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Příloha 1: Struktura modulu KBO nástroje ESKO CZ  
(Zdroj: Materiály poskytnuté společností) 
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Příloha 2: Tabulka činností v rámci implementace s odhadem doby trvání 
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Microsoft Project) 
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Příloha 3: Síťový diagram činností v rámci implementace s vyznačenou kritickou cestou  
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Microsoft Project) 
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 Příloha 4: Identifikace a hodnocení podpůrných aktiv s rozřazením do tříd aktiv část 1 (Zdroj: Vlastní zpracování dle materiálů poskytnutých společností) 
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Příloha 5: Identifikace a hodnocení podpůrných aktiv s rozřazením do tříd aktiv část 2 (Zdroj: Vlastní zpracování dle materiálů poskytnutých společností) 
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Příloha 6: Seznam zranitelností dle VKB (Zdroj: Vlastní zpracování dle nástroje ESKO) 

VKB Zranitelnosti dle § VKB 
VKB3Pa-a1 Nestanovení rozsahu systému řízení bezpečnosti informací 
VKB3Pb-a2 Nestanovení cíle systému řízení bezpečnosti informací, 

VKB3Pc-a3 Nezavedení přiměřených bezpečnostních opatření pro stanovený rozsah systému řízení bezpečnosti informací na základě cílů 
systému řízení bezpečnosti informací, bezpečnostních potřeb a hodnocení rizik 

VKB3Pd-a4 Absence řízení rizik 

VKB3Pe1-a5 Absence vytvoření a schválení bezpečnostní politiky v oblasti systému řízení bezpečnosti informací, která obsahuje hlavní zásady, 
cíle, bezpečnostní potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací 

VKB3Pe2-a6 Absence stanovení bezpečnostní politiky v dalších oblastech podle § 30 a zavedení přiměřené bezpečnostní opatření 

VKB3Pf-a7 Nezajištění provedení auditu kybernetické bezpečnosti u informačního a komunikačního systému (dále jen „audit kybernetické 
bezpečnosti“) 

VKB3Pg-a8 
Absence zajištění pravidelné vyhodnocování účinnosti systému řízení bezpečnosti informací, které obsahuje hodnocení stavu 
systému řízení bezpečnosti informací včetně revize hodnocení rizik, posouzení výsledků provedených auditů kybernetické 
bezpečnosti a dopadů kybernetických bezpečnostních incidentů na systém řízení bezpečnosti informací 

VKB3Ph-a9 Absence průběžné identifikace a následné řízení významných změn, které patří do rozsahu systému řízení bezpečnosti informací 
VKB3Pi-a10 Absence aktualizování systému řízení bezpečnosti informací a příslušné dokumentaci 

VKB3Pj-a11 Absence řízení provozu a zdroje systému řízení bezpečnosti informací a zaznamenávání činnosti spojené se systémem řízení 
bezpečnosti informací a řízením rizik. 

VKB4P1a-a1 Nestanovení metodiky pro identifikaci a hodnocení aktiv, 
VKB4P1d-a4 Absence určení a evidování garanty aktiv, 
VKB4P1e-a5 Chybějící hodnocení a evidování primárních aktiv z hlediska důvěrnosti, integrity a dostupnosti a zařazení jich do jednotlivých úrovní 

VKB4P1f-a6 Absence určení a evidování vazeb mezi primárními a podpůrnými aktivy a hodnocení důsledků závislostí mezi primárními a 
podpůrnými aktivy 

VKB4P1g-a7 Hodnocení podpůrných aktiv a zohledňování přitom zejména jejich vzájemné závislosti 
VKB4P1h-a8 Absence stanovení a zavádění pravidla ochrany nutná pro zabezpečení jednotlivých úrovní aktiv na základě hodnocení aktiv 
VKB4P1i-a9 Nestanovení přípustných způsobů používání aktiv a pravidla pro manipulaci s aktivy s ohledem na úroveň aktiv, 

VKB4P1j-a10 Neurčení způsobů likvidace dat, provozních údajů, informací a jejich kopií nebo likvidaci technických nosičů dat s ohledem na 
úroveň aktiv 

VKB4P2a-a11 Neposuzování rozsahu a důležitosti osobních údajů, zvláštních kategorií osobních údajů nebo obchodního tajemství, 
VKB4P2b-a12 Při hodnocení důležitosti primárních aktiv absence posouzení rozsahu dotčených právních povinností nebo jiných závazků, 
VKB4P2c-a13 Při hodnocení důležitosti primárních aktiv absence posouzení rozsahu narušení vnitřních řídicích a kontrolních činností, 

VKB4P2d-a14 Při hodnocení důležitosti primárních aktiv absence posouzení poškození veřejných, obchodních nebo ekonomických zájmů a možné 
finanční ztráty, 

VKB4P2e-a15 Při hodnocení důležitosti primárních aktiv absence posouzení dopadů na poskytování důležitých služeb, 
VKB4P2f-a16 Při hodnocení důležitosti primárních aktiv absence posouzení rozsahu narušení běžných činností, 
VKB4P2g-a17 Při hodnocení důležitosti primárních aktiv absence posouzení dopadů na zachování dobrého jména nebo ochranu dobré pověsti, 
VKB4P2h-a18 Při hodnocení důležitosti primárních aktiv absence posouzení dopadů na bezpečnost a zdraví osob, 
VKB4P2i-a19 Při hodnocení důležitosti primárních aktiv absence posouzení dopadů na mezinárodní vztahy 
VKB4P2j-a20 Při hodnocení důležitosti primárních aktiv absence posouzení dopadů na uživatele informačního a komunikačního systému. 
VKB5P1a-a1 Nestanovení metodiky pro hodnocení rizik, včetně nestanovení kritérií pro akceptovatelnost rizik, 
VKB5P1b-a2 Chybějící identifikace relevantních hrozeb a zranitelností k příslušným aktivům. 

VKB5P1c-a3 Absence provádění hodnocení rizik v pravidelných intervalech 1 krát ročně (jednou za 3 roky při významných IS) a při významných 
změnách. 

VKB5P1d-a4 Při hodnocení rizik absence zohlednění relevantních hrozeb a zranitelností a posouzení možných dopadů na aktiva; tato rizika se 
hodnotí alespoň v rozsahu přílohy č. 2 VKB, 

VKB5P1e-a5 Nezpracování zprávy o hodnocení rizik, 

VKB5P1f-a6 Absence zpracování na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik prohlášení o aplikovatelnosti, které obsahuje 
přehled bezpečnostních opatření požadovaných touto vyhláškou (aplikovaných a neaplikovaných) 

VKB5P1g-a7 

Absence zpracování a zavedení plánu zvládání rizik (cíle a přínosy bezpečnostních opatření pro zvládání jednotlivých rizik, určení 
osoby zajišťující prosazování bezpečnostních opatření pro zvládání rizik, potřebné finanční, technické, lidské a informační zdroje, 
termín jejich zavedení, popis vazeb mezi riziky a příslušnými bezpečnostními opatřeními a způsob realizace bezpečnostních 
opatření) 

VKB5P1h1-a8 Nezohlednění významné změny, při hodnocení rizik a v plánu zvládání rizik 
VKB5P1h2-a9 Nezohlednění změny rozsahu systému řízení bezpečnosti informací, 
VKB5P1h3-a10 Nezavedení procesu aplikace proaktivních opatření (varování a ochranných opatření) a reaktivních opatření 
VKB5P1h4-a11 Nezohlednění kybernetické bezpečnostní incidenty, včetně dříve řešených, 
VKB5P1i-a12 V souladu s plánem zvládání rizik nezavedení bezpečnostních opatření. 
VKB6P1a-a1 Nezajistí stanovení bezpečnostní politiky a cílů systému řízení bezpečnosti informací 
VKB6P1b-a2 Nezajistí integraci systému řízení bezpečnosti informací do procesů povinné osoby, 
VKB6P1c-a3 Nezajistí dostupnost zdrojů potřebných pro systém řízení bezpečnosti informací, 
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VKB6P1d-a4 Neinformuje zaměstnance o významu systému řízení bezpečnosti informací a významu dosažení shody s jeho požadavky se všemi 
dotčenými stranami, 

VKB6P1e-a5 Nezajistí podporu k dosažení zamýšlených výstupů systému řízení bezpečnosti informací, 
VKB6P1f-a6 Nevede zaměstnance k rozvíjení efektivity systému řízení bezpečnosti informací a podporuje je při tomto rozvíjení, 
VKB6P1g-a7 Neprosazuje neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací, 
VKB6P1h-a8 Nepodporuje osoby zastávající bezpečnostní role při prosazování kybernetické bezpečnosti v oblastech jejich odpovědnosti, 
VKB6P1i-a9 Nezajistí stanovení pravidel pro určení administrátorů a osob, které budou zastávat bezpečnostní role, 
VKB6P1j-a10 Nezajistí, aby byla zachována mlčenlivost administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role, 

VKB6P1k-a11 Pro osoby zastávající bezpečnostní role nezajistí příslušné pravomoci a zdroje včetně rozpočtových prostředků k naplňování jejich 
rolí a plnění souvisejících úkolů 

VKB6P1l-a12-1 Nezajistí testování plánů kontinuity činností a obnovy. 
VKB6P1l-a12-2 Nezajistí testování procesů spojených se zvládáním kybernetických bezpečnostních incidentů. 

VKB6P2-a13 Neurčí složení výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní role a jejich práva a povinnosti související se systémem 
řízení bezpečnosti informací. 

VKB6P3a-a14 Neurčí osobu, která bude zastávat bezpečnostní roli manažera kybernetické bezpečnosti, 
VKB6P3b-a15 Neurčí osobu, která bude zastávat bezpečnostní roli architekta kybernetické bezpečnosti, 
VKB6P3c-a16 Neurčí osobu, která bude zastávat bezpečnostní roli garanta aktiva 
VKB6P3d-a17 Neurčí osobu, která bude zastávat bezpečnostní roli auditora kybernetické bezpečnosti. 
VKB6P4-a18-1 Neurčí role manažera kybernetické bezpečnosti 
VKB6P4-a18-2 Neurčí role garanta aktiva 
VKB6P5-a19 Nezajistí zastupitelnost bezpečnostních rolí 
VKB6P6-a20 Nezajistí zastupitelnost bezpečnostní role manažera kybernetické bezpečnosti 
VKB8P1a-a1 Povinná osoba nestanoví pravidla pro dodavatele, která zohledňují požadavky systému řízení bezpečnosti informací 
VKB8P1b-a2 Povinná osoba nevede evidenci svých významných dodavatelů 
VKB8P1c-a3 Povinná osoba prokazatelně písemně neinformuje své významné dodavatele o jejich evidenci 
VKB8P1d-a4 Povinná osoba neseznamuje své dodavatele s pravidly pro dodavatele a vyžaduje plnění těchto pravidel 
VKB8P1e-a5 Povinná osoba neřídí rizika spojená s dodavateli 

VKB8P1f-a6 Povinná osoba v souvislosti s řízením rizik spojených s významnými dodavateli nezajistí, aby smlouvy uzavírané s významnými 
dodavateli obsahovaly relevantní oblasti uvedené v příloze č. 7 VKB, 

VKB8P1g-a7 Povinná osoba nepřezkoumává pravidelně plnění smluv s významnými dodavateli z hlediska systému řízení bezpečnosti informací 

VKB8P2a-a8 Povinná osoba u významných dodavatelů v rámci výběrového řízení a před uzavřením smlouvy neprovádí hodnocení rizik 
souvisejících s plněním předmětu výběrového řízení 

VKB8P2b-a9 Povinná osoba u významných dodavatelů v rámci uzavíraných smluvních vztahů nestanoví způsoby a úrovně realizace 
bezpečnostních opatření a určí obsah vzájemné smluvní odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření 

VKB8P2c-a10 Povinná osoba u významných dodavatelů neprovádí pravidelné hodnocení rizik a pravidelnou kontrolu zavedených bezpečnostních 
opatření u poskytovaných plnění pomocí vlastních zdrojů nebo pomocí třetí strany 

VKB8P3a-a11 Povinná osoba v evidenci dodavatele nevede identifikační údaje jeho správce nebo dodavatele 
VKB8P3b-a12 Povinná osoba v evidenci dodavatele nevede identifikační údaje jeho informačního a komunikačního systému 
VKB8P3c-a13 Povinná osoba v evidenci dodavatele neidentifikuje významného dodavatele 

VKB8P3d-a14 Povinná osoba v evidenci dodavatele nevede informaci o vyrozumění o skutečnosti, že dodavatel je pro správce významným 
dodavatelem, a popřípadě také o tom, že významný dodavatel je zároveň provozovatelem, 

VKB8P3e-a15 Povinná osoba v evidenci dodavatele nevede stanovená pravidla pro dodavatele, která zohledňují požadavky systému řízení 
bezpečnosti informací 

VKB9P1a-a1 Povinná osoba nestanoví plán rozvoje bezpečnostního povědomí uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a 
poučení dodavatelů 

VKB9P1b-a2 Povinná osoba neurčí osoby odpovědné za realizaci jednotlivých činností, které jsou v plánu uvedeny 

VKB9P1c-a3 Povinná osoba v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí nezajistí poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících 
bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice formou vstupních a pravidelných školení 

VKB9P1d-a4 Povinná osoba pro osoby zastávající bezpečnostní role v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí nezajistí pravidelná 
odborná školení v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

VKB9P1e-a5 Povinná osoba v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí nezajistí pravidelné školení a ověřování bezpečnostního 
povědomí zaměstnanců v souladu s jejich pracovní náplní, 

VKB9P1f-a6 Povinná osoba nezajistí kontrolu dodržování bezpečnostní politiky ze strany uživatelů, administrátorů a osob zastávajících 
bezpečnostní role 

VKB9P1g-a7 Povinná osoba v případě ukončení smluvního vztahu s administrátory osobami zastávajícími bezpečnostní role nezajistí předání 
odpovědností 

VKB9P1h-a8 Povinná osoba nehodnotí účinnost plánu rozvoje bezpečnostního povědomí, provedených školení a dalších činností spojených se 
zlepšováním bezpečnostního povědomí 

VKB9P1i-a9 Povinná osoba neurčí pravidla a postupy pro řešení případů porušení stanovených bezpečnostních pravidel ze strany uživatelů, 
administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role 

VKB10P1a-a1 Nestanovení pravidel pro práva a povinnosti administrátorů, uživatelů a osob zastávajících bezpečnostní role 

VKB10P1b-a2 Nestanovení postupů pro spuštění a ukončení chodu systému, pro restart nebo obnovení chodu systému po selhání a pro ošetření 
chybových stavů nebo mimořádných jevů 
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VKB10P1c-a3 Nestanovení postupů pro sledování kybernetických bezpečnostních událostí a opatření pro ochranu přístupu k záznamům o těchto 
událostech 

VKB10P1d-a4 Nestanovení pravidel a postupů pro ochranu před škodlivým kódem 
VKB10P1e-a5 Nestanovení pravidel a postupů pro řízení technických zranitelností 
VKB10P1f-a6 Nestanovení pravidel pro spojení na kontaktní osoby, které jsou pověřeny výkonem systémové a technické podpory 
VKB10P1g-a7 Nestanovení postupů pro řízení a schvalování provozních změn 
VKB10P1h-a8 Nestanovení pravidel a postupů pro postupy pro sledování, plánování a řízení kapacity lidských a technických zdrojů 
VKB10P1i-a9 Nestanovení pravidel a postupů pro ochranu informací a dat v průběhu celého životního cyklu 
VKB10P1j-a10 Nestanovení pravidel a postupů pro instalaci technických aktiv 
VKB10P1k-a11 Nestanovení postupů pro provádění pravidelného zálohování a kontroly použitelnosti provedených záloh 
VKB10P1l-a12 Nestanovení pravidel a postupů pro zajištění bezpečnosti síťových služeb 
VKB10P2-a13 Absence politiky pro aktualizaci pravidel a postupů pro řízení provozu a komunikací 
VKB11P1a-a1 Nepřezkoumávání možných dopadů změn na informační a komunikační systém 
VKB11P2a-a3 Absence dokumentování významných změn u informačního a komunikačního systému 

VKB11P2c-a5 Nepřijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených s významnými změnami u informačního 
a komunikačního systému 

VKB11P2d-a6 Absence aktualizace bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace při významných změnách u informačního a komunikačního 
systému 

VKB11P2e-a7 Nezajištění testování významných změn u informačního a komunikačního systému 
VKB11P2f-a8 Nezajištění možnosti navrácení do původního stavu při významných změnách u informačního a komunikačního systému 
VKB11P3-a9 Chybějící penetrační testování při informačních systémů kritické infrastruktury 

VKB12P1-a1 Absence opatření sloužící k zajištění ochrany údajů, které jsou používány pro přihlášení – ověřování identit a přístupových 
oprávnění a která brání ve zneužití těchto údajů neoprávněnou osobou 

VKB12P2a-a2 Chybějící řízení přístupu na základě skupin a rolí 
VKB12P2b-a3 Nepřidělení jedinečného identifikátoru a přístupové práva a oprávnění každému použivateli a administrátoru 
VKB12P2c-a4 Absence řízení identifikátorů, přístupových práv a oprávnění aplikací a technických účtů 
VKB12P2d-a5 Nezavedení bezpečnostních opatření pro řízení přístupu zařízení k prostředkům informačního a komunikačního systému 

VKB12P2e-a6 Nezavedení bezpečnostních opatření potřebných pro bezpečné používání mobilních zařízení a jiných technických zařízení, 
popřípadě i bezpečnostních opatření spojených s využitím technických zařízení, která povinná osoba nemá ve své správě 

VKB12P2f-a7 Neodchází k přidělování privilegovaných oprávnění na úroveň nezbytně nutnou k výkonu náplně práce 

VKB12P2g-a8 Chybějící omezení a kontrolování používání programových prostředků, které mohou být schopné překonat systémové nebo 
aplikační kontroly 

VKB12P2h-a9 Absence přidělování a odebírání přístupových oprávnění v souladu s politikou řízení přístupu 
VKB12P2i-a10 Neprovádění pravidelných přezkoumání nastavení veškerých přístupových oprávnění včetně rozdělení do přístupových skupin a rolí 
VKB12P2j-a11 Nevyužívání nástroje pro správu a ověřování identity a nástroje pro řízení přístupových oprávnění 
VKB12P2k-a12 Neprosazování, aby uživatelé při používání privátních autentizačních informací dodržovali stanovené postupy 

VKB12P2l-a13 Nezajištění odebrání nebo změny přístupových oprávnění při změně pozice nebo zařazení uživatelů, administrátorů nebo osob 
zastávajících bezpečnostní role, 

VKB12P2m-a14 Nezajištění odebrání nebo změny přístupových oprávnění při ukončení nebo změně smluvního vztahu 
VKB12P2n-a15 Absence dokumentování přidělování a odebírání přístupových oprávnění 

VKB13Pa-a1 Absence řízení rizik povinnou osobou v souvislosti s plánovanou akvizicí, vývojem a údržbou informačního a komunikačního 
systému 

VKB13Pb-a2 Absence řízení významných změn povinnou osobou v souvislosti s plánovanou akvizicí, vývojem a údržbou informačního a 
komunikačního systému 

VKB13Pc-a3 Nestanovení bezpečnostních požadavek v souvislosti s plánovanou akvizicí, vývojem a údržbou informačního a komunikačního 
systému 

VKB13Pd-a4 Absence zahrnutí bezpečnostních požadavek do projektu akvizice, vývoje a údržby 
VKB13Pf-a6 Neprovedení bezpečnostního testování významných změn před jejich zavedením do provozu 

VKB14P1a-a1 Nezavedení procesu detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a zvládání kybernetických bezpečnostních 
incidentů, 

VKB14P1b1-a2 Nestanovení postupů pro detekci a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů 
VKB14P1b2-a3 Nestanovení postupů pro koordinaci a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů 

VKB14P1c-a4 Absence definování a aplikace postupů pro identifikaci, sběr, získání a uchování věrohodných podkladů potřebných pro analýzu 
kybernetického bezpečnostního incidentu 

VKB14P1e-a6 Při detekci kybernetických bezpečnostních událostí absence řízení dle § 22 (zaznamenávání událostí informačního a komunikačního 
systému, jeho uživatelů a administrátorů) a §23 (detekce kybernetických bezpečnostních událostí) 

VKB14P1f-a7 Nezajištění, aby uživatelé, administrátoři, osoby zastávající bezpečnostní role, další zaměstnanci a dodavatelé oznamovaly 
neobvyklé chování informačního a komunikačního systému a podezření na jakékoliv zranitelnosti 

VKB14P1g-a8 Nezavedení posuzování kybernetických bezpečnostních událostí s rozhodnutím, zda se jedná o kategorizovaný kybernetický 
bezpečnostní incident 

VKB14P1h-a9 Nezavedení procesu zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů podle stanovených postupů 
VKB14P1i-a10 Chybějící proces přijímání opatření pro odvrácení a zmírnění dopadu kybernetického bezpečnostního incidentu 
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VKB14P1j-a11 Nezavedení procesu hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost a/anebo provozovateli národního CERT 

VKB14P1l-a13 Chybějící proces prošetření a určení příčiny kybernetického bezpečnostního incidentu 

VKB14P1m1-a14 Chybějící proces vyhodnocování účinnosti řešení kybernetického bezpečnostního incidentu a stanovení nutných bezpečnostních 
opatření, 

VKB14P1m2-a15 Chybějící proces o rozhodování o aktualizaci stávajících bezpečnostních opatření k zamezení opakování řešeného kybernetického 
bezpečnostního incidentu 

VKB14P2-a16 Nezavedení a použití nástroje při detekci kybernetických bezpečnostních událostí 
VKB15Pa-a1 V rámci řízení kontinuity činností nestanovení práv a povinností administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role 

VKB15Pb-a2 V rámci řízení kontinuity činností pomocí hodnocení rizik a analýzy dopadů vyhodnotí a neposouzení možných rizik souvisejících s 
ohrožením kontinuity činností 

VKB15Pc1-a3 Neurčení minimální úrovně poskytovaných služeb, která je přijatelná pro užívání, provoz a správu informačního a komunikačního 
systému, 

VKB15Pc2-a4 Neurčení doby obnovení chodu, během které bude po kybernetickém bezpečnostním incidentu obnovena minimální úroveň 
poskytovaných služeb informačního a komunikačního systému 

VKB15Pc3-a5 Neurčení bodu obnovení dat jako časové období, za které musí být zpětně obnovena data po kybernetickém bezpečnostním 
incidentu nebo po selhání 

VKB15Pd-a6 Absence vypracování a přijetí politiky řízení kontinuity činností 

VKB15Pe-a7 Absence vypracování, aktualizace a pravidelné testování plánů kontinuity činností a havarijní plány související s provozováním 
informačního a komunikačního systému a souvisejících služeb 

VKB15Pf-a8 Chybějící opatření pro zvýšení odolnosti informačního a komunikačního systému vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům a 
omezením dostupnosti 

VKB16P1a-a1 Chybějící audit dodržování bezpečnostní politiky, včetně přezkoumání technické shody, a zohlednění výsledků auditu v plánu 
rozvoje bezpečnostního povědomí a plánu zvládání rizik 

VKB16P1b-a2 Neposouzení souladu bezpečnostních opatření s nejlepší praxí, právními předpisy, vnitřními předpisy, jinými předpisy a smluvními 
závazky vztahujícími se k informačnímu a komunikačnímu systému a určí případná nápravná opatření pro zajištění souladu. 

VKB16P2a-a3 Chybějící pravidlo provádění auditu při významných změnách, v rámci jejich rozsahu, 
VKB16P2c-a5 Chybějící pravidlo provádění auditu v intervalu minimálně dva roky při IS kritické infrastruktury (§ 3 písm. c) zákona) 
VKB16P4-a7 Chybějící audit kybernetické bezpečnosti proveden nezávislým auditorem kybernetické bezpečnosti 
VKB16P5-a8 Chybějící zásada předkládání výsledků auditů kybernetické bezpečnosti správci daného informačního a komunikačního systému 

VKB17Pa-a1 Nepředcházení poškození, krádeži nebo zneužití aktiv nebo přerušení poskytování služeb informačního a komunikačního systému 
prostředky fyzické bezpečnosti 

VKB17Pb-a2 Nestanovení fyzického bezpečnostního perimetru ohraničujícího oblast, ve které jsou uchovávány a zpracovávány informace a 
umístěna technická aktiva informačního a komunikačního systému 

VKB17Pc1-a3 Absence zamezení neoprávněnému vstupu prostředkem fyzické bezpečnosti 
VKB17Pc2-a4 Absence zamezení poškození a neoprávněným zásahům prostředkem fyzické bezpečnosti 
VKB17Pc3-a5 Nezajištění ochrany na úrovni objektů a v rámci objektů prostředky fyzické bezpečnosti 
VKB18Pa-a1 Nezavedení segmentace komunikační sítě 
VKB18Pb-a2 Nezavedení řízení komunikace v rámci komunikační sítě a perimetru komunikační sítě 

VKB18Pc-a3 Nepoužití kryptografie pro zajištění důvěrnosti a integrity dat při vzdáleném přístupu, vzdálené správě nebo při přístupu do 
komunikační sítě pomocí bezdrátových technologií 

VKB18Pd-a4 Chybějící aktivní blokování nežádoucí komunikaci 

VKB18Pe-a5 Nepoužití nástroje pro zajištění integrity komunikační sítě pro zajištění segmentace sítě a pro řízení komunikace mezi jejími 
segmenty 

VKB19P1-a1 Nepoužití nástroje pro správu a ověření identity uživatelů, administrátorů a aplikací informačního a komunikačního systému 

VKB19P2a-a2 Absence ověření identity před zahájením aktivit v informačním a komunikačním systému nástrojem pro správu a ověření identity 
uživatelů, administrátorů a aplikací 

VKB19P2b-a3 Absence řízení počtu možných neúspěšných pokusů o přihlášení nástrojem pro správu a ověření identity uživatelů, administrátorů a 
aplikací 

VKB19P2c-a4 Nezajištění odolnosti uložených nebo přenášených autentizačních údajů proti neoprávněnému odcizení a zneužití nástrojem pro 
správu a ověření identity uživatelů, administrátorů a aplikací 

VKB19P2d-a5 Nezajištění ukládání autentizačních údajů ve formě odolné proti off-line útokům nástrojem pro správu a ověření identity uživatelů, 
administrátorů a aplikací 

VKB19P2e-a6 Chybějící opětovné ověření identity po určené době nečinnosti nástrojem pro správu a ověření identity uživatelů, administrátorů a 
aplikací 

VKB19P2g-a8 Nezajištění centralizované správy identit nástrojem pro správu a ověření identity uživatelů, administrátorů a aplikací 
VKB19P3-a9 Neověřování identity uživatelů, administrátorů a aplikací pomocí více faktorové autentizaci s nejméně dvěma různými typy faktorů  

VKB19P4-a10 

Do doby zavedení více faktorové autentizace nepoužívá autentizaci pomocí kryptografických klíčů s obdobnou úrovní bezpečnosti, 
anebo nepoužívá k autentifikaci jméno a heslo, přičemž délka hesla je alespoň 12 pro uživatele a 17 znaků pro administrátory a 
aplikace, neomezený počet malých a velkých písmen, číslic a speciálních znaků, období mezi změnou hesla min. 30 minut, vynucená 
změna hesla je v intervalu max. 18 měsíců 

VKB20Pa-a1 Nezajištění řízení oprávnění pro přístup k jednotlivým aktivům informačního a komunikačního systému je řízen centralizovaným 
nástrojem 

VKB20Pb-a2 Nezajištění řízení oprávnění pro čtení dat, zápis dat a změnu oprávnění je řízen centralizovaným nástrojem 
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VKB21P1a1-a1 Chybějící nástroj pro nepřetržitou automatickou ochranu před škodlivým kódem koncových stanic 
VKB21P1a2-a2 Chybějící nástroj pro nepřetržitou automatickou ochranu před škodlivým kódem mobilních zařízení 
VKB21P1a3-a3 Chybějící nástroj pro nepřetržitou automatickou ochranu před škodlivým kódem serverů 
VKB21P1a4-a4 Chybějící nástroj pro nepřetržitou automatickou ochranu před škodlivým kódem datových úložišť a výměnných datových nosičů 
VKB21P1a5-a5 Chybějící nástroj pro nepřetržitou automatickou ochranu před škodlivým kódem komunikační sítě a prvků komunikační sítě 
VKB21P1a6-a6 Chybějící nástroj pro nepřetržitou automatickou ochranu před škodlivým kódem obdobných zařízení 
VKB21P1b-a7 V rámci ochrany před škodlivým kódem absence monitorování a řízení používání výměnných zařízení a datových nosičů 
VKB21P1c-a8 V rámci ochrany před škodlivým kódem absence řízení automatické spouštění obsahu výměnných zařízení a datových nosičů 
VKB21P1d-a9 V rámci ochrany před škodlivým kódem absence řízení oprávnění ke spouštění kódu 
VKB21P1e-a10 V rámci ochrany před škodlivým kódem neprovádí pravidelnou a účinnou aktualizaci nástroje 
VKB22P1a-a1 Nezaznamenávání bezpečnostní a potřebné provozní události důležitých aktiv informačního a komunikačního systému 
VKB22P1b-a2 Absence aktualizování rozsahu aktiv, u kterých je prováděno zaznamenávání bezpečnostních a provozních událostí. 

VKB22P2a-a3 Nezaznamenávaní jednoznačné síťové identifikaci zařízení původce, je-li v komunikační síti použit nástroj, který mění jeho síťovou 
identifikaci 

VKB22P2b1-a4 V provozních záznamech nezaznamenává datum a čas 
VKB22P2b2-a5 V provozních záznamech nezaznamenává typ činnosti 
VKB22P2b3-a6 V provozních záznamech nezaznamenává identifikaci technického aktiva, které činnost zaznamenalo 
VKB22P2b4-a7 V provozních záznamech nezaznamenává jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena 
VKB22P2b5-a8 V provozních záznamech nezaznamenává jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce 
VKB22P2b6-a9 V provozních záznamech nezaznamenává úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti 
VKB22P2c-a10 Nezavedení ochrany zaznamenaných událostí (log souborů) před neoprávněným čtením a jakoukoli změnou, 
VKB22P2d1-a11 Nezaznamenává do log souborů přihlašování a odhlašování ke všem účtům, a to včetně neúspěšných pokusů 
VKB22P2d2-a12 Nezaznamenává do log souborů činností provedených administrátory, 
VKB22P2d3-a13 Nezaznamenává do log souborů úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními a právy 
VKB22P2d4-a14 Nezaznamenává do log souborů neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění 
VKB22P2d5-a15 Nezaznamenává do log souborů činností uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního a komunikačního systému 
VKB22P2d6-a16 Nezaznamenává do log souborů zahájení a ukončení činností technických aktiv 
VKB22P2d7-a17 Nezaznamenává do log souborů kritických i chybových hlášení technických aktiv 
VKB22P2e-a19 Povinná osoba nezajišťuje synchronizaci jednotného času technických aktiv nejméně jednou za 24 hodin 

VKB22P3-a20 Povinná osoba provozující IS kritické informační infrastruktury neuchovává záznamy událostí log souborů nejméně po dobu 18 
měsíců 

VKB23P1a-a1 Nepoužití nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí zajišťujícího ověření a kontrolu přenášených dat v rámci 
komunikační sítě a mezi komunikačními sítěmi 

VKB23P1b-a2 Nepoužití nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí zajišťujícího ověření a kontrolu přenášených dat na 
perimetru komunikační sítě 

VKB23P1c-a3 Nepoužití nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí zajišťujícího blokování nežádoucí komunikace 
VKB23P2a-a4 Chybějící detekce kybernetických bezpečnostních událostí v rámci koncových stanic, 
VKB23P2b-a5 Chybějící detekce kybernetických bezpečnostních událostí v rámci mobilních zařízení 
VKB23P2c-a6 Chybějící detekce kybernetických bezpečnostních událostí v rámci serverů, 
VKB23P2d-a7 Chybějící detekce kybernetických bezpečnostních událostí v rámci datových úložišť a výměnných datových nosičů 
VKB23P2e-a8 Chybějící detekce kybernetických bezpečnostních událostí v rámci síťových aktivních prvků 
VKB23P2f-a9 Chybějící detekce kybernetických bezpečnostních událostí v rámci obdobných důležitých aktiv 

VKB24Pb-a2 Nepoužití nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, který umožní vyhledávání a seskupování 
souvisejících záznamů v log souborech 

VKB24Pc-a3 Nepoužití nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, který umožní poskytování informací pro určené 
bezpečnostní role o detekovaných kybernetických bezpečnostních událostech 

VKB24Pd-a4 
Nepoužití nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, který umožní vyhodnocování kybernetických 
bezpečnostních událostí s cílem identifikace kybernetických bezpečnostních incidentů, včetně včasného varování určených 
bezpečnostních rolí 

VKB25P1a-a1 Povinná osoba neprovádí penetrační testy informačního a komunikačního systému se zaměřením na důležitá aktiva před jejich 
uvedením do provozu 

VKB25P1b-a2 Povinná osoba neprovádí penetrační testy informačního a komunikačního systému se zaměřením na důležitá aktiva v souvislosti s 
jejich významnou změnou 

VKB25P2a-a3 Povinná osoba v rámci aplikační bezpečnosti nezajistí trvalou ochranu aplikací, informací a transakcí před neoprávněnou činností 
VKB26Pa-a1 Nepoužití aktuálně odolných kryptografických algoritmů a kryptografických klíčů pro ochranu aktiv 

VKB26Pb1-a2 Nepoužití systému správy klíčů a certifikátů, který zajistí generování, distribuci, ukládání, změny, omezení platnosti, zneplatnění 
certifikátů a likvidaci klíčů 

VKB26Pc-a4 Povinná osoba pro ochranu aktiv neprosazuje bezpečné nakládání s kryptografickými prostředky 
VKB26Pd-a5 Povinná osoba pro ochranu aktiv nezohledňuje doporučení v oblasti kryptografických prostředků vydaná NÚKIB 

VKB27Pa-a1 Nezavedení opatření pro zajišťování úrovně dostupnosti, kterými se zajistí dostupnost informačního a komunikačního systému pro 
splnění cílů 
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VKB27Pb-a2 Nezavedení opatření pro zajišťování úrovně dostupnosti, kterými se zajistí odolnost informačního systému vůči kybernetickým 
bezpečnostním incidentům, které by mohly snížit jeho dostupnost 

VKB27Pc-a3 Nezavedení opatření pro zajišťování úrovně dostupnosti, kterými se zajistí dostupnost důležitých technických aktiv informačního a 
komunikačního systému 

VKB27Pd-a4 Nezavedení opatření pro zajišťování úrovně dostupnosti, kterými se zajistí redundanci aktiv nezbytných pro zajištění dostupnosti 
informačního a komunikačního systému. 

VKB28Pa-a1 Nepoužití nástrojů a opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti průmyslových systémů zajišťujících použití technických a 
programových prostředků, které jsou určeny do specifického prostředí 

VKB28Pb-a2 Nepoužití nástrojů a opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti průmyslových systémů zajišťujících omezení fyzického přístupu 
k zařízením těchto systémů a ke komunikační síti 

VKB28Pc-a3 Nepoužití nástrojů a opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti průmyslových systémů zajišťujících vyčlenění komunikační sítě 
určené pro tyto systémy od ostatní infrastruktury 

VKB28Pd-a4 Nepoužití nástrojů a opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti průmyslových systémů zajišťujících omezení a řízení 
vzdáleného přístupu k těmto systémům 

VKB28Pe-a5 Nepoužití nástrojů a opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti průmyslových systémů zajišťujících ochranu jednotlivých 
technických aktiv těchto systémů před využitím známých zranitelností 

VKB28Pf-a6 Neobnovení chodu systémů po kybernetickém incidentu 
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Příloha 7:.Seznam hrozeb dle VKB (Zdroj: Vlastní zpracování dle nástroje ESKO) 

G.0 Hrozby z pohledu kybernetické bezpečnosti 
G.0.1 Požár 
G.0.2 Nepříznivé klimatické podmínky 
G.0.3 Voda 
G.0.4 Znečištění, prach, koroze 
G.0.5 Přírodní katastrofy 
G.0.6 Katastrofy v životním prostředí 
G.0.7 Hlavní události v životním prostředí 
G.0.8 Selhání nebo porucha napájení 
G.0.9 Selhání nebo porucha komunikačních sítí 
G.0.10 Selhání nebo porucha napájecích sítí 
G.0.11 Selhání nebo přerušení poskytovatelů služeb 
G.0.12 Elektromagnetické rušení 
G.0.13 Zachycení kompromitujícího elektromagnetického záření 
G.0.14 Informace ze špehování (špionáž) 
G.0.15 Odposlouchávání 
G.0.16 Krádež zařízení, datových nosičů nebo dokumentů 
G.0.17 Ztráta zařízení, datových nosičů nebo dokumentů 
G.0.18 Chybějící plánování nebo chybějící úprava 
G.0.19 Zveřejňování chráněných informací (služební informace, citlivé informace apod.) 
G.0.20 Informace nebo produkty z nespolehlivých zdrojů 
G.0.21 Manipulace s hardwarem nebo softwarem 
G.0.22 Manipulace s informacemi 
G.0.23 Neoprávněné vniknutí do IT systémů 
G.0.24 Zničení zařízení nebo datových nosičů 
G.0.25 Porucha zařízení nebo systémů 
G.0.26 Nesprávné fungování zařízení nebo systémů 
G.0.27 Nedostatek zdrojů 
G.0.28 Softwarové zranitelnosti nebo chyby softwaru 
G.0.29 Porušení zákonů nebo předpisů 
G.0.30 Neoprávněné používání nebo správa zařízení a systémů 
G.0.31 Nesprávné používání nebo správa zařízení a systémů 
G.0.32 Zneužití povolení 
G.0.33 Ztráta zaměstnanců 
G.0.34 Útok 
G.0.35 Donucování, vydírání nebo korupce 
G.0.36 Krádež identity 
G.0.37 Odmítnutí akcí 
G.0.38 Zneužití osobních údajů 
G.0.39 Malware 
G.0.40 Odmítnutí služby 
G.0.41 Sabotáž 
G.0.42 Sociální inženýrství 
G.0.43 Import zpráv (speciálně připravené škodlivé zprávy, útok typu Replay attack, "M-i-M attack") 
G.0.44 Neoprávněné vniknutí do prostorů 
G.0.45 Ztráta dat 
G.0.46 Ztráta integrity citlivých informací 
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Příloha 8: Vývojový diagram analýzy rizik v nástroji ESKO (Zdroj: Materiály poskytnuté společností)  
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