eGovernment
Cloud

V rámci příprav projektu eGovernment
Cloudu Vláda ČR schválila usnesení,
které ukládá ústředním orgánům
státní správy spravujícím systémy
KII a VIS zpracovat nejpozději do 31.
3. 2019 hodnocení bezpečnostních
dopadů a kalkulaci TCO pro jejich
ISVS podle metodik uvedených ve
Zprávě. Další orgány veřejné moci
budou muset vypracovat hodnocení
a kalkulaci později.

U jak důvěryhodného
poskytovatele máte svá data vy?
Průzkum stavu datových center státních institucí ukázal, že žádné z hodnocených center
nesplňuje všechny požadované parametry
a pouhých 15% splňuje parametry dostatečně.
Projekt eGovernment Cloud (eGC) zahrnuje
využívání sdílených ICT služeb na úrovni
infrastruktury, výpočetních platforem a standardizovaných aplikací.

Cílem je:
zvýšení

efektivity, rozsahu poskytovaných
služeb, kvality a bezpečnosti,
snížení nákladů na provoz IS.
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Na koho se eGC vztahuje?
Jste správcem IS OVM,
OSS, orgánu územní
samosprávy nebo
podniku, ve kterém má
stát alespoň 50 %?

ne

Projekt eGC
se daného IS netýká

Umístění IS do eGC se týká všech orgánů veřejné moci, tj.
organizačních složek státu,
orgánů územních samospráv,
dále také právnických osob, v nichž má stát
podíl alespoň 50%.

ano

Co mají dělat správci IS?
Zpracovává IS
utajované informace
dle 412/2005 Sb.?

Hodnocení úrovně bezpečnostních dopadů.
Kalkulace TCO.

ano

Výběr a nákup služeb eGC.

V čem Vám AEC pomůže?

ne

Kompletní hodnocení úrovně bezpečnostních dopadů:

Patří IS do seznamu
výjimek uvedeném
v Souhrnné analytické
zprávě?

ne

ano

Vypracování hodnocení
úrovně bezpečnostních
dopadů

Vypracování hodnocení
úrovně dopadů,
kalkulace TCO

– interview se správcem IS (90-120 minut na 1 IS)
	– určení úrovně bezpečnostních dopadů IS podle zadané
metodiky
	– určení požadované bezpečnostní úrovně služeb eGC
	– doporučení na základě expertních znalostí našich
konzultantů.
Pomoc s výpočtem TCO.
Pomoc s výběrem a nákupem služeb eGC.

Klíčové výhody spolupráce s AEC
Více než 27 let zkušeností s informační bezpečností,
jeden z největších týmů odborníků specializovaných na

informační bezpečnosti v České a Slovenské republice,
držitel certifikátu ISO 9001:2008, implementováno ISMS

Vyplatí se podle TCO
využít eGC?

Chce správce IS v eGC?

ano
ne

ne

Výběr a nákup služeb
eGC

dle ISO/IEC 27001, prověření NBÚ pro práci s utajovanými
skutečnostmi do stupně utajení „Důvěrné“,
řada realizovaných projektů pro klienty
z veřejného sektoru,
naši konzultanti mohou v rámci AEC spolupracovat
s ostatními specialisty na technologickou bezpečnost,
naše expertní zdroje na informační bezpečnost Vám
pomohou uspořit interní kapacity.

Jak vypadá průběh projektu?
Úvodní seznamovací fáze s prostředím, určení počtu IS.
Interview se správci IS.

Upravení současného
IS tak, aby splňoval
požadavky úrovně
bezpečnostních dopadů

Vyhodnocení úrovně bezpečnostních dopadů.
Dodávka závěrečné zprávy s hodnocením dopadů

a manažerským shrnutím s identifikovanými nedostatky.
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