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ABSTRAKT 

Kvalitní zabezpečení citlivých dat a klíčových aktiv se dnes stává pro firmu 
jakéhokoliv zaměření a velikosti naprostou nutností. Historie vývoje informační 
bezpečnosti začala především v prostředí velkých organizací, které zpracovávaly 
značné množství dat. Je logické, že právě větší a často bohatší firmy měly dostatek 
prostředků na investice do zabezpečení svých aktiv. Kromě toho, poměrně velké 
procento malých a středních firem má o svém informačním zabezpečení poněkud 
mylné informace. Stále více útočníků se zaměřuje na organizace střední velikosti, 
které jsou nedostatečně chráněny a je daleko snazší se dostat k jejich citlivým 
datům. 

Malé a střední firmy se často brání zavádění certifikovaných norem. Důvodem je 
obava z přílišné formální administrativy, která je u certifikací často vyžadována a 
která je především u malých firem zbytečná a zatěžující. U organizací střední 
velikosti (50-250 zaměstnanců) je už jistá administrativa spojená s informační 
bezpečností nutností. Zaměstnanci se podobně jako u malých firem většinou 
osobně znají, ale již zde existuje určitá míra anonymity, která může být impulsem 
k tomu, že někteří zaměstnanci se budou snažit bezpečnostní procedury obcházet, 
zejména, když nebudou přesně definovány a jejich dodržování nebude pravidelně 
kontrolováno. Závisí na více okolnostech, zda je pro danou organizaci vhodnější 
certifikace nebo zavedení vlastní interní metodiky pro bezpečnost informací. 

Metodika vyvážené informační bezpečnosti, kterou se zabývá tato dizertace, je 
navrhována především pro malé a střední firmy. Jejím cílem je definovat 
nejdůležitější a naprosto nutná kritéria informační bezpečnosti tak, aby celý systém 
splňoval podmínku určitého komplexního řešení dané problematiky. Na druhou 
stranu se snaží minimalizovat administrativní zátěž pro tyto organizace, což je, jak 
bylo výše zmíněno, jedním z hlavních důvodů, proč firmy zastávají odmítavý 
postoj k nejvíce rozšířeným certifikacím. 

Metodika definuje čtyři hlavní oblasti systému řízení informační bezpečnosti 
podniku. Její součástí je audit, který stanoví, na jaké kvalitativní úrovni se nachází 
řešení informační bezpečnosti jednotlivých oblastí v podniku. Pokud je některá ze 
studovaných oblastí shledána nedostatečně chráněnou, jsou nabízena efektivní 



 
 

opatření, jak tuto situaci vylepšit. Konečným řešením je stav systému, kdy všechny 
klíčové oblasti informační bezpečnosti organizace jsou na odpovídající úrovni a 
celý systém se dá považovat za vyvážený. 
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bezpečnost procesů,  lidské zdroje, bezpečnostní incidenty. 

 



 
 

ABSTRACT 

Quality security of sensitive data and key assets becomes now a question of 
absolute necessity for a company of any size and orientation. History of evolution 
of information security began particularly in environment of large organizations, 
that processed a large amount of data. It is logical that it was larger and richer 
companies which often have sufficient resources to invest in the security of their 
assets. Moreover, relatively large percentage of small and medium-sized 
enterprises have about the security of its information somehow faulty ideas. More 
and more attackers are focusing on mid-sized organizations, which are 
insufficiently protected and they find it much easier to get to their sensitive data. 

Small and medium-sized companies are often preventing the implementation of 
certified standards. The reason is the fear of heavy formal administration, which is 
often required for certification, but is mainly for small enterprises unnecessary and 
burdensome. For medium-sized organizations (50-250 employees), the certain 
administration associated with information security is a necessity. Employees, as 
in small businesses, are familiar with each other,  but already there is a certain 
degree of anonymity, which may trigger the fact that some employees will not 
respect security procedures, especially if they are not precisely defined, and 
compliance will not be regularly checked. It depends on several circumstances, 
whether the certification is appropriate for the organization or the establishment of 
their internal methodology for information security. 

Methodology of balanced information security, which is the subject of this article 
is primarily proposed for small and medium-sized businesses. Its aim is to define 
the most important and absolutely necessary criteria for information security so 
that the system meets the requirements of a comprehensive solution of the issue. 
On the other hand, it seeks how to minimize the administrative burden for these 
organizations, which is, as mentioned above, one of the main reasons, why 
companies hold a negative attitude to the most widespread certifications. 

The methodology identifies four main areas of information security management 
system in a company. It includes an audit which specifies the quality level of 
particular areas of information security in the organization. If any of the studied 



 
 

areas is found insufficiently protected, effecitve measures are offered to improve 
the situation. The ultimate solution is a condition of a system where all the key 
areas of information security management of the organization are at the 
appropriate level and the system can be considered balanced. 

Keywords 
Information security, small and medium-sized enterprises, risk management, key 
assets, security of processes,  human resources, security incidents. 
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1 ÚVOD 

Význam výpočetní techniky a využívání informačních a komunikačních 
technologií ve všech oblastech života společnosti neustále vzrůstá. Jen velmi těžko 
bychom našli odvětví nebo činnosti, do kterých tyto technologie ještě nepronikly. 
Zároveň s tím ale také roste nebezpečí neoprávněného přístupu nebo celkového 
zneužití důležitých informací. Tato skutečnost pak v činnostech organizací a 
podniků vyžaduje, aby při zpracování, ukládání, přenosu a využití dat nedocházelo 
k jejich modifikaci, chybám či dokonce ztrátě. Proto se v posledních letech stále 
více firem zaměřuje na ochranu svých dat a informací.  

Disciplína, která se zabývá ochranou citlivých dat v podniku, se nazývá informační 
bezpečnost. V dnešní době se stává klíčovou činností v rámci řízení společnosti, 
která poskytuje strategický směr pro zabezpečení a dosažení plánovaných cílů. 
Dále zajišťuje, že rizika spojená s bezpečností informací jsou řádně spravována a 
zdroje podnikových informací jsou používány zodpovědně. Cílem řízení je 
poskytnout systém, který se soustředí na všechny aspekty bezpečnosti informací a 
spravuje všechny související procesy. 

Termín „informace“ je používán jako obecný pojem a zahrnuje všechna aktiva, 
která mají pro činnosti organizace nějakou hodnotu. Cílem informační bezpečnosti 
je chránit zájmy těch, kteří se spoléhají na informační a komunikační systémy. 
Jejím prvořadým úkolem je zajistit, aby organizace byla chráněna před škodami 
způsobenými selháním dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity citlivých aktiv. 

Dosáhnout požadovaného stupně informační bezpečnosti a tedy i ochrany dat a 
informací lze pomocí stanovení softwarových, hardwarových, personálních, 
komunikačních a dalších opatření a s nimi souvisejících pravidel, postupů a funkcí. 

Jestliže ve světě a nyní i v naší republice je informační bezpečnosti věnována 
významná pozornost ve velkých organizacích, je tato oblast v malých a středně 
velkých organizacích nedoceněna a také neexistují vhodné nástroje pro zavedení a 
hodnocení opatření souvisejících s informační bezpečnosti. 
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2 ZDŮVODNĚNÍ TÉMATU A CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Problematika řízení informační bezpečnosti se stává jednou z klíčových činností 
řízení každé organizace. V minulých desetiletích se tato oblast týkala převážně 
velkých podniků a řada současných norem a standardů, které se zabývají 
bezpečností informací, se z velké části zaměřuje na implementaci v těchto 
organizacích. Naproti tomu mnoha malým a středním firmám, které v posledních 
letech zjišťují, že potřebují kvalitněji chránit svá citlivá aktiva, protože si 
uvědomují narůstající nebezpečí, tyto na jednu stranu kvalitní a bezesporu 
komplexní nástroje, na stranu druhou nástroje poměrně drahé a náročné na 
implementaci, nevyhovují. 

Dizertační práce se věnuje problematice řízení bezpečnosti informací, shrnutí 
existujících efektivních metod a postupů k jejímu zajištění ve firmě. Informační 
bezpečnost je otázkou rovnováhy. Slabé nebo nekomplexní zabezpečení s sebou 
nese riziko ohrožení, naopak přílišné zabezpečení může překážet a brzdit 
organizaci v jejím rozvoji. Základním záměrem práce je dodržet komplexní 
přístup, který definuje nejdůležitější kriteria bezpečnosti informačního systému, 
zhodnocení aktuálního stavu ve firmě a návrh vyváženého systému informační 
bezpečnosti daného podniku. 

Součástí dizertační práce je ověření navrhované metodiky, která hodnotí 
kvalitativní úroveň bezpečnosti informačního systému podniku ve vybraných 
firmách jihomoravského regionu. 

Hlavním cílem dizertační práce je na základě výsledků výzkumu navrhnout novou 
metodiku vyvážené informační bezpečnosti v malých a středních firmách, 
provést její teoretické zdůvodnění a doporučit postup pro její praktické využití. 
Navržená metodika by se mohla stát pro tento segment subjektů vhodnější 
alternativou k nejčastěji využívaným standardům a normám. Tento hlavní cíl je 
podpořen naplněním následujících dílčích cílů práce: 

• definice významu řízení bezpečnosti informací v organizaci jako nástroje 
pro zajištění jejího úspěšného fungování, 
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• zhodnocení celosvětově nejrozšířenějších metod pro řízení informační 
bezpečnosti, jejich srovnání a určení vhodnosti pro segment malých a 
středních firem, 

• navržení nového metodického postupu pro řízení vyvážené informační 
bezpečnosti v malých a středních firmách. Při tomto návrhu se zaměřit na 
časové rozlišení jednotlivých fází: 

o pre-audit organizace, 
o interpretace zjištěných výsledků, 
o návrh řešení, 
o implementace navržených řešení. 

• při vlastním návrhu řešení se nažit dodržet komplexní přístup k řešené 
problematice a zaměřit se na následující oblasti: 

o řízení managementu rizik, 
o řízení bezpečnosti procesů a technologií, 
o řízení lidských zdrojů, 
o řízení bezpečnostních incidentů. 

• zpracování návrhu postupu praktického uplatnění navržené metodiky. 

• sestavení dotazníku pro základní audit úrovně řízení informační 
bezpečnosti v organizaci, 

• zpracování a zhodnocení dotazníku ve vybraném vzorku firem 
jihomoravského regionu. 
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3 ZÁKLADNÍ POJMY 

Dříve než bude rozvinuta problematika řízení bezpečnosti informací v podniku, 
jsou v této kapitole vymezeny základní pojmy, se kterými se běžně v této oblasti 
pracuje a které jsou v dizertační práci často využívány. 

Data 
Data jsou údaje ve formě zpracovatelné informačními technologiemi. Přičemž údaj 
je formalizovaná charakteristika nějakého děje nebo jevu.1 

Data jsou fakta získaná čtením, pozorováním, výpočtem, měřením atd. Chápeme je 
jako: 

• vyjádření faktů a poznatků ve formě, která je vhodná pro další zpracování 

• vyjádření skutečností a myšlenek v předepsané podobě tak, aby je bylo 
možné přenášet a zpracovávat, 

• objektivní, sledovatelné vyjádření skutečností nebo znalostí na nějakém 
médiu tak, že je lze předávat 2 

Obrázek č. 2.1: Vztah obsahu dat a informací 

 

zdroj:3 

                                                 
1 BÉBR, R, DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. Professional publishing 2005. 
ISBN80-86419-79-7. 
2 POŽÁR, J. Informační bezpečnost. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Plzeň 2005. ISBN 80-
86898-38-5. 
3 POŽÁR, J. Informační bezpečnost. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Plzeň 2005. ISBN 80-
86898-38-5. 
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Informace 
Pojem informace patří k velmi obecným kategoriím současné vědy a podle vědního 
oboru jsou potom aplikovány přístupy ke zkoumání informací a jsou také 
k dispozici různé skupiny definic. 

Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu 
přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním.4 

Informace je poznatek týkající se jakýchkoliv objektů, např. fakt, událostí, věcí, 
procesů nebo myšlenek, včetně pojmů, který má v daném kontextu smysl.5 

Informace jsou funkčně a cílově orientovaná data.6 

Informace o nějakém jevu, procesu, události je jistá veličina, která snižuje nebo 
částečně odstraňuje dosavadní neurčitost, neznalost právě v tomto jevu, události. 
Nejedná se tedy o jakékoliv sdělení, ale pouze takové, které nám přináší něco 
nového, co jsme dosud neslyšeli, nevěděli.7 

Informace jsou taková data obíhající v organizaci a využívané v ovlivňování 
technologických, manažerských, informačních a jiných procesech, která se týkají 
především vztahů lidí k manažerské aktivitě, vztahů mezi sebou, jejich vzájemného 
působení, potřeb, zájmů a cílů.8 

Informace je zbožím a má určitou cenu, která je závislá na mnoha faktorech. Je 
potřeba posoudit její hodnotu. 

Je nutné, aby informace, které má pracovník firmy k dispozici, byly komplexní, 
přesné, úplné, spolehlivé, logicky uspořádané a užitečné pro efektivní fungování 
podniku. Realizace spočívá ve tvorbě informačního systému. 

Informační systém 
Nejprve několik definic pojmu systém: 

                                                 
4 WIENER, N. Kybernetika a společnost. Praha. Academia, 1963. 
5 ČSN ISO/IEC 2382-1. Informační technologie – základní termíny. ČNI 1997. 
6 BÉBR, R, DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. Professional publishing 2005. 
ISBN80-86419-79-7. 
7 POŽÁR, J. Informační bezpečnost. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Plzeň 2005. ISBN 80-
86898-38-5. 
8 POŽÁR, J. Informační bezpečnost. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Plzeň 2005. ISBN 80-
86898-38-5. 
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• Systém je komplex prvků nacházejících se ve vzájemné interakci 9 

• Systém (S) je definován jako konečná množina prvků (Q) a množina 
vazeb mezi nimi (a) s dynamickým, účelovým chováním: S = (Q,a) 10 

Systém je určitou abstrakcí reálného světa, kterou je možno definovat při 
respektování vlastností prvků dané množiny a vazbami mezi nimi. 

Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod, zabezpečujících 
sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací 
pro potřeby uživatelů. 11 

Informační systém je obecně podpůrný systém pro systém řízení. Jestliže chceme 
projektovat systém řízení jako takový, musíme znát, jaké jsou cíle, a informační 
systém řešit tak, aby tyto cíle podporoval.12 

Pokud je informační systém dobře zkonstruován a svěřen do dobrých rukou, stává 
se vynikající pomůckou v rukou manažera. Jde o to, aby se nestal božstvem, 
kterému se přinášejí oběti a který bezohledně vládne uživatelům a okolí. Také o 
informačním systému se dá prohlásit, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Každý, kdo se 
podílí na tvorbě, realizace a provozu informačního systému, by si měl tuto 
skutečnost uvědomit. 

Informační bezpečnost 
Informační bezpečnost je komplex opatření, který zahrnuje proces navrhování, 
schvalování a implementaci softwarových, hardwarových, technických, 
personálních ochranných opatření spojených s minimalizací možných ztrát, 
vzniklých v důsledku poškození, zničení nebo zneužití informačních systémů. 13 

IT management 
IT management se soustředí na efektivní poskytování služeb a produktů IT a na 
účinné řízení rozvoje a provozu IT. Snahou IT managementu je efektivně a účinně 

                                                 
9 BERTALANFFY, L. Člověk, robot a myšlení. Psychologie v moderním světě. Svoboda. Praha 1972. ISBN 
0-8076-0428-3 
10 VLČEK, J.: Systémové inženýrství. ČVUT Praha 1999. ISBN 80-01-01905-5. 
11 TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Grada Publishing. Praha 
2008. ISBN 978-80-247-2728-8. 
12 POKORNÝ,J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 
stran, ISBN 80-200-0177-8. 
13 ČSN ISO/IEC 27002:2005. Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro řízení 
bezpečnosti informací. ČNI 2008. 
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realizovat stanovené cíle, a proto se orientuje na taktické a operativní řízení. IT 
management je realizován zejména v rámci útvarů IT. Mezinárodně uznávaným 
rámcem IT managementu je ITIL®. 14 

IT governance 
IT governance je odpovědností nejvyššího vedení, které svým příkladem, 
organizačním uspořádáním a vnitřními procesy zajišťuje, že IT přispívá a 
prohlubuje strategii a dlouhodobé cíle organizace. IT governance má širší pojetí a 
jeho snahou je definovat strategické cíle IT v souladu s potřebami a zájmy celé 
organizace. Mezinárodně uznávaným rámcem IT governance je CobiT®. 15 

Důvěrnost aktiva 
Zajišťuje, aby byly informace přístupné pouze těm osobám, které mají oprávnění 
k přístupu. 16 

Dostupnost aktiva 
Zajišťuje, aby oprávnění uživatelé měli v případě potřeby přístupu  k informacím a 
přidruženému majetku. 17 

Integrita aktiva 
Zabezpečuje přesnost a kompletnost informací a metod jejich zpracování. 18 

Bezpečnostní událost 
Je to identifikovaný stav informačního systému, služby nebo počítačové sítě, jež 
může narušit pravidla bezpečnostní politiky nebo selhání některého opatření nebo 
dříve neznámá nebo nepředpokládaná situace, jež může ovlivnit bezpečnost. 19 

                                                 
14 http://www.itil-officialsite.com 
15 http://www.isaca.org 
16 ČSN ISO/IEC 27002:2005. Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro řízení 
bezpečnosti informací. ČNI 2008. 
17 ČSN ISO/IEC 27002:2005. Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro řízení 
bezpečnosti informací. ČNI 2008. 
18 ČSN ISO/IEC 27002:2005. Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro řízení 
bezpečnosti informací. ČNI 2008. 
19 ISO/IEC TR 18044 – Information technology – Security techniques – Information security incident 
management. 
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Bezpečnostní incident 
Je to jedna nebo více nechtěných nebo neočekávaných indikovaných 
bezpečnostních událostí, jimiž může být s vysokou pravděpodobností narušena 
podpora hlavních procesů organizace nebo díky nimž může dojít k narušení 
bezpečnosti informačního systému. 20 

Identifikace 
Proces, který umožní rozpoznání entity (systémem), obvykle za použití pomocí 
unikátních prostředků výpočetní techniky zpracovatelných (uživatelských) jmen. 
Jména bývají jedinečná v rámci určité skupiny, jejíž rozsah je dán systémovou 
politikou. 21 

Autentizace 
Proces ověřování proklamované identity subjektu. Autentizace znamená ověřování 
pravosti, autentický znamená původní, pravý, hodnověrný. Autentizace patří k 
bezpečnostním opatřením a zajišťuje ochranu před falšováním identity, kdy se 
subjekt vydává za někoho, kým není. Rozlišuje se autentizace entity (osoby, 
programu, zařízení) a autentizace zprávy. 22 

Autorizace 
Proces zjištění oprávněnosti. Autorizovat znamená povolit, schválit, zmocnit, 
oprávnit. O autorizaci hovoříme, pokud určitá entita (uživatel, program, zařízení) 
chce přistupovat k určitým zdrojům (např. serveru, souboru, tiskárně). Aby mohla 
entita ke zdrojům přistoupit, musí být k tomu autorizována – oprávněna (musí mít 
přístupová práva). Předpokladem autorizace entity je úspěšná autentizace. 23 

Hrozby 
Aktiva jsou předmětem mnoha typů hrozeb. Hrozba má potenciální schopnost 
způsobit nežádoucí incident, který může mít za následek poškození systému nebo 
organizace a jejích aktiv. Tato škoda se může vyskytnout jako důsledek přímého 

                                                 
20 ISO/IEC TR 18044 – Information technology – Security techniques – Information security incident 
management. 
21 HÖNIGOVÁ, A., MATYÁŠ, V., ml. Anglicko-česká terminologie bezpečnosti informačních technologií, 
Computer Press, 1996. ISBN 80-85896-44-3. 
22 HÖNIGOVÁ, A., MATYÁŠ, V., ml. Anglicko-česká terminologie bezpečnosti informačních technologií, 
Computer Press, 1996. ISBN 80-85896-44-3. 
23 HÖNIGOVÁ, A., MATYÁŠ, V., ml. Anglicko-česká terminologie bezpečnosti informačních technologií, 
Computer Press, 1996. ISBN 80-85896-44-3. 
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nebo nepřímého útoku na aktiva. Aby způsobila poškození aktiv, využívá hrozba 
existující zranitelnosti aktiv. 24 

Zranitelná místa 
Zranitelným místem nebo také zranitelností nazýváme slabinu, která může být 
využita hrozbou ke způsobení škody nebo ztráty. Zranitelnost sama o sobě není 
příčinou škody. Zranitelnost je pouze podmínkou, která umožní hrozbě, aby 
ovlivnila aktiva. V úvahu je také nutné vzít zranitelnosti vznikající z různých 
zdrojů. Existují zranitelnosti, které jsou aktivům vlastní. Tyto zranitelnosti mohou 
přetrvávat do doby, než se dané aktivum změní. Potom se zranitelnost aktiva dále 
netýká. Zranitelnost by měly být samozřejmě monitorovány, protože může 
docházet k dynamické změně prostředí. Díky tomu mohou být identifikovány 
zranitelnosti, které začaly být vystaveny starým nebo novým hrozbám. 25 

 

                                                 
24 ISO/IEC 13335-1:2004 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Management informací a 
bezpečnost technolige komunikací – Část 1: Pojetí a modely informací a management bezpečnosti 
technologie komunikací. 
25 ISO/IEC 13335-1:2004 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Management informací a 
bezpečnost technolige komunikací – Část 1: Pojetí a modely informací a management bezpečnosti 
technologie komunikací. 
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4 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Nasazení informačních a komunikačních technologií v systémech pro podporu 
manažerské práce s daty, jejich neustálý a stále rychlejší vývoj je realitou dnešních 
dnů. Prostřednictvím nových technologií ekonomiky vzájemně prorůstají, ovlivňují 
se a ztrácejí svůj lokální charakter. Svět se digitalizuje, stále více dat je uloženo 
v informačních systémech a případné výpadky ohrožují akceschopnost organizací. 
Data jsou navíc přenášena technikami a způsoby, které vychází z daných 
komunikačních standardů a mohou být často velmi snadno ovlivňována 
neoprávněnými osobami. 

Informační bezpečnost je disciplína, která se snaží výše uvedené problémy detailně 
popisovat, studovat a nacházet postupy, jak vzniklé nepříznivé stavy řešit. Velmi 
rychle se rozvíjí, protože řízení bezpečnosti informací firmy je dnes jedním z 
důležitých úkolů managementu. 

Standardů či doporučení pro řízení bezpečnosti informací existuje v dnešní době 
dostatek. Jak vybrat ideální řešení je diskutabilní a specifické pro každou 
organizaci. Záleží na řadě faktorů, které následnou volbu ovlivňují. Tato kapitola 
předkládá základní popis nejznámějších a nejpoužívanějších nástrojů v oblastech 
norem, IT managementu a IT Governance, které je možné efektivně využít pro 
řízení bezpečnosti informací. 

4.1 ITIL 

ITIL (IT Infrastructure Library) je mezinárodně uznávaným standardem v oblasti 
IT managementu. Od svého vzniku v roce 1989 se stal jedním z nejpoužívanějších 
nástrojů ke Správě služeb IT (IT Service Management) ve světě. 

4.1.1 Historie a základní filozofie 

Ve svých počátcích byl hlavně využíván ve Velké Británii a v Nizozemí. První 
verze ITIL představovala 31 knih, které zahrnovaly všechny aspekty poskytování 
služeb IT. V letech 2000-2004 byl tento obrovský objem dat revidován ve verzi 
ITIL V2 na 7 těsněji souvisejících publikací. Současná třetí verze ITIL V3 spatřila 
světlo světa v roce 2007. Sestává se z pěti klíčových knih, které pokrývají všechny 
fáze životního cyklu služeb. (viz obr. č. 4.1) od počáteční analýzy a definice 
požadavků organizace v knihách Strategie a Návrh služeb, přes přesun do reálného 
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zavedení do procesů organizace v Přechodu a Provozu služeb ke kontrole a 
prověřování v Neustálém zlepšování služeb. 

Obrázek č. 4.1: Životní cyklus služeb ITIL 

 

Zdroj: 26 

ITIL je veřejně dostupný rámec, který popisuje nejlepší praktiky Správy služeb IT. 
Poskytuje návody, jak zvládat procesy IT v organizaci, pojednává komplexně o 
službách a zaměřuje se na neustálé měření a zlepšování kvality dodávaných služeb 
IT27. Důležitý je současný přístup z pohledu organizace i zákazníka. To je hlavním 
důvodem celosvětového úspěchu ITIL. 

Přehled základních knih ITIL: 

• Strategie služeb (Service Strategy) 
návod pro transformaci Správy služeb tak, aby se stala strategickým 
aktivem, 

• Návrh služeb (Service Design) 
návod pro realizaci strategie do procesů organizace tak, aby byla zajištěna 
dodávka kvalitních služeb, spokojenost zákazníka a služby byly 
poskytovány nákladově efektivním způsobem, 

                                                 
26 http://www.ogc.gov.uk - dokumentace ITIL V3 
27 CARTLIDGE, A. An Introductory Overview of ITIL V3. ItSMF. 2007. ISBN 0-9551245-8-1 
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• Přechod služeb (Service Transition) 
návod pro přechod nových nebo změněných služeb do provozu při 
současném zvládání rizik chyb a výpadků, 

• Provoz služeb (Service Operation) 
návod pro dosažení efektivity a účinnosti při dodávce a podpoře služeb tak, 
aby byla zajištěna hodnota pro zákazníka a poskytovatele služeb, 

• Neustálé zlepšování služeb (Continual Service Improvement) 
návod pro vytváření a udržení hodnoty pro zákazníky prostřednictvím 
zlepšování návrhu, zavádění a provozování služeb. 

4.1.2 Řešení informační bezpečnosti 

Metodika ITIL je komplexním řešením řízení IT v organizaci. Analýza všech 
procesů není účelem této práce. Další výklad je zaměřen pouze na ty oblasti, které 
zpracovávají problematiku informační bezpečnosti. 

Řešení tohoto problému je obsaženo především v knize Návrh služeb, kapitole 4.6 
Řízení informační bezpečnosti28. Dle této metodiky je cílem Řízení informační 
bezpečnosti (dále „ISM“ – Information Security Management) sladění 
zabezpečení informačních technologií a obchodních procesů, tak aby byla zajištěna 
bezpečnost ve všech aktivitách Řízení služeb. 

4.1.2.1 Cíle bezpečnosti 

Cíle bezpečnosti jsou dle ITIL chápány následovně: 

• Informace jsou dostupné a použitelné v případě potřeby.  Systémy, které to 
zajišťují, mohou přiměřeně odolávat útokům a obnovovat případné poruchy, 
nebo jim předcházet (dostupnost informací), 

• informace jsou sledovány nebo sděleny pouze těm, kteří mají patřičné právo 
(důvěrnost informací), 

• informace jsou úplné, přesné a chráněné před neoprávněnými úpravami 
(integrita informací), 

• obchodní transakce, jakož i výměny informací mezi podniky nebo partnery, 
jsou důvěryhodné (autenticita, nepopiratelnost informací). 

                                                 
28 ITIL V3, Service Design. OGC 2007. ISBN 978-0-11-331047-0. 
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Priority důvěrnosti, integrity a dostupnosti je třeba posuzovat v kontextu 
obchodních procesů. Primární postup k vymezení toho, co musí být chráněno a 
stupeň této ochrany by měl pocházet z obchodních cílů. Pokud chce být organizace 
efektivní, mělo by bezpečnostní řešení zahrnovat obchodní procesy od začátku do 
konce a neopomíjet fyzické a technické aspekty. Pouze v kontextu obchodních 
potřeb a souvisejících rizik lze definovat bezpečnostní management. 

4.1.2.2 Proces ISM 

ISM proces by měl být kontaktním místem pro všechny problémy informační 
bezpečnosti. Měl by zajistit, aby se politika informační bezpečnosti vytvářela, 
udržovala a prosazovala tak, aby zahrnovala postupy správného a nesprávného 
využívání všech IT systémů a služeb. 

ISM podle ITIL potřebuje pochopit celkové IT a obchodní bezpečnostní prostředí, 
včetně: 

• obchodních bezpečnostních politik a plánů, 

• současného obchodního provozu a jeho bezpečnostních požadavků, 

• budoucích podnikatelských plánů a požadavků, 

• legislativních požadavků, 

• povinností a odpovědností s ohledem na zabezpečení obsažené v Dohodě o 
úrovni poskytovaných služeb (Service Level Agreement), 

• podnikatelských a IT rizik a jejich řízení. 

Pochopení výše uvedeného umožňuje ISM, aby zajistilo, že všechny současné i 
budoucí bezpečnostní aspekty a rizika podnikání jsou řízeny ekonomicky. 

ISM proces by měl zahrnovat: 

• tvorbu, údržbu, distribuce a prosazování bezpečnostní politiky informačních 
a podpůrných bezpečnostních politik, 

• porozumění dohodnutých současných a budoucích bezpečnostních 
požadavků organizace a stávajících obchodních bezpečnostních politik a 
plánů, 

• implementaci bezpečnostních kontrol, které podporují informační 
bezpečnostní politiky a řízení rizik spojených s přístupem ke službám, 
informacím a systémům, 
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• dokumentace všech bezpečnostních kontrol, spolu s provozem a údržbou 
kontrol a s nimi spojených rizik, 

• řízení vztahů s dodavateli a smlouvami týkající se přístupu k systémů a 
službám, 

• správa všech bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí v 
souvislosti se všemi systémy a službami, 

• aktivní zlepšení bezpečnostních kontrol, bezpečnosti a řízení rizik a také 
snaha o snížení bezpečnostních rizik, 

• integrace bezpečnostních hledisek do všech dalších IT procesů. 

Pro dosažení účinné správy informační bezpečnosti, musí management vytvořit a 
udržovat systém řízení bezpečnosti informací (ISMS). Tento systém je provozován 
za účelem vývoje a řízení komplexního programu informační bezpečnosti, který 
podporuje podnikatelské cíle organizace. 

4.1.2.3 Hodnota ISM 

ISM koncipovaný podle ITIL by měl zaručovat, že informační bezpečnostní 
politika je zachována a prosazována, že splňuje potřeby obchodní bezpečnostní 
politiky a požadavků vrcholového managementu. ISM zvyšuje povědomí o 
nutnosti zabezpečení všech IT služeb a aktiv celé organizace a zajišťuje to, že 
politika je vhodná pro potřeby organizace. ISM řídí všechny aspekty IT a 
informační bezpečnosti ve všech oblastech aktivit IT a Správy služeb. 

ISM by měl poskytovat záruku běhu podnikových procesů prosazováním 
přiměřené bezpečnostní kontroly ve všech oblastech informačních technologií a 
řízením rizik IT v souladu s procesy řízení podnikatelských rizik organizace. 

4.1.2.4 Principy a základní koncepty ISM 

V ITIL se předpokládá, že za citlivé informace, které organizace vlastní, je v 
konečném důsledku zodpovědný výkonný management. Ten má za úkol reagovat 
na problémy, které ovlivňují ochranu těchto cenných aktiv. Kromě toho se 
očekává, že představenstvo organizace učiní informační bezpečnost nedílnou 
součástí správy a řízení společnosti (Corporate Governance). Všechny organizace 
poskytující IT služby musí proto ujistit své okolí, že mají komplexní politiky ISM 
a praktikují nezbytné bezpečnostní kontroly pro sledování a prosazování těchto 
politik. 
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Bezpečnostní rámec 
Rámec řízení informační bezpečnosti dle ITIL by měl obvykle obsahovat: 

• celkovou bezpečnostní politiku a dílčí bezpečnostní politiky, které řeší 
jednotlivé aspekty strategie, kontroly a regulace, 

• systém řízení informační bezpečnosti (ISMS), který obsahuje standardy, 
postupy a pokyny pro podporu politik v oblasti informační bezpečnosti, 

• komplexní bezpečnostní strategii úzce spojenou s obchodními cíli, 
strategiemi a plány, 

• efektivní bezpečnostní organizační strukturu, 

• soubor bezpečnostních kontrol na podporu bezpečnostní politiky, 

• systém řízení bezpečnostních rizik, 

• monitoring procesů s cílem zajistit dodržování předpisů a poskytnout 
zpětnou vazbu o účinnosti zavedených opatření, 

• komunikační strategii a plán pro komunikační bezpečnost, 

• strategii a plán pro vzdělávání a zvyšování povědomí o nutnosti efektivní 
informační bezpečnosti v organizaci. 

Bezpečnostní politika 
Působnost řízení informační bezpečnosti by měla být zaměřena a řízena celkovou 
bezpečnostní politikou a skupinou podpůrných dílčích bezpečnostních politik. IT 
by měl mít plnou podporu vrcholového IT managementu a ideálně také podporu 
vrcholového obchodního managementu. 

Politika dle ITIL by měla zahrnovat všechny oblasti bezpečnosti, měla by být 
přiměřená, odpovídat potřebám podniku a měla by zahrnovat: 

• celkovou bezpečnostní politiku, 

• politiku správného a nesprávného zacházení s IT aktivy, 

• politiku kontroly přístupu, 

• politiku kontroly hesel, 

• e-mailovou politiku, 

• internetovou politiku, 

• antivirovou politiku, 

• politiku klasifikace informací, 

• politiku klasifikace dokumentů, 

• politiku vzdáleného přístupu, 
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• politiku k dodavatelům IT služeb a komponent, 

• politiku disponování s aktivy. 

Politiky by měly být autorizovány nejvyšším managementem. Měly by být 
dostupné všem zákazníkům a uživatelům. Všechny bezpečnostní politiky by měly 
být také přezkoumávány a, je-li to nezbytné, revidovány alespoň jednou ročně. 

Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) 
ISMS dle ITIL poskytuje základ pro vývoj nákladově efektivního programu 
informační bezpečnosti, který podporuje obchodní cíle organizace. Zahrnuje 
“Osoby”, “Procesy”, “Produkty a technologie” a “Partnery a dodavatele” pro 
zajištění vysoké úrovně bezpečnosti. 

Obrázek č. 4.2 ukazuje přístup, který je používán a založen na praktikách 
popsaných v mnoha zdrojích. 

Obrázek č. 4.2: Základní rámec pro řízení bezpečnosti informací dle ITIL 

 

Zdroj: s využitím 29 

                                                 
29 ITIL V3, Service Design. OGC 2007. ISBN 978-0-11-331047-0. 



28 
 

V tomto rámci je definováno následujících pět prvků: 

Kontrola 
Cílem tohoto prvku v rámci ISMS je: 

• vytvoření řídícího rámce k  zahájení procesu informační bezpečnosti v 
organizaci 

• vytvoření organizační struktury pro přípravu, schvalování a realizaci 
informační bezpečnostní politiky 

• přidělení odpovědností 

• vytvoření a kontrola potřebné dokumentace 

Plánování 
Cílem tohoto prvku je navrhnout a doporučit vhodná bezpečnostní opatření, která 
vychází z požadavků organizace. 

Požadavky jsou získávány z takových zdrojů, jako obchodní a servisní rizika, 
plány a strategie, SLA a OLA (dohody o kvalitě práce) a právní, morální a etická 
zodpovědnost za zabezpečení informací. Je třeba také zvažovat další faktory, jako 
je například výše disponibilních finančních prostředků, podniková kultura či 
dosavadní postoje k bezpečnosti. 

Bezpečnostní politika definuje postoj organizace v bezpečnostních otázkách. Měla 
by platit pro celou organizaci, nejen pro IT služby. Odpovědnost za udržování 
dokumentu spočívá na bezpečnostním manažerovi. 

Implementace 
Cílem implementace ISMS je zajistit, aby příslušné postupy, nástroje a kontrolní 
mechanismy jsou správně aplikovány a dostatečně podporují bezpečnostní politiku. 

Mezi tato opatření patří především: 

• odpovědnost za aktiva – podpůrnými prostředky jsou Management 
konfigurace a Systém pro správu obsahu (CMS) 

• klasifikace aktiv - informace a zdroje by měly být klasifikovány podle 
citlivosti a dopadu prozrazení,  
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Úspěšná implementace bezpečnostních kontrol a opatření je závislá na mnoha 
faktorech: 

• stanovení jasné a odsouhlasené politiky, integrované s potřebami podniku, 

• bezpečnostní postupy, které jsou odůvodněné, přiměřené a podpořené 
exekutivou organizace, 

• efektivní marketing a vzdělávání v bezpečnostní požadavcích, 

• mechanismus pro neustálé zlepšování. 

Hodnocení 
Cílem tohoto prvku ISMS je následující: 

• dohled a kontrola dodržování bezpečnostní politiky a bezpečnostních 
požadavků, 

• provádění pravidelných auditů technického zabezpečení IT systémů, 

• v případě potřeby poskytování informací externím auditorům a regulačním 
orgánům. 

Údržba 
 Cílem údržby v rámci ISMS je: 

• zlepšování bezpečnostních dohody, jak je uvedeno například ve SLA a OLA 
dohodách, 

• zlepšování implementace bezpečnostních opatření a kontrol. 

Správa bezpečnosti 
Pokud je správa informační bezpečnosti správně implementována, měla by 
poskytovat těchto šest základních výstupů: 

• Strategic Alignment (Strategické směřování) 
o bezpečnostní požadavky by měly být řízeny požadavky organizace 
o bezpečnostní řešení se musí přizpůsobit procesům organizace 
o investice do informační bezpečnosti by měly být v souladu s 

podnikovou strategií 

• Value Delivery System (Systém poskytování hodnot) 
o standardní sada bezpečnostních postupů, tj. základní požadavky na 

bezpečnost vycházející z  “best practices” (nejlepší postupy), 
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o správně nastavené priority na oblasti s největším dopadem a obchodním 
užitkem, 

o institucionalizovaná řešení, 
o kompletní řešení, zahrnující organizaci, procesy i technologie, 
o kultura neustálého zlepšování. 

• Risk management (Řízení rizik) 
o odsouhlasený rizikový profil, 
o pochopení přijatých rizik, 
o povědomí o prioritách řízení rizik, 
o zmírňování rizika. 

• Performance management (Řízení výkonu) 
o definovaná, odsouhlasená a smysluplná sada metrik, 
o proces měření, který pomáhá zjistit nedostatky a poskytovat zpětnou 

vazbu o pokroku v řešení problémů, 
o nezávislá bezpečnost. 

• Resource management (Řízení zdrojů) 
o informace jsou chráněny, ale oprávněným osobám jsou k dispozici, 
o procesy a praktiky bezpečnosti jsou zdokumentovány, 
o vyspělá bezpečnostní infrastruktura slouží k efektivnímu využívání 

zdrojů organizace. 

• Business Process Assurance (Bezpečnost obchodních procesů) 

4.1.2.5 Aktivity, metody a techniky  

Účelem ISMS dle ITIL je zajistit, aby bezpečnostní aspekty s ohledem na veškeré 
aktivity Správy služeb byly řádně spravovány a kontrolovány v souladu s 
potřebami podniku a rizik. 

Klíčovými aktivitami v rámci ISMS dle ITIL jsou: 

• tvorba, kontrolu a revize celkové bezpečnostní politiky a soubor 
podpůrných specifických politik, 

• komunikace, implementace a prosazování bezpečnostní politiky, 

• ohodnocení a klasifikace všech informačních aktiv a jejich dokumentace, 

• implementace, přezkoumání, revize a zlepšování sady bezpečnostních 
kontrol a posouzení rizik a odezev, 

• monitoring a řízení všech narušení bezpečnosti a hlavních bezpečnostních 
incidentů, 
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• analýzy, hlášení a snahy o snížení objemu a dopadu narušení bezpečnosti a 
bezpečnostních incidentů, 

• plán a uskutečnění bezpečnostních kontrol, audity a penetrační testy. 

ITIL definuje bezpečnostní strategii jako soubor kvalitně vyvinutého ISMS, spolu 
s metodami, nástroji a technikami.  

Při vytváření bezpečnostní strategie je také třeba zvážit, jak ověřené bezpečnostní 
postupy implementovat do každé sféry činnosti organizace. Vzdělávání a 
zvyšování povědomí mají zásadní význam v celkové strategii, protože zabezpečení 
bývá často  nejslabší u koncového uživatele. Strategie by měla obsahovat potřebu 
vyvíjet metody a procesy, které umožní snáze dodržovat a provádět zvolené 
politiky a standardy. 

Bezpečnostní kontroly 
ITIL popisuje informační bezpečnost jako nedílnou součástí všech služeb a 
systémů, jako průběžný proces, který je třeba neustále spravovat pomocí souboru 
bezpečnostních kontrol. Zavrhuje myšlenku, že je to krok v životním cyklu služeb 
a systémů, který lze vyřešit pomocí nějaké technologie. Pomocné schéma 
doporučeného postupu bezpečnostních kontrol je na obrázku č. 4.3. 

Obrázek č. 4.3: Základní schéma bezpečnostních kontrol dle ITIL 

 

Zdroj: Zdroj: s využitím 30 

Sada bezpečnostních kontrol by měla být navržena tak, aby podporovala 
prosazování bezpečnostní politiky a minimalizovala všechny rozpoznané a 
                                                 
30 ITIL V3, Service Design. OGC 2007. ISBN 978-0-11-331047-0. 
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identifikované hrozby. Kontroly jsou ekonomičtější, pokud jsou zahrnuty do 
návrhu všech služeb. Tím je zajištěna trvalá ochrana všech stávajících služeb a 
také to, že nové služby a přístup k nim budou v souladu s politikou. 

Na začátku existuje riziko, které se zhmotní v důsledku hrozby. Hrozba může být 
cokoli, co narušuje obchodní proces, nebo má negativní dopad na podnikání. Když 
se hrozba vyplní, hovoříme o bezpečnostním incidentu. Tento bezpečnostní 
incident může mít za následek poškození (informace nebo aktiva), které musí být 
napraveno. ITIL nabízí následující klasifikaci opatření. Volba opatření je závislá 
na důležitosti informací. 

• Preventivní - bezpečnostní opatření mají sloužit k prevenci výskytu 
bezpečnostních incidentů. Klasickým příkladem je přidělování přístupových 
práv omezené skupině oprávněných osob. Dalšími požadavky spojenými s 
tímto opatřením jsou: 
o kontrola přístupových práv (přidělení, zachování a odejmutí práv),  
o autorizace (zjišťování, kdo má přístup ke kterým informacím a 

nástrojům),  
o identifikace a autentizace (potvrzuje, který požaduje přístup) 
o řízení přístupu (zajištění toho, aby jen oprávnění pracovníci mohli získat 

přístup) 

• Redukční - další opatření mohou být přijata v předstihu, aby 
minimalizovali případné škody, které mohou nastat. Patří mezi ně například 
pravidelné zálohování nebo vývoj, testování a údržba plánů pro řízení 
kontinuity organizace. 

• Detekční - pokud dojde k bezpečnostnímu incidentu, je důležité odhalit tuto 
skutečnost co nejdříve – detekovat.  Známým příkladem je monitoring 
napojený na poplach nebo antivirový program. 

• Represivní - opatření jsou používána k boji proti jakémukoli pokračování 
nebo opakování bezpečnostního incidentu. Například jde o dočasnou 
blokaci účtu či síťové adresy, po četných neúspěšných pokusech o 
přihlášení, nebo o zadržení karty, po několikanásobných pokusech s 
nesprávným PIN kódem. 

• Nápravná – tato opatření slouží k co možná nejkvalitnější nápravě vzniklé 
škody. Příkladem může být obnovení dat ze zálohy nebo návrat systému do 
poslední stabilní verze. 
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Řízení bezpečnostních incidentů a narušování bezpečnosti 
V případě závažného porušení bezpečnosti a bezpečnostního incidentu radí ITIL 
rychlé a včasné vyhodnocení, aby se zjistilo, v čem je problém, co to způsobilo a 
jak tomu může být v budoucnu zabráněno. Nicméně, tento proces by neměl být 
omezen na závažné bezpečnostní incidenty. Všechna narušení bezpečnosti a 
bezpečnostní incidenty by měly být zkoumány s cílem získat úplnou představu o 
účinnosti bezpečnostních opatření jako celku. 

4.1.2.6 Spouštěcí impulzy, vztahy s jinými procesy, vstupy a výstupy 

Spouštěcí impulzy 
Spouštěcími impulzy aktivit ISMS mohou být mnohé události. ITIL nabízí 
například tyto: 

• nová nebo upravená bezpečnostní politika 

• nový nebo upravený systém řízení rizik 

• úprava či revize obchodních nebo IT plánů a strategií 

• úprava či revize návrhů a strategií 

Vztahy s jinými procesy 
Účinná a efektivní implementace bezpečnostní politiky v rámci organizace bude do 
značné míry záviset na kvalitním fungování procesů Správy služeb. Ve skutečnosti 
může být účinné provádění některých procesů považováno za nezbytný předpoklad 
pro účinnou bezpečnostní kontrolu. ITIL specifikuje následující styčné plochy 
mezi řízením informační bezpečnosti a ostatními procesy: 

• Řízení incidentů - při poskytování pomoci s rozeznáním, následným  
zdůvodněním a nápravou bezpečnostních incidentů a problémů. Proces 
řízení incidentů by měl zahrnovat schopnost rozpoznat a řešit bezpečnostní 
incidenty. 

• Řízení kontinuity IT služeb (ITSCM) - při hodnocení dopadu na podnikání 
a rizika a zajištění odolnosti, přežití a mechanismů obnovy. V okamžiku, 
kdy jsou testovány plány kontinuity, bezpečnost bývá stěžejní záležitostí. 

• Řízení změny - ISM by měl pomáhat s hodnocením každé změny, která by 
mohla mít vliv na bezpečnost a bezpečnostní kontroly. ISM také může 
poskytnout informace o neoprávněných změnách. 
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• Řízení konfigurace - může poskytovat přesné informace o aktivech, která 
mají bezpečnostní dopad. Přesný Systém pro správu obsahu může být velmi 
přínosným vstupem pro ISM. 

• Finanční management – měl by poskytnout dostatečné finanční prostředky 
k financování bezpečnostních požadavků. 

Vstupy 
Kvalitní ISMS je dle ITIL závislý na vstupech především z těchto oblastí: 

• obchodní informace: z obchodní strategie organizace, plány a finanční plány 
a také informace o jejich současných i budoucích požadavcích, 

• správa a řízení společnosti a bezpečnostní politiky a pokyny, bezpečnostní 
plány, analýza rizik a odezvy, 

• IT informace: z IT strategie a plánu a současných rozpočtů, 

• informace o všech bezpečnostních událostech: ze všech oblastí IT a řízení 
bezpečnosti, zvláště z Řízení incidentů a Řízení problémů, 

Výstupy 
Výstupy, které produkuje proces ISM jsou využitelné v mnoha oblastech 
organizace a dle ITIL by měly zahrnovat: 

• celkovou politiku  řízení informační bezpečnosti spolu se souborem dílčích 
bezpečnostních politik, 

• systém řízení bezpečnosti informací, obsahující všechny informace týkající 
se ISM, 

• revidované bezpečnostní postupy hodnocení rizika a hlášení, 

• sadu bezpečnostních kontrol, spolu s údaji o provozu a údržbě a 
souvisejících rizicích, 

• bezpečnostní audity a auditorské zprávy, 

• schémata a plány bezpečnostních testů, včetně penetračních testů a dalších 
bezpečnostních testů a hlášení, 

• sadu bezpečnostních klasifikací včetně rozdělení chráněných aktiv, 

• revize a hlášení o narušeních bezpečnosti a závažných bezpečnostních 
incidentech, 

• politiky, procesy a postupy týkající se partnerů a dodavatelů organizace a 
jejich přístupu ke službám a informacím. 
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4.1.2.7 Klíčové výkonnostní indikátory 

Mnoho indikátorů a ukazatelů může být použito pro posouzení efektivnosti a 
účinnosti ISM procesů a činností. Tyto ukazatele by měly být dle ITIL vytvořeny z 
obchodní perspektivy a pohledu zákazníků, například: 

• organizace je chráněná proti porušování bezpečnosti 
o procentuální snížení v narušování bezpečnosti hlášené na Service Desk, 
o procentuální snížení dopadu incidentů a narušování bezpečnosti, 
o procentuální zvýšení relevantnosti mezi Dohodou o úrovni 

poskytovaných služeb (SLA) a bezpečnostními klauzulemi 

• stanovení jasné a odsouhlasené politiky, integrované s potřebami podnikání, 
snížení počtu neshod mezi ISM procesy a bezpečnostní politikou podniku, 

• bezpečnostní postupy, které jsou zdůvodněné, přiměřené a podporované 
vrcholovým vedením 
o rostoucí přijímání a dodržování bezpečnostních postupů, 
o zvýšená podpora a angažovanost vrcholového vedení, 

• mechanismy pro zlepšování: 
o počet navrhovaných zlepšení bezpečnostních postupů a kontrol, 
o pokles počtu bezpečnostních neshod zjištěných při auditech a testování 

bezpečnosti, 

• informační bezpečnost je nedílnou součástí všech IT služeb a všech ITSM 
procesů: nárůst počtu služeb a procesů, které jsou ve shodě s 
bezpečnostními postupy a kontrolami, 

• efektivní marketing a vzdělávání v oblasti bezpečnostních požadavků, 
povědomí zaměstnanců IT oddělení o technologiích podporujících služby: 
o zvýšení povědomí o bezpečnostní politice a jejím obsahu v celé 

organizaci, 
o Service Desk podporuje všechny služby. 

4.1.2.8 Problémy, kritické faktory úspěchu a rizika 

ISM čelí mnoha problémům při budování vhodné informační bezpečnostní 
politiky, která má účinnou podporu procesů a kontrol. Jedním z největších 
problémů je zajistit odpovídající podporu vrcholového managementu. Pokud ta 
neexistuje, není často možné zavést efektivní proces ISM. Pokud funguje podpora 
vedení, ale je špatná nebo žádná podpora z obchodního oddělení, bezpečnostní 
kontroly a hodnocení rizik jsou výrazně omezeny v tom, čeho jsou schopny 
dosáhnout. Je zbytečné zavádět bezpečnostní politiky, postupy a kontroly v oblasti 
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IT, pokud nemohou být vykonatelné v rámci celé organizace. Ke klíčovému 
využití IT služeb a aktiv dochází mimo tuto oblast. Stejně tak mimo tuto oblast 
častěji útočí bezpečnostní hrozby a rizika. 

V některých organizacích je vnímání takové, že za bezpečnost odpovídá IT 
oddělení, a proto se automaticky předpokládá, že všechny IT služby jsou 
dostatečně chráněny. Nicméně bez závazků a podpory obchodního oddělení a 
personálu se peníze investované do nákladných bezpečnostních kontrol a postupů 
do značné míry utrácí zbytečně a jsou většinou neúčinné. 

Kritickými faktory úspěchu procesu ISM dle ITIL jsou: 

• organizace, která je chráněná proti porušování bezpečnosti 

• stanovení jasné a odsouhlasené politiky, integrované s potřebami podniku 

• bezpečnostní postupy, které jsou zdůvodněné, přiměřené a podporované 
vrcholovým vedením 

• efektivní marketing a vzdělávání v oblasti bezpečnostních požadavků 

• mechanismy pro zlepšování 

• informační bezpečnost je nedílnou součástí všech IT služeb a všech ITSM 
procesů 

• dostupnost služeb není ohrožena bezpečnostními incidenty 

• jasné povědomí o bezpečnostní politice mezi zákaznickou komunitou. 

Informační systémy mohou přinášet jak mnoho přímých a nepřímých přínosů, tak 
mnoho přímých a nepřímých rizik. Tato rizika vedou k propasti mezi potřebou 
chránit systémy a služby a stupněm použité ochrany. Rozdíl je způsoben vnitřními 
a vnějšími faktory, včetně širokého využití technologií, zvyšující se závislosti 
organizací na IT, rostoucí složitosti a propojení systémů, zániku tradičních 
obchodních hranic a stále náročnějších regulačních požadavků. 

ITIL z toho vyvozuje, že vznikající nové oblasti rizik mohou mít významný dopad 
na důležité obchodní operace, jako například: 

• rostoucí požadavky na dostupnost a odolnost, 

• rostoucí potenciál pro zneužívání informačních systémů, které ovlivňuje 
soukromí a etické hodnoty, 

• nebezpečí před hackery, které vedou k nedostupnosti poskytovaných služeb, 
virovým útokům, vydírání, průmyslové špionáži a úniku podnikových 
informací či soukromých dat. 
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Protože nové technologie poskytují možnost výrazně zlepšit výkonnost podniku, 
informační bezpečnost se může stát skutečnou přidanou hodnotu pro organizaci . 
Může přispět k interakci s obchodními partnery, užšímu vztahu se zákazníky a 
prohloubit konkurenční výhodu a dobrou pověst. umožňuje také nové a jednodušší 
způsoby zpracování elektronických transakcí a vytváření důvěry. 

ITIL definuje tyto další oblasti hlavních rizik spojených s ISM: 

• nedostatečná angažovanost obchodního oddělení v ISM procesech a 
postupech, 

• nedostatečná angažovanost obchodního oddělení  vedoucí k nedostatku 
vhodných informací o budoucích plánech a strategiích, 

• nedostatečná angažovanost vrcholového managementu nebo nedostatek 
zdrojů v rozpočetu pro ISM procesy, 

• procesy jsou příliš zaměřené na technologie a nedostatečně na IT služby, 
případně potřeby a priority podniku, 

• posouzení rizik a jeho řízení probíhá v izolaci a ne ve spojení s ITSCM 
(řízení kontinuity služeb), 

• ISM politiky, plány, rizika a informace jsou zastaralé a ztrácí kontakt s 
ostatními plány a strategiemi organizace. 

 

4.2 COBIT 

COBIT je pravděpodobně nejznámějším standardem pro IT Governance. Byl 
vytvořen v roce 1996 společností ISACF. Současným vlastníkem práv je dceřiná 
společnost ITGI (IT Governance Institute), společnost ISACA (Information 
Systems Audit and Control Association). 

4.2.1 Historie a základní filozofie 

Primárním cílem COBITu je definovat množinu cílů řízení pro oblast IT a umožnit 
tak manažerům silnou kontrolu řízení rizik a informační bezpečnosti organizace a 
také auditorům provést kontrolu těchto komponent. 

Hlavním mottem metodiky je: zkoumat, vyvíjet, publikovat a rozšiřovat 
směrodatný, aktuální a mezinárodně přijímaný řídící rámec IT governance určený 
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k podnikovému nasazení a každodennímu používání business manažery, IT 
odborníky a specialisty na oblast „assurance“31. 

Tento nástroj, který popisuje částečně také některé finanční a obchodní procesy, se 
skládá ze čtyř hlavních domén, které jsou rozděleny na 34 procesy. Pro ně existuje 
celkem 214 cílů řízení. COBIT používá známý PDCA cyklus řízení, základní 
schéma je znázorněno na obrázku č. 4.4. 

Současná verze COBIT 4.1 se objevila v květnu 2007 a hlavními novinkami jsou 
zjednodušení definicí jednotlivých cílů a seřazení procesů a vztahů mezi 
organizací, jejími IT cíli a IT procesy. 

 

Obrázek č. 4.4: Základní schéma PDCA cyklu COBIT 

 

Zdroj: 32 

4.2.2 Řešení informační bezpečnosti 

COBIT sice není primárně určen pouze pro správu informační bezpečnosti 
v organizaci, ale řešení této problematiky je obsahem téměř všech definovaných 
procesů COBIT. Následující popis shrnuje nejdůležitější oblasti informační 

                                                 
31 COBIT 4.1. IT Governance Institute 2007. ISBN 1-933284-72-2. 
32 http://www.isaca.org - dokumentace COBIT 4.1 
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bezpečnosti dle COBIT33 a definuje klíčové cíle a úkoly, které je nutné naplnit pro 
správné fungování systému řízení informační bezpečnosti v podniku. Každá 
z klíčových oblasti bezpečnosti spadá vždy do některé ze čtyř hlavních domén 
COBITU: 

• Plánování a organizace 

• Pořízení a implementace 

• Dodávka služeb a podpora 

• Monitorování a hodnocení 

4.2.2.1 Plánování a organizace 

Definice informační architektury 
Prioritním cílem dle COBIT je identifikace informací a služeb, která jsou 
rozhodující pro fungování organizace a určení jejich bezpečnostních požadavků, 
tzn.: 

• informace, které nesmí být zneužity nebo ztraceny, 

• služby, které musí být za každou cenu dostupné, 

• transakce, které musí být důvěryhodné, tzn. splňují podmínky autentičnosti 
a integrity 

Dále je důležité rozhodnout: 

• kdo má přístup k citlivým informacím a kdo je může modifikovat 

• jaká data je nutné uchovávat a zálohovat 

• jaká bude úroveň dostupnosti důležitých informací 

• jak bude řešena autorizace a ověřování elektronických transakcí 

Definice organizace a odpovědností v rámci IT 
Pro úspěch celého procesu řízení bezpečnosti je důležité definovat vztahy 
klíčových aktiv k jednotlivým pracovníkům a nastavit, kdo je za co odpovědný. 
Pro uskutečnění tohoto cíle je dle COBIT vhodné: 

• ujistit se, že odpovědnosti byly řádně přiděleny, správně pochopeny a mezi 
podřízenými a nadřízenými probíhá patřičná komunikace, 

                                                 
33 COBIT – Security Baseline, An Information Security Survival Kit. IT Governance Institute 2004. ISBN: 
1-893209-79-2 
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• vyvarovat se přidělení příliš mnoha bezpečnostních rolí  a odpovědností 
jedné osobě, 

• poskytovat potřebné zdroje, nezbytné pro efektivní plnění bezpečnostních 
rolí 

Povědomí o cílech a směřování organizace s ohledem na bezpečnost 
Pokud má být systém řízení bezpečnosti informací funkční, je nezbytné aby cíle a 
směřování firmy byly šířeny s ohledem na bezpečnost. COBIT v tomto směru 
doporučuje: 

• důsledně komunikovat a pravidelně projednávat základní pravidla pro 
provádění bezpečnostních požadavků a způsoby, jak reagovat na vzniklé 
bezpečnostní incidenty, 

• pravidelně upozorňovat zaměstnance na bezpečnostní rizika a jejich osobní 
odpovědnosti. 

Řízení lidských zdrojů 
Jako esenciální oblast této problematiky vidí také COBIT řízení lidských zdrojů. Je 
nutné, aby jednotlivé funkce v organizační struktuře organizace byly obsazovány 
lidmi s potřebnými schopnostmi pro plnění patřičných úloh také s ohledem na 
požadovanou bezpečnostní odpovědnost. Jsou zde k dispozici následující pokyny: 

• při přijímání nových pracovníků věnovat zvýšenou pozornost referencím z 
předchozích zaměstnání, 

• zajistit novým zaměstnancům v rámci přijímacího řízení nebo následného 
školení dovednosti a znalosti potřebné k jejich podpoře firemního systému 
informační bezpečnosti a pravidelně prověřovat, zda jsou tyto kvalifikace 
aktuální a případně je doplňovat, 

• nedovolit, aby žádný z klíčových bezpečnostních úkolů byl absolutně 
závislý pouze na jednom zaměstnanci. 

Soulad s požadavky 
Není možné, aby implementované bezpečnostních funkce nebyly v souladu s 
platnými zákony, nařízeními a dalšími externími požadavky. V této oblasti se má 
postupovat následovně: 
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• identifikovat kroky, které je potřeba učinit, aby se v rámci plnění 
bezpečnostních požadavků dodržovala ochrana osobních údajů, práva 
duševního vlastnictví a další právní, regulační nebo smluvní požadavky, 

• vést zaměstnance k tomu, aby vnímali tyto problémy a byli schopni na ně 
patřičně reagovat. 

Řízení rizik 
Nezbytným procesem řízení bezpečnosti je odhalit rizika, která ohrožují citlivá 
aktiva organizace, nastavit jejich priority a stanovit, která rizika se budou 
potlačovat a která se přijmou. Mimo jiné je potřeba zvážit a provést: 

• diskutovat s odpovědnými zaměstnanci na téma možných hrozeb, které by 
mohly mít zásadní dopad na podnikatelské cíle, 

• rozhodnout, jak nejlépe zabezpečit služby, informace a transakce, které jsou 
rozhodující pro úspěch podniku, 

• připravit plán pro řízení rizik pro řešení těch nejvýznamnějších, 

• sestavit tým, jehož členové budou zasvěceni do připravované koncepce a 
najít efektivní prostředky pro řízení zjištěných bezpečnostních rizik 
prostřednictvím bezpečnostních postupů (např. efektivní zálohování, 
základní kontrola přístupu, antivirová ochrana, firewally) nebo pojištění. 

 

4.2.2.2 Pořízení a implementace 

Řízení automatizovaných řešení 
Pokud se organizace rozhodne k nasazení nějakého automatizovaného řešení, 
COBIT nabízí provést následující bezpečnostní opatření: 

• získat jistotu pokud jde o důvěryhodnost vybrané bezpečnostní technologie, 
prostřednictvím referencí, externího poradenství, atd., 

• zvážit, jak automatizovaná řešení mohou do organizace vnést bezpečnostní 
rizika a které podpůrné procesy bude nutné měnit, 

• ujistit se, že řešení je funkční, kompatibilní se současnými systémy a 
splňuje provozní bezpečnostní požadavky. 
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Pořizování a údržba technologického vybavení 
Podobně jako v předchozím bodě následuje seznam nejdůležitějších opatření, která 
se týkají pořizování a údržby technologického vybavení organizace. Doporučeny 
jsou následující kroky: 

• přesvědčit se, zda technologické vybavení je v souladu s automatizovanými 
bezpečnostními postupy organizace, 

• zvážit, jak se zvýší bezpečnostní požadavky nutné k ochraně pořizované 
technologie, 

• zabezpečit technologie sledováním aktuálních dostupných bezpečnostních 
záplat a implementovat takové, které jsou vhodné vzhledem k infrastruktuře 
organizace. 

Vývoj a údržba pracovních procesů 
Řízení informační bezpečnosti se týká také vývoje a údržby pracovních procesů. 
COBIT v tomto bodě nabízí tyto postupy: 

• Zajistit, aby zaměstnanci byli schopni integrovat bezpečnostní opatření do 
každodenních pracovních procesů 

• zdokumentovat všechny tyto procesy a zabezpečit pravidelná školení všech 
zainteresovaných pracovníků. 

Instalace a akceptace systémů 

Jestliže dochází k instalaci nebo aktualizace informačního systému organizace, je 
nutné přijmout taková opatření a provést bezpodmínečně takové procedury, aby 
nedošlo k ohrožení bezpečnosti stávajícího nastavení. Nejdůležitější je provést tato 
doporučení: 

• testovat systém nebo tu část, kde byla provedena změna dle platných 
bezpečnostních požadavků na reprezentativním vzorku funkcí tak, aby 
výsledky byly spolehlivé a relevantní, 

• nikdy netestovat na běžícím systému, 

• před akceptací mít na paměti všechny zaměstnance, kteří se systémem 
budou pracovat, využívat ho a udržovat, 

• provést finální akceptaci systému vyhodnocením všech proběhlých testů v 
souvislosti s obchodními cíli organizace. 
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Řízení změn 
V této oblasti je klíčové, aby všechny změny, včetně záplat, podporovaly 
stanovené cíle podnikání a byly prováděny bezpečným způsobem. Každodenní 
pracovní procesy by plánovanými změnami neměly být ovlivněny. Z navrhovaných 
postupů považuji za důležité tyto: 

• vyhodnotit všechny změny, stanovit vliv na integritu, ohrožení nebo ztrátu 
citlivých dat, dostupnost kritických služeb, a validitu významných 
transakcí, 

• na základě tohoto vyhodnocení, provést odpovídající testování před 
provedením plánovaných změn, 

• zaznamenat a schválit všechny změny. 

 

4.2.2.3 Dodávka služeb a podpora 

Řízení služeb 
Při definování a řízení úrovní jednotlivých služeb poskytovaných organizací nebo 
těch, které zajišťují pro organizaci externí subjekty, je také potřeba vzít v úvahu 
bezpečnostní aspekty. Především se to týká následujících: 

• zajistit, aby management stanovil bezpečnostní požadavky a pravidelně 
kontroloval dodržování interních dohod o úrovni poskytovaných služeb a 
smluv se jejími externími dodavateli, 

• posoudit odbornou způsobilost externích dodavatelů služeb tak v oblasti 
dodržování bezpečnostních požadavků a zájmů organizace, 

• zvážit závislost na externích dodavatelích služeb kvůli bezpečnostním 
požadavkům a nástroji jako je právní odpovědnost nebo sankce snížit rizika 
organizace, která se týkají duševního vlastnictví, řízení kontinuity nebo 
ztráty důvěrnosti informací. 

Řízení kontinuity 
Pro organizaci je v oblasti řízení informační bezpečnosti esenciálním úkolem 
zajistit, aby byla schopna provozovat svoje běžné obchodní aktivity s minimálním 
dopadem případných bezpečnostních incidentů. COBIT v této souvislosti 
doporučuje provést následující kroky: 
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• identifikovat důležité obchodní informace a funkce a zdroje (např. aplikace, 
služby třetích stran, materiál, datové soubory), které jsou rozhodující pro 
jejich podporu, 

• zajistit dostupnost klíčových zdrojů v případě bezpečnostního incidentu pro 
udržení kontinuity provozu, 

• ujistit se, že významné incidenty jsou identifikovány a včas vyřešeny, 

• stanovit základní principy k ochraně a obnově IT služeb, včetně 
alternativních postupů, jak získat materiál a služby v nouzi, jak se vrátit do 
normálního režimu po bezpečnostním incidentu a jak komunikovat se 
zákazníky a dodavateli, 

• spolu s klíčovými zaměstnanci určit, jaké informace musí být zálohovány a 
uloženy mimo podnik a odpovídajícím způsobem zajištěny, aby byly k 
dispozici při obnově po bezpečnostním incidentu, jednat se může např. o 
důležité datové soubory, dokumentace a další IT zdroje, 

• kontrolovat v pravidelných intervalech, že záložní zdroje jsou použitelné a 
kompletní. 

Řízení informačních systémů 
Aby byla dosažena odpovídající úroveň informační bezpečnosti, je nutné zajistit, 
aby všechny prostředky automatizovaného zpracování v podniku byly používány 
pouze oprávněnými osobami / systémy pro obchodní účely. Je třeba dodržovat 
následující podmínky: 

• implementovat pravidla pro řízení přístupu ke službám na základě 
individuálních potřeb zobrazit, přidat, změnit nebo odstranit informace a 
transakce; především je nutné správně nastavit práva přístupu 
poskytovatelům služeb, dodavatelům a zákazníkům, 

• ujistit se, že jsou přiděleny odpovídající odpovědnosti pro správu všech 
uživatelských účtů a prostředků zabezpečení (např. hesel, karet a dalších 
zařízení) a kontrolu všech těchto zařízení, která mají nějakou finanční 
hodnotu, 

• pravidelně kontrolovat / potvrzovat jednání a oprávněnost těch, kteří 
spravují uživatelské účty; zajistit, aby tyto odpovědnosti nebyly přiděleny 
jedné osobě, 

• zaznamenávat důležitá porušení bezpečnostní (např. systému a přístupu k 
síti, virů, zneužití a nelegálního software); zajistit, aby byly neprodleně 
hlášeny a včas se vyřešili, 
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• k zajištění důvěryhodnosti smluvních stran a k jistotě, že při použití 
elektronických transakčních systémů jsou obchodní ujednání platná, 
nastavit bezpečnostní pokyny tak, aby byly přiměřené a v souladu se 
smluvními závazky, 

• prosazovat používání antivirové ochrany v rámci celé podnikové 
infrastruktury a zajistit pravidelnou aktualizaci používaného software na 
všech stanicích, 

• používat pouze legální software, 

• definovat politiku, která určuje, jaké informace mohou opustit systém 
organizace a které naopak mohou do systému vstoupit; v souvislosti s tím 
konfigurovat systémy síťové bezpečnosti (firewally); monitorovat výjimky 
a sledovat závažné incidenty, 

• zvážit, jak chránit mobilní výpočetní prostředky a zařízení. 

Řízení IT aktiv 
Prvořadým zájmem každé organizace by mělo být řádné zabezpečení veškerých 
aktiv a snaha o minimalizaci bezpečnostních rizik tím, že podnik udržuje řádné 
povědomí o svých klíčových aktivech a licencích. K tomuto stavu vede splnění 
těchto podmínek: 

• zajistit existenci pravidelně aktualizovaného a kompletního soupisu 
hardware a software organizace, 

• pravidelně přezkoumávat, zda je veškerý nainstalovaný software 
autorizován a řádně licencován. 

Řízení dat 
Standardním požadavkem jakéhokoliv systému řízení informační bezpečnosti je 
snaha o to, aby všechna data byla úplná, přesná a platná při vstupu, zpracování, 
uložení a distribuci. COBIT v tomto směru není výjimkou. Přidává tato 
doporučení: 

• vystavit data různým kontrolám k ověření jejich integrity (přesnost, úplnost 
a platnost) při vstupu, zpracování, ukládání a distribuci, 

• kontrolovat transakce, aby byla zajištěna jejich pravost a nemohli být 
odmítnuty, 

• poskytovat důvěrné výstupy pouze oprávněným osobám 
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• Vymezit a dodržovat lhůty pro uchovávání údajů, archivní požadavky a 
podmínky pro uložení vstupních a výstupních dokumentů, dat a software; 
ujistit se, že jsou v souladu s uživatelskými a právními požadavky, 

• zajistit, že uložená data nepozbývají svou integritu nemohou být zcizena. 

Řízení fyzické bezpečnosti 
Důležitým faktorem bezpečnosti informací je také ochrana všech IT zařízení před 
poškozením. Je vhodné dodržovat tyto zásady: 

• fyzicky zabezpečit IT vybavení a aktiva, zejména ta, která jsou nejvíce 
ohrožena  bezpečnostními hrozbami; pokud je to dostupné a vhodné, získat 
odborné poradenství, 

• fyzicky chránit počítačové vybavení, včetně mobilních a úložných zařízení 
před jejich poškozením, odcizením nebo náhodnou ztrátou. 

 

4.2.2.4 Monitorování a hodnocení 

Řízení vnitřní kontroly 
Každý efektivní systém je nutné monitorovat a kontrolovat, aby byla zjištěna jeho 
výkonnost. COBIT v této problematice navrhuje provádět následující kroky: 

• posoudit přiměřenost bezpečnostních kontrol, v porovnání s definovanými 
požadavky a s ohledem na současnou zranitelnost, 

• přehodnotit, jaké bezpečnostní výjimky je nutné pravidelně monitorovat, 

• vyhodnotit funkčnost bezpečnostních mechanismů a kontrolovat jejich 
nedostatky při detekcích narušení, penetračních a zátěžových testech a 
testování krizových plánů, 

• monitorovat dodržování klíčových kontrol. 

Externí kontrola 
Aby vedení organizace získalo důvěru v aplikovaný systém bezpečnost řízení 
informací, je vhodné získat externí poradenství prostřednictvím spolehlivých a 
nezávislých zdrojů. Postupy, které jsou v této oblasti doporučeny, jsou tyto: 
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• získat v případě potřeby příslušné externí zdroje informací k přezkoumání 
bezpečnostních kontrolních mechanizmů  a posouzení souladu s právními 
předpisy a smluvními závazky ve vztahu k informační bezpečnosti, 

• využívat jejich znalostí a zkušeností pro vnitřní použití. 

 

4.3 ISO/IEC 27000 

ISO/IEC 27000 je skupina standardů pro systém řízení informační bezpečnosti 
(ISMS). Tato série norem vychází od roku 2005, kdy se objevila ISO/IEC 27001, 
pomocí které se celý systém certifikuje. Tvůrcem těchto norem je Mezinárodní 
organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization). 

4.3.1 Historie a základní filozofie 

Norma, která definuje soubor opatření pro ochranu informačních aktiv vznikla 
z normy ISO 17799 a od roku 2007 má označení  ISO/IEC 27002:2005. Je 
rozdělena na 11 oblastí obsahujících celkem 39 tzv. kategorií bezpečnosti a celkem 
133 opatření. Systém také používá PDCA cyklus, základní schéma je na obrázku č. 
4.5. Hlavních 11 oblastí je definováno v následujícím seznamu (v závorce je počet 
kategorií bezpečnosti): 

• Bezpečnostní politika (Security Policy) (1) 

• Organizace  bezpečnosti (Organization Information Security) (2) 

• Klasifikace  a  řízení aktiv (Asset Management) (2) 

• Bezpečnost  lidských  zdrojů (Human Resources Security) (3) 

• Fyzická bezpečnost  a  bezpečnost  prostředí (Physical and Environmental 
Security) (2) 

• Řízení komunikací a  provozu (Communications and Opertations 
Management) (10) 

• Řízení přístupu (Access Control) (7) 

• Akvizice,  vývoj  a  údržba  IS (Information Systems Aquisition 
Development and Maintenance) (6) 

• Zvládání bezpečnostních  incidentů (Information Securtity Incident 
Management) (2) 

• Řízení kontinuity  činností organizace (Business Continuity Management) 
(1) 
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• Soulad  s  požadavky (Compliance) (3) 

 

Obrázek č. 4.5: Základní schéma PDCA cyklu ISO/IEC 27002:2005 

 

Zdroj: 34 

 

4.3.2 Řešení informační bezpečnosti 

Úroveň bezpečnosti, která je v organizaci vyžadována, je možné dosáhnout pouze 
komplexním přístupem a podrobnou identifikací hrozeb a detailním plánováním. 
Výše uvedené oblasti informační bezpečnosti spolu často bezprostředně souvisí a 
v některých případech se dokonce vzájemně prolínají. 

ISO/IEC 27002 popisuje nejlepší praktiky pro zajištění bezpečnosti informací, 
které by organizace měla vzít v úvahu pro zajištění kontrolních cílů. 133 
"základních" opatření se ale ve skutečnosti dále rozpadají na stovky specifických 
bezpečnostních opatření. 

Norma nepřikazuje, která opatření musí být bezpodmínečně aplikována, ale 
ponechává rozhodnutí na organizaci. Vhodná opatření jsou vybírána na základě 
hodnocení rizik a jejich implementace je závislá na konkrétní situaci. Cílem není 
implementovat vše, co norma popisuje, ale spíše naplnit všechny aplikovatelné cíle 
                                                 
34 http://www.iso.org - dokumentace ISO/IEC 27000 
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opatření. Tento přístup zajišťuje, že norma je široce aplikovatelná a dává 
uživatelům velkou flexibilitu při implementaci. Nicméně toto přináší obtíže při 
certifikaci, kdy může být složité posoudit, zda jsou aktuální bezpečnostní opatření 
plně v souladu s normou. 

V dalším textu jsou popsány základní principy všech 11 oblastí této normy včetně 
doporučených opatření k nim náležejícím.  

 

4.3.2.1 Bezpečnostní politika 

Představuje pravidla, směrnice a zvyklosti určující způsoby, pomocí kterých jsou 
v dané organizaci a jejích systémech řízena, chráněna a distribuována aktiva, 
včetně citlivých informací. 35 

Měla by obsahovat principy, požadavky, pravidla, postupy a omezení, která určují 
způsob správy, ochrany a distribuce informací a jiných zdrojů. Jedná se o soubor 
kritérií pro aplikaci bezpečnostních služeb. 36 

Tato oblast vyjadřuje zájem managementu společnosti na podpoře bezpečnosti 
informací a zabývá se jasnou formulací, kam má řízení bezpečnosti informací 
směřovat. Jsou k tomu definovány dvě opatření: 

a) Formulace dokumentu „bezpečnostní politika“, který: 

• vyjadřuje cíle a význam bezpečnosti informací 

• vyjadřuje zájem managementu o řešení bezpečnostních rizik 

• upřesňuje výklad základních bezpečnostních zásad a pravidel 

• určuje odpovědnosti a pravomoci v této oblasti 

b) Revize bezpečnostní politiky, která by měla: 

• být pravidelná 

• pověřit a určit manažera bezpečnostní politiky 

• posuzovat vhodnost, přiměřenost a efektivnost stanovených opatření 

• přizpůsobovat definovaná pravidla současným potřebám organizace 

                                                 
35 ČSN ISO/IEC 21827:2003 – Informační technologie – Inženýrství zabezpečení systémů – Model vyzrálosti 
způsobilosti. ČNI 2003. 
36 DOUCEK, P., NOVÁK, L., SVATÁ, V. Řízení bezpečnosti informací. Professional Publishing. Praha 
2008. ISBN 978-80-86946-88-7. 
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4.3.2.2 Organizace bezpečnosti informací 

Tato oblast bezpečnostních opatření, která popisuje požadavky na organizaci 
bezpečnosti dat, je rozdělena na dva boky: 

a) Interní organizace 

• závazek vedení směrem k bezpečnosti informací – zajištění podpory 
managementu pro prosazování bezpečnosti informací. Vedení nejen že 
vydává postupy a pravidla, ale také je povinné se jimi řídit 

• harmonický výklad bezpečnostních pravidel – platí pro velké organizace, 
znamená ustanovení kontrolních orgánů pro koordinaci postupů a činností 

• upřesnění rolí, odpovědností a pravomocí spojených s řízením 
bezpečnosti informací 

• uzavírání dohod o ochraně důvěrných informací se spolupracujícími 
subjekty – upřesnění věcného obsahu takovýchto smluv 

• udržování kontakty na orgány veřejné moci a poskytovatele 
telekomunikačních služeb k rychlé nápravě vzniklých incidentů a sběru 
důkazních materiálů 

• začlenění interního auditu, který provádí nezávislá přezkoumání 
bezpečnosti a hodnocení účinnosti a spolehlivosti nastavených 
bezpečnostních opatření 

b) Externí organizace 

• určování pravidel pro zajištění bezpečnosti u externích subjektů – 
identifikace rizik při kontaktu s externím subjektem, uzavření formálních 
postupů pro přístup klientů nebo třetích stran. 

 

4.3.2.3 Řízení aktiv 

Cílem této oblasti je identifikace a udržení vyvážené ochrany všech aktiv, která 
jsou součástí informačního systému. 

Jsou zde pojmenovány dvě skupiny bezpečnostních opatření: 



51 
 

a) vymezení odpovědnosti za aktiva 

• evidence aktiv – základní přehled o aktivech a určení důležitých a 
nedůležitých aktiv 

• vlastník aktiva – opatření, které stanovuje vlastníka, který je zároveň za 
aktivum odpovědný 

• použití aktiv – pro aktiva jsou určena pravidla jejich používání, např. 
některá aktiva se nesmí přenášet přes externí média nebo posílat po síti 
bez šifrování. 

b) klasifikace informací 

• vytvoření klasifikačního schématu – třídění informací podle důležitosti a 
významu pro hlavní procesy organizace 

• pravidla a postupy pro označení a ochranu jednotlivých typů informací 

 

4.3.2.4 Bezpečnost lidských zdrojů 

Tato oblast je považována za velmi důležitou, protože mnoho incidentů vzniká 
z nedůsledného dodržování bezpečnosti zaměstnanci nebo pracovníky smluvních 
stran. Oblast pracuje s životním cyklem zaměstnance a rozděluje opatření na ta, 
která jsou aplikována před vznikem, během a při ukončení smluvního vztahu. 

a) opatření před vznikem pracovního vztahu 

• určení a následná dokumentace bezpečnostních rolí a odpovědnosti dle 
stanovené bezpečnostní politiky 

• prověrky nových pracovníků – ověření identity, životopis, reference, 
prokázání bezúhonnosti 

• stanovení přesných podmínek výkonu práce – zahrnuje odpovědnost 
pracovníka s ohledem na zajištění bezpečnosti informací. 

b) opatření během pracovního vztahu 

• odpovědnost vedoucích zaměstnanců – seznámení podřízených 
s bezpečnostními pravidly a motivace k jejich dodržování 

• prohlubování bezpečnostního povědomí – semináře či jiné vzdělávací 
aktivity vedoucí k praktickým ukázkám jednotlivých pravidel bezpečnosti 



52 
 

• disciplinární řízení – v situaci porušení pravidel. Dochází ke sjednání 
nápravy a stanovení trestu – výtka či napomenutí nebo při závažnějších 
případech finanční postih, změna pozice či ukončení pracovního vztahu 

c) opatření po ukončení pracovního vztahu 

• stanovení odpovědnosti spojené s ukončením vztahu – upozornění na 
případné závazky o mlčenlivosti platící po skončení poměru 

• navrácení zapůjčených prostředků – problém nastává s vymazáním dat na 
soukromých médiích zaměstnance (mělo by být zakázáno používat) 

• uzamčení přístupových účtů pro odcházejícího zaměstnance 

 

4.3.2.5 Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí 

Do této oblasti patří opatření, která se snaží chránit prostředí organizace jako celek 
– skupina zabezpečení oblasti a opatření, která chrání jednotlivé prvky 
infrastruktury ICT – skupina bezpečnost zařízení. Organizace by měla dosáhnout 
přiměřené kombinace obou skupin, aby byla bezpečnost efektivní. 

 

a) zabezpečení oblasti 

• vytvoření fyzické bezpečnostní hranice, která je určena zdmi, ploty, 
mřížemi, atd. 

• kontrola fyzického vstupu – označení osob, identifikace, návštěvy, atd. 

• zvláštní opatření pro místnosti s koncentrací prostředků ICT – serverovny, 
archivy datových médií, apod. 

• zabezpečení před externími hrozbami – požár, výbuch, povodeň, atd. 

• pravidla pro zaměstnance, kteří v těchto prostorech pracují – zákaz 
používání záznamových zařízení 

• opatření pro veřejně přístupné prostory a místa pro nakládku a vykládku 
zboží či materiálu 

b) bezpečnost zařízení 

• stanovení pravidel pro bezpečná umísťování používaných zařízení – 
minimalizace přístupu, omezení možnosti neoprávněného sledování 
informací, zajištění odpovídajících bezpečných provozních podmínek. 
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• zabezpečení ochrany podpůrných zařízení – zajištění nepřetržité dodávky 
elektrické energie (UPS) nebo chladícího média. 

• zabezpečení ochrany kabelových rozvodů – ochrana linek, která přenášejí 
data tím, že nejsou vedeny společně se silnoproudem a jsou fyzicky 
zabezpečeny. 

• pravidelná údržba jednotlivých zařízení – prodloužení spolehlivosti a 
funkčnosti zařízení 

• ochrana zařízení mimo prostory organizace – pravidla spojená s 
přemísťováním majetku 

• pravidla pro bezpečnou likvidaci datových médií – na těchto nosičích 
nesmí být uchována data po jejich vyřazení 
o fyzická likvidace 
o vymazání dat pomocí zařízení se silným elektromagnetickým 

impulsem 
o vymazání dat pomocí několikanásobného přehrání obsahu tak, aby 

původní data už nebylo možné obnovit 

 

4.3.2.6 Řízení komunikací a řízení provozu 

Tato oblast obsahuje deset skupin bezpečnostních opatření, která se vztahují k 
bezpečnému provozu ICT. 

a) stanovení rozumných provozních procesů, postupů, odpovědností a 
pravomocí 

• dokumentace důležitých provozních procesů – start, zastavení, přerušení 
či obnovení chodu systému, zálohování či archivace 

• řízení provozních změn – posouzení možných dopadů na chod organizace 
a rizika s tím spojená 

• postup odsouhlasení případné změny a pravidla pro zavedení změny 
odpovědnými osobami 

b) opatření k řízení dodávek služeb třetích stran – outsourcing 

Organizace využívá ke své činnosti zdroje, které na základě své potřeby a 
legislativy obhospodařuje tak, aby poskytovaly vstupy včas a v takové kvalitě i 
kvantitě, jaká je požadována pro plnění cílů organizace. Outsourcing je takový 
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stav, kdy vstup, který by organizace jinak získala z takového zdroje, koupí od 
jiného subjektu jako službu nebo zboží. 37 

• specifikace dodávky služeb ve smyslu stanovení parametrů bezpečnosti a 
dostupnosti 

• kontrola a monitoring těchto závazků – získání jistoty, že nedochází k 
odchylkám, které by mohly vést k riziku vzniku incidentu. 

• řízení změn v informačních systémech v okamžiku poskytování služeb 
outsourcingu 

c) opatření pro plánování a přejímání informačních systémů 

• sledování míry využívání stávajících prostředků IS s cílem včas odhalovat 
kapacitní nedostatky a reagovat na ně 

• postupy při přejímání nových IS nebo jejich částí do běžného provozu – 
důležité je předání dokumentů umožňující efektivní provoz týmu, který je 
za to odpovědný 

d) ochrana proti škodlivým programům a mobilním kódům 

• používání kvalitního antivirového softwaru 

• pravidelná aktualizace 

• pravidelná školení v tomto směru všech koncových uživatelů 

e) pravidelné pořizování kopií všech dat a programového vybavení 

• sestavení  a dodržování plánu zálohování 

• testování úspěšného provedení zálohy 

• uložení záložních nosičů 

f) správa bezpečnosti komunikační sítě 

• definice pravidel pro správu sítě a koordinace s tím spojených činností 

• využívání kvalitních technologií – bezpečnostní brány, šifrované sítě, 
detekce průniku, atd. 

g) bezpečnost při zacházení s médii 

• evidence a sledování životnosti vyměnitelných médií (externích hard či 
flash disků) 

                                                 
37 BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů, Ekopress 1998. ISBN 80-86119-07-6. 
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• důsledná likvidace nepotřebných médií 

• zajištění bezpečnosti systémové dokumentace IS 

h) elektronická výměna dat mezi organizací a jejími partnery 

Jedná se o postupy a pravidla přenosu dat mezi podnikem a partnery, kteří jí 
dodávají např. programové vybavení, nebo dodávají či odebírají jiná data. 

• stanovení smluvního vztahu, podle kterého bude výměna dat probíhat 

• při fyzické výměně dat stanovení pravidel spojených s bezpečností této 
výměny – např. ochrana médií během přepravy 

• při elektronické výměně dat sledování IS pověřenými pracovníky a 
odstraňování slabých či zranitelných míst, která by mohla ohrozit 
bezpečnost dat při jejich přenosu k partnerovi nebo opačným směrem a 
včasná reakce při zjištění incidentu – omezení přístupových možností, 
upravení softwaru, atd. 

i) monitorování provozu informačních systémů včetně chování uživatelů a 
správců 

• sběr a vyhodnocení informací o fungování systému a chování uživatelů a 
správců 

• zjištění, zda IS je schopen odhalit možná rizika a ohrožení systému ze 
strany uživatelů a správců 

• zajištění důkazů o případných hrozbách pro účely auditu nebo proces 
řízení incidentů 

 

4.3.2.7 Řízení přístupu 

Řízení přístupu je rozděleno do tří základních částí: 

Postup je většinou takový, že uživatel snažící se přistoupit do systému, se 
identifikuje, tzn. sdělí svoje jméno (login, ID). Systém informaci ověří, tzv. 
autentizací, jejíž nejčastější formo bývá heslo. Možností je také využít biometriky, 
která spojuje procesy identifikace a autentizace v jeden. Poslední fází přístupu je 
autorizace, která na základě zadaného loginu a hesla ověří, zda má daný uživatel k 
požadované operaci oprávnění. 
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Tato oblast se zabývá sledováním požadavků na přístup do systému a stanovení 
správné politiky, řízením identity uživatelů, jejich odpovědností a různým 
přístupovým pravidlům. 

a) sledování požadavků na řízení přístupu 

• stanovení pravidel pro přistupování k datům v IS 

• vázání přístupových práv k pracovním pozicím ne k fyzickým osobám 

b) řízení identity uživatelů v informačním prostředí - každý uživatel má 
jedinečnou identitu 

c) odpovědnost uživatelů 

• zahrnuje povinnosti uživatelů související s ochranou přístupových údajů 

• přikazuje zaměstnancům zajišťovat ochranu zařízení, se kterými nepracují 
– odhlášení po skončení práce 

• zásada prázdného stolu a černé obrazovky monitoru 

d) přístupová pravidla v různých částech IS - řízení přístupu k síti, operačnímu 
systému a ostatním aplikacím a datům 

 

4.3.2.8 Vývoj a údržba IS 

Bezpečnostní oblast je spojena se softwarovými aplikacemi, jejich rozvojem, 
správným nasazením a systematickou údržbou. Zahrnuje opatření, která jsou 
účelná při prosazování bezpečnosti související s rozvojem informačních systémů. 
Následuje několik skupin možných opatření: 

a) definice bezpečnostních požadavků informačních systémů – je potřeba 
provést analýzu a specifikovat bezpečnostní požadavky v okamžiku, kdy se 
organizace chystá ke koupi nebo úpravě informačního systému. 

b) zajištění správného zpracování dat v IS – je vhodné spustit mechanismy, 
které kontrolují smysluplnost vstupních i výstupních dat a nastaví ochranu dat, 
která se předávají mezi jednotlivými aplikacemi IS – tzv. kvalita dat. 

c) kryptografická opatření 

• definice pravidel užívání kryptografie 

• stanovení vhodných metod a rozdělení rolí a odpovědností 
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• správa šifrovacích klíčů – generování, distribuce, ukládání, aktualizace, 
archivace, ničení 

d) bezpečnost systémových souborů - navrhuje, jak chránit provozované 
programové vybavení. Patří sem: 

• evidence programového vybavení 

• kontrola původu a nežádoucích služeb (virová infiltrace) 

• ochrana dat, která jsou určena pro testování 

e) bezpečnost procesů vývoje a podpory – opatření prosazující bezpečnostní 
pravidla při vývoji. Jsou určena pro řízení vývojových změn a prověrku 
aplikací po úpravách operačních systémů 

f) řízení technických zranitelností – týká se včasné a pravidelné instalaci všech 
bezpečnostních záplat. Důležité je ověření jejich funkčnosti v programovém 
prostředí organizace. 

 

4.3.2.9 Zvládání bezpečnostních incidentů 

Součástí života manažera bezpečnosti IS/ICT jsou bezpečnostní incidenty a jejich 
řešení. Zavedením libovolné bezpečnostní politiky není garantována absolutní 
bezpečnost IS. Pro zajištění bezpečnosti je implementováno mnoho různých 
bezpečnostních funkcí a opatření, přesto v IS vždy zůstávají zranitelná místa a ta 
představují někdy významná rizika. Právě existence slabých míst představuje 
hrozbu vzniku bezpečnostního incidentu a s negativními vlivy na chod organizace. 
38 

Nasazení a provoz systému zvládání bezpečnostních incidentů sestává zpravidla z 
těchto fází: 

• detekce události, 

• identifikace a rozhodnutí, jak situaci řešit 

• řešení incidentu 

 

                                                 
38 DOUCEK, P.  Dokumentace, kontrola a audit bezpečnosti IS/ICT – Jak bezpečnost kontrolovat?, In: 
AT&P Journal, 03/2005. ISSN 1335-2237. 
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Tato bezpečnostní oblast by měla obsahovat následující opatření: 

a) motivace uživatelů ke hlášení všech bezpečnostních událostí a podezřelých 
situací 

b) pravidla pro pracovníky bezpečnostních útvarů pro zvládání incidentů 

• definice odpovědnosti 

• postupy k rychlému řešení hlášených bezpečnostních událostí 

• vyhodnocování a rozbor proběhlých bezpečnostních incidentů a návrhy na 
zlepšení 

• sběr důkazů pro audit, přip. orgány činné v trestním řízení 

 

4.3.2.10 Řízení kontinuity činností organizace 

V této oblasti bezpečnosti informací existuje skupina opatření, která popisuje 
oblast řízení procesů organizace v případě výpadku jejich podpory ze strany 
IS/ICT. Základní kostrou jsou tato opatření: 

• zahrnutí bezpečnosti informací do procesu řízení kontinuity činností 
organizace 

• kontinuita činností organizace a hodnocení rizik 

• vytváření a implementace plánů kontinuity, 

• systém plánování kontinuity činností organizace 

• testování, údržba a přezkoumávání kontinuity 

Řízení kontinuity organizace (Business Continuity Management) 
Je to holistický manažerský proces, který identifikuje možné hrozby a jejich 
potenciální dopady na chod organizace a který poskytuje rámec pro prohlubování 
odolnosti organizace tím, že rozšiřuje její schopnosti efektivně reagovat na krizové 
události a tím chránit zájmy svých klíčových partnerů a zákazníků, svoji pověst, 
značku a svoje činnosti vedoucí k vytváření hodnot. 39 

                                                 
39 BS 25999-1:2006. Business continuity management – Part 1: Code of practice. 
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Systém řízení kontinuity organizace (Business Continuity Management 
System) 
Je to část celkového systému řízení organizace, která ustanovuje, zavádí, 
provozuje, monitoruje, přezkoumává, udržuje a zlepšuje kontinuitu fungování 
organizace. 40 

Pro efektivní řízení kontinuity procesů organizace je nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost pouze činnostem, které jsou důležité pro přežití organizace během 
jakékoliv krize. Právě nalezení kritických produktů a služeb e jejich klíčových 
odběratelů určuje, které činnosti je nutné považovat za kritické v rámci řízení celé 
organizace. Řízení kontinuity se pak věnuje výhradně těmto kritickým činnostem. 
41 

 

4.3.2.11 Soulad s požadavky 

Tato oblast zajišťuje soulad se zákony, právními normami a povinnostmi 
vyplývající ze smluv. Je možné ji rozdělit do tří skupin: 

a) soulad s právními normami 

• identifikace odpovídajících předpisů souvisejících s bezpečnostní 
politikou dané organizace – přehled o předpisech, sledování změn a 
případných dopadů na chod organizace v oblasti bezpečnosti informací 

• ochrana duševního vlastnictví – autorský zákon č. 121/2000 Sb., podnik 
musí respektovat licenční podmínky stanovené výrobci softwaru 

• ochrana záznamů organizace – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě, kde jsou požadavky na archivaci dat a délky období 

• ochrana osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, obsahuje popis údajů, které jsou zpracovávány a za jakým účelem, 

• prevence zneužití prostředků pro zpracování informací – regulace spojené 
s IS/ICT a monitoringem jejich provozu, např. listovní tajemství, zákon č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

• regulace kryptografických opatření – zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 

                                                 
40 BS 25999-1:2006. Business continuity management – Part 1: Code of practice. 
41 DOUCEK, P., NOVÁK, L., SVATÁ, V. Řízení bezpečnosti informací. Professional Publishing. Praha 
2008. ISBN 978-80-86946-88-7. 
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b) hodnocení souladu s bezpečnostními pravidly 

• pravidelné ověřování, zda pracovníci dodržují pravidla, která jsou jim 
předepsána v rámci bezpečnostní politiky 

• posuzování, zda jsou bezpečnostní pravidla prosazována i na technické 
úrovni – testování zranitelnosti prvků infrastruktury, bezpečnostní či 
penetrační testy 

c) provádění auditu IS 

• pravidla pro provádění auditu IS v organizaci – souhlas vedení s 
prováděním auditu, auditoři by neměli mít oprávnění k zápisu (maximálně 
v testovacím prostředí) 

• ochrana nástrojů, které jsou při auditu využívány 

• změna přístupových údajů využívaných auditory po ukončení auditu 

 

4.4 Komparace metodik pro řízení informační bezpečnosti 

Stále rostoucí počet organizací se snaží lépe řídit kvalitu a spolehlivost IT a 
reagovat tak na neustále se zvyšující počet regulačních a smluvních požadavků v 
oblasti bezpečnosti informací a vůbec řízení informačních technologií. Jednou z 
cest je přijímání osvědčených postupů tzv. “best practices” ze stále více 
rozšířených metodik a standardů. Faktorů, které přispívají k významnosti 
doporučených postupů, a tím i k zavádění standardů je mnoho. Zde je výběr 
několika z nich: 

• požadavky obchodních manažerů a představenstev na  vyšší návratnost z 
investic do IT, tzn. že IT přináší organizaci užitek a zvyšuje hodnotu pro 
akcionáře, 

• obavy z obecně se zvyšující úrovně nákladů na IT, 

• potřeby splňovat zákonné požadavky na IT kontroly v oblastech, jako je 
např. ochrana osobních údajů a v některých odvětvích, jako jsou finance, 
farmacie nebo zdravotnictví, 

• výběr poskytovatelů služeb a řízení služeb outsourcingu a akvizic, 

• dopad čím dál komplikovanějších IT rizik, jako je například síťová 
bezpečnost, 
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• potřeba optimalizovat náklady raději standardizovanými, než speciálně 
vyvinutými přístupy, 

• prohlášení analytiků, kteří doporučují přijetí doporučených postupů. 

V předchozím textu byly popsány základní principy těchto standardů: 

• ITIL V3 – publikován společností Office of Government Commerce 
(OGC), jehož primárním cílem je poskytovat rámec osvědčených postupů 
pro Správu služeb IT (IT Service Management), 

• Cobit 4.1 – publikován společností IT Governance Institute (ITGI), který 
je považován za vysoce kvalitní standard v oblasti IT Governance, 

• ISO/IEC 27002:2005 – publikován společnosti Interantional Organazation 
for Standardization (ISO), jenž poskytuje rámec standardu pro řízení 
bezpečnosti informací. 

Následující text srovnává tyto tři celosvětově rozšířené metodiky v oblasti řízení 
informační bezpečnosti. 

Používání norem a doporučených postupů, jako je ITIL, CobiT a ISO/IEC 27002, 
je nejčastěji hnáno požadavky a touhou organizace po lepším výkonu, průhlednosti 
a zvýšené kontrole nad IT činnostmi. Každá z těchto metodik se snaží pomoci 
organizacím získat co největší kontrolu nad IT oblastí řízením stále složitějšího 
pole IT rizik. Efektivní využívání doporučených postupů může pomoci vyhnout se 
stále opakujícím pokusům o nalezení vlastních strategií a postupů, optimalizovat 
využití omezených prostředků na tuto oblast a snížit výskyt závažných IT rizik 
jako jsou: 

• promarněné investice, 

• narušení bezpečnosti, 

• pády systému atd. 

ITIL je založen na vymezení doporučených procesních postupů pro správu a 
podporu IT služeb, spíše než na definování nějakého širokého kontrolního rámce. 
Zaměřuje se na způsob a definování ucelenějšího soubor procesů. Další materiál v 
poslední verzi V3 poskytuje obchodní a strategický rámec pro IT rozhodování a 
poprvé popisuje neustálé zlepšování služeb jako komplexní činnost, která přináší 
hodnotu zákazníkům. 
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Cobit je postaven na základě zavedených rámců jako CMM Software Engineering 
Institute, ISO 9000, ITIL a ISO/IEC 27002. I když je zaměřen na IT procesy, 
CobiT nezahrnuje procesní kroky a úkoly, jde spíše o  kontrolní a řídící rámec než 
rámec procesní. Cobit se zaměřuje na to, co organizace musí udělat, ne už jak je to 
potřeba udělat, a cílovými skupinami jsou vrchní obchodní management, vrchní IT 
management a auditoři. 

Cílem normy ISO/IEC 27002:2005 je poskytnout informace osobám odpovědným 
za řízení informační bezpečnosti v rámci organizace. Může být vnímána jako 
doporučený postup pro rozvoj a udržování bezpečnostních standardů a postupů 
řízení v rámci organizace. Dokáže zlepšit spolehlivost informační bezpečnosti v 
meziorganizačních vztazích. 

Tabulka č. 4.1: Srovnání norem a standardů 

Parametr ITIL V3 COBIT 4.1 ISO 27000 
Vznik 2007 2007 2005 
Forma Standard / Best 

Practice 
Standard / Best 
Practice 

Série norem 

Primárně určeno IT Service 
Management 

IT Governance ISMS 

Certifikace Ano (ISO 20000) Ne Ano 
Velikost 
organizace 

Velká, střední Velká, střední Velká 

Dokumentace 
zdarma 

Ne Částečně Ne 

Způsob 
implementace 

Interní/Externí Interní/Externí Externí 

Implementace po 
částech 

Problematická Problematická Ne 

Vnímání 
informační 
bezpečnosti 

Součást řízení IT 
služeb 

Součást 
regulatorních 
požadavků na IT 
Governance 

Součást 
regulatorních 
požadavků 
v oblastech ochrany

Měření závislosti 
organizace na IT 

Ne Ne Ne 

Samostatné 
řešení pro řízení 
bezpečnosti 

Ne Ne Ano 

Zdroj: vlastní výzkum 

Stanovení parametrů, pomocí kterých by bylo možné srovnávat standardy Správy 
služeb IT, IT Governance a systémů řízení informační bezpečnosti není 
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jednoduché. Protože ITIL a COBIT jsou nástroje pro komplexní řízení IT, srovnání 
je zaměřeno na parametry týkající se převážně řízení bezpečnosti informací. 
Základní parametry jsou sestaveny v tabulce 4.1. 

V některých případech je možné prohlásit, že určitý standard je vhodnější než jiný, 
ale v jiných oblastech může nastat situace opačná. A proto by bylo bláhové označit 
některý ze standardů jako nejlepší. Jak uvádí Kufner42, v některých případech 
použití standardů podléhá módě, v jiných případech je zase vyvoláno rozdílnými 
potřebami organizací. Je dokonce pravidlem, že firmy působící ve stejném 
průmyslovém sektoru používají pro řízení bezpečnosti informací odlišné 
standardy. 

 

4.5 Způsoby  zabezpečení  podnikových  informačních  systémů  v 
Česku 

České firmy, co se týče bezpečnosti informací, nijak výrazně nezaostávají za 
vyspělými evropskými ekonomikami. Český statistický úřad poskytuje pravidelně 
data o stavu této problematiky a následující text shrnuje nejdůležitější 
charakteristiky z posledního průzkumu. 

Sledovanými technologiemi na zabezpečení podnikových informačních systémů 
byly antivirový program, zálohování dat, firewall, elektronický podpis a šifrování. 
V lednu 2008 byla v Česku následující situace: 

• naprostá většina (94 %) podniků v ČR používá antivirový program. 

• pravidelné zálohování podnikových dat patří mezi nejjednodušší a 
zároveň nejúčinnější zajištění podnikových informačních systémů – 
v lednu 2008 jej používalo 73 % podniků, což je  o 9 procentních bodů 
více než v lednu 2007; na konci roku 2003 jej pak používalo pouze 46 % 
podniků, 

• jedním ze základních požadavků na bezpečnost počítačové sítě je řízení a 
zabezpečení komunikace mezi počítačovou sítí podniku a ostatními sítěmi 
s různou úrovní důvěryhodnosti. K tomuto účelu slouží hardwarový či 
softwarový firewall, který v lednu 2008 používalo 67 % podniků, což je o 

                                                 
42 KUFNER, V. Quo Vadis ITIL? – část VIII. DSM 1/2008, s.36-40. 
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3 procentní body více než v lednu 2007; na konci roku 2003 firewall 
používalo pouze 36 % podniků, 

• na začátku roku 2007 (novější čísla nejsou k dispozici) více jak 2/3 
(67 %) podniků používalo programovou ochranu před nevyžádanou 
poštou (antispam); více jak polovina podniků (53 %) také používala anti-
spyware a konečně zabezpečení www serverů pomocí https protokolu 
používala na začátku roku 2007 více jak třetina (37 %) podniků, 

• šifrování při komunikaci s jiným podnikem používá 14 % podniků, 

• podíl podniků používajících elektronický podpis při komunikaci s jinými 
subjekty se v období mezi lednem 2007 a lednem 2008 zvýšil o 6 
procentních bodů, a to na 30%; mezi jednotlivými zeměmi EU27 existují 
poměrně velké rozdíly v podílu podniků používajících elektronický 
podpis - od 10 % v Portugalsku po 68 % ve Slovinsku (průměr EU27 činí 
23 %), 

• poměrně velké rozdíly v používání jednotlivých technologií a aplikací k 
zabezpečení ICT/IS je možno zaznamenat mezi jednotlivými velikostními 
skupinami; tyto rozdíly do velké míry souvisí s rozdílným rozšířením 
používání počítačových sítí a elektronické komunikace v závislosti na 
velikosti podniku; podíl velkých podniků používajících šifrování je tak 
4krát vyšší než u malých podniků, v případě elektronického podpisu jej 
používá 69 % velkých podniků, ale pouze 22 % malých, 

• míra zabezpečení IT/IS a počet použitých technologií a aplikací je závislý 
na ekonomické činnosti sledovaných podniků, podniky v oblasti 
finančního zprostředkování, telekomunikací nebo činností v oblasti 
výpočetní techniky pak patří mezi ty, jež mají nejvíce zabezpečené své 
IT/IS. 43 

                                                 
43 http://www.czso.cz – Český statistický úřad 
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Obrázek č. 4.6: Podniky používající vybrané technologie a aplikace k zabezpečení 
IT/IS, 2008 

 

zdroj: 44  

Obrázek č. 4.7: Podniky používající elektronický podpis ve vybraných zemích 
EU, leden 2008 

 

Zdroj: 45 

                                                 
44 http://www.czso.cz – Český statistický úřad - Šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-
01), ČSÚ 2008 
45 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ - Eurostat, leden 2008 
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Obrázek č. 4.8: Aplikace používané k zabezpečení IT/IS v podnikatelském sektoru 
ČR, leden 2008 

 

1) Jde o dopočtený počet podniků na celkovou populaci podniků v sledované skupině 
2) Procento z celkového počtu podniků v dané velikostní, odvětvové nebo regionální skupině 
3) Činnosti v oblasti nemovitostí; Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků; 
Výzkum a vývoj 
4) Právní a účetní činnosti;...; průzkum trhu..; Architektonické a inženýrské činnosti; Reklamní 
činnosti,… 
5) Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů; Rozhlasové a televizní činnosti 
6) Praní a chemické čištění; Kadeřnické, kosmetické a podobné služby, aj. činnosti 
 

Zdroj: 46  

 

                                                 
46 http://www.czso.cz – Český statistický úřad - Šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-
01), ČSÚ 2008 
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4.6 Specifika malých a středních firem 

Malým a středně velkým podnikům umožňují nové technologie využívat mnoho 
stejných nebo obdobných informačních systémů, které fungují ve velkých 
organizacích. Tím se ale otevírají řadě hrozeb, které byly tradičně spojeny 
s velkými korporacemi. Je pro ně tedy nezbytně nutné, aby si uvědomili tato úskalí 
a podnikli kroky k řešení tohoto problému. 

Snad největší hrozbou pro malé a střední organizace je falešný pocit bezpečí jejich 
majitelů/managementu a jejich nedostatečné znalosti při ochraně citlivých 
informací. Velmi často se stává, že ochrana informací není vůbec v seznamu priorit 
a převládá pocit, že je nutné řešit naléhavější otázky. Neuvědomují si, že pro jejich 
zákazníky, zaměstnance a obchodní partnery může být naopak na prvním místě. 
Zákazníci malých a středních podniků očekávají, že jejich citlivé údaje budou 
respektovány a odpovídajícím způsobem zabezpečeny. Zaměstnanci těchto 
organizací také očekávají, že jejich citlivé osobní údaje budou náležitě chráněny. 
A v neposlední řadě také obchodní partneři mají svá očekávání o stavu informační 
bezpečnosti firmy, se kterou spolupracují. Tito partneři požadují jistotu, že jejich 
informace, systémy a sítě, nejsou v ohrožení, když jsou propojeny do sítě jiného 
subjektu. Očekávají odpovídající úroveň zabezpečení, kterou mají sami ve svých 
systémech a sítích implementovány. 

Naivitu mnoha majitelů/manažerů malých a středních firem dokládá průzkum 
z roku 2008 renomované kalifornské společnosti McAfee47, která je mnoha 
odborníky považována za špičku v oblasti producentů bezpečnostních produktů. 
Průzkum byl proveden mezi více než 1000 malými a středními firmami v Evropě a 
Severní Americe. Nejzajímavější poznatky z nejvyspělejších evropských a 
severoamerických států je uveden v tabulce 4.2. 

Z průzkumu vyplývá, že více než polovina dotazovaných organizací se hodnotí 
jako nedostatečně hodnotný cíl s daty, které se nedají zpeněžit. Této naprosto 
mylné atmosféry začínají čím dál častěji využívat útočníci, pro něž se stávají takto 
smýšlející, a tím pádem samozřejmě nedostatečně zabezpečené firmy snadným 
terčem. 

                                                 
47 McAfee. Does Size Matter? The Security Challenge of the SMB. McAfee. 2008. 
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Tabulka č. 4.2: Výsledky průzkumu v segmentu malých a středních firem 

Otázka GER CAN US NED FRA SPA UK ITA 
Nemáme žádné cenné 
informace 

21% 32% 34% 37% 37% 40% 42% 44% 36%

Na našich datech 
nemohou útočníci 
vydělat 

46% 46% 46% 47% 62% 53% 54% 71% 53%

Kybernetická 
kriminalita je problém 
velkých organizací 

26% 44% 44% 36% 59% 51% 47% 65% 47%

Nejsme dostatečně 
hodnotný cíl 

42% 45% 49% 59% 51% 67% 57% 74% 56%

zdroj: průzkum McAfee 2008 

 

I přesto je nutné poznamenat, že povědomí o významu informační bezpečnosti 
neustále narůstá. Složitost této problematiky však s sebou přináší fakt, že rozsah a 
podoba vhodných politik v oblasti informační bezpečnosti se může značně lišit od 
firmy k firmě. Závisí to na mnoha faktorech, včetně citlivosti obchodních 
informací, které organizace vlastní a se kterými disponují ve svém tržním 
segmentu, množství a typech informací, které zpracovávají a informačních 
systémech, které používají. Klíčovým faktorem je bezesporu také velikost 
organizace. 

Malé a střední firmy mají určitá specifika, která komplikují implementaci 
doporučených postupů tak, jak to standardně zvládají velké organizace. Postupy 
auditu bývají nemilosrdné, a proto tyto „best practices“ často vynucují dodržování 
předepsaných procedur a předpisů, aby se daly snáze kontrolovat. Pro malé a 
většinu středních organizací je ovšem důležitá jistá dávka improvizace při realizaci  
a řízení firemních procesů, což se obvykle neshoduje s nutností stabilního 
prostředí, jaké vyžadují standardy a normy. Je zřejmé, že díky odlišné základní 
kultuře a filozofii pouhé převzetí doporučených postupů do života malých a 
středních firem často selhává a nesetkává se s úspěchem. 

Základní překážkou malých a středních organizací, která značně komplikuje 
kvalitu a vůbec existenci jakékoliv bezpečnostní politiky, je skutečnost, že chybí 
útvar informačních technologií nebo alespoň interní specialista. Pokud 
management nemá naléhavé a především kvalitní argumenty pro vypracování nebo 
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zdokonalování bezpečnostní strategie organizace, nebude pochopitelně vnímat 
aktuálnost a velikost číhajících nebezpečí a upozadí tuto problematiku na úkor 
úkolů z jiných oblastí. 

Tím, že tyto organizace nemají reálnou představu o časové a finanční náročnosti 
bezpečnostních projektů, nejsou často ani v hledáčku externích firem, které se 
specializují na řešení této problematiky. Je nutné objektivně připustit, že situace se 
postupem času mírně zlepšuje, ale jak naznačuje výše uvedený průzkum, 
v současné době je stále poměrně neutěšená. 

Pokud firmy ze segmentu malého a středního podnikání zjistí, že implementace 
standardů typu Cobit či ITIL, nebo norem ISO by pro ně byla příliš zatěžující a 
komplikovaná a snaží se najít recept, který by byl snáze aplikovatelný do jejich 
prostřední, nevyžadoval sterilní chování a dodržování dlouhého seznamu 
předepsaných procedur, mají těžkou volbu. Podobný hotový materiál se hledá 
velmi složitě. Mohou se samozřejmě pokusit díky určité tvořivosti a pružnosti 
přizpůsobit postupy „velkých standardů“ svým potřebám a cílům. Problém je 
v tom, že tyto standardy jsou stavěny na principu komplexního řešení, jsou 
vytvářené dlouhodobě, jsou detailně propracované a cílené k tomu, aby se 
kompletně aplikovaly, protože kvalitně působí a fungují jen jako celek. Extrakce 
pouze některých procedur, postupů a funkcí může způsobit nestabilitu a 
nefunkčnost připraveného řešení. 

Jinou možností je inspirace v materiálech, které jsou k dispozici pro malé firmy a 
vznikají díky poznání o absenci standardů a postupů pro tuto cílovou skupinu. Tyto 
„security tips“, jak se většinou nazývají, nabízí místo vypracovávání dlouhých 
analýz či formálních bezpečnostních dokumentů, jak to předepisují normy a 
standardy, konkrétní návody na problematiku bezpečnosti informací pohledem 
nespecialisty, laika.  

Příkladem těchto snažení může být materiál společnosti Microsoft – Security 
Guide for Small Business48. Tento dokument obsahuje základní informace o tom, 
co to je informační bezpečnost a kdo by se jí měl zabývat. Dále specifikuje několik 
kroků, které by měly malé organizace podniknout, aby zvýšili zabezpečení svých 
informací. Jedná se o následující rady: 

                                                 
48 Security Guide for Small Business. Microsoft 2005. 
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• chraňte počítače a notebooky, 

• udržujte svoje informace v bezpečí, 

• používejte internet bezpečně, 

• chraňte svou síť, 

• chraňte své servery, 

• chraňte klíčové aplikace, 

• spravujte lokální stanice pomocí serveru, 

• vytvořte bezpečnostní politiku, 

• vytvořte bezpečnostní plán. 

Tyto kroky jsou v textu, který tvoří několik desítek stran samozřejmě podrobněji 
popsány, ale obsahují minimum návodů a postupů,  které by byly reálně použitelné 
a aplikovatelné. 

Myslím, že z tohoto krátkého příkladu je evidentní, že materiály tohoto typu 
mohou maximálně sloužit jako drobná inspirace, ale obávám se, že samy o sobě 
nemohou stačit k vytvoření funkčního systému informační bezpečnosti byť malé 
organizace. 

Metodika vyvážené informační bezpečnosti, která je definována a zpracována 
v kapitole 7, se snaží vycházet z této analýzy a pokouší se nabídnout řešení pro 
firmy z tohoto segmentu. Výsledkem je metodika, která nebagatelizuje tuto 
problematiku do 10 kroků, jak je tomu u existujících bezpečnostních tipů pro malé 
organizace, ale zároveň není tak robustní a procedurálně náročná jako „velké 
standardy“. Na druhou stranu zahrnuje všechny klíčové oblasti informační 
bezpečnosti a poskytuje tak komplexní řešení pro všechny organizace, které chtějí 
kvalitně chránit svá důležitá aktiva a citlivé informace. 
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5 METODY VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ POUŽITÉ PŘI 

ZPRACOVÁNÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Metoda je způsob, jak dosáhnout nějakého teoretického i praktického cíle (např. 
metody vyučování, výrobní metoda, metoda experimentování, inovační metoda 
apod.) Je to způsob, postup, jak pomoci určitých principů dosáhnout pravdivého 
poznání. 49 

V dizertační práci jsou použity především metody ze skupiny logických, které 
zahrnují množinu metod využívajících principy logiky a logického myšlení. Patří 
k nim trojice párových metod – analýza a syntéza, indukce a dedukce, abstrakce a 
konkretizace. 

5.1 Analýza a syntéza 

• Analýza je proces faktického nebo myšlenkového rozčlenění celku (jevu, 
objektu) na část. Je to rozbor vlastností, vztahů, faktů postupující od celku 
k částem. Analýza umožňuje odhalovat různé stránky a vlastnosti jevů a 
procesů, jejich stavbu, vyčleňovat etapy, rozporné tendence apod. 
Analýza umožňuje oddělit podstatné od nepodstatného, odlišit trvalé 
vztahy od nahodilých. 50 

• Syntéza znamená postupovat od části k celku. Dovoluje poznávat objekt 
jako jediný celek. Je to spojování poznatků získaných analytickým 
přístupem. Syntéza tvoří základ pro správná rozhodnutí. 51 

Oba myšlenkové pochody nelze chápat odděleně, izolovaně. Je důležité důmyslně 
rozebírat jev na menší složky a z nich potom sestavit celek. Není to však pouhé 
skládání jednotlivých částí, ale je to činnost odhalování nových vztahů a 
zákonitostí. 

                                                 
49 PETRÁČKOVÁ, V. KRAUS, J. a kol. Akademický slovník cizích slov. Díl 2: L-Ž. Academica 1995. s. 
446. ISBN 80-200-0524-2. 
50 COOPER, D.R., EMORY, C.W.: Business Research Methods. 5th ed. London, McGraw-Hill, 1995. ISBN 
0-256-13777-3. 
51 COOPER, D.R., EMORY, C.W.: Business Research Methods. 5th ed. London, McGraw-Hill, 1995. ISBN 
0-256-13777-3. 
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5.2 Indukce a dedukce 

• Indukce je proces vyvozování obecného závěru na základě poznatků o 
jednotlivostech. Indukce zajišťuje přechod od jednotlivých soudů 
k obecným. Induktivní závěr lze považovat za hypotézu, protože nabízí 
vysvětlení, i když těchto vysvětlení může být v praxi více. Závěry 
induktivních myšlenkových pochodů jsou vždy ovlivněny subjektivními 
postoji (zkušenostmi, znalostmi) a mají proto omezenou platnost. Indukce 
se objeví všude tam, kde pozorujeme nějaký fakt (jev, vlastnost) a ptáme 
se „Proč to je?“ Pro získání odpovědi si vytvoříme předběžné (nezávazné) 
vysvětlení (hypotézu) a tato hypotéze je přijatelná jestliže nám vysvětlí 
proč daný jev nastal. 52 

• Dedukce je způsob myšlení, při němž od obecných závěrů, tvrzení a soudů 
přecházíme k méně známým, zvláštním. Vycházíme tedy ze známých, 
ověřených a obecně platných závěrů a aplikujeme je na jednotlivé dosud 
neprozkoumané případy. Dedukce je proces, ve kterém testujeme, zda 
vyslovená hypotéza je schopna vysvětlit zkoumaný fakt. Bohužel 
imponující nezvratnost deduktivních důkazů je však dosahována za cenu 
toho,že nic nevypovídají a reálném světě. Proto má dedukce význam jen 
jako článek myšlenkového řetězce, ve kterém se uplatňují i jiné typy 
myšlení. 53 

Dedukce začíná formulací teoretických poznatků získaných většinou studiem 
abstraktních systémů a přes jejich testováním v realitě se získají nové znalosti a 
zkušenosti. Zatímco indukce vychází právě z této konkrétní zkušenosti a jejím 
opakovaným pozorováním (měřením) se dospěje k formulaci obecných konceptů, 
teorií a generalizací, které vysvětlují minulé zkušenosti a předpovídají budoucí 
chování systému. 

5.3 Abstrakce a konkretizace 

• Abstrakce je myšlenkový proces, v jehož rámci se u různých objektů 
vydělují pouze jejich podstatné charakteristiky (nepodstatné se 
neuvažují), čímž se ve vědomí vytváří model objektu osahující jen ty 

                                                 
52 COOPER, D.R., EMORY, C.W.: Business Research Methods. 5th ed. London, McGraw-Hill, 1995. ISBN 
0-256-13777-3. 
53 COOPER, D.R., EMORY, C.W.: Business Research Methods. 5th ed. London, McGraw-Hill, 1995. ISBN 
0-256-13777-3. 
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charakteristiky či znaky, jejichž zkoumání nám umožní získat odpovědi 
na otázky, které si klademe. 54 

• Konkretizace je opačný proces, kdy vyhledáváme konkrétní výskyt 
určitého objektu z určité třídy objektů a snažíme se na něj aplikovat 
charakteristiky platné pro tuto třídu objektů.55

                                                 
54 COOPER, D.R., EMORY, C.W.: Business Research Methods. 5th ed. London, McGraw-Hill, 1995. ISBN 
0-256-13777-3. 
55 COOPER, D.R., EMORY, C.W.: Business Research Methods. 5th ed. London, McGraw-Hill, 1995. ISBN 
0-256-13777-3. 
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6 METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT 

Existuje mnoho různých technik sběru dat, která potřebujeme získat pro to, 
abychom si konfrontovali svoje teoretické předpoklady s praxí, vysvětlili chování 
zkoumaného systému, či odhalili nějaký problém, který si zaslouží řešení. Obecně 
rozlišujeme tyto metody sběru dat: 

• Přímé či nepřímé (přes nějaké indikátory) pozorování, které je zaměřené 
na plánované vnímání vybraných jevů, které jsou pak systematicky 
zaznamenávány (někdy se též nazývá etnografický výzkum) 

• Strukturovaný rozhovor (interview), při kterém jsou vyžadované 
informace získávány v přímé interakci s respondentem. Rozhovor může 
být prováděn „face-to-face, nebo prostřednictvím komunikačního media 
(telefon, e-mail apod.) 

• Dotazník, při kterém respondent písemně odpovídá na otázky tištěného, 
nebo elektronického formuláře 

• Experiment, při kterém vystavujeme zkoumaný systém působení 
specifických, předem stanovených podmínek (vstupních veličin) a 
vyhodnocujeme jejich vliv na výstupy a chování systému 

• Analýza dokumentů je analýza jakýchkoliv dokumentů, které nebyly 
vytvořeny za účelem našeho výzkumu.  

Z těchto základních technik je v rámci šetření použito techniky rozhovoru, 
dotazníku a analýzy dokumentů. 

Dotazníkové šetření: 

Jsou použity především následující typy otázek: 

• výběr odpovědí 

• výběr hodnocení z nabídnuté stupnice 

 

Pro úspěšnou realizaci dotazníkového šetření a získání požadovaných dat je 
potřeba oslovit a získat ke spolupráci firmy z jihomoravského regionu. Možnosti 
distribuce jsou následující: 
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• Česká pošta 

• e-mail 

• osobní kontakt 

Osobní kontakt je bezesporu efektivní, ale je obtížné ho realizovat. Návratnost je 
ale určitě vysoká. Komunikace prostřednictvím internetu je velmi rychlá a v 
podstatě beznákladová, ale tomu odpovídá i často mizivá návratnost. Českou poštu 
jsem vyloučil z důvodu vysokých nákladů a zároveň neefektivnosti z hlediska 
návratnosti dotazníků. Rozhodl jsem se kombinovat osobní kontakt a e-mail, vždy 
podle konkrétní situace. 
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7 NÁVRH METODIKY VYVÁŽENÉ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI 

Informační bezpečnost ve velkých firmách je zpravidla řešena implementací 
některého z osvědčených rámců, jako jsou Cobit nebo ITIL nebo certifikací, např. 
ISO/IEC 27002:2005, která jednak do jisté míry zaručuje dostatečnou kvalitu 
zabezpečení a také zajišťuje určitou provázanost s dalšími systémy řízení 
organizace. Malé a střední firmy se často brání zavádění certifikovaných norem. 
Důvodem je obava z přílišné formální administrativy, která je u certifikací často 
vyžadována a která je především u malých firem zbytečná a zatěžující. U 
organizací střední velikosti (50-250 zaměstnanců) je už jistá administrativa 
spojená s informační bezpečností nutností. Zaměstnanci se podobně jako u malých 
firem většinou osobně znají, ale již zde existuje určitá míra anonymity, která může 
být impulsem k tomu, že někteří zaměstnanci se budou snažit bezpečnostní 
procedury obcházet, zejména, když nebudou přesně definovány a jejich dodržování 
nebude pravidelně kontrolováno. U těchto organizací je obecně přebírání „velkých 
standardů“ doporučováno, ale je nutné každou firmu posuzovat individuálně. 
Závisí na více okolnostech, zda je pro danou organizaci vhodnější osvědčená 
norma či standard nebo zavedení vlastní interní metodiky pro bezpečnost 
informací. 

Metodika vyvážené informační bezpečnosti, kterou se zabývá tato dizertační práce, 
je navrhována především pro malé a střední firmy. Jejím cílem je definovat 
nejdůležitější a naprosto nutná kritéria informační bezpečnosti tak, aby celý systém 
splňoval podmínku určitého komplexního řešení dané problematiky. Na druhou 
stranu se snaží minimalizovat administrativní zátěž pro tyto organizace, což je, jak 
bylo výše zmíněno, jedním z hlavních důvodů, proč firmy zastávají odmítavý 
postoj k nejvíce rozšířeným standardům a certifikacím. 

Esenciálním krokem zavedení jakéhokoliv systému bezpečnosti informací je 
provedení analýzy rizik. Bez identifikace klíčových aktiv organizace, určení 
hrozeb a zranitelností, která na tyto aktiva mohou negativně působit a bez 
stanovení základní bezpečnostní politiky, jak bude firma svá důležitá aktiva 
efektivně chránit, je nemožné zavést a řídit účinný systém bezpečnosti informací 
v organizaci jakéhokoliv druhu a velikosti. 
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Metodika se zabývá definicí základních kritérií ochrany chodu hlavních procesů a 
technologií v organizaci, mezi něž patří především oblasti fyzické bezpečnosti, 
bezpečné komunikace a řízení přístupu.  

Za klíčovou oblast je považována problematika lidských zdrojů. V mnoha 
statistikách je uvedeno, že velké procento bezpečnostních incidentů je způsobeno 
právě úmyslnou či neúmyslnou chybou lidského faktoru. 

Pokud už k nějakému bezpečnostnímu incidentu dojde, považuji za klíčové, aby 
ztráty, ke kterým v důsledku vzniklé chyby dojde, byly co možná nejmenší. Je v 
takovém případě jistě vhodné, aby bezpečnostní incident byl co nejrychleji 
odstraněn a aby se zainteresovaní pracovníci z této události poučili a příště už k ní 
nedošlo. Tuto problematiku řeší systém řízení bezpečnostních incidentů, který je 
do metodiky také zakomponován. 

Při posuzování kvality jednotlivých kritérií informační bezpečnosti v organizaci 
považuje následující metodika za vhodné brát v úvahu míru závislosti podniku na 
informačních a komunikačních technologiích. 

Pokud má být považována informační bezpečnost v podniku za vyváženou, musí 
platit, že všechny okruhy systému jsou na nadprůměrné úrovni a žádná ze 
sledovaných oblastí nemá výrazné zranitelné místo, které by celý systém značně 
degradovalo (informační bezpečnost je na takové úrovni, jaké je její nejslabší 
místo). 

Celý proces je rozdělen do 5 kroků, ve kterých se analyzuje stávající úroveň 
zabezpečení dat v podniku, navrhují se změny v nedostatečně zabezpečených 
oblastech, tyto změny se aplikují a posléze se zjišťuje, zda tyto změny přispěly ke 
zkvalitnění celého systému informační bezpečnosti ve sledované organizaci. 
Navržený postup je schematicky znázorněn na obrázku 7.1. 

Jednotlivé fáze zajištění vyvážené informační bezpečnosti v podniku: 

• Pre-audit organizace 

• Interpretace zjištěných výsledků 

• Návrh řešení 

• Implementace navržených řešení 

• Audit 
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Obrázek č. 7.1: Metodika vyvážené informační bezpečnosti – diagram 

 

zdroj: vlastní výzkum 

 

7.1 Fáze metodiky vyvážené informační bezpečnosti 

7.1.1 Preaudit organizace 

Prvním krokem navrhované metodiky je hodnocení stávající informační 
bezpečnosti podniku. Sestává se z posouzení kvality řešení informačního 
zabezpečení v hlavních oblastech informační bezpečnosti a určení míry závislosti 
organizace na informačních technologiích. 

7.1.1.1 Management rizik 

Počátečními kroky pre-auditu je hodnocení jednotlivých oblastí řízení informační 
bezpečnosti organizace. První z těchto oblasti je management neboli řízení rizik. 
Sleduje se, jakou strategií v oblasti informační bezpečnosti se daný podnik řídí. 

Úroveň kvality této oblasti je určena na základě následujících kritérií: 

1. Má organizace dokument typu Bezpečnostní politika? 

2. Provedla organizace v posledních 2 letech analýzu rizik, aby určila klíčová 
aktiva, která je potřeba chránit? 

3. Používá organizace pro analýzu rizik speciální software? 
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4. Má organizace určen vztah klíčových aktiv k procesům, které na nich 
závisí? 

5. Identifikovala organizace bezpečnostní hrozby, které jsou spojené 
s klíčovými aktivy? 

6. Provedla organizace analýzu zranitelnosti, tj. určení slabých míst, která by 
mohla být využita identifikovanými hrozbami? 

7. Má organizace oceněnu ztrátu každého z klíčových aktiv? 

8. Má organizace zdokumentovánu bezpečnostní strategii, která by určovala 
postupy, jak udržovat rizika na přijatelné úrovni? 

9. Má organizace zdokumentovánu bezpečnostní strategii, která by obsahovala 
plány, jak v budoucnu snižovat rizika spojená s klíčovými aktivy? 

10. Je tato strategie alespoň 1× ročně aktualizována?  

Každé kritérium je ohodnoceno body ze škály 1-4 a je mu přidělena úroveň 
realizace – viz tabulka 7.1. 

Tabulka č. 7.1: Management rizik – úroveň realizace 

Body úroveň 
1 nerealizováno  
2 plánováno  
3 částečně realizováno  
4 kompletně realizováno / 

irelevantní 

zdroj: vlastní výzkum 

  

Na základě zjištěných výsledků je organizaci přidělena úroveň ochrany této oblasti 
dle míry na dříve zjištěné závislosti organizace na informačních technologiích tak, 
jak je znázorněno v tabulce 7.2. Tato oblast je považována za klíčovou, přiměřená 
ochrana vyžaduje splnění více kriterií, než u ostatních zkoumaných oblastí. 
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Tabulka č. 7.2: Management rizik – hodnocení 

Závislost na IT Bodové intervaly Interpretace 
nízká 10-19 

20-27 
28-40 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 
střední 10-22 

23-30 
31-40 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 
vysoká 10-25 

26-33 
34-40 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 
velmi vysoká 10-28 

29-37 
38-40 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 

zdroj: vlastní výzkum 

 

7.1.1.2 Bezpečnost procesů a technologií 

Dalším krokem auditu organizace je kontrola bezpečnosti chodu zásadních procesů 
a technologií souvisejících s bezpečností informací. Patří sem oblasti fyzické 
bezpečnosti, bezpečné komunikace, řízení přístupu a další. 

Úroveň této oblasti je kvalitativně posouzena následujícími kritérii: 

1. Jsou prostory, které obsahují zařízení pro zpracování informací, chráněny 
bezpečnostními perimetry / bariérami? 

2. Je do prostorů organizace, které obsahují citlivé informace nebo zařízení, 
povolen vstup pouze oprávněným osobám? 

3. Je organizace zajištěna proti vnějším a přírodním hrozbám, selhání 
napájení? 

4. Jsou zařízení, která zpracovávají informace, chráněna před selháním 
napájení a před dalšími formami přerušení způsobenými poruchami 
podpůrných zařízení? 

5. Existuje v organizaci postup bezpečné likvidace a odstraňování majetku po 
autorizaci oprávněné osoby tak, aby neunikly citlivé informace? 

6. Jsou veškeré stanice v organizaci dostatečně chráněny proti škodlivým 
programům a kódům? 

7. Existuje v organizaci postup pravidelného a bezpečného zálohování dat? 
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8. Jsou důvěrná, osobní či citlivá data šifrována a související šifrovací klíče 
náležitě chráněny? 

9. Jsou veškeré výměny programového vybavení a informací v rámci 
organizace nebo v rámci výměny s externími partnery vhodným způsobem 
chráněny? 

10. Obsahují smlouvy s partnery organizace dodávajícími výrobky/služby 
opatřeny výčtem bezpečnostních opatření a sankcemi, pokud tato opatření 
partneři nedodržují? 

11. Jsou po dostatečně dlouhou dobu zaznamenávány aktivity všech uživatelů 
v informačním systému organizace, výjimky a události související 
s bezpečností informací? 

12. Jsou zjištěné údaje analyzovány a přijímány příslušná opatření na 
odstranění vzniklých chyb? 

13. Je v organizaci dodržována politika čistého stolu a obrazovky? 

14. Existuje postup pro registraci uživatele do informačního systému 
organizace, a přidělení práv pro přístup do oblastí IS dle klasifikace 
uživatele? 

15. Mají všichni uživatelé informačního systému jedinečný identifikátor (ID) 
tak, aby bylo možné dosledovat odpovědnost za jejich činnosti? 

16. Jsou uživatele donuceni systémem tvořit pouze tzv. silná hesla? 

17. Jsou aplikovány zvláštní postupy autentizace při vzdáleném přístupu do 
informačního systému organizace? 

18. Jsou bezpečně chráněny porty pro vzdálenou diagnostiku a konfiguraci? 

19. Jsou stanice po předem určené době nečinnosti odhlášeny od systému? 

20. Existují v organizaci zásady a postupy bezpečné práce na mobilních 
výpočetních prostředcích a zařízeních? 

 

Každé kritérium je ohodnoceno body ze škály 1-4 a je mu přidělena úroveň 
realizace – viz tabulka 7.3. 
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Tabulka č. 7.3: Bezpečnost procesů a technologií – úroveň realizace 

Body úroveň 
1 nerealizováno  
2 plánováno  
3 částečně realizováno  
4 kompletně realizováno / 

irelevantní 

zdroj: vlastní výzkum 

 

Na základě zjištěných výsledků je organizaci přidělena úroveň ochrany této oblasti 
dle míry na dříve zjištěné závislosti organizace na informačních technologiích tak, 
jak je znázorněno v tabulce 7.4. 

 

Tabulka č. 7.4: Bezpečnost procesů a technologií – hodnocení 

Závislost na IT Bodové intervaly Interpretace 
nízká 10-34 

35-50 
51-80 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 
střední 10-40 

41-56 
57-80 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 
vysoká 10-46 

47-62 
63-80 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 
velmi vysoká 10-52 

53-68 
69-80 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 

zdroj: vlastní výzkum 

 

7.1.1.3 Lidské zdroje 

Lidský faktor bezesporu přináší nejvyšší riziko při řízení bezpečnosti informací. 
Různé zdroje potvrzují, že zhruba 80% všech bezpečnostních incidentů je 
způsobeno lidským selháním. V této fázi se zkoumá, jakým způsobem je ve 
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sledované organizace zajištěno řízení lidských zdrojů v souvislosti se zajištěním 
informační bezpečnosti. 

 

Kvalitativní úroveň této oblasti se posuzuje na základě těchto kritérií: 

1. Je v organizaci definována osoba nebo útvar, jehož primárním úkolem je 
řízení bezpečnosti informací? 

2. Podává tento útvar pravidelná hlášení vedení organizace o dodržování a 
účinnosti stanovené bezpečnostní politiky? 

3. Má každý zaměstnanec jasně definovánu svou roli a odpovědnost v rámci 
bezpečnostní politiky organizace? 

4. Je tato odpovědnost písemně definována v pracovních smlouvách všech 
zaměstnanců? 

5. Je přezkoumávána předchozí činnost žadatelů o zaměstnání v organizaci 
také ve smyslu jejich schopností kvalitně pracovat s rizikovými 
informacemi, které budou mít na starosti? 

6. Jsou pravidelně organizována školení pro zaměstnance i uživatele třetích 
stran týkající se politiky bezpečnosti informací? 

7. Funguje v organizaci disciplinární proces pro zaměstnance, kteří porušili 
bezpečnostní politiku a způsobili bezpečnostní incident? 

8. Jsou v organizaci jasně definovány odpovědnosti při ukončení pracovního 
poměru nebo při změně zaměstnání? 

9. Je ve smluvním vztahu jasně definováno, že zaměstnanec je povinen před 
ukončením zaměstnání vrátit všechna aktiva, která měl k dispozici a 
odpovídal za ně? 

10. Jsou automaticky všem odcházejícím pracovníkům odejmuta všechna 
přístupová práva v organizaci? 

 

Každé kritérium je ohodnoceno body ze škály 1-4 a je mu přidělena úroveň 
realizace – viz tabulka 7.5. 
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Tabulka č. 7.5: Lidské zdroje – úroveň realizace 

Body úroveň 
1 nerealizováno  
2 plánováno  
3 částečně realizováno  
4 kompletně realizováno / 

irelevantní 

zdroj: vlastní výzkum 

 

Na základě zjištěných výsledků je organizaci přidělena úroveň ochrany této oblasti 
dle míry na dříve zjištěné závislosti organizace na informačních technologiích tak, 
jak je znázorněno v tabulce 7.6. 

 

Tabulka č. 7.6: Lidské zdroje – hodnocení 

Závislost na IT Bodové intervaly Interpretace 
nízká 10-17 

18-25 
26-40 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 
střední 10-20 

21-28 
29-40 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 
vysoká 10-23 

24-31 
32-40 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 
velmi vysoká 10-26 

27-34 
35-40 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 

zdroj: vlastní výzkum 

 

7.1.1.4 Bezpečnostní incidenty 

Pokud v organizaci i přes všechna bezpečnostní opatření dojde k bezpečnostnímu 
incidentu, je důležité, aby byl co nejdříve odhalena a způsobil co nejmenší škody. 
V této fázi metodiky se zjišťuje, jakým způsobem organizace detekuje, identifikuje 
a řeší bezpečnostní incidenty. 
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Následující kritéria určují kvalitu zabezpečení této oblasti: 

1. Existuje ve firmě dokument, který definuje a klasifikuje potencionální 
bezpečnostní události a bezpečnostní incidenty, ke kterým může při chodu 
organizace dojít? 

2. Jsou všichni zaměstnanci povinni hlásit jakékoliv pozorované zranitelné 
místo v informačním systému organizace, které by mohlo znamenat vznik 
bezpečnostního incidentu? 

3. Probíhají v organizaci pravidelná školení pro všechny zaměstnance a 
účastníky třetích stran, na kterých je všem zúčastněným zvyšována úroveň 
bezpečnostního povědomí?  

4. Jsou všichni zaměstnanci poučeni, jak po detekování bezpečnostní události 
hlásit její vznik pověřené osobě/útvaru v organizaci? 

5. Jsou v organizaci jasně definovány odpovědnosti a postupy pro rychlé 
řešení vzniklých bezpečnostních incidentů? 

6. Existují v organizaci mechanismy pro kvantifikaci druhů a rozsahu 
vzniklých bezpečnostních incidentů? 

7. Existují v organizaci mechanismy pro kvantifikaci vzniklých nákladů 
souvisejících s odstraňováním bezpečnostních incidentů? 

8. Jsou důsledně shromažďovány a uchovávány důkazy o jednotlivých 
proběhlých bezpečnostních incidentech, které by mohly být využity orgány 
činnými v případném trestním řízení? 

9. Existují v organizaci rizikové scénáře pro případ vzniku neočekávaného 
nebo nezvládnutelného bezpečnostního incidentu? 

10. Jsou pravidelně bezpečnostní incidenty vyhodnocovány a přijaty závěry 
směrem k analýze rizik, příp. k systému řízení bezpečnostních incidentů? 

Každé kritérium je ohodnoceno body ze škály 1-4 a je mu přidělena úroveň 
realizace – viz tabulka 7.7. 

Tabulka č. 7.7: Bezpečnostní incidenty – úroveň realizace 

Body úroveň 
1 nerealizováno  
2 plánováno  
3 částečně realizováno  
4 kompletně realizováno / 

irelevantní 

zdroj: vlastní výzkum 
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Na základě zjištěných výsledků je organizaci přidělena úroveň ochrany této oblasti 
dle míry na dříve zjištěné závislosti organizace na informačních technologiích tak, 
jak je znázorněno v tabulce 7.8. 

 

Tabulka č. 7.8: Bezpečnostní incidenty – hodnocení 

Závislost na IT Bodové intervaly Interpretace 
nízká 10-17 

18-25 
26-40 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 
střední 10-20 

21-28 
29-40 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 
vysoká 10-23 

24-31 
32-40 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 
velmi vysoká 10-26 

27-34 
35-40 

nedostatečná ochrana 
vyžaduje dílčí zlepšení 

přiměřená ochrana 

zdroj: vlastní výzkum 

 

7.1.1.5 Závislost podniku na informačních technologiích 

Posledním krokem procesu je zjištění, do jaké míry je sledovaná organizace závislá 
na informačních technologiích. Určení této závislosti je velmi důležité, protože 
jinak se bude pohlížet a jiná úroveň zabezpečení se bude vyžadovat po organizaci, 
která je víceméně nezávislá na informačních technologiích (např. ) a jinak na 
podnik, který je na  těchto technologií životně závislý (např. ). 

Závislost je určena na základě následujících kritérií: 

1. Roční rozpočet (1 < 1 mil., 2 < 10 mil., 3 < 100 mil., 4 > 100 mil.) 

2. Počet zaměstnanců (1 < 10, 2 < 50, 3 < 250, 4 > 250) 

3. Míra závislosti na informačních a komunikačních technologiích při 
poskytování výrobků/služeb zákazníkům 

4. Hodnota duševního vlastnictví organizace uložená v elektronické podobě 
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5. Vliv výpadku informačního systému na chod organizace 

6. Vliv výpadku internetu na chod organizace 

7. Citlivost zákazníků/partnerů na bezpečnost, soukromí 

8. Potencionální dopad vážného bezpečnostního incidentu na pověst 
organizace 

9. Množství operací závislých na dodavatelích 

10. Množství citlivých dat/majetku, které by se mohly stát cílem 
kybernetického/fyzického útoku 

Každé kritérium je ohodnoceno body ze škály 1-4 a organizaci je přidělena 
závislost na informačních technologiích dle následující tabulky 7.9. 

 

Tabulka č. 7.9: Závislost organizace na IT 

Body/kritérium Bodové intervaly Úroveň 
1 10-16 nízká 
2 17-24 střední 
3 25-32 vysoká 
4 33-40 velmi vysoká 

zdroj: vlastní výzkum 

 

7.1.2 Interpretace zjištěných výsledků 

Na základě pre-auditu jsou jednotlivé oblasti informační bezpečnosti podle 
dosažených bodů rozděleny do tří skupin:  

• nedostatečné řízení,  

• řízení vyžadující dílčí zlepšení,  

• přiměřené řízení. 

 

7.1.3 Návrh řešení 

Pokud je řízení oblasti hodnoceno jako nedostatečné, následuje návrh na 
kompletní změnu přístupu k dané oblasti.  
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Pokud je řízení hodnoceno jako vyžadující dílčí zlepšení, jsou navrženy kroky, 
jak zvýšit účinnost zabezpečení informací dané oblasti při zachování stávající 
politiky. 

Pokud je řízení hodnoceno jako přiměřené, není nutné měnit stávající, nebo 
zavádět nová bezpečnostní opatření. 

Následující text mapuje definované klíčové oblasti systému řízení informační 
bezpečnosti: 

• Management rizik 

• Procesy a technologie 

• Lidské zdroje 

• Bezpečnostní incidenty 

a nabízí postupy pro jejich efektivní řízení. 

7.1.3.1 Řízení managementu rizik 

Efektivní proces řízení rizik je nezbytnou součástí úspěšného systému řízení 
informační bezpečnosti. Hlavním cílem procesu řízení rizik by měla být ochrana 
organizaci a její schopnost plnit své poslání, a ne jen jejího majetku. Proto by 
proces řízení rizik neměl být považován pouze za technickou funkci prováděnou 
odborníky v oblasti IT, kteří působí a řídí IT systémy, ale za základní řídící funkci 
organizace. 

Proces řízení rizik se skládá z těchto fází: 

• hodnocení aktiv 

• hodnocení hrozeb 

• hodnocení zranitelností 

• hodnocení rizik 

Navrhovaný postup realizace problematiky řízení rizik znázorňuje následující 
diagram. 
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Obrázek č. 7.2: Management rizik - diagram 

 

zdroj: vlastní výzkum 

 

7.1.3.1.1 Identifikace aktiv 
Aktiva tvoří základní zdroj řízení rizik. Cílem této fáze by měl být seznam všech 
aktiv organizace. Každé aktivum by mělo mít svého „vlastníka“, mělo by být 
klasifikováno a zařazeno do „kategorie“ a mělo by být „ohodnoceno“. 

Vlastník aktiva 
Určení vlastníka každého aktiva je zásadním úkolem, protože vlastník nese hlavní 
odpovědnost za bezpečnost aktiva a podílí se na implementaci bezpečnostních 
opatření, které s ochranou souvisí. Každé aktivum by mělo mít právě jednoho 
vlastníka, což by měla být organizační funkce, a ne konkrétní jméno z důvodu 
personálních změn. 

Kategorie aktiv 
Klasifikace aktiv a jejich seskupení do kategorií je nutné z důvodu určování 
hrozeb, která na aktiva působí a zranitelností aktiv vůči hrozbám. Pokud by se 
každém aktivum hodnotilo zvlášť byl by proces řízení velmi komplikovaný a 
možná i nerealizovatelný. Základní kategorizace je následující: 

• hardware 

• software 

• lidské zdroje 

• budovy a pozemky 

• sítě 

• data 



90 
 

Základní kategorie se dále mohou dělit na podkategorie podle toho, jak to vyžadují 
okolnosti dané organizace. 

Tabulka č. 7.10: Příklad kvalitativního ocenění aktiv 

Ztráta hlavního skladu (např. požár, výbuch) 
Stupeň 1 2 3 4 
Dopad nízký střední vysoký velmi vysoký 

Dopad na 
finance    x 

Dopad na 
procesy    x 

Dopad na 
lidské zdroje   x  

Dopad na život. 
prostředí  x   

Ztráta důvěry 
partnerů   x  

Ztráta důvěry 
klientů x    

Ztráta 
image  x   

Porušení 
legislativy x    

∑ bodů 20/32 
Cena aktiva 
(0,100) 

62,5 

zdroj: vlastní výzkum 

Ocenění aktiv 
Hodnota každého aktiva by měla být vyjádřena kvantitativně nebo kvalitativně, 
tzn. buď v peněžních jednotkách nebo pomocí stupnice. Hodnocení každého aktiva 
by měl provádět jeho vlastník. Ten by měl určit jaký dopad na organizaci by měla 
ztráta dostupnosti, důvěrnosti a integrity určitého aktiva. Možný postup hodnocení 
aktiv demonstruje jednoduchý příklad znázorněný v tabulce 7.10. 

 

7.1.3.1.2 Hodnocení hrozeb 
Hrozby působí negativně na aktiva organizace. Mají schopnost způsobit 
bezpečnostní incident, který může mít za následek ztrátu dostupnost, důvěrnosti 
nebo integrity aktiva. Hrozba využívá k poškození aktiva některou z jeho tzv. 
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zranitelností. Hrozby mají mnoho podob, ale vždy mají buď úmyslný nebo 
neúmyslný charakter. 

Seznam hrozeb 
V tomto seznamu by měly figurovat hrozby, se kterými má organizace zkušenost, 
nebo které reálně připadají do úvahy. Hrozby se dělí na tři základní skupiny: 

• úmyslné 
o krádež 
o falšování identity 
o odposlech 
o neautorizovaný přístup 
o terorismus, aj. 

• neúmyslné 
o chyba uživatele 
o chyba správce 
o selhání napájení 
o selhání sítě, 
o selhání hardware či software, aj. 

• přírodní 
o požár 
o blesk 
o záplava 
o zemětřesení 
o přerušení dodávky elektřiny, aj. 

Působení hrozeb 
U každé identifikované hrozby je nutné určit, na jakou skupinu aktiv může mít 
vliv. Jedna hrozba může současně působit na více aktiv a na druhou stranu jedno 
aktivum může být vystaveno negativnímu působení několika hrozeb. 

Výsledkem by měla být tabulka, která mapuje působnost jednotlivých hrozeb na 
zvolenou skupinu aktiv. 

 



92 
 

Tabulka č. 7.11: Působení přírodních hrozeb na aktiva 

Přírodní hrozby 

 požár blesk záplava zemětřesení přerušení 
elektřiny 

hardware x x x x x 
software      

lidské zdroje x  x x  
budovy a 
pozemky x x x x  

sítě x x x x x 
data     x 

zdroj: vlastní výzkum 

Kvantifikace hrozeb 
Při kvantifikaci hrozeb se určuje tzv. úroveň hrozby. Zjednodušeně řečeno se 
specifikuje, s jakou pravděpodobností daná hrozba zaútočí na dané aktivum. U 
úmyslných hrozeb je nutné brát v úvahu více faktorů, které určují úroveň každé z 
hrozeb. Je vhodné vzít v úvahu vždy alespoň: 

• jak často se hrozba vyskytuje? 

• je ohrožené aktivum atraktivní? 

• je potřeba k uskutečnění hrozby mít speciální schopnosti nebo vybavení? 

• kolik osob přichází do styku s daným aktivem? 

Výsledkem této analýzy je stanovení úrovně pro každou z hrozeb ve vztahu k 
jednotlivým skupinám aktiv vypracovaná například tak, jak ukazuje tabulka č. 
7.12. 

Tabulka č. 7.12: Úroveň hrozeb 

Budovy a pozemky 
Stupeň 1 2 3 4 
Úroveň nízká střední vysoká velmi vysoká 

Pravděpodobnost 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 
požár     
blesk     

záplava     
zemětřesení     

výpadek elektřiny     

zdroj: vlastní výzkum 
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7.1.3.1.3 Hodnocení zranitelností 
Zranitelností nebo zranitelným místem se označuje slabé místo v systému 
informační bezpečnosti organizace, které může být využito hrozbou a způsobit tak 
škodu nebo ztrátu dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity některého z aktiv. 
Příčinou takovéto ztráty či škody není zranitelnost sama o sobě. Jedná se pouze o 
podmínku, která dovolí hrozbě, aby na aktivum negativně zapůsobila. Zranitelnosti 
mohou pramenit z různých zdrojů a v průběhu času může docházet ke změnám 
vztahu mezi dvojicemi aktivum × zranitelnost. V průběhu času může dojít 
například k těmto situacím: 

• změna aktiva – původní zranitelnost už na něj dále nepůsobí, 

• změna prostředí 
o původní zranitelnost už na aktivum dále nepůsobí, 
o objeví se nové zranitelnosti 

Proto je nutné zranitelnosti pravidelně monitorovat a analýzou neustále zkoumat 
slabá místa firemních aktiv, která by mohla být využita identifikovanými 
hrozbami. Míra zranitelnost určitého aktiva vůči určité hrozbě je jistým vyjádřením 
snadnosti, s jakou může být aktivum napadeno.  

Seznam zranitelností 
Identifikace zranitelností spočívá v hledání slabých míst ve všech klíčových 
oblastech řízení informační bezpečnosti. V tomto směru existují dvě varianty: 

1) organizace žádný seznam zranitelností nevlastní 
2) organizace má vypracovaný seznam zranitelností z minulosti 

ad1) 
Cílem je aplikovat doporučená opatření klíčových oblastí, která jsou součástí 
Metodiky vyvážené informační bezpečnosti. 

ad2) 
Cílem je projít dokumenty aplikované bezpečnostní politiky a zkontrolovat, zda a 
v jaké kvalitě jsou nastavená bezpečnostní opatření v jednotlivých oblastech 
bezpečnosti dodržována, případně doplnit politiku o doporučená opatření této 
metodiky. 
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Kvantifikace zranitelností 
Stanovení míry zranitelnosti se určuje tak, že je analyzována každá dvojice 
aktivum × hrozba s ohledem na to, zda je aplikováno nějaké protiopatření, které by 
mělo zvyšovat odolnost aktiva vůči hrozbě a pokud ano, tak jakým způsobem a jak 
efektivně opravdu snižuje schopnost hrozby negativně na dané aktivum působit. 

Míra zranitelností je opět rozdělena do čtyř intervalů, tak jak je znázorněno 
v tabulce č. 7.13. 

Tabulka č. 7.13: Míra zranitelnosti 

Zranitelnost 
Stupeň 1 2 3 4 

Zranitelnost nízká střední vysoká velmi 
vysoká 

Pravděpodobnost 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 

Opatření 

Opatření jsou 
zdokumentována, 

aplikována, 
kontrolována a 
dochází k jejich 
pravidelnému 

zlepšování 

Opatření jsou 
zdokumentována, 

aplikována a 
kontrolována 

Opatření jsou 
zdokumentována 

a aplikována 

Žádná 
opatření 
nejsou 

aplikována 

zdroj: vlastní výzkum 

Výsledkem kvantifikace zranitelností je potom dokument, kde pro každé aktivum 
organizace existuje seznam identifikovaných hrozeb a míra zranitelnosti pro 
každou nalezenou hrozbu. Jednoduchý příklad je znázorněn v tabulce č. 7.14. 

 

Tabulka č. 7.14: Míra zranitelnosti – přírodní hrozby 

Budovy a pozemky 
 Zranitelnost 

požár 25-50% 
blesk 25-50% 

záplava 50-75% 
zemětřesení 25-50% 

přerušení elektřiny 75-100% 

zdroj: vlastní výzkum 
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7.1.3.1.4 Hodnocení rizik 
Rizikem se rozumí možnost využití jisté zranitelnosti určitou hrozbou, která 
způsobí konkrétní negativní dopad na dané aktivum. Riziko bývá charakterizováno 
jako kombinace dvou faktorů, pravděpodobnosti výskytu bezpečnostního incidentu 
a jeho dopadu. Míru rizika značně ovlivňuje jakákoliv změna aktiv, hrozeb a 
zranitelností. Všechny tyto proměnné je proto nutné pravidelně kontrolovat, což 
výrazně zvyšuje pravděpodobnost implementace vhodných opatření. 

Kvantifikace rizik 
Riziko (R) je dáno součinem zjištěných hodnot aktiva, hrozby a zranitelnosti. 

R = aktivum (0,100) * hrozba (0,1)  * zranitelnost (0,1) 

Celkem logicky dochází ke zvyšování rizika při zvýšení jakékoliv ze tří 
uvažovaných proměnných (hodnota aktiva, hrozby a zranitelnosti). 

Výsledné riziko je opět rozděleno do čtyř intervalů. Jednotlivé míry rizika 
znázorňuje tabulka 7.15: 

Tabulka č. 7.15: Míra rizika 

Riziko 
Stupeň 1 2 3 4 
Riziko nízké střední vysoké velmi vysoké 

Kvantifikace 0-1,5 1,5-12,5 12,5-42 42-100 

Hodnocení 
Riziko je 
možné 

přijmout 

Je nutné 
posoudit 

ekonomičnost 
možného 
opatření 

Je nutné  
aplikovat 

vhodné opatření 
na snížení rizika 

Je nutné 
okamžitě 
aplikovat 
vhodné 

opatření na 
snížení rizika 

zdroj: vlastní výzkum 

 

Opatření ke snižování rizik 
Výběr vhodného opatření je klíčovým krokem ke snížení rizika, že dané aktivum 
ztratí svou dostupnost, důvěrnost či integritu. Při selekci ochranných opatření je 
nutné vycházet z efektivity a ekonomičnosti daného opatření. Efektivita určuje 
kvalitu opatření a jeho schopnost snižovat identifikované hrozby nebo 
zranitelnosti. Ekonomičnost určuje vztah mezi náklady, které je nutné vynaložit na 
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pořízení a provoz určitého bezpečnostního opatření a hodnotou daného aktiva. Při 
hodnocení jednotlivých variant opatření je nutné si uvědomit, že i ony se mohou 
stát terčem útoku. Je proto vhodné při výpočtu nákladů každého opatření připočíst 
i ta, která souvisí s jejich ochranou či údržbou. Dalšími faktory, které mohou 
kromě efektivity a ekonomičnosti ovlivnit výběr výsledného opatření jsou 
technická a časová náročnost na jejich zavedení. 

Varianty zvládání rizik 
V důsledku zjištěného výsledného rizika připadá do úvahy několik variant 
vypořádání se s rizikem: 

• snižování rizika – výběr vhodného opatření, které splňuje nejlépe 
zvolené faktory efektivity, ekonomičnosti a technické a časové 
náročnosti. Tuto variantu je vhodné použít vždy při častém výskytu 
bezpečnostních incidentů, 

• pojištění proti riziku – snižování případných škod, které ovšem nijak 
identifikované riziko nesnižuje. Je vhodné v případě, že výskyt 
bezpečnostních incidentů není pravděpodobný, ale pokud by nějaký 
nastal, měl by kritický vliv na chod organizace, 

• outsourcing rizika – snižování rizika přenosem veškeré odpovědnosti za 
řízení některých procesů na externí firmu, 

• monitoring rizika – přijetí minimálních doporučených bezpečnostních 
opatření na řízení rizik spojených s informační bezpečností. Doporučuje 
se v případě, že analýza rizik neukázala žádná významná rizika, která 
citlivá aktiva organizace ohrožují, 

• vyhnutí se riziku – zjištěná rizika jsou vyšší než malá, a přesto se 
nechávají působit bez přijetí jakýchkoliv ochranných opatření. 
Nedoporučuje se, 

• akceptace rizika – zjištěná rizika jsou malá, tzn. že pravděpodobnost 
jejich výskytu a velikost případných škod jsou zanedbatelné. Management 
vědomě toto riziko přijímá. 
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7.1.3.2 Řízení bezpečnosti procesů a technologií 

Na základě analýzy rizik dochází k filtraci těch aktiv organizace, která je potřeba 
zabezpečit, popř. lépe zabezpečit, než je tomu doposud. K tomuto účelu slouží 
bezpečnostní opatření, která zabraňují ztrátě dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity 
těchto informačních zdrojů. Následující oddíl se věnuje popisu opatření, která se 
týkají řízení procesů a technologií. Jsou rozdělena na tři klíčové oblasti: 

• fyzická bezpečnost 

• bezpečnost komunikací 

• bezpečnost přístupu 

Doporučený postup realizace bezpečnostních opatření v této problematice 
znázorňuje následující obrázek č. 7.3. 

Obrázek č. 7.3: Bezpečnost procesů a technologií - diagram 

 

zdroj: vlastní výzkum 

 

7.1.3.2.1 Fyzická bezpečnost 
Fyzická bezpečnost se týká zabezpečení citlivých oblastí a prostorů organizace. 
Stará se o to, aby nedocházelo k neoprávněnému přístupu do těchto oblastí, 
neoprávněnému užívání, poškození nebo ztrátě aktiv. Veškerá bezpečnostní 
opatření je nutné aplikovat v závislosti na identifikovaných rizicích a citlivosti, 
hodnotě nebo důležitosti chráněných aktiv. 

Fyzický perimetr 
Bezpečnostní perimetry by měly především chránit prostory organizace, kde jsou 
uskladněny citlivé informace nebo zařízení, která tyto informace zpracovávají. 
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Ideálním stavem je provozování takového systému, který se v případě selhání 
jednoho opatření nezhroutí a nabízí náhradní řešení. Při aplikaci bezpečnostních 
opatření je vhodné vzít v úvahu následující faktory: 

• citlivé prostory by měly být vždy chráněny zdmi, okny a dveřmi 
s adekvátním zabezpečením, 

• pokud organizace vymezí bezpečnostní perimetr, měl by být jasně 
označen; kromě případů, kdy by to snižovalo kvalitu zabezpečení, 

• pokud to nezhorší některé důležité procedury a procesy, je vhodné, aby 
informace o lokaci některých aktiv byly tajné, 

• hlavní vstup do organizace by měl být chráněn buď určeným  
pracovníkem nebo automatickým identifikačním systémem, 

• organizace by měla mít aplikovánu odpovídající ochranu před ohněm, 
vodou nebo jinými živelnými hrozbami. 

Fyzický přístup 
Citlivé prostory by měly být chráněny odpovídajícími vstupními kontrolami, aby 
bylo zaručeno, že do těchto prostor vstupují pouze oprávněné osoby. Adekvátní 
ochrana je zabezpečena těmito parametry: 

• oprávněný pracovník by měl vstupovat do citlivých prostor organizace po 
provedení autentizace; ta může být realizována pomocí: 
o hesla – nejméně bezpečné, 
o předmětu – klíč nebo magnetická, čipová, smart karta, 
o biometrie – nejbezpečnější 

• v některých organizacích může být funkční požadavek, aby oprávnění 
pracovníci nosili viditelné označení a bylo tak velmi snadné identifikovat 
osoby neoprávněné, 

• je velmi žádoucí, aby byly přijaty speciální procedury pro kontrolu vstupu 
do citlivých oblastí pro pracovníky partnerských organizací. 

Externí a živelné hrozby 
Je nezbytné, aby organizace byla chráněna proti škodám způsobených ohněm, 
vodou, větrem, zemětřesením, výbuchem a jinými formami živelných hrozeb. Měla 
by být aplikována minimálně tato opatření: 
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• na základě analýzy rizik je nutné zvážit pravděpodobnosti výskytu 
jednotlivých kategorií hrozeb a specifikovat aktiva, která mají být 
chráněna proti těmto rizikům a určit způsob ochrany, 

• je důležité v této problematice neopomenout bezpečnostní hrozby, které 
představují okolní stavby a zařízení, 

• je vhodné zvolit strategii, která aktiva zůstanou na svých místech a budou 
chráněna adekvátním zabezpečením a která aktiva či jejich kopie se z 
důvodu bezpečnosti přesunou mimo ohrožený objekt. 

Citlivé oblasti 
Práce v těchto oblastech by se měla řídit bezpečnějšími pokyny než v oblastech 
jiných. V tomto směru je možné využít následujících opatření: 

• je vhodné omezit povědomí zaměstnanců o citlivosti dostupných 
informací v těchto prostorech na nezbytně nutnou úroveň, 

• v některých případech je nutné zajistit dozor při práci v citlivých 
prostorech pověřeným pracovníkem, 

• pokud je citlivý prostor neobsazen, je nutné, aby byl uzamčen, 
v pravidelných intervalech fyzicky kontrolován a průběžně monitorován, 

• je vhodné, aby v těchto prostorech nebylo zařízení umožňující zvukové 
nebo obrazové nahrávání. 

Umístění citlivých aktiv 
Důležitá aktiva organizace by měla být umístěna tak, aby se minimalizoval vliv 
živelných hrozeb a hrozeb pramenících z neoprávněného přístupu lidských zdrojů. 
Při formulaci politiky této kapitoly by měla být zohledněna následující fakta: 

• vhodnou strategií je izolace aktiv, která vyžadují speciální ochranu, aby 
byl minimalizován průměrný stupeň ochrany daného prostoru / oblasti, 

• pokud chce organizace minimalizovat rizika plynoucí z živelných nebo 
technických hrozeb a hrozeb pocházejících od lidských zdrojů jako jsou: 
krádež nebo poškození aktiva, oheň, voda, nestabilita síťového napájení 
nebo elektromagnetické záření, je vhodné, aby pro všechny specifikované 
hrozby existovala adekvátní opatření včetně pravidelných kontrol oblastí, 
kde jsou tato aktiva umístěna. 
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Ochrana provozu aktiv 
Klíčová aktiva by měla být chráněna před selháním napájení, přítoku vody nebo 
jiného zdroje nutného k jejich funkci. Zamezit těmto formám přerušení provozu je 
možné díky těmto opatřením: 

• je vhodné zabezpečit a pravidelně kontrolovat, že všechna citlivá aktiva 
mají zaručen přísun všech podpůrných zdrojů, 

• v případě selhání některého ze zdrojů je nutné mít k dispozici zdroj 
náhradní, např. UPS jako záložní zdroj elektrické energie. 

Údržba aktiv 
Je logické, že organizace by měla zajistit správnou manipulaci a užívání každého 
z citlivých aktiv tak, jak to předepisuje výrobce nebo regulační orgány. Jako 
podpůrná opatření mohou být využita tato: 

• o všech činnostech souvisejících s údržbou aktiva by měla být vedena 
podrobná dokumentace, 

• v souladu s řízením bezpečnostních incidentů by měly být zaznamenány 
všechny poruchy a závady včetně podezření na ně, 

• veškerou údržbu by měly provádět pouze oprávnění zaměstnanci 
organizace nebo zástupci smluvních partnerů, 

Přesun aktiv 
Pokud jsou citlivá aktiva přesunována do jiného objektu organizace, je nutné 
zachovávat následující bezpečnostní opatření: 

• je vhodné, aby byl vypracován dokument, který stanovuje kdo, co, 
v jakém množství a kam smí aktiva přemísťovat, 

• veškerý přesun citlivých aktiv by měl být podrobně zaznamenán, 

• pokud to vyplývá z analýzy rizik, může být vhodné takováto aktiva 
pojistit. 

Likvidace aktiv 
Před likvidací aktiv, která obsahují citlivé informace je nutné, aby tato data byla 
zaručeně odstraněna. Je vhodné postupovat následovně: 
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• pro odstranění dat z paměťových medií je vhodné používat obecně 
uznávané metody a vybrat takovou, která odpovídá citlivosti informací 
obsažených na médiu, 

• je vhodné provádět likvidaci citlivých informací zaškolenými pracovníky 
nebo alespoň zajistit, aby byly tyto procedury kvalifikovanými 
zaměstnanci vždy zkontrolovány. 

7.1.3.2.2 Bezpečnost komunikace 
Další skupina bezpečnosti procesů a technologií se týká ochrany komunikačních 
zdrojů a s nimi spojených procedur. 

Kontrola centrálních zdrojů 
Centrální zařízení pro zpracování informací, jako jsou aplikační servery, případně  
úložná zařízení v datových centrech, by měla být odpovídajícím způsobem řízena a 
kontrolována, aby byla dostatečně chráněna před hrozbami a byla tak zajištěna 
bezpečnost pro systémy a aplikace, které těchto zařízení využívají. Další 
doporučená opatření: 

• pokud je to možné, je vhodné přidělit speciální odpovědnosti za řízení 
centrálních zdrojů, 

• je nutné zavést odpovídající kontroly centrálních zdrojů, aby byla 
zajištěna jejich dostupnost a byly k dispozici všechny služby, které tyto 
zdroje využívají, 

Bezpečnost centrálních zdrojů 
Bezpečnostním prvkům, úrovním služeb a požadavkům na řízení centrálních 
zdrojů by se měla věnovat zvýšená pozornost. Dále je vhodné: 

• u těchto klíčových zdrojů je vhodné, aby technologie jejich ochrany 
(autentizace, šifrování) byla detailně specifikována, 

• je nutné, aby platila a byla dodržována přísná pravidla pro přístup k těmto 
zdrojům, 

Kontrola sítě 
Sítě by měly být důsledně řízeny a kontrolovány, aby byly chráněny před hrozbami 
a byla zajištěna bezpečnost pro systémy a aplikace, které by bez nich nebyly 
funkční. Opatření by měla vycházet z těchto předpokladů: 
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• pokud je to možné, je vhodné přidělit speciální odpovědnosti za řízení 
síťových služeb, 

• je nutné zavést odpovídající kontroly síťových služeb, aby byla zajištěna 
jejich dostupnost a byly k dispozici všechny služby, které tyto zdroje 
využívají, 

• je vhodné zavést opatření pro zajištění důvěrnosti a integrity citlivých dat 
procházejících z podnikové sítě do sítě veřejné a naopak, 

• je nutné evidovat veškeré záznamy a provádět sledování sítí, včetně 
relevantních bezpečnostních zákroků, 

• je doporučeno přizpůsobit související procesy tak, aby byla zajištěna 
koordinace a soulad s prvky síťové infrastruktury. 

Bezpečnost sítě 
Bezpečnostním prvkům, úrovním služeb a požadavkům na řízení síťových služeb 
by se měla věnovat zvýšená pozornost. Dále je vhodné: 

• u síťových služeb je vhodné, aby technologie jejich ochrany (autentizace, 
šifrování) byla detailně specifikována, 

• je nutné, aby platila a byla dodržována přísná pravidla pro přístup 
k síťovým službám. 

Kontrola klientských stanic 
Klientské stanice, které se připojují k síti by měly být odpovídajícím způsobem 
řízeny a kontrolovány, aby byly chráněny před hrozbami a byla udržována 
nastavená úroveň bezpečnosti v celé organizaci. Pokud je to technicky a finančně 
dostupné, je vhodné vycházet z opatření obdobným pro centrální zdroje a síťové 
prostředky. 

Bezpečnost klientských stanic 
Bezpečnostním prvkům, úrovním služeb a požadavkům na řízení síťových služeb 
by se měla věnovat zvýšená pozornost. Aplikace bezpečnostních opatření je 
analogická k těm, která se doporučují pro centrální zdroje a síťové prostředky. 

Bezpečnost elektronické komunikace 
Informace proudící prostředky elektronické komunikace by měly být vhodně 
chráněny. Elektronickou komunikací se rozumí e-mail, chat, audio-video 
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konference a podobné typy komunikace. Opatření, která řeší tuto problematiku 
jsou následující: 

• je vhodné přijmout taková opatření, která ochrání elektronickou 
komunikaci před neoprávněným přístupem, změnou či zneužitím, 

• je důležité zajistit korektní adresování a směrování zpráv, 

• je nutné zajistit celkovou spolehlivost a dostupnost elektronické 
komunikace, 

• je vhodné zamezit zaměstnancům využívání méně zabezpečených 
prostředků elektronické komunikace, např. bezplatné e-mailové schránky 
nebo instant messaging, 

• při využívání veřejných sítí je vhodné nastavit silnější úroveň autentizace 
a ochrany obsahu elektronické komunikace. 

Kontrola kryptografie 
Pro zachování dostupnosti, důvěrnosti a integrity informací je vhodné využívat 
kryptografické prostředky. Principy jejich aplikace jsou následující: 

• je vhodné, aby byly vypracovány obecné postupy pro používání 
kryptografických prostředků, 

• na základě analýzy rizik je důležité správně zvolit šifrovací algoritmus, 
správu klíčů a další základní prvky implementace, 

• důležité je neopomenout posouzení právních omezení pro nasazení 
zvolené technologie, 

• je nutné zvolit kdo, která data a na kterých zařízeních bude chránit 
pomocí kryptografických prostředků, 

• neméně důležité je zvolit specifikace rolí a odpovědností za realizaci a 
kontrolu dodržování stanovené politiky. 

Kontrola škodlivých kódů 
Zásadním úkolem každé organizace je provádět vhodné kontroly pro prevenci, 
odhalování a potírání škodlivých kódů. Následují doporučené kroky: 

• organizace by měla zpracovat a aplikovat politiku, která zakazuje 
používání nebo instalaci neautorizovaného software, včetně zákazu 
získání dat a software z externích sítí; dodržování této politiky by mělo 
být přísně kontrolováno, 
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• organizace by měla prosazovat oficiální politiku, která vyžaduje ochranná 
opatření, jako je například instalace antivirové a antispywarové ochrany a 
jejich pravidelné a pokud možno automatické aktualizace, 

• organizace by měla prosazovat provádění pravidelných skenů dat na všech 
stanicích, které jsou schopny identifikovat výskyty škodlivých kódů a 
vedou k jejich následnému odstranění, 

• organizace by měla stanovit jasné postupy pro případ, že je na některé 
stanici identifikován škodlivý kód, 

• organizace by se měla snažit o neustálé zvyšování povědomí zaměstnanců 
o nebezpečnosti škodlivých kódů a důležitosti dodržování stanovených 
opatření. 

 

7.1.3.2.3 Bezpečnost přístupu 
Bezpečnost přístupu by měla produkovat taková opatření, která zajistí odpovídající 
přístup k informacím a zařízením pro zpracování informací tzn. serverům, 
klientským stanicím a přenosným klientům, mobilním zařízením, aplikacím, 
operačním systémům a síťovým službám. Měly by především zajistit absenci 
neoprávněných přístupů k těmto zdrojům. 

Politika řízení přístupu 
Organizace by měla stanovit, zdokumentovat a pravidelně kontrolovat politiku 
řízení přístupu na základě obchodních potřeb a externích požadavků. Při tvorbě 
politiky a ustanovení souvisejících kontrol je možné vzít v úvahu následující 
doporučení: 

• je vhodné politiku konkretizovat pro informační systémy, zařízení pro 
zpracování informací a jednotlivé typy informací s ohledem na 
provedenou analýzu rizik a z ní vyplývající předpokládané hrozby a 
zranitelnosti, 

• při tvorbě politiky je vhodné neopomenout vliv právních nebo 
certifikačních požadavků, 

• je důležité, aby tato politika byla v základních principech konzistentní 
s ostatními politikami řízení bezpečnosti informací. 

• každá politika by měla obsahovat: 
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o jasně stanovená pravidla a práva na základě profilů jednotlivých 
uživatelů, 

o jednotnou správu přístupových práv v celém prostředí organizace, 
o vhodnou kombinaci administrativních, technických a fyzických 

kontrol, 
o rozlišování jednotlivých složky řízení přístupu – identifikace, 

autentizace a autorizace, 

Správa uživatelských účtů 
Organizace by měla aplikovat prostředky pro zajištění autorizace přístupu všech 
uživatelů a zamezení neoprávněných přístupů k citlivým informacím. Zajištění 
takového stavu zahrnuje: 

• stanovení formálních procedur pro kontrolu přidělování přístupových 
práv, 

• věnování zvláštní pozornosti kontrole privilegovaných přístupových práv, 

• nastavení procedur zahrnujících všechny fáze životního cyklu 
uživatelského přístupu od přidělení po odebrání práv, 

• procesy jednotlivých fází životního cyklu přístupových práv by měly 
obsahovat: 
o dokumentaci o souhlasu odpovědné osoby o přidělení přístupu pro 

každého uživatele, 
o písemné prohlášení pro každého uživatele s přístupovými údaji a jeho 

právy a povinnostmi ve dvou kopiích, jedna z nich je uložena 
odpovědným pracovníkem a opatřena podpisem uživatele, 

o procedury, které nepovolí přístup, dokud není dokončen proces 
autorizace uživatele, 

o údržbu aktuálních záznamů o všech uživatelů oprávněných přistupovat 
ke konkrétnímu systému nebo službě, 

o neprodlenou změnu / zrušení přístupových práv pro uživatele, kterým 
se změnila pozice v organizaci, nebo ji opustili, 

o kontrolu a odstranění nadbytečných nebo zjevně nepoužívaných 
uživatelských účtů. 
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Správa hesel 
Zvýšenou pozornost by měla organizace věnovat správě a kontrole přidělování 
hesel. K tomu je možné využít následujících opatření: 

• zaměstnanci musí získat vysoké povědomí o důležitosti zachování 
důvěrnosti jejich osobních hesel, 

• pokud organizace využívá tvorbu tzv. dočasných hesel, je vhodné, aby 
byla stanovena politika pro jejich správu, 

• je vhodné, aby uživatelé pravidelně měnili svá hesla a používaly tzv. silná 
hesla při každé změně, 

• v případě, že chce uživatel změnit heslo, je vhodné, aby to bylo umožněno 
až po jeho identifikaci, 

• je nutné zakázat uživatelům ukládat hesla v systémech v nechráněné 
podobě a používat tzv. defaultní hesla výrobců. 

Správa autentizačních předmětů 
Pro přidělování autentizačních předmětů jako jsou magnetické, čipové či jiné karty 
by měla být stanovena jasná pravidla. Měla by se dodržovat následující opatření: 

• uživatelé by měli podepsáním dokumentu potvrdit, že budou tyto 
autentizační předmětu uchovávat v bezpečí, 

• organizace by měla využívat bezpečných metod tvorby a distribuce těchto 
prostředků, 

• pokud je to možné, je vhodná preference dvoufaktorových prostředků v 
ideálním případě s biometrickou kontrolou, 

• je nutné, aby uživatel při ztrátě autentizačního předmětu tuto skutečnost 
okamžitě hlásil odpovědné osobě, která by měla promptně učinit patřičná 
opatření, aby tento předmět nebyl zneužit, 

• mělo by být přísně zakázáno půjčování těchto předmětů. 

Segregace sítí 
Pokud je to technicky proveditelné, je doporučeno skupiny uživatelů a služeb 
rozdělit do samostatných sítí. Zde je podrobnější postup: 

• je vhodné rozdělit síť do logických domén, z nichž každá je chráněna 
definovaným bezpečnostním perimetrem, 

• mezi jednotlivé domény umístit bezpečnostní brány. 
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Kontrola síťových spojení 
Možnosti jednotlivých uživatelů na připojení k síti by měly být odpovídajícím 
způsobem omezeny, a to v souladu s definovanou politikou řízení přístupu a 
požadavcích jednotlivých aplikací. Dále je vhodné zohlednit: 

• filtrování podle typu připojení (např. instant messaging, e-mail, přenos 
souborů, přístup k aplikacím, apod.), 

• v některých případech žádost o dodatečnou autentizaci nebo splnění 
jiného opatření pro kontrolu uživatele. 

Kontrola bezpečného přihlašování 
Organizace by měla zajistit, že přístup k systému je řízen bezpečnými 
přihlašovacími procedurami. Tuto skutečnost lze zaručit pomocí těchto opatření: 

• na úvodní obrazovce je vhodné umístit obecné varování o úskalích 
neoprávněného přístupu, 

• možnost jakékoliv manipulace se systémem nebo aplikací je možná až po 
úspěšném přihlášení uživatele, 

• heslo by se mělo zobrazovat na displeji vždy pouze prostřednictvím 
zástupných symbolů, 

• heslo v zástupných symbolech není možné převést na běžný text, 

• je vhodné stanovit limity na počet neúspěšných pokusů o přihlášení 
(celkem nebo v určitém časovém úseku), 

• je vhodné stanovit limity pro maximální a minimální dobu jednoho 
pokusu o přihlášení, 

• je nezbytné, aby byly protokolovány veškeré úspěšné i neúspěšné pokusy 
o přihlášení. 

Identifikace a autentizace uživatelů 
Všem uživatelům by měl být přidělen jedinečný identifikátor (ID). Pro autentizace 
by měla být využita některá kombinace z variant: heslo, předmět, biometrická 
kontrola. Podrobnější analýza: 

• sdílených ID je použito pouze ve výjimečných případech, kdy je možné 
jednotlivé uživatele identifikovat pomocí jiných hledisek, 
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• pokud je to technicky možné a přispívá to ke zvýšení bezpečnosti, 
doporučuje se využívat různou sílu identifikace a autentizace v závislosti 
na citlivosti informací, ke kterým je vyžadován přístup. 

Politika čistého stolu a prázdné obrazovky 
Tato notoricky známá politika je stále nesmírně důležitá a nesmí chybět v seznamu 
bezpečnostních opatření žádné organizace. Podrobnější specifikace níže: 

• politika čistého stolu se vztahuje nejen na papírové dokumenty, ale také 
na jakákoliv paměťová média, 

• je důležité, aby všechna média a dokumenty byly nejen sklizeny ze stolu, 
ale aby byly v nepřítomnosti oprávněného zaměstnance uloženy v 
uzamykatelných skladovacích prostředcích, 

• pro velmi citlivé informace je vhodné zajistit takový prostředek pro 
uskladnění, který v dostatečné míře odolává i živelným pohromám, 

• klientské stanice, terminály a tiskárny by měly být vypnuty, pokud nejsou 
právě využívány a měly by být chráněny hesly či zámky, 

• každý uživatel by měl mít povinnost používat heslem chráněný spořič 
obrazovky, které se automaticky spustí po několika málo minutách (tři až 
nečinnosti klienta, 

• kopírovací stroje by měly být vypnuty a znepřístupněny i mimo pracovní 
dobu, což zamezuje neautorizovanému kopírování citlivých informací, 

• všechny tiskárny a faxy by měl být zbaveny dokumentů, jakmile jsou 
vytištěny, což je důležitý předpoklad k tomu, aby citlivé dokumenty 
nezůstávaly v zásobnících a nebyly vyzvednuty jinou než oprávněnou 
osobou. 

 

7.1.3.3 Řízení lidských zdrojů 

Příliš mnoho útoků a ztrát citlivých aktiv pramení od současných nebo bývalých 
zaměstnanců na to, aby bylo možné cokoliv opominout v této oblasti. Doporučená 
opatření jsou rozdělena do tří fází: před, v rámci a po skončení nebo změně 
pracovního poměru. 

Navrhovaný postup realizace problematiky řízení lidských zdrojů znázorňuje 
následující obrázek č. 7.4. 
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Obrázek č. 7.4: Lidské zdroje - diagram 

 

zdroj: vlastní výzkum 

 

7.1.3.3.1 Před zahájením pracovního poměru 
Počátečním bodem a často chybějícím faktorem v mnoha organizacích je definice 
odpovědností informační bezpečnosti pro každou pracovní roli / pozici. Jestliže má 
organizace v úmyslu chránit citlivé informace prostřednictvím svých zaměstnanců, 
příp. zástupců třetích stran, je nutné, aby se specifikovalo, na koho spadá jaká 
odpovědnost. Je poněkud bezpečnější, pokud jsou tato pravidla stanovena před tím, 
než nový zaměstnanec nebo partner získá přístup k aktivům organizace. Jako každá 
procedura, stejně tak i přijímání nových zaměstnanců je těžké jednoduše 
normalizovat. V každém případě by pracovní smlouva měla obsahovat klauzuli, 
týkající se odpovědností v rámci systému řízení bezpečnosti informací. Dále by 
měl přijímací pracovník ohodnotit schopnosti nového zaměstnance a určit, jaká 
vstupní školení v rámci informační bezpečnosti by měl nový pracovník absolvovat. 
Souhrn doporučených opatření v této oblasti je následující: 

• definice bezpečnostních odpovědností pro každou pracovní pozici by 
měly být zpracovány ve formální dokumentaci s jasnými definicemi, 

• každý uchazeč o zaměstnání by měl v životopisu uvádět seznam referencí 
z minulých zaměstnání, na základě těchto referencí by měla být u 
dřívějších zaměstnavatelů kontrolována mj. spolehlivost a odpovědnost 
uchazeče, 
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• kromě testů odbornosti by při přijímacím pohovoru měly být prakticky 
ověřeny uchazečovy schopnosti zvládat pracovní roli také s ohledem na 
odpovědnosti týkající se bezpečnosti informací, 

• v pracovní smlouvě by mělo být uvedeno, jaká aktiva bude mít nový 
zaměstnanec na starosti, nebo by měl být její součástí odkaz na dokument 
bezpečnostní politiky, který odpovědnosti pro danou pracovní pozici jasně 
formuluje, 

• součástí přijímacího řízení by mělo být úvodní školení, které uvede 
zaměstnance do systému řízení informační bezpečnosti. 

 

7.1.3.3.2 V průběhu pracovního poměru 
Pro každou organizaci jsou kvalitní lidské zdroje velkým bohatstvím a jako každá 
hodnota, tak i ta uchovaná ve schopnostech a dovednostech zaměstnanců by měla 
být patřičně chráněna, neustále zvyšována a také adekvátně hodnocena. Nástrojem  
pro zvyšování kvality lidských zdrojů je profesionální a pravidelné vzdělávání. 
Tento výcvik by měl probíhat také v oblasti informační bezpečnosti. Hlavní 
důvody jsou dva: 

• pravidelné školení přispívá ke zvyšování povědomí o důležitosti ochrany 
informací v organizaci 

• neustálá změna prostředí přináší stále nové hrozby a zranitelnosti aktiv 
organizace, a tím dochází ke změnám bezpečnostní politiky, o kterých 
musí být zaměstnanci pravidelně informováni, aby přijatá opatření byla 
funkční. 

Pravidlo, že lépe řízená organizace je ta, kde se incidentům daří předcházet než-li 
ta, kde je každý viník řádně potrestán, bezesporu platí. Nicméně realita života 
přináší neoddiskutovatelný fakt, že přísný disciplinární řád pro zaměstnance, kteří 
obchází nebo záměrně neplní bezpečnostní opatření, je naprostou nutností každé 
organizace. Souhrn doporučených bezpečnostních opatření v této oblasti je 
následující: 

• každý pracovník má stanovenu bezpečnostní zkušební lhůtu, během níž 
nemá přístup ke klíčovým informacím organizace, 



111 
 

• u každého pracovníka je vedena evidence, se kterými aktivy může 
disponovat a především o těch, se kterými tak může činit i mimo prostory 
firmy, 

• vedení firmy klade důraz na zvyšování povědomí o důležitosti dodržování 
bezpečnostních opatření organizací profesionálních a pravidelných 
školení pro zaměstnance a případně zástupce třetích stran, 

• organizace má definován a zpracován dokument, který stanovuje 
konkrétní přísné postihy zaměstnanců a zástupců třetích stran při 
nedodržování bezpečnostních opatření, 

• organizace shromažďuje a uchovává důkazy o pochybeních zaměstnanců 
přip. zástupců třetích stran pro orgány činné v trestním řízení. 

 

7.1.3.3.3 Při ukončení nebo změně pracovního poměru 
Organizace by měla definovat jasná pravidla, která se týkají ukončení nebo změny 
pracovního poměru svých zaměstnanců nebo ukončení spolupráce se smluvními 
partnery či jinými subjekty, které mají přístup k některým citlivým informacím. 
Tyto formalizované postupy by měly zahrnovat především pravidla o ztrátě 
disponibility ke všem aktivům, ke kterým měl zaměstnanec přístup a navrácení 
všech prostředků, pomocí kterých mohl vstupovat do jednotlivých prostor 
organizace. V těchto situacích je třeba postupovat velmi obezřetně, protože mohou 
být zdrojem budoucích hrozeb, které pramení z toho, že odcházející pracovník si 
s sebou může odnášet citlivé informace, které by se neměly dostat do rukou 
konkurence. Souhrn doporučených bezpečnostních opatření v této oblasti je 
následující: 

• každý odcházející pracovník by měl odevzdat veškerá aktiva, se kterými 
mohl v průběhu pracovního poměru disponovat, 

• každý odcházející pracovník by měl odevzdat veškeré prostředky (klíče, 
čipové karty, aj.), které slouží k přístupu do jednotlivých prostor 
organizace, 

• každý odcházející pracovník ztrácí přístupová práva do informačních 
systémů organizace, 

• každý odcházející pracovník je jednoznačně informován o svých 
povinnostech a závazcích vzhledem k opouštějící organizaci a o tomto 
jednání je vypracován dokument se zaměstnancovým podpisem. 
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7.1.3.4 Řízení bezpečnostních incidentů 

Řízení bezpečnostních incidentů má v systému řízení informační bezpečnosti roli 
záchranné brzdy. V ostatních oblastech informační bezpečnosti je, pomocí 
rozličných opatření, cílem minimalizovat riziko a zabránit ztrátě dostupnosti, 
důvěrnosti nebo integrity citlivých aktiv. Bezpečnostní incident je událost, která 
k těmto ztrátám může vést. Naprosto bezpečný systém neexistuje a úplná eliminace 
výskytu těchto zhmotnělých hrozeb je prakticky nemožná. Kvalitní řízení 
bezpečnostních incidentů je velmi důležité v tom, že tyto nebezpečné události umí 
rychle detekovat, minimalizovat ztráty, mírnit zranitelnosti, kterých bylo při útoku 
využito a obnovovat narušené služby. Jeho primárním cílem je tedy snížit dopady 
bezpečnostních incidentů na běh organizace na minimum. 

Pro řízení bezpečnostních incidentů je velmi vhodné použít modifikovaný model 
PDCA. Životní cyklus se skládá ze čtyř hlavních fází: 

• příprava a plánování 

• detekce a analýza 

• eliminace a obnova 

• Rozvoj a zlepšování 

Následující obrázek č. 7.5 znázorňuje možný postup realizace bezpečnostní 
politiky v případě systému řízení bezpečnostních incidentů: 

Obrázek č. 7.5: Bezpečnostní incidenty - diagram 

 

zdroj: vlastní výzkum 
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7.1.3.4.1 Příprava a plánování 
V této fázi je vhodné realizovat následující kroky: 

• sestavit dokument, který definuje nejzávažnější bezpečnostní události a 
bezpečnostní incidenty, ke kterým v organizaci může docházet, 

• vypracovat dokument, který specifikuje, jakým způsobem se jednotlivé 
skupiny bezpečnostních incidentů budou zvládat, 

• určit odpovědného pracovníka / skupinu za systém řízení bezpečnostních 
incidentů, 

• připravit školení pro všechny zaměstnance týkající se problematiky 
bezpečnostních incidentů a jejich řešení, 

• zpracovat plán kontroly a testování procesu řízení bezpečnostních 
incidentů. 

 

7.1.3.4.2 Detekce a analýza 
Incidenty mohou mít mnoho tváří a podob, proto je poněkud nepraktické, aby 
organizace vytvořila komplexní postupy a pokyny pro zvládání každého incidentu. 
Vhodnější variantou je připravit obecné postupy pro zvládání jakéhokoliv typu 
incidentu a konkrétnější pokyny, jak zvládat incidenty, jejichž pravděpodobnost 
výskytu je vysoká.  
 

Kategorie incidentů 
Kategorie incidentů se mohou pro jednotlivé organizace lišit,  níže uvedené patří 
mezi nejčastěji se vyskytující: 

• výpadek služby – útok, který znemožňuje autorizované využití sítě, 
systémů nebo aplikací, 

• škodlivý kód - virus, červ, trojský kůň nebo jiný škodlivý kód, který 
úspěšně infikuje hostitele, 

• neoprávněný přístup - osoba získá nepovolený logický nebo fyzický 
přístup k síti, systémům, aplikacím, datům nebo jiným citlivým zdrojům 
organizace, 

• chybné zacházení - osoba porušuje pravidla a pokyny vyplývající z 
politiky bezpečnosti informací, 
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• vícesložkový incident – jeden incident, který v sobě skrývá více 
nebezpečných událostí. 

 

Detekce incidentů 
Přesná detekce a hodnocení možných incidentů je pravděpodobně nejdůležitější a 
zároveň také nejnáročnější etapou tohoto procesu. Zjistit, zda došlo k incidentu a 
pokud ano, určit jeho typ, rozsah a závažnost je klíčovou záležitostí. Náročnost 
této fáze vyplývá z těchto důvodů: 

• incidenty mohou být zjištěny automatickou detekcí, pomocí např. 
firewallu, antivirového softwaru apod. Mohou být také hlášeny 
jednotlivými zaměstnanci / uživateli. Některé případy mají zjevné 
příznaky, zatímco jiné jsou téměř nezjistitelné bez automatizace, 

• objem potencionálních příznaků incidentů může být obrovský, není 
neobvyklé, že do organizace dorazí i několik set spamů denně, 

• je velmi obtížné zajistit personál s odbornými znalostmi a rozsáhlými 
zkušenostmi, které jsou nezbytné pro správnou a efektivní analýzu 
bezpečnostních incidentů. 

 

Předzvěsti a signály incidentů 
Při detekci je vhodné rozlišovat dvě úrovně znamení: 

• předzvěst – znamení, že nějaký incident se může objevit v blízké 
budoucnosti, 

• signál – znamení, že nějaký incident se udál nebo právě probíhá. 
 
Zdroji pro oba typy znamení pro odpovědné pracovníky v této oblasti se mohou 
stát: 

• antivirový, antispamový či antispywarový software, 

• software na kontrolu integrity dat, např. digitální podpis, 

• logy z operačního systému, aplikačního softwaru či sítě, 

• informace o nových hrozbách a zranitelnostech, 

• informace o incidentech identifikovaných v jiných organizacích, 

• všichni uživatelé informačního systému. 
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Analýza incidentů 
Pracovník nebo skupina odpovědná za řízení bezpečnostních incidentů 
shromažďuje informace o předzvěstích a signálech incidentů od všech 
zaměstnanců organizace a automatizovaných zdrojů. Primárním úkolem je selekce 
těchto informací na dvě skupiny – nedůležité události (většina záznamů) a reálné 
bezpečnostní incidenty. 

Pro zaměstnance organizace je vhodné zpracovat nástroj, který obsahuje seznam 
příznaků a signálů, které mohou značit potencionální vznik incidentu. K těmto 
symptomům je potom přiřazena váha podle toho, do jaké míry jsou vázány na 
jednotlivé skupiny bezpečnostních incidentů. Jako příklad jsou uvedena data 
v tabulce č. 7.16. 
 
Tabulka č. 7.16: Symptomy bezpečnostních incidentů 

Symptomy Kategorie incidentů 
Stupeň 1 2 3 4 

výpadek 
služby 

škodlivý
kód 

neoprávněný 
přístup 

chybné 
zacházeníVáha nízká střední vysoká velmi 

vysoká
Systémový alarm nebo podobný detekční 
nástroj 4 2 3 1 

Podezřelé záznamy v systémové nebo 
síťové evidenci 1 2 4 3 

Neúspěšné logovací pokusy 1 2 4 3 
Neobjasněný nový uživatelský účet 1 2 4 3 
Neobjasněné nové soubory nebo nezvyklé 
názvy souborů 1 4 3 2 

Neobjasněné změny ve velikostech 
systémových souborů 1 4 3 2 

Neobjasněné změny nebo smazání dat 1 2 4 3 
Pád systému 4 1 3 2 
Neúspěšné pokusy několika oprávněných 
uživatelů o přihlášení 4 1 3 2 

Slabý výkon systému 4 3 1 2 
Neobvyklý čas využívání určité služby 1 3 4 2 

zdroj: vlastní výzkum 

 

Některé incidenty je velmi snadné odhalit, ale mnoho případů není spojeno s 
jasnými příznaky nebo signály. Při zvládání incidentů jsou jejich detekce a analýza 
klíčovými úkoly. Přestože existují technická řešení, která umožní detekci a analýzu 
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poněkud zjednodušit, bez kombinace se zkušeným a školeným personálem, který 
dokáže účinně a efektivně události analyzovat a přijmout vhodná opatření, je tento 
úkol obtížný. Organizace by si tuto skutečnost měly uvědomovat a dostatečně 
investovat do získávání a/nebo vzdělávání takto odpovědných zaměstnanců. 

Dokumentace o proběhlých incidentech 
Každý krok od doby, kdy byl incident zjištěn až po konečné řešení by měl být 
zaznamenán a zdokumentován. Ideální variantou je speciální aplikace/databáze v 
informačním systému, která slouží pro záznamy bezpečnostních incidentů. 
Výhodou je on-line přístup a sdílení informací o aktuálním stavu všech incidentů 
mezi všemi oprávněnými osobami. Pokud organizace nedisponuje takovým 
nástrojem, je samozřejmě možné aplikovat systém tištěných formulářů. 

Formulář/databáze by měl/a obsahovat následující údaje: 

• krátký souhrn o incidentu 
o typ incidentu, 
o kdo nahlásil, 
o kdo řeší, 

• současný stav incidentu, 

• veškeré kroky, které byly provedeny při zvládání incidentu, 

• veškeré shromážděné důkazy během zvládání incidentu, 

• Plánované budoucí kroky 

Priorita incidentů 
Pokud nastane situace, že organizaci ohrožuje v jednom okamžiku více incidentů, 
je vhodné, aby existoval mechanismus, který bude hodnotit incidenty podle toho, 
jaký mají dopad na chod organizace. Pro určování nebezpečnosti jednotlivých 
incidentů mohou být využity tyto faktory: 

• současný technický dopad, 

• potencionální technický dopad, 

• citlivost zdrojů zasažených incidentem 

Kombinací těchto tří faktorů je možné určit celkový dopad incidentu na organizaci 
a rozhodnout se, který z incidentů organizaci nejvíce ohrožuje a bude zvládán jako 
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první. Citlivost zdrojů by měla mít nastavenu vyšší váhu, než zbývající dva 
faktory, např. tak, jak je uvedeno v následující tabulce č. 7.17. 

Tabulka č. 7.17: faktory nebezpečnosti incidentu 

Faktory Dopad 

 nízký střední vysoký velmi 
vysoký 

Současný technický dopad 1 2 3 4 
Potencionální technický dopad 1 2 3 4 
Citlivost zdrojů zasažených incidentem 2 4 6 8 

zdroj: vlastní výzkum 

 

Výsledné hodnocení nebezpečnosti incidentu je dáno součtem dopadu jednotlivých 
faktorů. Čím vyšší je výsledné skóre, tím vyšší je priorita incidentu a tím vyšší 
pozornost by mu měl věnovat odpovědný personál. V tabulce č. 7.18 je uveden 
jednoduchý příklad. 

Tabulka č. 7.18: Faktory nebezpečnosti incidentu 

Incident Faktory 

 současný 
dopad 

potencionální 
dopad 

citlivost 
zdroje 

Celkový 
součet 

Neobjasněný nový uživatelský účet 
na hlavním serveru 2 2 8 12 

Neobjasněné nové soubory nebo 
nezvyklé názvy souborů na hlavním 
serveru 

2 2 8 12 

Neobjasněné změny ve velikostech 
systém. souborů na lokální stanici 1 3 2 6 

Neobjasněné změny nebo smazání 
dat na lokální stanici 4 3 2 9 

Pád systému 
hlavního serveru 3 3 8 14 

Neúspěšné pokusy několika 
oprávněných uživatelů o přihlášení 3 1 4 8 

Slabý výkon systému na lokální 
stanici 1 2 2 5 

Neobvyklý čas využívání určité 
služby na hlavním serveru 1 3 8 12 

zdroj: vlastní výzkum 
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Celkový dopad incidentu na organizaci je vhodné rozdělit na několik intervalů a 
rozlišovat v tomto smyslu několik skupin incidentů. Pro udržení linie s ostatními 
oblastmi byly opět zvoleny čtyři intervaly – viz tabulka č. 7.19. 

 
Tabulka č. 7.19: Intervaly celkového dopadu incidentu 

Celkový dopad 
Stupeň 1 2 3 4 

Nebezpečí nízké střední vysoké velmi vysoké 
Součet dopadů 
jednotlivých 

faktorů 
nebezpečnosti 

incidentu 

4-6 7-9 10-12 13-16 

zdroj: vlastní výzkum 

 

7.1.3.4.3 Eliminace a obnova 
Po detekci a analýze bezpečnostního incidentu je úkolem odpovědných pracovníků 
zvolit správnou strategii a pokud možno rychle vzniklý incident eliminovat, aby 
způsobil organizaci co nejmenší škody a neměl čas se dále šířit a zvyšovat 
poškození napadených zdrojů. Pokud je možné zařadit incident do některé z 
definovaných skupin, je mu přiřazena priorita a existuje scénář pro zvládnutí, je 
eliminace o to snazší. Kritéria pro určování strategie zvládání bezpečnostních 
incidentů mohou být například tato: 

• potenciální poškození nebo odcizení zdroje, 

• potřeba zachování všech dostupných důkazů, 

• nutnost zachování dostupnosti určité služby (např. není možné odpojit 
síť), 

• čas a zdroje potřebné pro implementaci strategie. 
 

Identifikace útočníka 
Důvodem pro odklad eliminace určitého incidentu může být snaha organizace o 
monitorování aktivit útočníka s cílem získat co nejvíce důkazů pro jeho následné 
usvědčení. Tato strategie může být velmi nebezpečná a vyžaduje jednak vysoce 
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kvalifikovaný personál a také schopnost odpovědných pracovníků v případě 
nutnosti okamžitě izolovat útočníka od napadených zdrojů organizace. 

Nicméně, evidence o proběhlých bezpečnostních incidentech je důležitá v každém 
případě, ať poslouží orgánům činným v trestním řízení nebo jen rozvoji systému 
řízení bezpečnostních incidentů. Evidence by měla minimálně obsahovat: 

• identifikační informace o napadeném zdroji, 

• identifikační informace pracovníků, kteří shromažďovali údaje o 
incidentu, 

• datum a čas získání každého důkazu, 

• místo uložení každého důkazu. 
 

V průběhu zvládání incidentu je touha zainteresovaných zaměstnanců odhalit 
útočníka často vysoká. Odpovědní pracovníci by ale měli mít stále na paměti, že 
jejich primárním úkolem je eliminace incidentu a obnova napadeného zdroje. 
Proces identifikace útočníka může být zdlouhavý a sebrat personálu drahocenný 
čas, který může znamenat zhoršení dopadu incidentu na zdroje organizace. Pokud 
je bezpečnostní incident pod kontrolou, je možné využít všech legálních a 
dostupných cest pro shromaždování důkazů pro usvědčení útočníka. 

Obnova zdroje po incidentu 
Poté, co byl bezpečnostní incident úspěšně eliminován, následuje fáze obnovy 
napadeného zdroje. Cílem této fáze je uvést zdroj do původního stavu, což může 
znamenat znovuspuštění služby, obnovu dat ze zálohy, fyzickou opravu zdroje 
nebo jeho znovupořízení. Důležité je uvědomit si skutečnost, že pokud byl některý 
zdroj úspěšně napaden, mohl by být napaden znovu tentýž zdroj nebo jiné zdroje 
organizace podobným způsobem. Proto je nutné přehodnotit stávající, nebo 
přijmout nová opatření v systému řízení bezpečnosti informací k tomu, aby právě 
využité zranitelnosti byly pokud možno odstraněny nebo minimalizovány a hrozby 
měly menší šanci zaútočit znovu. 
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7.1.3.4.4 Rozvoj a zlepšování 
Proběhlé bezpečnostní incidenty by měli mít minimálně dva pozitivní efekty. Měly 
by přinášet nové zkušenosti odpovědným pracovníkům a vést k rozvoji systému 
řízení bezpečnostních incidentů. 

Vyhodnocení incidentu 
Po zvládnutí závažného bezpečnostního incidentu by mělo proběhnout jeho 
vyhodnocení. Buď pro jistotu, že incident byl eliminován bez větších problémů a 
následků nebo proto, aby byla revidována nebo přijata opatření, která v budoucnu 
minimalizují možnost znovuobjevení této nebezpečné události, nebo úplně zabrání 
výskytu daného incidentu. Vyhodnocení incidentu by mělo pokrývat následující 
oblasti: 

• základní souhrn údajů o proběhlém incidentu, 

• informace o detekci, analýze, eliminaci a obnově napadených zdrojů, 

• informace o použitých strategiích a odsouhlasení jejich vhodnosti, 

• informace o případné nutnosti změny či zavedení nových bezpečnostních 
opatření, 

• informace o odpovědnostech za implementaci změn. 

Metriky pro hodnocení efektivity 
Shromažďovaná data o proběhlých incidentech v organizaci jsou velmi důležitá a 
také užitečná. Mohou ukazovat na soustavné hrozby a zranitelnosti v systému 
bezpečnosti a ukazovat nové trendy výskytu bezpečnostních incidentů. Dalším 
pozitivem kolekce těchto dat je možnost měřit efektivitu současného systému. 
Informace, které by měly být shromažďovány se mohou v různých typech 
organizací lišit, možnými metrikami by mohly být: 

• počet proběhlých incidentů dle jednotlivých kategorií, 

• průměrný čas na zvládnutí jednoho incidentu, 

• počet incidentů, které způsobily škodu před tím, než byly detekovány, 

• průměrná finanční ztráta jednoho incidentu. 

Uchovávání důkazů 
Organizace by měla mít politiku, která určuje, jak dlouho budou uchovávány 
důkazy o proběhlých bezpečnostních incidentech. Stanovení této doby mohou 
ovlivnit následující faktory: 
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• trestní stíhání – pokud je útočník trestně stíhán, důkazy je nutné 
uchovávat minimálně po dobu, než proběhne soudní řízení, 

• vnitřní předpisy – data jsou uchovávána tak dlouho, jak to definují vnitřní 
předpisy organizace, 

• cena – důkazy mohou mít různý charakter, což ovlivňuje cenu a tím i 
dobu jejich uchovávání; jiné náklady se pojí s uchováním elektronických 
dat a jiné s důkazy, které mají fyzickou podobu.  

 

7.1.4 Implementace navržených řešení 

V rámci implementace systému řízení informační bezpečnosti jsou doporučená 
opatření z návrhové části metodiky postupně zdokumentována, zavedena do 
procesů organizace a efektivně řízena. 

Dokumentace opatření 
V procesu implementace je nutné, aby zaváděná bezpečnostní opatření byla řádně 
zdokumentována. Rozsah, obsah a forma bezpečnostní dokumentace závisí na 
velikosti a zvyklostech každé organizace. Obecně platí, že čím větší společnost, 
tím podrobnější bývají administrativní procedury, neboť existuje více oddělených 
rolí a odpovědností a více definovaných pravidel. Rozsah a aktuálnost 
bezpečnostní dokumentace bývá jedním z klíčových kritérií při posuzování kvality 
systému. Nicméně pro firmu každého zaměření a rozsahu by mělo být 
samozřejmostí provádět pravidelné revize bezpečnostní dokumentace, nejlépe 
každoročně, nebo minimálně při každé zásadní změně v řízení systému. 

Zavádění opatření 
Náročným krokem procesu implementace informační bezpečnosti je bezesporu 
samotné zavádění jednotlivých politik a postupů. Jestliže se jedná o významné 
změny, může tato činnost po nějaký čas zastínit i některé důležité obchodní 
priority organizace. Hlavním cílem odpovědných osob je tedy kromě precizní 
implementace nových opatření také snaha o jistou efektivnost. Je vhodné, aby se 
podařilo tento proces zvládnout rychle a stabilita organizace tak byla co nejméně 
narušena. 

Nezbytnou součástí úspěšné implementace bezpečnostního řešení je změna 
v chování uživatelů. Tyto změny především přináší modifikace v běžné pracovní 
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činnosti uživatelů, kteří se musí přizpůsobit novým podmínkám v souladu 
s normami, pokyny a postupy upravené bezpečnostní politiky. Provedené změny 
vyplývající ze zavedení nových bezpečnostních opatření by měly být podpořeny 
zvyšováním bezpečnostního povědomí uživatelů a pokud se jedná o změny 
výrazné, je vhodné připravit odborné školení. 

Řízení opatření 
Po zavedení bezpečnostních opatření je nutné, aby bylo odpovědnými osobami 
zajištěno, že veškeré procesy probíhají v souladu s odsouhlasenými zásadami, 
postupy a kontrolami. 

Dále se předpokládá, že budou alokovány a na patřičná místa také přiděleny 
dostatečné zdroje na provoz, monitorování, přezkoumávání, udržování a 
zlepšování všech nově implementovaných bezpečnostních opatření. 

Nedílnou součástí správy bezpečnostních opatření je vytvoření vazby na systémy 
řízení rizik a řízení bezpečnostních incidentů.  

 

7.1.5 Audit 

Audit informační bezpečnosti by měl obsahovat dvě fáze. V první z nich by se 
měly formálně posoudit všechny zpracované dokumenty bezpečnostní politiky 
organizace. Mělo by být ověřeno, zda bezpečnostní opatření doporučená 
v návrhové části metodiky dostatečným způsobem pokrývají všechna klíčová  
aktiva organizace.  

Ve druhé části auditu informační bezpečnosti by měla proběhnout kontrola 
implementace doporučených bezpečnostních opatření. Měla by být provedena 
kontrola, zda jsou všechna opatření aplikována a posouzena jejich funkčnost. 
Jinými slovy se v této části srovnávají zdokumentovaná opatření a skutečný stav 
ochrany. 

Přínosy auditu informační bezpečnosti 

• identifikace nedostatků v oblasti dokumentace, 

• identifikace nedostatků v oblasti implementace, 

• analýza stavu zdokumentované bezpečnosti oproti realitě, 
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• identifikace kritických míst, 

• redukce bezpečnostních rizik. 

• optimalizace investic do systému – identifikace chybějících a 
nadbytečných bezpečnostních opatření, organizace účelnějšího rozpočtu 
bezpečnosti, 

• vznik procesu kontinuálního zvyšování kvality informační bezpečnosti. 
Pravidelně se opakující procedury a postupy kontroly přispívají 
k trvalému udržení efektivního systému. 

Po posouzení kvality dokumentace a implementace nově zavedených 
bezpečnostních opatření následuje nový přepočet bodů pro jednotlivé oblasti 
zabezpečení a následná interpretace výsledků. Pokud nastane zjištění, že některé 
nedostatky stále přetrvávají, mělo by dojít k jejich odstranění. Jestliže některé 
z doporučených opatření není možné aplikovat z technických, finančních nebo 
jiných důvodů, měla by odpovědná osoba navrhnout alternativní řešení. 

7.1.5.1 Interní vs. externí audit 

Pro objektivní posouzení kvality zavedených bezpečnostních opatření je možné  
využít interního nebo externího auditu. Ideální variantou bude pravděpodobně 
kombinace obou cest. Vše samozřejmě záleží na posouzení vedení organizace, 
kvalitě interních lidských zdrojů a finančních prostředcích. 

Při rozhodování je nutné si uvědomit, že interní auditor je sice nezávislý na 
činnostech, které kontroluje, ale na druhou stranu je nedílnou součástí organizace, 
a může být pro něj náročnější se oprostit od vybudovaných vazeb a stereotypů. 
Naopak klíčovou výhodou externího auditora by měla být jeho naprostá 
nezávislost na sledované organizaci. Nezná sice dokonale vnitřní prostředí, ale to 
ve většině případů nepředstavuje vážnější bariéru. 

7.1.5.2 Penetrační testy 

Vhodným doplněním auditu informační bezpečnosti jsou penetrační testy. Je to 
relativně nová a rychle se rozvíjející metoda hodnocení implementovaných 
bezpečnostních opatření. Využívá nástrojů, metod a technik podobných těm, které 
používají hackeři při testování sítí a systémů. Na rozdíl od auditu se jedná o 
aktivní činnost včetně vyhodnocení aplikované ochrany, která se snaží nalézt a 
využít jakoukoliv bezpečnostní trhlinu v systému informační bezpečnosti, ne pouze 
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ty zdokumentované v bezpečnostní politice. Pomocí penetračních testů je možné 
ověřit, zda citlivá aktiva organizace nemají ještě jiné, v procesu řízení rizik 
nedefinované zranitelnosti. 

Profesionální penetrační testy jsou schopny provádět řadu hodnocení, které 
simulují scénáře útoku od fyzických osob s různým stupněm znalostí a přístupu ke 
zdrojům organizace. Následují příklady oblastí, které se nejčastěji pomocí 
penetračních testů zkoumají: 

• běžné IT komodity – operační systémy, aplikace, databáze atd., 

• speciální IT komodity – na zakázku vyvinuté aplikace, 

• bezdrátové komponenty – WIFI, Bluetooth atd., 

• oblast lidských zdrojů – proces prověřování aktivit v systému, sociální 
inženýrství atd., 

• oblast fyzické bezpečnosti – kontrola přístupu k citlivým zdrojům. 

Penetrační testy mohou být neocenitelným nástrojem hodnocení kvality 
bezpečnostních opatření pro všechny organizace. Před jejich aplikací je však velmi 
důležité si uvědomit, že se jedná o značně náročnou činnost vyžadující odborné 
znalosti a také o činnost do jisté míry nebezpečnou. V průběhu testů může 
minimálně docházet ke zpomalení doby odezvy firemních sítí kvůli skenování 
zranitelností a celé sítě. Kromě toho existuje varianta, že systémy mohou být při 
penetračních testech poškozeny a budou nějaký čas nedostupné. I když toto riziko 
se poněkud zmírňuje výběrem po odborné stránce kvalitního dodavatele, nikdy 
nemůže být zcela odstraněno. 
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7.2 Primární výzkum 

Cílem primárního výzkumu bylo především ověřit, jaká je úroveň jednotlivých 
oblastí bezpečnosti informací ve vybraných malých a středních firmách 
jihomoravského regionu a také zda navržená metodika vyvážené informační 
bezpečnosti může pomoci osloveným organizacím při monitorování jejich stávající 
úrovně zabezpečení informací a při odstraňování nedostatečně chráněných oblastí. 

7.2.1 Dotazníkové šetření 

V rámci dotazníkového šetření, které bylo provedeno v období září 2009 – únor 
2010, bylo osloveno 120 organizací z Jihomoravského kraje. Respondenti byli 
nejdříve kontaktováni telefonicky a e-mailem. Ti, kteří projevili ochotu se do 
výzkumu zapojit byli následně kontaktováni osobně.  Z oslovených 120 organizací 
jich 68 okamžitě odmítlo účast. Po seznámení se s rozsahem požadovaných dat 
sestaveného dotazníku dalších 8 organizací z průzkumu odstoupilo. Dotazníkového 
šetření se tedy zúčastnily 44 organizace, což je více než třetina dotázaných 
subjektů. Vzhledem k rozsahu zjišťovaných dat a časové náročnosti jejich získání 
je možné považovat průzkum za úspěšný. Je zřejmé, že organizace považují 
problematiku bezpečnosti informací za velmi důležitou a mají zájem o to, aby tuto 
oblast měli dostatečně pod kontrolou. 

Na základě navržené metodiky, která je popsána v kapitole 7.1, byl sestaven 
dotazník, jehož plné znění je k dispozici v příloze č. 3. Nebylo příliš velkým 
překvapením, že z důvodu zachování bezpečnosti informací vyslovily organizace 
nesouhlas s uveřejněním dat, která poskytnou pro účely výzkumu. 

7.2.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

7.2.2.1 Hlavní přehled 

Následující tabulka č. 7.20 zobrazuje základní výsledky dotazníkového šetření 
ve všech zkoumaných oblastech. Ne příliš pozitivních faktem je zjištění, že pouze 
15 dotazovaných organizací nevykazuje v žádné ze čtyř klíčových oblastí 
„nedostatečnou ochranu“. Žádná organizace nemá dle stanovených kriterií takový 
systém informační bezpečnosti, aby všechny klíčové oblasti byly ohodnoceny 
stavem „přiměřená ochrana“. 
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Tabulka č. 7.20: Výsledky v hlavních oblastech dotazníkového šetření 

Firma Management rizik Procesy a technologie Lidské zdroje Bezpečnostní incidenty Závislost na IT
1 N D N D nízká
2 N P N D střední
3 N P D D střední
4 N D D N střední
5 N D D D střední
6 N D D D vysoká
7 N N D D vysoká
8 N D N N nízká
9 D P P D vysoká
10 D D D D střední
11 N N N N střední
12 N N D N střední
13 D P D D vysoká
14 N N N N vysoká
15 N N N D nízká
16 N N N N střední
17 N D D D vysoká
18 N N N N vysoká
19 N N N N střední
20 D P D D vysoká
21 N D N N střední
22 P P D D vysoká
23 P P D D vysoká
24 N N N N nízká
25 D D D D střední
26 N P D D vysoká
27 D D N D střední
28 P P D D střední
29 N D N D vysoká
30 N N N N střední
31 P P D D velmi vysoká
32 N D N N vysoká
33 D P D P vysoká
34 N N N N střední
35 D D D D vysoká
36 D P P D vysoká
37 N N N N střední
38 D P P P vysoká
39 N D N N vysoká
40 D D D D velmi vysoká
41 N N N N vysoká
42 D D N D velmi vysoká
43 N N N N vysoká
44 D P D P velmi vysoká

N ‐ nedostatečná ochrana, D ‐ vyžaduje dílčí zlepšení, P ‐ přiměřená ochrana
Primární výzkum ‐ výsledky v hlavních oblastech

 

zdroj: vlastní výzkum 
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7.2.2.2 Dílčí výsledky 

Management rizik 
Tato oblast vykazovala nejhorší kvalitu mezi oslovenými firmami. Téměř dvě 
třetiny z nich byly ohodnoceny stavem „nedostatečná ochrana“. Podrobnější 
výsledky jsou k dispozici v tabulce č. 7.21. 

Tabulka č. 7.21: Výsledky dotazníkového šetření v oblasti managementu rizik 

Management rizik 
Závislost na IT Počet firem Interpretace Výsledky celkem 

nízká 4 
4 nedostatečná ochrana nedostatečná 

ochrana 
27 

0 vyžaduje dílčí zlepšení
0 přiměřená ochrana 

střední 16 
12 nedostatečná ochrana 
3 vyžaduje dílčí zlepšení vyžaduje dílčí 

zlepšení 
13 

1 přiměřená ochrana 

vysoká 20 
11 nedostatečná ochrana 
7 vyžaduje dílčí zlepšení
2 přiměřená ochrana přiměřená 

ochrana 
4 velmi vysoká 4 

0 nedostatečná ochrana 
3 vyžaduje dílčí zlepšení
1 přiměřená ochrana 

zdroj: vlastní výzkum 

 

Na základě zpracování dat byly zjištěny tyto nejčastěji se vyskytující nedostatky v  
oblasti managementu rizik: 

• organizace nemá žádnou strategii, jak snižovat rizika související 
s klíčovými aktivy nebo tato strategie není pravidelně aktualizovaná (39×) 

• organizace nikdy neprovedla analýzu rizik nebo ji provedla neodborně či 
před velmi dlouhou dobou (36×) 

• organizace nemá identifikovány bezpečnostní hrozby, které by mohly 
způsobit ztrátu citlivých aktiv (23×) 

• organizace nemá určen vztah jednotlivých klíčových aktiv k procesům, 
které na nich závisí (23×)  

• organizace nemá seznam klíčových aktiv nebo nemá oceněnu ztrátu 
každého z nich (19×) 
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Řízení procesů a technologií 
Tato kategorie vykazuje nejlepší výsledky. Organizace se rozdělili téměř 
rovnoměrně mezi tři definované kvalitativní stavy. Podrobnější výsledky zobrazuje 
tabulka č. 7.22. 

Tabulka č. 7.22:  Výsledky dotazníkového šetření v oblasti bezpečnosti procesů a 
technologií 

Bezpečnost procesů a technologií 
Závislost na IT Počet firem Interpretace Výsledky celkem 

nízká 4 
2 nedostatečná ochrana nedostatečná 

ochrana 
14 

2 vyžaduje dílčí zlepšení
0 přiměřená ochrana 

střední 16 
7 nedostatečná ochrana 
6 vyžaduje dílčí zlepšení vyžaduje dílčí 

zlepšení 
16 

3 přiměřená ochrana 

vysoká 20 
5 nedostatečná ochrana 
6 vyžaduje dílčí zlepšení
9 přiměřená ochrana přiměřená 

ochrana 
14 velmi vysoká 4 

0 nedostatečná ochrana 
2 vyžaduje dílčí zlepšení
2 přiměřená ochrana 

zdroj: vlastní výzkum 

 

Na základě zpracování dat byly zjištěny tyto nejčastěji se vyskytující nedostatky v  
oblasti řízení bezpečnosti procesů a technologií: 

• smlouvy s partnery organizace dodávajícími výrobky/služby nejsou 
opatřeny výčtem bezpečnostních opatření a sankcemi, pokud tato opatření 
partneři nedodržují (39×) 

• nejsou zaznamenávány aktivity uživatelů v informačním systému 
organizace, výjimky a události související s bezpečností informací nebo 
nejsou tyto aktivity analyzovány (38×) 

• nejsou stanoveny zásady a postupy bezpečné práce na mobilních 
výpočetních prostředcích a zařízeních, nebo jsou stanoveny velmi 
povrchně (35×) 
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• pracovní stanice nejsou po určené době nečinnosti odhlášeny od systému 
(35×) 

• důvěrná a citlivá data organizace nejsou šifrována nebo šifrovací klíče 
nejsou bezpečně uloženy (32×) 

 

Řízení lidských zdrojů 
Lidské zdroje jsou často opomíjeny při vytváření bezpečnostní politiky. Tento jev 
se potvrdil i v tomto výzkumu. Téměř polovina sledovaných organizací vykazuje 
„nedostatečnou ochranu. Podrobnější výsledky zobrazuje tabulka č. 7.23. 

Tabulka č. 7.23:  Výsledky dotazníkového šetření v oblasti bezpečnosti lidských 
zdrojů 

Bezpečnost procesů a technologií 
Závislost na IT Počet firem Interpretace Výsledky celkem 

nízká 4 
4 nedostatečná ochrana nedostatečná 

ochrana 
21 

0 vyžaduje dílčí zlepšení
0 přiměřená ochrana 

střední 16 
9 nedostatečná ochrana 
7 vyžaduje dílčí zlepšení vyžaduje dílčí 

zlepšení 
20 

0 přiměřená ochrana 

vysoká 20 
7 nedostatečná ochrana 

10 vyžaduje dílčí zlepšení
3 přiměřená ochrana přiměřená 

ochrana 
3 velmi vysoká 4 

1 nedostatečná ochrana 
3 vyžaduje dílčí zlepšení
0 přiměřená ochrana 

zdroj: vlastní výzkum 

 

Na základě zpracování dat byly zjištěny tyto nejčastěji se vyskytující nedostatky v  
oblasti řízení bezpečnosti lidských zdrojů: 

• pracovní smlouvy neobsahují žádná nebo velmi povrchní ujednání o 
otázkách bezpečnosti informací v organizaci (41×) 
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• zaměstnanci nejsou v otázkách bezpečnosti informací školeni nebo 
školení probíhá pouze elektronicky a neexistuje žádná zpětná vazba, zda 
jej všichni zaměstnanci absolvovali (39×) 

• role jednotlivých zaměstnanců / pozic nemají jasně definovánu 
odpovědnost v rámci bezpečnostní politiky organizace (35 ×) 

• v organizaci není definována osoba nebo útvar, jehož primárním úkolem 
je řízení bezpečnosti informací (26 ×) 

• disciplinární opatření proti pracovníkům nedodržujícím bezpečnostní 
politiku neexistují nebo jsou velmi vágní (25×) 

 

Řízení bezpečnostních incidentů 
Tato oblast je na tom výsledkově podobně jako oblast řízení lidských zdrojů. Také 
zde je téměř polovina oslovených firem zařazena do kategorie „nedostatečné 
ochrany“ této oblasti. Podrobnější data jsou znázorněna v tabulce č. 7.24. 

Tabulka č. 7.24:  Výsledky dotazníkového šetření v oblasti bezpečnostních 
incidentů 

Bezpečnostní incidenty 
Závislost na IT Počet firem Interpretace Výsledky celkem 

nízká 4 
2 nedostatečná ochrana nedostatečná 

ochrana 
17 

2 vyžaduje dílčí zlepšení
0 přiměřená ochrana 

střední 16 
9 nedostatečná ochrana 
7 vyžaduje dílčí zlepšení vyžaduje dílčí 

zlepšení 
24 

0 přiměřená ochrana 

vysoká 20 
6 nedostatečná ochrana 

12 vyžaduje dílčí zlepšení
2 přiměřená ochrana přiměřená 

ochrana 
3 velmi vysoká 4 

0 nedostatečná ochrana 
3 vyžaduje dílčí zlepšení
1 přiměřená ochrana 

zdroj: vlastní výzkum 

 

Na základě zpracování dat byly zjištěny tyto nejčastěji se vyskytující nedostatky v  
oblasti řízení bezpečnostních incidentů: 
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• neexistují rizikové scénáře pro řešení neočekávaného bezpečnostního 
incidentu ve smyslu zachování kontinuity provozu organizace (38×) 

• po vyřešení bezpečnostního incidentu nejsou přijímána odpovídající 
opatření k nápravě (38×) 

• v organizaci neprobíhají pravidelná školení pro všechny zaměstnance, 
příp. účastníky třetích stran, na kterých by všem zúčastněným byla 
zvyšována úroveň povědomí týkající se chování v problematice 
bezpečnostních incidentů (37×) 

• bezpečnostní incidenty nejsou zaznamenávány vůbec nebo jen zcela 
výjimečně (36×) 

• neexistuje agenda jasně specifikovaných bezpečnostních incidentů a 
postupů, jak jednotlivé případy řešit (29×) 

 

7.2.3 Shrnutí 

Z výsledků primárního výzkumu je zřejmé, že situace v kvalitě informační 
bezpečnosti v segmentu malých a středních firem jihomoravského regionu není 
ideální. Šetření bylo provedeno na relativně malém vzorku subjektů, nicméně i 
z toho je možné předpovědět, že existuje značné množství organizací, které řeší 
tuto problematiku nedostatečně nebo nesystémově. 

Navržená metodika vyvážené informační bezpečnosti nabízí jednoduchý, ale 
zároveň spolehlivý nástroj ve formě auditu aktuálního stavu, pomocí kterého je 
snadné vyhodnotit, které klíčové oblasti informačního zabezpečení jsou chráněny 
dostatečně a které nikoliv. 
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8 PŘÍNOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Přínosy dizertační práce lze posuzovat ze tří různých hledisek, která jsou ovšem 
mezi sebou značně provázána. Jedná se o hlediska teoretická, praktická a 
pedagogická. 

Přínosy pro teorii 

• vymezení klíčových oblastí, které mají zásadní vliv na kvalitu řízení 
informační bezpečnosti v podniku. 

• navržení, zhodnocení a ověření metodiky vyvážené informační 
bezpečnosti podniku na základě sekundárního výzkumu existujících 
informačních zdrojů a primárního výzkumu ve vybraných firmách. 

Přínosy pro praxi 

• navržená metodika vyvážené informační bezpečnosti by se mohla stát 
alternativou ke stávajícím doporučeným postupům v této problematice pro 
odpovědné manažery nebo vlastníky malých a středních firem. 

• provedený primární výzkum poskytuje zajímavou analýzu o stavu 
informační bezpečnosti v malých a středních organizacích našeho regionu  

Pedagogické přínosy 

• téma dizertační práce přináší aktuální pohledy na problematiku 
informační bezpečnosti. Pomocí navrhované metodiky mohou studenti 
ověřit stav informační bezpečnosti např. v podniku, ve kterém vykonávají 
praxi. 

• uplatnění dosažených poznatků je možné ve všech předmětech, které se 
zabývají informačními systémy a řízením podniku. 
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9 ZÁVĚR 

Informační bezpečnost je v době, kdy se stále více organizací stává více či méně 
závislých na  informačních a komunikačních technologiích a kdy se zachování 
důvěrnosti, dostupnosti a integrity citlivých aktiv dostává do popředí firemních 
cílů, stále důležitější oblastí řízení podnikatelských subjektů. Důležitá aktiva se 
kdykoliv mohou stát obětí útoků z různých zdrojů a příčin. Mohou být vymazána, 
nevratně poškozena, ztracena, nebo dokonce ukradena. A to může mít velmi 
negativní vliv na klíčové procesy společnosti. Proto organizace, které chtějí uspět 
v dnešním silně konkurenčním prostředí, musí umět těmto hrozbám efektivně čelit 
a svá životně důležitá aktiva uchovávat v bezpečí. 

Najít ten pravý recept, jak ochránit hodnotná aktiva firmy, to je otázka, kterou si 
pokládá řada odborníků. Existuje mnoho studií a modelů, jak kvalitního 
zabezpečení citlivých aktiv dosáhnout, několik osvědčených standardů a norem, 
které nabízí doporučené postupy, ale pochopitelně není k dispozici žádné 
univerzální řešení, které by zahojilo problémy v této oblasti u organizací všech 
typů a velikostí. 

Dizertační práce je zaměřena na řešení této problematiky v prostředí malých a 
středních firem. Tento cíl se objevil prostřednictvím analýzy současného stavu 
dané oblasti. Ze sekundárního výzkumu vyplynulo, že právě tento segment nemá 
k dispozici mnoho vhodných variant, které by pomáhaly při implementaci systému 
řízení informační bezpečnosti. 

Zpracovaná metodika definuje oblasti, jejichž ochrana je alfou a omegou 
efektivního systému ochrany, dále vyhodnocuje aktuální stav řízení informační 
bezpečnosti ve zkoumané společnosti, identifikuje sféry, jejichž zabezpečení je 
nefunkční nebo nedostatečné a nabízí řešení, jak tyto nedostatky odstranit ve formě 
doporučených postupů. 
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Tabulka č. 7.23: Výsledky dotazníku v oblasti bezpečnosti lidských zdrojů 
Tabulka č. 7.24: Výsledky dotazníku v oblasti bezpečnostních incidentů 
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PŘÍLOHA Č. 3  DOTAZNÍK 

Závislost organizace na IT 
1 – nízká, 2 – střední, 3 – vysoká, 4 – velmi vysoká 

Číslo Kritérium Hodnocení
1 Roční rozpočet (1<1 mil., 2<10 mil., 3<100 mil., 4>100 mil.)  
2 Počet zaměstnanců (1<10, 2<50, 3<250, 4>250)  

3 Míra závislosti na informačních a komunikačních 
technologiích při poskytování výrobků/služeb zákazníkům 

 

4 Hodnota duševního vlastnictví organizace uložená 
v elektronické podobě 

 

5 Vliv výpadku informačního systému na chod organizace  
6 Vliv výpadku internetu na chod organizace  
7 Citlivost zákazníků/partnerů na bezpečnost, soukromí  

8 Potencionální dopad vážného bezpečnostního incidentu na 
pověst organizace 

 

9 Množství operací závislých na dodavatelích  

10 Množství citlivých dat/majetku, které by se mohly stát cílem 
kybernetického/fyzického útoku 

 

 

Management rizik 
1 – nerealizováno, 2 – plánováno, 3 – částečně realizováno., 4 – kompletně realizováno 

Číslo Kritérium Hodnocení
1 Má organizace dokument typu Bezpečnostní politika?  

2 Provedla organizace v posledních 2 letech analýzu rizik, aby 
určila klíčová aktiva, která je potřeba chránit? 

 

3 Používá organizace pro analýzu rizik speciální software?  

4 Má organizace určen vztah klíčových aktiv k procesům, které 
na nich závisí? 

 

5 Identifikovala organizace bezpečnostní hrozby, které jsou 
spojené s klíčovými aktivy? 

 

6 Provedla organizace analýzu zranitelnosti, tj. určení slabých 
míst, která by mohla být využita identifikovanými hrozbami? 

 

7 Má organizace oceněnu ztrátu každého z klíčových aktiv?  

8 Má organizace zdokumentovánu bezpečnostní strategii, která 
by určovala postupy, jak udržovat rizika na přijatelné úrovni? 

 

9 
Má organizace zdokumentovánu bezpečnostní strategii, která 
by obsahovala plány, jak v budoucnu snižovat rizika spojená 
s klíčovými aktivy? 

 

10 Je tato strategie alespoň 1× ročně aktualizována?   
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Bezpečnost procesů a technologií 
1 – nerealizováno, 2 – plánováno, 3 – částečně realizováno., 4 – kompletně realizováno 

Číslo Kritérium Hodnocení

1 Jsou prostory, které obsahují zařízení pro zpracování 
informací, chráněny bezpečnostními perimetry / bariérami? 

 

2 Je do prostorů organizace, které obsahují citlivé informace 
nebo zařízení, povolen vstup pouze oprávněným osobám? 

 

3 Je organizace zajištěna proti vnějším a přírodním hrozbám?  

4 
Jsou zařízení, která zpracovávají informace, chráněna před 
selháním napájení a před dalšími formami přerušení 
způsobenými poruchami podpůrných zařízení? 

 

5 
Existuje v organizaci postup bezpečné likvidace a odstraňování 
majetku po autorizaci oprávněné osoby tak, aby neunikly 
citlivé informace? 

 

6 Jsou veškeré stanice v organizaci dostatečně chráněny proti 
škodlivým programům a kódům? 

 

7 Existuje v organizaci postup pravidelného a bezpečného 
zálohování dat? 

 

8 Jsou důvěrná, osobní či citlivá data šifrována a související 
šifrovací klíče náležitě chráněny? 

 

9 
Jsou veškeré výměny programového vybavení a informací 
v rámci organizace nebo v rámci výměny s externími partnery 
vhodným způsobem chráněny? 

 

10 
Obsahují smlouvy s partnery organizace dodávajícími 
výrobky/služby opatřeny výčtem bezpečnostních opatření a 
sankcemi, pokud tato opatření partneři nedodržují? 

 

11 
Jsou po dostatečně dlouhou dobu zaznamenávány aktivity 
všech uživatelů v informačním systému organizace, výjimky a 
události související s bezpečností informací? 

 

12 Jsou zjištěné údaje analyzovány a přijímány příslušná opatření 
na odstranění vzniklých chyb? 

 

13 Je v organizaci dodržována politika čistého stolu a obrazovky?  

14 
Existuje postup pro registraci uživatele do informačního 
systému organizace, a přidělení práv pro přístup do oblastí IS 
dle klasifikace uživatele? 

 

15 
Mají všichni uživatelé informačního systému jedinečný 
identifikátor (ID) tak, aby bylo možné dosledovat odpovědnost 
za jejich činnosti? 

 

16 Jsou uživatele donuceni systémem tvořit pouze tzv. silná hesla?  

17 Jsou aplikovány zvláštní postupy autentizace při vzdáleném 
přístupu do informačního systému organizace? 

 

18 Jsou bezpečně chráněny porty pro vzdálenou diagnostiku a 
konfiguraci? 

 

19 Jsou stanice po určené době nečinnosti odhlášeny od systému?  

20 Existují v organizaci zásady a postupy bezpečné práce na 
mobilních výpočetních prostředcích a zařízeních? 
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Bezpečnost lidských zdrojů 
1 – nerealizováno, 2 – plánováno, 3 – částečně realizováno., 4 – kompletně realizováno 

Číslo Kritérium Hodnocení

1 Je v organizaci definována osoba nebo útvar, jehož primárním 
úkolem je řízení bezpečnosti informací? 

 

2 Podává tento útvar pravidelná hlášení vedení organizace o 
dodržování a účinnosti stanovené bezpečnostní politiky? 

 

3 Má každý zaměstnanec jasně definovánu svou roli a 
odpovědnost v rámci bezpečnostní politiky organizace? 

 

4 Je tato odpovědnost písemně definována v pracovních 
smlouvách všech zaměstnanců? 

 

5 
Je přezkoumávána předchozí činnost žadatelů o zaměstnání 
v organizaci také ve smyslu jejich schopností kvalitně pracovat 
s rizikovými informacemi, které budou mít na starosti? 

 

6 
Jsou pravidelně organizována školení pro zaměstnance i 
uživatele třetích stran týkající se politiky bezpečnosti 
informací? 

 

7 
Funguje v organizaci disciplinární proces pro zaměstnance, 
kteří porušili bezpečnostní politiku a způsobili bezpečnostní 
incident? 

 

8 Jsou v organizaci jasně definovány odpovědnosti při ukončení 
pracovního poměru nebo při změně zaměstnání? 

 

9 
Je ve smluvním vztahu jasně definováno, že zaměstnanec je 
povinen před ukončením zaměstnání vrátit všechna aktiva, 
která měl k dispozici a odpovídal za ně? 

 

10 Jsou automaticky všem odcházejícím pracovníkům odejmuta 
všechna přístupová práva v organizaci? 
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Bezpečnostní incidenty 
1 – nerealizováno, 2 – plánováno, 3 – částečně realizováno., 4 – kompletně realizováno 

Číslo Kritérium Hodnocení

1 
Existuje ve firmě dokument, který definuje a klasifikuje 
potencionální bezpečnostní události a bezpečnostní incidenty, 
ke kterým může při chodu organizace dojít? 

 

2 
Jsou všichni zaměstnanci povinni hlásit jakékoliv pozorované 
zranitelné místo v informačním systému organizace, které by 
mohlo znamenat vznik bezpečnostního incidentu? 

 

3 
Probíhají v organizaci pravidelná školení pro všechny 
zaměstnance a účastníky třetích stran, na kterých je všem 
zúčastněným zvyšována úroveň bezpečnostního povědomí?  

 

4 
Jsou všichni zaměstnanci poučeni, jak po detekování 
bezpečnostní události hlásit její vznik pověřené osobě/útvaru v 
organizaci? 

 

5 Jsou v organizaci jasně definovány odpovědnosti a postupy pro 
rychlé řešení vzniklých bezpečnostních incidentů? 

 

6 Existují v organizaci mechanismy pro kvantifikaci druhů a 
rozsahu vzniklých bezpečnostních incidentů? 

 

7 
Existují v organizaci mechanismy pro kvantifikaci vzniklých 
nákladů souvisejících s odstraňováním bezpečnostních 
incidentů? 

 

8 

Jsou důsledně shromažďovány a uchovávány důkazy o 
jednotlivých proběhlých bezpečnostních incidentech, které by 
mohly být využity orgány činnými v případném trestním 
řízení? 

 

9 
Existují v organizaci rizikové scénáře pro případ vzniku 
neočekávaného nebo nezvládnutelného bezpečnostního 
incidentu? 

 

10 
Jsou pravidelně bezpečnostní incidenty vyhodnocovány a 
přijaty závěry směrem k analýze rizik, příp. k systému řízení 
bezpečnostních incidentů? 

 

 


