opatření vydaných NBÚ prostřednictvím přílohy 

směrnice SM 3010.17.01 + návrh řešení implementace nástroje SIEM dle § 21 a § 

22. 

Vyřešeno + 

návrh 

§ 15 
Návrh outsourcingu role formou externího auditora v souladu s odbornými 

legislativními požadavky.  
Návrh řešení 

§ 22 
Navrženo řešení formou dodavatelské implementace komplexního nástroje SIEM 

podle interních požadavků společnosti s možným přihlédnutím na segmentaci 

trhu. 

Návrh řešení 

§ 23 

Tabulka 35: Souhrn realizovaných opatření pro Oblast II 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce č. 35 jsou souhrnně uvedena opatření k jednotlivým paragrafům VKB. 

Tabulka zachycuje rovněž stav po aplikaci opatření, kdy z celkových 6 řešených neshod 

s VKB byla v rámci diplomové práce navržena řešení pro tři neshody, jedna neshoda byla 

vyřešena částečně s předpokladem návaznosti na předchozí návrhy. Dvě neshody byly 

vyřešeny zcela. 
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6 ZÁVĚR 

Dynamický a turbulentní rozvoj IT technologií s sebou přináší nové společensky 

rizikové problémy, proto je kybernetické kriminalitě věnována stále větší pozornost i ze 

strany státního aparátu. Kybernetická kriminalita je odvozována od pojmu kybernetický 

prostor, případně zkráceně kyberprostor. Kyberprostor je virtuální prostředí, které nemá 

začátek a ani konec, nezná hranice národních států a nelze určit, jak rozsáhlý tedy tento 

systém je. Policie ČR definuje kybernetickou kriminalitu jako trestnou činnost, která je 

páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. 

Samotná oblast informačních a komunikačních technologií je buď předmětem útoku nebo 

je páchána trestná činnost za výrazného využití ICT technologií. 

Před samotným začátkem realizace předkládané diplomové práce stála vize řídicích 

orgánů a vrcholového managementu HTS, a.s. zahájit všechny kroky k implementaci 

kybernetického zákona, jehož primárním posláním je individuální bezpečnost vlastní 

infrastruktury, mimo jiné i energetických subjektů. Tento zákon pokládá vrcholový 

management pro HTS, a.s. jako závazný, a to i přes v současné době velmi nejednoznačný 

legislativní výklad. 

V úvodní části diplomové práce byla definována kybernetická kriminalita a rizika 

spojená s danou formou kriminality, následně byla popsána základní podstata řešeného 

problému. 

Dále se teoretická část zabývala nejen popisem zákona o kybernetické bezpečnosti, 

ale především se věnovala výkladu zákona v částech, které se týkají dané společnosti ve 

vztahu k zařazení do zákonných parametrů společnosti HTS, a.s. Na základě kombinace 

odvětvových a průřezových kritérií bylo konstatováno, že HTS, a.s. je zařazena do 

regulačního procesu kybernetického zákona, protože splňuje především podmínku 

ohrožení části obyvatelstva města Havířova, které by mohlo nastat při útoku na kritickou 

infrastrukturu společnosti s následným výpadkem dodávek tepelné energie pro město. 

Praktická část se zabývala především auditem ICT společnosti včetně stanovení 

metodiky postupu auditu pro teplárenskou společnost s ohledem na její specifika. 
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Při realizaci auditu byly identifikovány obecné nedostatky v zabezpečení ICT. 

Zásadní prerekvizitou před zaváděním organizačních a technických opatření dle požadavků 

legislativy se ukázalo dosažení základní úrovně bezpečnosti ICT prostředí společnosti. 

Proto bylo řešení stanoveného úkolu rozděleno do dvou oblastí, kdy v Oblasti I byla 

navržena a realizována opatření pro dosažení úrovně základní bezpečnosti. V Oblasti II 

byly na základě realizované rozdílové, tj. GAP analýzy navrženy konkrétní aktivity pro 

část organizační a technickou, za účelem uvedení ICT HTS, a.s. do souladu s legislativou.  

Navržená metodika je aplikovatelná u teplárenských subjektů nejen stejné velikosti 

a podobného objemu distribuované tepelné energie, jelikož významné prvky kritické 

infrastruktury jsou dle zákona obecně pro všechny teplárenské subjekty totožné. 

Na základě daných nálezů byla realizována, případně navržena konkrétní 

bezpečnostní opatření pro HTS, a.s., které splňují požadavky Zákona o kybernetické 

bezpečnosti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

%   procento 

§   paragraf 

°C   stupeň Celsia 

a.s.    akciová společnost 

aj.   a jiné  

atd.   a tak dále 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BT   bezpečnostní technik 

č.    číslo 

ČR   Česká republika 

ČSN   česká státní norma 

EN   evropská norma 

ERÚ   Energetický a regulační úřad 

HTS, a.s.  Havířovská teplárenská společnost, akciová společnost 

Kč   korun českých 

KII   kritická informační infrastruktura 

km   kilometr 

kW   kiloWatt 
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m   metr 

m
2   

metr čtvereční 

MW   megaWatt 

MWt   megaWatt tepelný 

NBÚ   Národní bezpečnostní úřad 

odst.   odstavec   

ŘS   ředitel společnosti (HTS a.s.) 

Sb.   Sbírky 

tis.   tisíc 

tzn.   to znamená 

VIS   významný informační systém 

VKB   Vyhláška o kybernetické bezpečnosti 

VOD   vedoucí oddělení dispečinku (HTS a.s.) 

VOIT   vedoucí oddělení informačních technologií (HTS a.s.) 

VTO   vedoucí technického oddělení (HTS a.s.) 

ZKB   Zákon o kybernetické bezpečnosti 
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Cizojazyčné zkratky 

ADX    aplikační a datový server SCADA společnosti Johnson Controls 

AES    Advanced Encryption Standard 

ALFA   aplikační a datový server SCADA společnosti Siemens 

CERT   Computer Emergency Response Team 

CFATS   Chemical Facility Anti-Terrorism Standards 

CSIRT   Computer Security Incident Response Team 

DCS   Distributed Control System 

DSA   Digital Signature Algorithm 

GAP   rozdílová analýza stavu bezpečnosti 

Gbit/s   gigabite za sekundu 

HW   hardware 

ICS   Industrial Control System 

ICT   Information and Communication Technologies 

IDS/IPS  Intrusion Detection System / Intrusion Prevention Systems 

IEC   International Electrotechnical Commission 

IIoT    Industrial Internet of Things 

IoT   Internet of Things 

IP   Internet Protocol 
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IPv4   Internet Protocol version 4 

ISMS   Information Security Management Systems 

ISO   International Organization for Standardization 

IT   Information Technology 

LAN   Local Area Network 

LOG   záznam o činnosti 

NERC CIP  North American Electric Reliability Corporation – Critical 

Infrastructure Protection 

NIST CSF  National Institute of Standards and Technology – Cyber-Security 

Framework 

PLC   Programmable Logic Controller 

RACI   metoda přiřazení odpovědnosti 

SCADA  Supervisory Control And Data Acquisition 

SIEM   Security Information and Event Management 

SLA    Service Level Agreement 

SM   Security Manager 

SW   Software 

USA   United States of America 

VPN   Virtual Private Network 

Wi-Fi    Wireless Fidelity   
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