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Jak projekt vznikl, aneb potřeba versus 

možnosti 
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Dlouhodobé aktivity v oblasti řízení 
příspěvkových organizací 

Kraj Vysočina patří dlouhodobě k 
velmi úspěšným subjektům při 

čerpání finančních prostředků z EU 

Potřeba prohlubovat kompetence 
zaměstnanců na zřizovatelských 

odborech (finanční řízení, 
účetnictví, veřejné zakázky) 

Nové (nejen) legislativní požadavky 
(zejména Zákon o kybernetické 

bezpečnosti)  

PROJEKT 

 „PROFESIONÁLNÍ  

A  

BEZPEČNÝ ÚŘAD“ 

„Máme na to správné lidi “ 

Návaznost na strategie – Strategie 
ICT, Strategie řízení lidských 

zdrojů, Výstupy z CAFu 
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Cíle projektu 

• Optimalizace interních postupů a procesů Kraje 

Vysočina za účelem implementace procesního rámce 

pro řízení informační bezpečnosti v organizaci dle 

mezinárodní normy ISO/IEC 27001:2013, získání 

certifikátu dle této normy a následné uplatnění 

požadavků dle této normy.  

 

• Zajištění vysokého stupně profesionality a specializace 

zaměstnanců, zefektivnění vzdělávání, odborné 

přípravy a rozvoje zaměstnanců Kraje Vysočina 

realizací specializovaného vzdělávání 

3 14.6.2017 



Eva Janoušková, Dana Buřičová 

V ČEM a PROČ jsme chtěli vzdělávat? 

• Finanční a ekonomická analýza 

• Finanční plánování, finanční řízení a kontrola 

• Veřejné zakázky 

• Kybernetická bezpečnost 

•  Implementace požadavků dle normy ČSN ISO/IEC 

• Vzdělávání  

• Základní vzdělávání související se zavedením 

systému ISO/IEC 27001:2013 – Kybernetická 

bezpečnost  

• Udržení kontinuity organizace  

• Procesní řízení informační bezpečnosti  

• Řízení rizik informační bezpečnosti  

• Interní audit informační bezpečnosti 

• Výcvikové prostředí  
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JAK jsme chtěli vzdělávat? 

• Efektivně (aneb nejlepší teorie je dobrá praxe) 

• Learning by doing = prakticky (případové studie, příklady) 

• S výstupy 

• S udržitelností (e-learning) 

• Užitečně 

 

• Specializovaně 

• Od obecného ke speciálnímu 

• Od běžných účastníků k interním lektorům 

• S profesionálními a zkušenými lektory 
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A tak vznikl projekt… 
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Operační program Zaměstnanost 

03.4 Efektivní veřejná správa 

Č. výzvy: 03_15_033 

 

„Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina“ 
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0./0.0/16_033/0002813 

 

Celkové způsobilé výdaje:4 406 500 Kč 

      z toho příspěvek Unie: 3 745 525 Kč 

      z toho národní zdroje:    440 650 Kč 

      z toho vlastní zdroje:   220 325 Kč 
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Klíčové aktivity projektu 

1. Implementace požadavků dle normy ČSN ISO/IEC 

27001:2014 

• zabezpečení informací, zamezení jejich zneužití a ztráty – 

systém ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací v 

IS, 

• zefektivnění informačních toků v prostředí kraje a jeho orgánů,  

• ochrana osobních údajů a zamezení neoprávněného nakládání 

s nimi,  

• celkové zlepšení dostupnosti informačních systémů Kraje 

Vysočina  

• získání certifikátu dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 na celý 

úřad 
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Klíčové aktivity projektu 

2. Specializované vzdělávání - Finanční a ekonomická 

analýza  

• počet proškolených min 25 včetně 5 interních lektorů, 

• 12 seminářů, ukončení e-learningovým testem 

• intenzivní kurzu rozdělený na teoretickou a praktickou část 

• teorie je uplatňovaná na příkladech, pro příklady jsou 

využívána reálná data datového skladu Kraje Vysočina 

• učební texty – elektronická skripta. 

Hlavním cílem je seznámit účastníky s podstatou různých metod 

finanční a ekonomické analýzy, možnostmi jejich uplatnění a 

způsoby jejich použití. Dílčím cílem je pak praktické použití 

uvedených metod nad daty z datového skladu Kraje Vysočina. 
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Klíčové aktivity projektu 

3. Specializované vzdělávání - Finanční plánování, řízení 

a finanční kontrola  

• počet proškolených min 15 včetně 5 interních lektorů, 

• 6 seminářů, ukončení e-learningovým testem 

• intenzivní kurzu rozdělený na teoretickou a praktickou část 

• teorie je uplatňovaná na příkladech, pro příklady jsou 

využívána reálná data datového skladu Kraje Vysočina 

• učební texty – elektronická skripta 

Cílem je naučit účastníky vytvářet podmínky pro hospodárný, efektivní a 

účelný výkon veřejné správy v organizaci, aby byli schopni včas zjišťovat, 

vyhodnocovat provozní, právní a jiná rizika a podávat včasné informace o 

výskytu závažných nedostatků a opatřeních přijímaných k jejich nápravě. 
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Klíčové aktivity projektu 

4. Specializované vzdělávání - Veřejné zakázky  

• počet proškolených min 15 včetně 3 interních lektorů, 

• 5 seminářů, ukončení e-learningovým testem 

• intenzivní kurzu rozdělený na teoretickou a praktickou část 

• teorie je uplatňovaná na příkladech, pro příklady jsou 

využívána reálná data datového skladu Kraje Vysočina 

• učební texty – elektronická skripta 

Cílem je zkvalitnění a zefektivnění procesu zadávání veřejných zakázek 

Kraje Vysočina, zvýšení transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky 

kraje, řešení problematiky nákupu v režimu zakázek malého rozsahu. Cílem 

je podrobné zvládnutí zákonných postupů a procesů veřejných zakázek a 

jejich realizace v praxi. 
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Klíčové aktivity projektu 

5. Specializované vzdělávání - Kybernetická bezpečnost – 5 kurzů:  
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Název kurzu Kybernetická bezpečnost  

Časová dotace školení 5 cyklů školení 1 x 8 hodin (každý účastník se zúčastní 

pouze jednoho dne, bude probíhat 5 stejných školení, aby se 

proškolil uvedený počet lidí) 

Počet účastníků 400 

Klíčové kompetence, cíle  - co je kybernetická bezpečnost 

 - zákon o kybernetické bezpečnosti 

 - Známé hrozby a možná ochrana 

 - ochrana dat před kybernetickými útoky 

 - co je ISMS 

 - pravidla v oblasti informační bezpečnosti na KrÚ 

Test ANO 

Výstup Certifikát 

Školící materiál elektronická skripta 
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Klíčové aktivity projektu 
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Název kurzu Udržení kontinuity organizace 

Časová dotace školení 1 x 8 hodin 

Počet účastníků 20 

Klíčové kompetence, cíle  - co je udržení kontinuity činnosti kraje 

 - definice klíčových procesů kontinuity činnosti 

 - návrh řešení procesů kontinuity činnosti 

 - návrh plánů kontinuity činnosti 

 - praktický nácvik plánů kontinuity činnosti 

Test ANO 

Výstup Certifikát 

Školící materiál elektronická skripta 
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Klíčové aktivity projektu 
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Název kurzu Procesní řízení informační bezpečnosti 

Časová dotace školení 1 x 8 hodin 

Počet účastníků 20 

Klíčové kompetence 

 - PDCA model 

 - Plánování informační bezpečnosti 

 - tvorba informační bezpečnosti 

 - kontrola informační bezpečnosti 

 - nápravná opatření 

 - Analýza rizik informačních aktiv 

Test ANO 

Výstup Certifikát 

Školící materiál elektronická skripta 
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Klíčové aktivity projektu 
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Název kurzu Řízení rizik informační bezpečnosti  

Časová dotace školení 1 x 8 hodin 

Počet účastníků 20 

Klíčové kompetence, cíle  - klasifikace aktiv, řízení aktiv, ochrana aktiv 

 - Business Impact Analysis 

 - klasifikace dokumentů 

 - zralostní model informační bezpečnosti 

Test ANO 

Výstup Certifikát 

Školící materiál elektronická skripta 
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Klíčové aktivity projektu 
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Název kurzu Interní audit informační bezpečnosti  

Časová dotace školení 1 cyklus školení 5 x 8 hodin 

Počet účastníků 10 

Klíčové kompetence, cíle  - základy auditingu informační bezpečnosti 

 - auditní model dle ISMS 

 - auditní model dle Zákona o Kybernetické bezpečnosti 

 - tvorba struktury a závěrečné zprávy 

 - stanovení nápravných opatření 

Test ANO 

Výstup Certifikát 

Školící materiál elektronická skripta 
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JAK jsme chtěli vzdělávat? 

 

Interní lektoři 

• absolvují kurzy podle rozpisu v rozsahu uvedeném 

v tabulkách,  

• mají vymezené osobní konzultace s lektory  

• jejich výuka je intenzivnější.  

• po ukončení realizace projektu budou vzdělávat 

v následných seminářích zaměstnance kraje a 

zaměstnance příspěvkových organizací  
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Závěr 

 Kraj Vysočina 13. 1. 2017 obdržel certifikát v 

oboru činnost veřejné správy. 

 Následně obdržel Zprávu o výsledku auditu se 

seznamem doporučení, které je povinen 

zrealizovat.  

 Opatření musí kraj nastavit tak, aby dohledový 

audit (do 1 roka) prokázal, zda nastavený 

proces funguje, zda se postupuje v duchu 

PDCA a v souladu s povinnostmi uvedenými v 

normě ISO 2700x.  

 Tedy obdržením certifikátu pro Kraj 

Vysočina nic nekončí, ale naopak začíná. 

 

 Ukončení realizace vzdělávacích aktivit  je  

31. 12. 2017 
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Děkujeme za pozornost 

 

 

 

Ing. Eva Janoušková, janouskova.e@kr-vysocina.cz 

Ing. Dana Buřičová, buricova.d@kr-vysocina.cz 
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