OPTIMALIZACE SYSTÉMU OCHRANY INFORMACÍ V PODMÍNKÁCH VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00022
Částka: 21 066 800,00 Kč
Doba realizace projektu: 01.06.2011 až 31.5.2014
Popis projektu
Posláním Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a bezpečnost,
pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále
střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby. K dalším úkolům patří výzkum v oboru penologie, jehož
výsledky aplikuje v praxi. Důležitou součástí činnosti je rovněž vytváření podmínek pro zaměstnávání,
vzdělávání a rekvalifikaci vězňů. Jednotlivé věznice jsou organizačními jednotkami, mají své ředitele,
centrálně správu zajišťuje generální ředitelství, které spadá pod ministerstvo spravedlnosti.
Vězeňská služba zpracovává, ukládá, využívá i poskytuje informace, které je možné charakterizovat
jako osobní, citlivé a případně utajované. Je povinna zajistit bezpečnost těchto informací po celou
dobu jejich životního cyklu.
Projekt je zaměřen na zmapování a analýzu stávajícího systému bezpečnostních procesů v
podmínkách Vězeňské služby ČR - Generálního ředitelství, vazebních věznic, věznic a institutu
vzdělávání (dále také VS ČR), jeho optimalizaci a implementaci navrženého řešení vedoucího ke
zkvalitnění bezpečnostních procesů a zvýšení bezpečnosti informací a komunikace.
Náplní projektu je tedy nastavení optimální funkčnosti procesů v návaznosti na zvýšení jejich
bezpečnosti, což je jedním z klíčových požadavků stávajícího systému toku informací a dat v
podmínkách VS ČR. Projekt se zabývá optimalizací systému ochrany informací v datové i klasické
(listinné) podobě.
Cíle projektu
Cílem projektu je zajištění bezpečnosti toku dat a informací v podmínkách VS ČR, včetně zajištění
optimálního systému vzdělávání a školení zaměstnanců VS ČR, respektive příslušníků vězeňské služby
a správní služby (dále jen příslušníci), což souvisí s celkovou procesní optimalizací VS ČR a provedení
takových opatření, která zajistí bezpečné toky informací.
Cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou všichni zaměstnanci a příslušníci žadatele, kteří budou profitovat z projektu.
Nastavení projektového a procesního řízení bude mít dopad na všechny zaměstnance VS ČR.
Mezi cílové skupiny s dopadem patří všichni zaměstnanci a příslušníci VS ČR:
-

zaměstnanci oddělení a odboru správního,
zdravotní pracovníci,
ekonomové,
personalisté,
vychovatelé,
psychologové,
příslušníci justiční stráže, ochrana soudních budov, SZ a MSp ČR,

-

příslušníci odboru kontroly, oddělení prevence a stížností ,
příslušníci, dozorci,
příslušníci eskortních skupin vězeňské stráže,
vedení věznic (ředitelé, služební zástupce, vedoucí oddělení VV a výkonu trestu a vedoucí
správního,
informatici a zabezpečovací a komunikační technika,
zabezpečovací a komunikační technika,
osoby s přístupem k utajovaným informacím,
ekonomové zaměstnávání vězňů.

Průběh
Aktivita č. 1 - Analýza bezpečnostních rizik ochrany informací v podmínkách VS ČR
Tato aktivita bude zaměřena na provedení specifikace aktiv VS ČR (typy/druhy chráněných informací
např. osobní údaje, utajované informace apod.), analýzu procesů a vytipování procesů s
bezpečnostními riziky a identifikaci procesů v oblasti zajištění bezpečnosti dat, informací a procesů
obecně.
Výstupem z aktivity bude posouzení systému řízení bezpečnosti informací ve formě analýzy stávající
situace v oblasti bezpečnosti procesů VS ČR, včetně analýzy systému vzdělávání a školení
zaměstnanců, respektive příslušníků.
Aktivita č. 2 – Návrh optimalizace činností v oblasti ochrany informací
Na základě výstupů KA 01 bude v rámci této aktivity provedena identifikace opatření zaměřených na
následné narovnání nedostatků pro potřeby realizace efektivního zajištění funkčnosti všech
bezpečnostních procesů. Výstupy této aktivity budou podkladem pro realizaci KA 03, která bude
cílena na samotnou implementaci opatření. Součástí aktivity bude i návrh optimalizace technického
zabezpečení systému ochrany informací.
Výstupem z realizace této aktivity bude implementační manuál s cílem popsat všechna doporučení a
kroky k provedení nápravných opatření se zaměřením na zajištění optimálního nastavení systému,
přizpůsobení systému, tzn. implementace doporučení, která vzejdou z
posouzení stavu
administrativní bezpečnosti a analýzy ICT infrastruktury a penetračních testů.
Aktivita č. 3 – Implementace opatření zaměřených na optimalizaci bezpečnosti informací
Tato aktivita je implementační fází projektu, která bude především v režii dodavatele ve spolupráci se
zaměstnanci a příslušníky VS ČR odpovědnými za ochranu informací. Cílem aktivity je implementace
opatření zaměřených na optimalizaci bezpečnostních procesů a vhodné nastavení řízení
bezpečnostních procesů.
Výstupem této aktivity bude implementovaný a funkčně ověřený pokročilý systém pro monitorování
síťového provozu a řešení umožňující úplný pohled na provoz v síti, které bude poskytovat detailní
informace o všech komunikacích, které se v síti odehrály. Řešení bude dokonale škálovatelné a
nabídne flexibilní architektu. Výstupem bude řešení pro sledování aktivit serverové a síťové
infrastruktury VS ČR. Implementovaný systém ochrany informací bude zajišťovat požadovanou
úroveň ochrany informací v podmínkách VS ČR.

Dalším výstupem této aktivity bude zavedení kontrolních mechanismů administrativní bezpečnosti.
Dále rovněž dojde k implementaci optimálního systému vzdělávání.

Aktivita č. 4 – Proškolení zaměstnanců a příslušníků v oblasti implementace bezpečnostních opatření
Cílem této aktivity je proškolení zaměstnanců a příslušníků v oblasti implementace změn procesů.
Aktivita č. 5 – Řízení projektu a jeho propagace
Cílem této aktivity je zajištění bezproblémového chodu celého projektu a zajištění publicity projektu.
Výstupem aktivity bude odborně a administrativně správně zajištěná realizace projektu.
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