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organizačních opatření
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Ing. Jakub Hlavica, MBA – finanční ředitel
Působí na pozici CFO v Pražské teplárenské a.s. a kromě
financí, controllingu a účetnictví je odpovědný za oblast
nákupu, IT a v neposlední řadě za řízení rizik
a kybernetické bezpečnosti.
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V České republice
byl přijat Zákon
o kybernetické
bezpečnosti
(dále jen ZoKB).
Společnost Pražská
teplárenská,
přestože dosud
nebyla určena
povinnou osobou
dle ZoKB, se již
na možné určení
dlouhodobě
připravuje
a postupně
implementuje
jednotlivé
požadavky ZokB
a jeho prováděcích
vyhlášek.

teplárenských společností v České republice. Aktivity
společnosti jsou soustředěny na oblast hlavního města
Prahy a přilehlých oblastí. V Praze pokrývá téměř 25 %
trhu s tepelnou energií a dodává teplo pro více než 220 000
domácností, řadu administrativních budov, průmyslových
podniků, stovky školských a zdravotnických zařízení
a dalších subjektů.

Zákazník
Pražská teplárenská a.s.
byla založena v roce
1992 a svými aktivitami
navazuje na tradici
Elektrických podniků
královského hlavního
města Prahy, které
byly založeny dne
1. září 1897.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba
a rozvod tepelné energie.
Důležitým krokem pro podporu ekologického řízení
společnosti bylo získání mezinárodního certifikátu pro
systém ekologického řízení společnosti dle ČSN ISO 14001
společně se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci dle ČSN OHSAS 18001, které Pražská teplárenská
nadále udržuje a rozvíjí.

Pražská teplárenská
je z hlediska počtu
provozovaných zařízení
jednou z největších

Název společnosti:

Pražská teplárenská a.s.

Sídlo:

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

Právní forma:

akciová společnost založená na dobu neurčitou

Identifikační číslo:

452 73 600

Společnost je zapsána:

Městský soud v Praze, spisová značka B 1509

Základní kapitál:

4 139 958 000 Kč

Datum vzniku:

1. května 1992

Zadání projektu
Postupná implementace požadavků ZoKB v prostředí
společnosti Pražská teplárenská a.s.
V tomto článku se budeme věnovat implementaci v oblasti
administrativně organizačních opatření – řízení aktiv
a řízení rizik, včetně obsazení zákonem definovaných rolí.

Ing. Josef Mynář
Působí na pozici Business Development Manager
v konzultační firmě NETIA® s.r.o., je dodavatelem SW
a služeb s orientací na projektové řízení, řízení rizik,
interních auditů, implementaci požadavků kybernetické
bezpečnosti a řešení GDPR / Data Protection Officer.

V rámci implementace řízení rizik dle ZoKB se řešení
rozšířilo i o řízení strategických rizik, které zpracovává
a reportuje management pro představenstvo společnosti.
V oblasti řízení rizik se využívalo zpracování formou
rozsáhlých excelových tabulek, které bylo náročné
na koordinaci, bylo třeba velkého počtu schůzek pro
zpracování a finalizaci rizik, a to jak rizik strategických, tak
i kybernetických.
Komplikovaná pak byla zejména dokumentace nápravných
opatření vyplývajících ze zpracovaných analýz rizik.
Společnost se rozhodla najít odpovídající SW nástroj, který
by tyto oblasti podpořil a zajistil potřebnou SW podporu.
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Jak implementovat požadavky zákona a vyhlášky
o kybernetické bezpečnosti v utilitní společnosti?
Pokud tedy společnost patří pod ZoKB, má dobu
jednoho roku na implementaci požadavků zákona.
Z našich zkušeností je tato doba poměrně krátká pro
splnění většiny podmínek ZoKB. Doporučujeme proto
k implementaci použít projektový přístup a zákonem
dotčené oblasti jako např. fyzická bezpečnost, IT
bezpečnost atd. řešit jako několik paralelně běžících
projektů.
Pro náš projekt se nám osvědčil následující postup:

■D
 efinovat personální obsazení rolí ZoKB – manažer
kybernetické bezpečnosti, správce aktiv, architekt
kybernetické bezpečnosti, auditor kybernetické
bezpečnosti, a to včetně přípravy interních směrnic
a předpisů.

■ P rovést audit organizace dle ZoKB – provedení

auditu, ze kterého vyjde, jaké administrativně
organizační a technická opatření je nutné
implementovat. Na základě auditu je možné stanovit
personální a finanční požadavky na pokrytí ZoKB.

■ P rojekt – Administrativně organizační opatření,

který zahrnuje přípravu a zpracování bezpečnostních
politik dle ZoKB.

„Společnost se rozhodla najít
odpovídající SW nástroj, který by tyto
oblasti podpořil a zajistil potřebnou
SW podporu.“
Projekt administrativně organizační opatření zahrnuje:
řízení aktiv (provedení inventury aktiv a zpracování
seznamu aktiv); řízení rizik (provedení analýzy rizik
a nastavení systému řízení rizik); školení uživatelů
(v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí
zajistí poučení uživatelů, administrátorů, osob
zastávajících bezpečnostní role a dodavatelů o jejich
povinnostech a o bezpečnostní politice formou
vstupních a pravidelných školení).
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Jednotlivé kroky
implementace v Pražské
teplárenské a.s.
1. krok – Obsazení rolí
„V rámci společnosti jsme
se rozhodli nejdříve obsadit
roli Manažera kybernetické
bezpečnosti, a to výběrem
vhodného kandidáta,“ říká
p. J. Hlavica CFO PTAS. Tato
role je pro úspěch celého
projektu klíčová.
Ostatní role dle ZoKB (garanti
aktiv, architekt kybernetické
bezpečnosti) byly obsazeny
z interních zdrojů. Samozřejmě
po získání potřebných
znalostí v oblasti kybernetické
bezpečnosti, zejména se jednalo
o proškolení v oblasti ZoKB,
ISO 27000 a dalších odborných
oblastech.
V případě auditora kybernetické
bezpečnosti se také využilo
interních možností a role se
obsadila v podobě kolegyně
z interního auditu. Díky
tomu je zajištěná potřebná
nezávislost ve vazbě na vlastní
IT odbor a další odborné útvary
společnosti.

budoucí náklady jsme pak mohli
časově rozvrhnout do několika
dílčích investic.
3. krok – Projekt –
Administrativně organizační
opatření
Společnost Pražská teplárenská
a.s. se pokusila najít na trhu SW
řešení, které by pokrývalo námi
zadané požadavky a procesy.
Požadavky na SW řešení byly:

■ Jednoduchost.
■G
 arance správného postupu.
■H
 lídání termínů.
■ A utomatická auditní stopa.
■D
 ostupnost v podobě
vzdáleného přístupu.

Požadavky funkčnosti
na SW byly:

■ P opis a vizualizace procesů.
■ A utomatizace procesů.
■ S práva dokumentace katalogu
rizik.

■U
 živatelské přehledy.
■ E -mailové notifikace.
■ S práva uživatelů, rolí

a organizační struktury.

2. krok – Audit organizace
Provedení úvodního
auditu, jehož předmětem je
zjištění shody s požadavky
ZoKB, představuje první
logický krok pro následnou
implementaci jednotlivých
technickoorganizačních
opatření. V případě naší
společnosti jsme prvotní
audit realizovali ve spolupráci
se společností Axenta. Díky
výsledkům z auditu jsme kromě
zjištění stávajících nedostatků
získali i přehled o možném
finančním dopadu a jednotlivé
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Podařilo se nám najít řešení
od společnosti NETIA®, která
měla takový produkt vytvořen
na platformě TAS (výrobce
Neit consulting) – TAS –
KYBEZ. Po prezentacích se
společnost rozhodla toto řešení
implementovat.
Projet byl zahájen 1. října 2018
a celá implementace se
uskutečnila do 3 měsíců.
V rámci projektu byl kladen
velký důraz z vedení společnosti
na zdárný průběh projektu –
byly vyčleněny požadované

kapacity pro implementaci
a celý projekt měl jednoznačnou
podporu managementu
společnosti.
Implementace SW řešení
neprobíhala na zelené louce –
společnost měla velmi dobře
zpracovány interní metodiky
a směrnice. Podle metodik
došlo k parametrizaci
a nastavení SW řešení. Je
nutné říci, že neprobíhal žádný
SW vývoj, protože platforma
Team assistant – TAS je
velmi univerzální a všechny
požadavky se realizovaly pouze
donastavením nad standardním
produktem TAS – KYBEZ, pro
specifika Pražské teplárenské.
Proces řízení strategických rizik
se nastavoval celý.
Řešení pro řízení rizik (dále
jen RMT) je postaveno
na platformě Team assistant.
Z technického hlediska se jedná
o moderní třívrstvou aplikaci

s daty uloženými v relační
databázi, aplikační serverovou
vrstvou s moderní objektovou
architekturou SOA s úplným
přístupem prostřednictvím
rozhraní webových služeb
a klientskou přístupovou
vrstvou ve formě webového
prohlížeče. Samozřejmostí je
autentifikace pomocí LDAP
serverů (podpora i pro MS
Active Directory).

bez nutnosti programování
a vlastní prostředí pro běh
a správu jednotlivých úkolů
konkrétních instancí procesů.
Napojení na jiné aplikace
je možné prostřednictvím
datové integrace (přímo
jsou podporovány DB linky
do obvyklých relačních
databází a CSV souborové
rozhraní) a prostřednictvím
aplikační integrace (přímo je

„Pokud tedy společnost patří pod ZoKB,
má dobu jednoho roku na implementaci
požadavků zákona.“

Součástí aplikace Team
assistant je nástroj na vlastní
modelování procesů, tvorbu
tzv. šablon procesů, aplikačních
formulářů, tabulkových
reportů a tiskových sestav
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podporována integrace pomocí
webových služeb).
Pro grafický záznam workflow
procesu je k dispozici
modelovací nástroj s podporou
BPMN 2.0. †

Společnost NETIA® se zaměřuje především
na tyto oblasti:
Projektové řízení – SW Oracle – Primavera –
dodávka licencí, školení a implementace,
podpora BIM;
Řešení pokrytí Zákona o kybernetické
bezpečnosti;
Řízení rizik a interních auditů – SW Risk
manager tool – dodávky licencí, školení,
implementace – cloudové řešení;
GDPR / Data Protection Officer – konzultace
a zastupování firem a úřadů;
Oborová řešení pro řízení rizik –
zdravotnictví, strojírenství, veřejná správa;
Řízení rizik – tvorba metodik a směrnic.
Pracovníci společnosti NETIA® s.r.o. mají
rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení
v IT a realizace projektů v České a Slovenské
republice.
www.netia.cz

Na konci implementace
tedy byly v SW řešení
pokryty tyto procesy:

■ Ř ízení strategických rizik.
■ P ráce s incidenty (řízení
a evidence incidentů).

■ Ř ízení aktiv, práce

s aktivy – primární,
podpůrná.

■ Ř ízení kybernetických
rizik.

■ P ráce s hrozbami

a protiopatřeními.

■ P lány zvládání rizik.
Problematické oblasti:
Implementace požadavků
ZoKB klade na každou
společnost řadu požadavků,
které společnost musí
k naplnění zákona zajistit.
Tyto požadavky mají dopad
do procesů společnosti,
ale nesmí mít dopad
do hlavních činností
společnosti.

Jedná se zejména:

realistické analýzy rizik, která je základním vodítkem pro
další kroky. Po rozhodnutí NUKIBu o tom, že společnost
patří pod ZoKB, je čas na implementaci opatření pouze
jeden rok a s ohledem na limitující parametry v podobě
lidských zdrojů, finančních prostředků a v neposlední řadě
i kapacitních možností dodavatelských firem se nemusí vše
zvládnout v potřebném časovém horizontu.

■ P ersonální obsazení –

umístění do organizační
struktury, odpovědnosti
a kompetence.

■N
 ové interní

dokumenty, směrnice,
bezpečnostní politiky –
jejich implementace
do prostředí společnosti.

Současný stav:
Implementace požadavků ZoKB je proces, který
zasáhne celou společnost, a to nejenom delším
heslem pro přihlášení k PC, ale celkovou změnou
přístupu společnosti k oblasti kybernetických rizik.
Vyhodnocování bezpečnostních událostí na každodenní
bázi pak vede celou společnost k uvědomení o tom, že
se za bezpečnostním perimetrem skutečně něco děje
a že správná implementace požadavků ZoKB pomůže
organizaci ochránit před případnými hrozbami, a to
ve všech procesech organizace. Aby se celý proces
implementace požadavků ZoKB zpřehlednil, je vhodné jej
podpořit SW nástrojem, pro administrativně organizační
opatření, např. http://www.netia-it.cz/?q=cs/nase-reseni.

■D
 oplnění zavedeného

způsobu řízení o řízení
pomocí analýzy a řízení
rizik, eliminace rizik –
jedná se zcela nový
přístup v rámci řízení
společnosti.

■ P roškolení zaměstnanců
na požadavky ZoKB –
jedná se o velký počet
zaměstnanců.

Doporučení:

Další možnosti rozvoje:

Po našich zkušenostech
s implementací ZoKB je
potřeba s přípravou začít
co nejdříve, a to v podobě

Vzhledem k tomu, že si společnost zvolila univerzální
platformu TAS, tak implementací požadavků ZoKB celý
proces nekončí a je dále možné platformu TAS rozvíjet.
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