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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

 

Vážený pane. 

 

Statutárnímu městu Přerov, tj. povinnému subjektu byla dne 23. 05. 2018 doručena z emailu  

Vaše žádost o poskytnutí informací:  

„Tímto Vás žádám o poskytnutí informací k níže uvedeným otázkám, které se týkají zejména 
vynakládání finančních prostředků na zajištění kybernetické bezpečnosti:  

1. Kolik finančních prostředků (Kč) je vynakládáno na IT zabezpečení a kybernetickou bezpečnost?  

2. Kolik procent z těchto finančních prostředků je vynakládáno pouze ze zákonné povinnosti?  

3. Existují finanční prostředky, které jsou vynakládány dobrovolně, tedy nad rámec zákonných 
povinností, z důvodu lepšího zabezpečení? Jaká je výše těchto nákladů v Kč?  

4. Existují náklady spojené s odstraněním škod po kybernetickém útoku případně při nějaké jiné 
škodné události např. ztráta dat apod.? V případě že ano, jaká byla výše těchto nákladů v Kč?“ 

Ve lhůtě dle § 14, odst. 5, písm. d) zákona Vám, v souladu s §4a, odst. 2, písm. a) zákona, zasíláme 

odpověď, a to na výše uvedenou emailovou adresu 

Ad 1/ Kolik finančních prostředků (Kč) je vynakládáno na IT zabezpečení a kybernetickou bezpečnost?  

Výdaje pouze na zabezpečení IT infrastruktury magistrátu přesně vyčíslit nelze. V rozpočtu odd. 

informačních a komunikačních služeb bezpečnost jako taková samostatnou položku nemá. Bezpečnost 

je řešena systematicky dohromady se správou infrastruktury a provozováním informačních systémů. 

Na IT zabezpečení jsou vynakládány prostředky jak v oblasti „hardware“, například firewall, aktivní 

prvky, tokeny (prostředky vytvářející důvěru), tak i v oblasti „software“, jako je ochrana poštovního 

serveru, antivirové řešení na serverech a stanicích, autentizace uživatelů, certifikáty atd., atd. 

Neodmyslitelnou součástí řešení IT bezpečnosti je rovněž přímá administrace a konfigurace 

infrastruktury a inf. Systémů. Ta je zajišťována pracovníky odd. ICT v rámci jejich pracovní náplně a 

hrazena v rámci personálních nákladů. 



Dále jsou zajišťovány pravidelné aktualizace operačních systémů, upgrade a update agendových 

informačních systémů. Většinově jako součást paušální smlouvy (servisní podpora), nebo součástí 

technické maintenance k produktu (např. roční podpora pro mailserver v sobě zahrnuje jak provoz 

samotný, tak správu, antispam a antivir). 

Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ve znění novely č. 205/2017 Sb.) stanovuje, jakým 

způsobem má být kybernetická bezpečnost zajištěna a určuje způsob reakce na kybernetické hrozby 

nebo řešení nastalého incidentu. Podrobnosti ke způsobu realizace bezpečnostních opatření určuje 

Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, a 

Nařízení vlády č. 315/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení 

prvku kritické infrastruktury. Vzhledem k tomu, že naše informační systémy nespadají do kategorií 

„významných ani kritických IS“, nejsme kybernetickou bezpečnost povinni řešit dle výše uvedeného 

Zákona. Co se týká celkových výdajů na IT, jsou veřejně dostupné formou tzv. „Rozklikávacího“ 

rozpočtu města http://rozpocet.prerov.eu/, kde v menu vlevo v detailu rozkliknete příjmy a výdaje dle 

organizační jednotky. Pod 0350 – Oddělení informačních a komunikačních služeb – Činnost místní 

správy je pak položkové členění. Výdaje spojené se správou informačních systémů a jejich technickou 

podporou včetně zabezpečení jsou účtovány na položku Zpracování dat a služby související s 

informačními a komunikačními technologiemi.  

Ad 2/ Kolik procent z těchto finančních prostředků je vynakládáno pouze ze zákonné povinnosti?  

Nejsme schopni vyčíslit. Co se týká zákonných povinností, vztahuje se na nás mezi jinými: 

- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, Vyhláška č. 528/2006 Sb., 

o informačním systému o ISVS, Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS, 

- Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o 

elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 

vnitřním trhu – eIDAS, 

- Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection 

Regulation), 

Ovšem v žádném takovém nařízení není stanoveno, jakým konkrétním způsobem má být bezpečnost 

IT systémů zajištěna. Výdaje na IT bezpečnost proto není možno přesně rozdělit na zákonné a 

dobrovolné.  

Ad3/ Existují finanční prostředky, které jsou vynakládány dobrovolně, tedy nad rámec zákonných 

povinností, z důvodu lepšího zabezpečení? Jaká je výše těchto nákladů v Kč?  

Viz odpověď na otázku č. 2. Nad rámec konstatuji, že přímo úměrně tomu, jak se informační a 

komunikační technologie vyvíjejí, roste riziko zneužití těchto technologií, jakož i množství a intenzita 

útoků vůči nim. Naší snahou je neustálé postupné zvyšování ochrany informačních systémů a naší sítě 

jako celku.  

Ad 4/ Existují náklady spojené s odstraněním škod po kybernetickém útoku případně při nějaké jiné 

škodné události např. ztráta dat apod.? V případě že ano, jaká byla výše těchto nákladů v Kč?“ 

Vzhledem k tomu, že jsme doposud nečelili útoku, který by způsobil konkrétní škody, takové náklady 

neevidujeme. Pokud by někdy došlo vlivem kyberútoku hypoteticky např. ke ztrátě dat, tak vzhledem 

k tomu, že data „produkujeme“ v rámci výkonu jednotlivých agend, pravděpodobně bychom jejich 

hodnotu ani nebyli schopni vyčíslit. Vyčíslit by se dala například časová náročnost jejich obnovy a tu 

bychom byli schopni vyčíslit až ex post, tedy po případném útoku a obnovení předchozího stavu. 

Všechna podstatná data samozřejmě zálohujeme. 

Poučení: proti postupu povinného subjektu můžete uplatnit stížnost podle §16a zákona. 

                                                                         

 S pozdravem                                                                          

 vedoucí Odboru vnitřní správy  

 

http://rozpocet.prerov.eu/



