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VEŘEJNÁ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA 

CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Prohlášení managementu:  

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená 
zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj. Hlavní 
činností Centra je administrace a kontrola projektů financovaných z evropských fondů. S ohledem na 
požadavek na efektivní, bezpečnou a transparentní administraci programů vyhlašuje vrcholové vedení 
Centra tuto bezpečnostní politiku jako rámec pro celkové směřování organizace a stanovení cílů v oblasti 
bezpečnosti informací. 
 
 
Cíle bezpečnostní politiky: 

Cílem bezpečnosti informací je identifikování a eliminování hrozeb, zajištění kontinuity činností, 
minimalizování ztrát, maximalizace návratnosti investic a využití strategických příležitostí Centra.  Klademe 
především důraz na zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. 
  
Centrum touto politikou deklaruje všem zákazníkům z veřejné i soukromé sféry, zahraničním partnerům, 
zaměstnancům, státní správě a ostatním zainteresovaným stranám schopnost efektivně chránit informace, 
majetek vlastní i svěřený, a to v souladu s legislativními požadavky, přijatými závazky a interními 
bezpečnostními předpisy.  
 
Politika bezpečnosti informací Centra je vymezena v souladu s příslušnou legislativou ČR a EU, smluvními 
bezpečnostními závazky vyplývajícími z dané legislativy. Vychází rovněž z rozhodnutí nadřízených orgánů a 
zřizovatele, vedení Centra, požadavků standardu ISO 27001:2013, a v rozsahu zákona č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti a prováděcí vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.  
 
Zásady a principy bezpečnosti informací:  

Centrum se zavazujeme: 

• respektovat všechny legislativní předpisy, standardy a normy související s ochranou bezpečnosti 
informací,  

• zajišťovat, že informace a s nimi spojená aktiva jsou přístupná v čase a místě dle potřeb Centra 
pouze autorizovaným uživatelům, čímž je zachovávána jejich důvěrnost,  

• řídit integritu a životní cyklus informací, tj. zajistit správnost, kompletnost a neporušenost informací 
a metod jejich zpracování, 

• soustavně upevňovat povědomí u relevantních zainteresovaných stran o informační bezpečnosti, 
vzdělávat a pravidelně proškolovat zaměstnance v oblasti bezpečnosti informací, 

• zavést a udržovat formální postupy pro zvládání bezpečnostních incidentů a řešit porušování 
bezpečnostních předpisů, definovat přiměřené odpovědnosti, 

• přijímat a stanovovat bezpečnostní opatření na principu posouzení závažnosti vyhodnocených 
rizik, jejich dopadů a ekonomické náročnosti opatření, 

• podrobovat systém řízení soustavnému monitorování, vyhodnocovat stav, přehodnocovat rizika, 
řídit bezpečnostní události a incidenty prostřednictvím adekvátních nápravných a preventivních 
opatření, 

• zvyšovat účinnost systému managementu bezpečnosti informací. 
 
Vrcholový management Centra prohlašuje, že přijal závazek podporovat tuto politiku, zároveň se 
zavazuje naplňovat stanovené cíle a opatření v souladu se strategickým směřováním Centra a pravidelně 
ověřovat jejich efektivnost.  
 
Politika bezpečnosti informací je závazná pro všechny zaměstnance Centra. 
 
V Praze dne 17. 05. 2021 
 
 
Ing. Zdeněk Vašák 
generální ředitel Centra 
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