Rámcová bezpečnostní politika ČSÚ
Český statistický úřad (ČSÚ) v rámci své činnosti dbá zásad bezpodmínečného zajištění důvěrnosti a kybernetické bezpečnosti informací. Pro ochranu dat existují přísná interní pravidla stanovená především
v dokumentech „Politika statistické důvěrnosti ČSÚ“ a „Bezpečnostní politika ČSÚ“. Tyto politiky stanovují
zásady ochrany důvěrných statistických údajů i zabezpečení provozovaných významných a kritických informačních systémů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména:
•	nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009, o evropské
statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje
statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97
o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro
statistické programy Evropských společenství,
•	nařízením Komise (EU) č. 557/2013 ze dne 17. června 2013, kterým se provádí Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice, pokud jde o přístup
k důvěrným údajům pro vědecké účely, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 831/2002,
•	zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZSSS“),
•	zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZOOÚ“),
•	zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
•	zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZKB“).
Výše uvedené politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance ČSÚ, zaměstnance smluvních stran a jsou
v rámci koordinačních aktivit ČSÚ doporučovány k implementaci pracovištím státní statistické služby. Vedení úřadu soustavně vytváří nezbytné podmínky k podpoře cíle rovného přístupu k informacím pro všechny
uživatele statistik při zachování důvěrnosti a zabezpečení údajů, které byly úřadu poskytnuty ze strany
respondentů, z administrativních zdrojů dat nebo vznikly v procesu zpracování. Vedoucí pracovníci ČSÚ
na všech stupních řízení zodpovídají za dodržování zásad vytyčených v této politice.

Ochrana důvěrných statistických údajů
Orgány vykonávající státní statistickou službu zajišťují ochranu důvěrných statistických údajů způsobem
stanoveným ZSSS. Obsahují-li důvěrné statistické údaje též osobní údaje, podléhají tyto údaje ochraně
způsobem stanoveným ZOOÚ.

Poskytování uvolněných statistických informací
ČSÚ poskytuje veškeré statistické informace v souladu s ustanovením § 18 ZSSS tak, aby byly dodrženy
principy rovného přístupu pro všechny uživatele, a aby statistické informace byly vytvořeny profesionálně
a nezávisle, objektivním a transparentním způsobem. Statistické informace musí splňovat stanovená kritéria
přesnosti a spolehlivosti a musí splňovat požadavky ochrany respondentů. Statistické informace musí být
uvolněny v souladu s politikami ČSÚ, jimiž jsou zejména „Politika diseminace ČSÚ“, „Politika revizí ČSÚ“
a „Politika kvality ČSÚ“. Při rozhodování o zveřejnění potenciálně důvěrného údaje má ochrana důvěrnosti
vždy přednost před zveřejněním.

Poskytování důvěrných statistických údajů
Ve smyslu ustanovení § 17 ZSSS je možné poskytovat důvěrné statistické údaje za účelem zajištění jejich
zpracování pro statistické účely při vytváření statistických informací, pro účely vědeckého výzkumu nebo ve
zvláště odůvodněném případě v souladu s právním rámcem EU1) a ČR2), a to pouze právnickým osobám,
jejichž základním posláním je vědecký výzkum. Důvěrné statistické údaje musí být dostatečně přesné,
spolehlivé a adekvátní k účelu žadatele. Údaje mohou být poskytnuty pouze ve formě neumožňující přímé
určení zpravodajské jednotky, které se týkají. Za tímto účelem jsou modifikovány v nezbytné míře tak, aby
se minimalizovalo riziko prozrazení nepřímou identifikací dotčené statistické jednotky.

Zajištění kybernetické bezpečnosti
V souladu se ZKB zajišťuje ČSÚ kybernetickou bezpečnost informačních systémů spadajících pod tento
zákon i dat, která jsou pomocí nich zpracovávána. Jde zejména o zajištění stanovených bezpečnostních
opatření, identifikace, evidence a hlášení kybernetických incidentů a aplikace následných reaktivních
a ochranných opatření.

Související politiky
Rámcová bezpečnostní politika ČSÚ je v souladu s dalšími politikami ČSÚ, a to s Politikou diseminace ČSÚ,
Politikou revizí ČSÚ a Politikou kvality ČSÚ.

1)
Nařízení Komise (EU) č. 557/2013 ze dne 17. června 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, a kterým se
zrušuje nařízení (ES) č. 831/2002
2)
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

