Statut Rady pro bezpečnost informačních systémů
(úplné znění – pracovní pomůcka)
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Rada pro bezpečnost informačních systémů (dále jen „Rada“) je stálým poradním
orgánem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „Úřad“) pro otázky
související s bezpečností informačního systému katastru nemovitostí (dále jen „ISKN“),
dalších informačních systémů zeměměřictví a katastru a počítačové sítě ČÚZK.
2. Sídlem rady je Úřad.
Článek 2
Poslání a pravomoci Rady
1. Rada se zabývá tvorbou návrhů předpisů (pokynů, pravidel, standardů a směrnic)
týkajících se informační bezpečnosti a jejich změn a předkládá je prostřednictvím
předsedy Rady ke schválení Úřadu.“
2. Rada dohlíží na vydání a distribuci schválených dokumentů týkajících se informační
bezpečnosti.
3. Rada připomínkuje a předkládá návrhy k jiným předpisům Úřadu, které se týkají
bezpečnosti.
4. Iniciuje vytváření programů pro zajištění informovanosti všech zaměstnanců o jejich
právech, povinnostech a odpovědnosti souvisejících s bezpečností informačních
systémů.
5. Koncepčně zajišťuje to, že jsou implementována bezpečnostní opatření týkající se ISKN,
dalších informačních systémů zeměměřictví a katastru a počítačové sítě ČÚZK a že jsou
použitelná.
6. Rada doporučuje ke schválení vybrané bezpečné produkty pro jejich použití v rámci
ISKN, případně i řídí jejich výběr.
7. Podílí se na poskytování odborné pomoci vedoucím odpovědným za provozování a
užívání ISKN.
8. Vyhodnocuje bezpečnostní incidenty, informace, náměty a podněty týkající se
bezpečnosti ISKN, hrozby a rizika ISKN, možnosti jejich prevence a účinnost přijatých
bezpečnostních opatření. Předkládá návrh na provedení analýzy rizik ISKN řediteli
odboru informatiky.
9. Rada navrhuje vytvoření dalších dočasných či stálých orgánů bezpečnosti, působících ve
prospěch zajištění bezpečnosti ISKN, včetně expertních skupin, jejichž členy mohou být i
externisté. O zřízení dalšího orgánu bezpečnosti rozhoduje předseda Rady po projednání
ve vedení Úřadu.
10. Rada vykonává další činnosti stanovené v dokumentech Úřadu týkajících se bezpečnosti
ISKN a počítačové sítě ČÚZK.
11. Rada se vyjadřuje k rozvojovým programům resortu z hlediska bezpečnosti informačních
systémů.
12. Rada navrhuje Úřadu akce k prověření bezpečnosti informačních systémů, a to i
externími subjekty.

13. Rada hodnotí provedení mimořádných akcí, které by mohly ohrozit úroveň bezpečnosti
ISKN.
14. Rada doporučuje Úřadu přidělení takových uživatelských práv, která jsou nad rámec
vydaných dokumentů, týkajících se bezpečnosti ISKN.
15. Rada je centrálním místem pro řešení otázek informační bezpečnosti v resortu
zeměměřictví a katastru nemovitostí (dále jen „resort“) ve vztahu k informačním
systémům, k počítačové síti ČÚZK, k zaměstnancům i k externím subjektům. Všechny
změny týkající se bezpečnosti informačních systémů a počítačové sítě ČÚZK, tj. změny v
přístupu z Internetu nebo z jiných počítačových sítí, změny týkající se přístupu externích
subjektů, změny v připojení systémů sloužících k ověřování a vývoji nebo požadavky na
změny programového vybavení a konfigurace ISKN, které by mohly ohrozit a ovlivnit
bezpečnost, musí být předem schváleny Radou.
16. Rada se zabývá vytvářením základních požadavků na bezpečnost nových informačních
systémů, případně modifikací dosavadních informačních systémů, pokud by mohly
ovlivnit bezpečnost, dále bezpečností jejich ověřování, bezpečností vývoje vlastními
vývojovými pracovníky a tvorbou návrhů návodů pro jednotné hodnocení bezpečnosti.
17. Povinností Rady je minimálně jednou ročně projednat aktuální stav oblasti řízení
kontinuity provozních činností a havarijního plánování v rámci resortu.
Článek 3
Složení Rady
1. Rada se skládá z předsedy, tajemníka a členů jmenovaných místopředsedou Úřadu.
2. Předsedou Rady je ředitel odboru informatiky ČÚZK, tajemníkem je metodik bezpečnosti.
3. Členy Rady jsou dále jeden zástupce odboru kontroly a dohledu, jeden zástupce odboru
řízení územních orgánů, jeden zástupce samostatného oddělení legislativy a jeden
zástupce sekce centrální databáze katastru nemovitostí Úřadu, bezpečnostní ředitel
ČÚZK, auditor bezpečnosti resortu a dále zástupci katastrálních úřadů a Zeměměřického
úřadu, pokud byli za člena Rady jmenováni místopředsedou Úřadu na základě návrhu
ředitele katastrálního úřadu nebo Zeměměřického úřadu. Návrhy na členy Rady
předkládají příslušní ředitelé řediteli odboru informatiky.
4. Za činnost Rady odpovídá předseda Rady místopředsedovi Úřadu.
Článek 4
Orgány Rady
1. Orgány Rady jsou předseda, tajemník a Zasedání Rady.
2. Předseda Rady zejména:
2.1. koordinuje činnost Rady a řídí její zasedání,
2.2. jménem Rady předkládá Úřadu návrhy v oblasti bezpečnosti ISKN, dalších
informačních systémů zeměměřictví a katastru a počítačové sítě ČÚZK,
2.3. zastupuje Radu při jednání mimo Úřad.
3. Tajemník Rady zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a v jeho nepřítomnosti řídí
zasedání Rady. Jedná jménem Rady z pověření jejího předsedy v konkrétní věci.
Zajišťuje organizační a odborné práce spojené s činností Rady.
4. Zasedání Rady rozhoduje o činnosti Rady, kontroluje činnost předsedy a tajemníka
Rady.
5. Členství v Radě je nezastupitelné.

6. Ve výjimečných případech, kdy se člen Rady nemůže ze závažných důvodů zúčastnit
jednání Rady, se může jednání zúčastnit jeho zástupce.
Článek 5
Jednání Rady
Zasedání a jednání Rady se řídí Jednacím řádem Rady, který též upravuje další podrobnosti
o činnosti Rady.
Článek 6
Zabezpečení činnosti Rady
Činnost Rady administrativně a organizačně zabezpečuje odbor informatiky Úřadu.
Článek 7
Náhrady výdajů
1. Náhrady výdajů člena Rady spojené s členstvím v Radě se hradí z prostředků
zaměstnavatele člena.
2. Odměny a náhrady za externí expertní činnost se hradí z prostředků Úřadu.

