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• NIS 2
• Směrnice EU – rozšíření regulace informační bezpečnosti pro soukromou i veřejnou správu
• Zdravotnictví -> Musí splňovat
• Risk management – Analýza rizik jako nutný podklad pro investice od informační bezpečnosti

• ISMS
• Systém řízení bezpečností informací
• Zajištění systémového přístupu v oblasti bezpečnosti IT
• Analýza rizik

• Prohlášení o Aplikovatelnosti
• Základní dokument pro ISMS dle ISO 27001
• Na základě analýzy rizik a pro její evidenci

Bezpečnost informací
Administrativní řízení bezpečnosti informací

2



ISMS – Information Security Management System
Systém řízení bezpečnosti informací pro zdravotnická zařízení

Legislativa

Bezpečnostní politika
ISMS

Prováděcí předpisy

IT systémy – provozní, zdravotnické, 
atp.

Záznamy o provozu

Legislativní řád ČR, kterým se organizace 
musí řídit

Interní politika, kterou organizace plní 
bezpečnost informací v rámci legislativy

Předpisy, kterými se řeší naplnění bezpečnosti 
informací na daném místě

Systémy, na kterých probíhá vytváření a 
zpracovávání informací

Záznamy, kterými se dokládá způsob 
fungování organizační bezpečnosti

Právní řád ČR
Legislativa EU

Základní vzory dokumentů od 
NCEZ

Základní vzory dokumentů od 
NCEZ

Dokumentace od výrobce

SIEM/XDR/EDR/externí SOC

Vrstva: Co obsahuje? Čím plnit?



Medical Internet of Things

In the past, much power and responsibility for life 
and death were concentrated in the hands of 

doctors. Now, this ethical burden is increasingly 
shared by the builders of AI software.

— Oren Etzioni, CEO of the Allen Institute for 
Artificial Intelligence

Nekonečné množství hrozeb
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• Provést analýzu rizik na zmapovaná aktiva
• Hrozba x Zranitelnost = Inherentní Riziko 
• Inherentní riziko – Opatření = Reziduální riziko

Základní Nastavení ISMS
Zmapovat aktiva!



• Primární aktiva definována na základě Vyhlášky č.82/2018 § 2 g)
• „ primárním aktivem informace nebo služba, kterou zpracovává nebo poskytuje informační a komunikační systém“

• Podpůrná aktiva definována na základě Vyhlášky č.82/2018 § 2 f)
• „podpůrným aktivem technické aktivum, zaměstnanci a dodavatelé podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo 

bezpečnosti informačního a komunikačního systému“
• Základní skupiny aktiv v nemocnicích

• Ambulance
• Klinická oddělení
• Ekonomický provoz nemocnice

• Zdravotní pojišťovny
• Lidské zdroje

• Osobní údaje pacientů
• Osobní údaje zaměstnanců

• Technika a provoz

Zmapovat aktiva
Co je základem pro provoz nemocnic
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Prohlášení o aplikovatelnosti – ISO/IEC 27001 Příloha A
Evidence zavedených opatření



PoA in GRC



• Dosažení integrovaná správy systému (cloud/on premise/vendor)
• Governance & Policy Management
• Audit & Compliance Management
• IT Risk & Security Assurance

• Security Certification Compliance
• IT & Security Risk Management
• Security Incident Management

• Third Party Risk
• Pro kontinuální audit a pomocí něj optimalizaci systému
• Pro kontinuální vyhodnocování rizik a přesné nastavování bezpečnostních opatření
• Kontinuální dohled nad dodavateli  

GRC – Governance, Risk, Compliance
Správa komplexu předpisů, bezpečnostních rámců a compliance na jednotné platformě pro 
stanovení priorit a řízení rizik.



Audit in GRC
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Dodavatelé i GRC
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• Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on measures for a 
high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148
• V platnosti od 2023

• Nutnost přijmout technická a organizační opatření k řízení rizik ohrožujících bezpečnost sítí a 
informačních systémů organizace
• Analýza rizik musí předcházet změně ve společnosti
• Zvládání incidentů
• Business continuity
• Zajištění dodavatelského řetězce

NIS 2
The EU´s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade
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Vaše dotazy?
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Děkuji za pozornost
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