


 

 

 

ABSTRAKT 

 

Práce se zabývá návrhem architektury informačního systému, návrhem 

bezpečnostních testů a praktickým prověřením bezpečnosti finálně realizovaného 

systému. Návrh systému musí splňovat legislativní požadavky na ochranu osobních dat 

klientů. Tato práce je jedním z podkladů pilotního projektu obchodní společnosti 

pro poskytování nových služeb již existujícího Call Centra. 

 

 

ABSTRAKT 

 

The bachelor thesis deals with an information system architecture design, 

security test procedure design and practical security test evaluation. The proposed 

solution must meet the requirements of private data handling policy. This thesis is a part 

of a commercial project, aimed to offer new services in an existing call center. 
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ÚVOD 

 

V současnosti vede nárůst neplatících klientů mobilních operátorů k snaze řešit 

jejich situaci nabídkou netradičních způsobů úhrady. Zvolený postup se nazývá 

restrukturalizace dluhů a je v současnosti často nabízenou variantou finančních služeb.  

 

Dotčený subjekt má v současnosti funkční Call Centrum a zkušenosti na trhu 

finančních produktů. Na základě těchto předpokladů byla požádána několika 

společnostmi TELCO, aby ověřila možnost řešení závazků jejich klientů nabídkou 

restrukturalizace dluhů. V prosinci 2006 byl zahájen projekt, který má dát odpověď na 

zájem klientů o tuto službu a umožnit dotčenému subjektu připravit technické zázemí 

pro masivní nasazení tohoto produktu na trh. 

 

Jako zaměstnanci externí společnosti, která byla pověřena návrhem 

a implementací informačního systému pro pilotní projekt, mně bylo umožněno, 

se souhlasem dotčeného subjektu, seznámit se s zadáním projektu a vypracovat vlastní 

variantu řešení jako součást mé bakalářské práce.  

 

V první části práce po vyhodnocení kritérií jsem vybral variantu 

technologického řešení a navrhl architekturu informačního systému, dostatečně 

bezpečnou pro práci s osobními údaji klientů. V druhé části práce jsem navrhl a provedl 

praktické testy pro ověření reálného stavu systému v době pilotního provozu. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Společnost se v dnešní době nachází ve fázi pilotního projektu Restrukturalizace 

dluhů. Řešení informačního systému vykazuje nezanedbatelná bezpečností rizika, která 

znemožňují další rozvoj. S tímto jsou spojené vysoké nároky na manuální činnosti 

a organizaci práce. 

 

Cílem práce je navrhnout řešení architektury informačního systému pro podporu 

projektu Restrukturalizace dluhů a zejména zajištění standardů bezpečnosti. Zmapovat 

možnosti implementace informačního systému a v reálném provozu prověřit bezpečnost 

implementovaného řešení proti možným útokům z vnějšího prostředí.  

 

Můj návrh řešení se bude snažit dodržet všechny požadavky kladené na zajištění 

bezpečnosti dat klientů a činnost výkonného Call Centra. Dále bude respektovat 

požadavky managementu společnosti na cílové řešení projektu. 

 

Předpokladem pro dosažení cíle prověření bezpečnosti je nasazení realizovaného 

informačního systému alespoň do pilotního provozu. 
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2. ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

2.1 O SPOLEČNOSTI 

 Dotčený subjekt byl založen v roce 2006 a jeho hlavním předmětem podnikání 

bylo zprostředkování bezúčelových spotřebitelských úvěrů. K tomuto účelu byla 

vytvořena rozsáhlá dealerská síť, která spolupracuje s externím poskytovatelem úvěrů 

pomocí vlastního Call Centra. Na základě těchto zkušeností v oblasti úvěrů a činnosti 

Call Centra získala společnost nový projekt Restrukturalizace dluhů dále jenom 

Restrukturalizace dluhů. 

 Tento nový projekt vyžaduje vysokou úroveň zabezpečení a automatizace všech 

operací prováděných v Call Centru i všech operací souvisejících se zpracováním 

vstupních i výstupních dat.  

2.2 CHARAKTERISTIKY SPOLE ČNOSTI 

2.2.1 Právní forma společnosti 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným  

 

Předmět podnikání:  

- reklamní činnost a marketing, zprostředkování obchodu a služeb 

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 

2.2.2 Orgány společnosti 

 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem je 

jednatel. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně tak, že k napsané 

nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.  

2.3 ORGANIZA ČNÍ STRUKTURA 

 Organizační struktura popisuje způsob uspořádání společnosti. Vymezuje 

vzájemné vztahy lidí a prostředků při plnění určitých cílů. Je založena na vytváření 
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formálních organizačních struktur – mechanismu, který koordinuje a řídí aktivity členů 

v podniku.  

 Níže uvedená struktura byla vytvořena za účelem plnění současných cílů 

společnosti. 

Dotčený subjekt
 

Ekonomické
 

Marketingové
 

Personální
 

Provozní
 

IT
 

 

Obrázek 1 – Organizační schéma společnosti 

 

 Oddělení informačních technologií (IT) zajišťuje standardní správu 

implementovaných systémů a zodpovídá za ochranu osobních údajů v informačním 

systému. IT dotčeného subjektu neprovádí vývoj. Kapacity na IT služby nutné k 

zavedení informačního systému budou získány z externí společnosti. 

 Personální oddělení zajišťuje běžné služby v oblasti HRM1 . Jedná se především 

o specifikace požadavků na pracovní místo, vedení personální agendy, plánování 

lidských zdrojů, získávání a výběr pracovníků, hodnocení a odměňování pracovníků, 

organizace dalšího vzdělávání a zabezpečení pracovních podmínek. 

 Ekonomické oddělení zpracovává účetní agendu a připravuje ekonomické 

podklady pro řízení společnosti. 

 Marketing se zaměřuje na průzkum trhu, plánování a propagaci. 

 Provozní oddělení je výkonnou jednotkou, která provádí veškeré činnosti 

k zajištění obchodní strategie. 

2.4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

2.4.1 Sortiment služeb 

 Obchodním cílem dotčeného subjektu, je poskytování služeb Call Centra, 

infrastruktury a informačního systému (IS) pro spolupracující společnosti. V rámci 

                                                 
1 Human Resource Management - řízení lidských zdrojů v oblasti personálního managementu 
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těchto služeb společnost vyvíjí i vlastní aktivitu ve využití nabízených kapacit. 

Realizace veškerých nových projektů je zajišťována externím Project managerem. 

  

 Novou aktivitou, která je předmětem mé činnosti, je restrukturalizace závazků 

klientů u společnosti TELCO2.  

2.5 SOUČASNÉ ŘEŠENÍ 

 Současné řešení je dáno skutečností, že projekt Restrukturalizace dluhů je novou 

aktivitou společnosti a nemá plnou podporu automatizovaných operací. Situaci 

komplikuje fakt, že není dostatek informací o reálném chování zákazníka při nabídce 

této služby a WorkFlow podléhá průběžným změnám. 

 Dotčený subjekt se zaměřuje na telefonické kontaktování neplatících klientů 

společnosti TELCO. S kontaktovanými klienty se operátorky snaží dohodnout na 

možnosti uhrazení závazku. V případě, že klient nemá možnost okamžité platby je mu 

nabídnuta restrukturalizace jeho dluhu úvěrovou společností. Operátorky mají 

v průběhu komunikace s klientem k dispozici veškeré jeho osobní údaje a informace 

o reálném stavu jeho závazku. 

2.5.1 Popis činností Call Centra 

 Pro zpřehlednění jsem obchodní činnosti společnosti rozdělil na tři základní 

bloky. Tyto bloky charakterizují skupiny vzájemně provázaných procesů a jsou od sebe 

odděleny definovaným rozhraním. 

  

Zpracování dat externích subjektů TELCO  

 V současnosti, jednou za měsíc pošle  TELCO soubor strukturovaných dat (dále 

jen dávka). Dávka obsahuje osobní údaje klienta sloužící k jeho jednoznačné 

identifikaci a informace o jeho závazku k TELCO. Tyto klienty je potřeba telefonicky 

v následujících dnech kontaktovat. Odpovědný manager společnosti zpracuje dávku 

jako přehledovou sestavu v Excelu. Každý den vytiskne jednotlivým operátorkám 

pracovní seznam. 

 

                                                 
2 TELCO – Společnost poskytující telekomunikační služby jako např. telefonie a datová komunikace 
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WorkFlow, dekompozice činností Call Centra 

 Operátorky na základě údajů z pracovního seznamu komunikují s jednotlivými 

klienty za účelem nabídky dohody o způsobu uhrazení závazku. Výsledek volání 

operátorky zaznamenávají přímo do vytištěného pracovního seznamu. Pomocné 

výpočetní operace nutné pro upřesnění výše závazku klienta v průběhu komunikace 

provádějí operátorky ručně zadáním dat do předchystané tabulky v Excelu. Pracovní 

seznam je po směně vrácen odpovědnému managerovi. 

 

Zpětná vazba k TELCO a managementu dotčeného subjektu 

 Odpovědný manager z pracovních seznamů generuje výstupní sestavy sloužící 

pro zpětnou vazbu k TELCO (vrácení dávky) a managementu dotčeného subjektu.  

ZPĚTNÁ VAZBA K TELCO

PRÁCE OPERÁTOREK

ZPRACOVÁNÍ DAT TELCO

Automatizovaný 
proces

Ruční 
operace

Dešifrování
Zpracování 

dávky

Tisk 
pracovního 
seznamu

Komunikace 
s klientem

Záznam 
výsledku 

volání

Vyhodnocení 
komunikace

Zašifrování Vrácení dávky

Převzetí dávky

Vytvoření 
výstupní 
sestavy

Začátek/Konec

 
Obrázek 2 – Současný stav WorkFlow 

Stávající podpora jednotlivých bloků WorkFlow je řešena: 

 V prvním bloku poloautomatickým zpracováním těchto vstupních a výstupních 

toků v tabulkovém procesoru Excel. V druhém bloku je návaznost jednotlivých 

operací WorkFlow tiskem formulářů, ručním vyplňováním a jejich zpětným 

přepisováním do pomocných tabulek Excel. Třetí blok je řešen pomocí 

předdefinovaných nebo pro okamžitou potřebu vytvářených sestav Excel.  

 Veškeré činnosti ve všech třech blocích nelze v současném stavu 

automatizovaně realizovat. 
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2.5.2 Bezpečnostní rizika 

 Utajované informace. 

2.5.3 Zhodnocení  

 Aplikace lze za splnění určitých organizačních podmínek, zvýšení manuálního 

zpracování a vysokých nároků na chod společnosti, provozovat do poloviny r. 2007. 

Další provoz v druhé polovině r. 2007 je teoreticky možný, ale nese s sebou následující 

operační rizika. 

 

- Vysoká bezpečnostní rizika. 

- Vysoká obtížnost při zavádění nových typů služeb. 

- Vysoká kapacitní náročnost na údržbu a provoz (vysoký objem manuálních činností). 

- Provozování systému bez podpory (SLA3) . 

- Nemožnost převést provoz IT pod centrální správu. 

 

 Z analýz vyhotovených pracovníky IT lze vyvodit, že konečným termínem pro 

nahrazení systému je Q3 2007. 

 

 Pokud k tomuto datu nedojde k nahrazení výše uvedeného systému, bude nutno 

připravit alternativní zabezpečení chodu společnosti. Tento krok bude pro minimalizaci 

rizik zahrnut do tzv. „Business contingency4“. 

 

 Návrhem, vývojem a zajištěním bezpečnosti dat nového IS byla pověřena externí 

společnost,  ve které se již dva roky podílím na řešení různých projektů. 

 

                                                 
3 SLA (Service Level Agreement) - je specifická smlouva týkající se externích vztahů mezi 

poskytovatelem a zákazníkem. Co nejpřesněji definuje rozsah, úroveň a intenzitu externě poskytovaných 

služeb. Jedná se zejména o servisní smlouvy v oblasti IT. 
4 Business contingency (plán kontinuity podnikání) - vedení firmy definuje kritické situace v podniku a 

určí způsoby jejich řešení. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1. VYMEZENÍ POJM Ů 

Informa ční systém – identifikovatelný funkční celek, zabezpečující cílevědomé 

a systematické shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování informací. 

Informační systém integruje informační základnu (data), technické a programové 

vybavení, finanční prostředky a procedury a pracovníky. [22] 

Informační systém je tvořen úlohami, aplikacemi. Informační systém můžeme 

dekompozičně uspořádat do subsystémů, skupin úloh, samotných úloh, funkcí 

a modulů. 

 

Kategorie úloh (vyjadřují způsob jejich řešení) 

 - Vývoj jednoúčelového softwaru. 

 - Nákupem jednotlivého typově řešeného softwaru s drobnými úpravami. 

 - Komplexní projekty IS založenými na integraci prvků velkých 

typových softwarů s potřebnými úpravami a dořešením specifických funkcí uživatele. 

 

Metodika tvorby IS  – souhrn doporučených praktik a postupů, pokrývajících 

celý životní cyklus vytvářené aplikace. 

 

Metoda – určuje, co je potřeba provést v určité fázi metodiky. Je vždy spojena 

s určitým přístupem, filozofií.  

 

Technika – určuje, jak konkrétně dosáhnout požadovaného výsledku. Je 

konkretizací metody, je přesněji definovaná a tedy omezeněji aplikovatelná. 

 

Nástroj – konkrétní prostředek tvořící součást určité metody, techniky. 

3.2. VÝVOJ METODIK V OBLASTI IS 

Metody programování 

Strukturované nebo také strukturovaný programovací jazyk označuje 

programovací techniku, kdy se implementovaný algoritmus rozděluje na dílčí úlohy, 
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které se spojují v jeden celek. Normované obsahuje jednotný tvar algoritmu tvořený 

normovanými kroky a modulární programování které využívá tvorbu z modulů relativně 

izolovaných. [22] 

 

Funkční přístup 

Dekompozice systému na jednotlivé funkce (dílčí kroky zpracování dat včetně 

událostí, které je spouštějí) a pak určení datových toků mezi nimi. Ve funkčním přístupu 

jsou data podřízena aplikaci. 

 

Datový přístup 

Založen na analýze a navrhování datových struktur v informačním systému 

nezávisle na algoritmických funkcích, ty jsou pak řešeny následně relativně samostatně. 

Zastánci tohoto přístupu věří, že datové struktury jsou stálejší než procesy. 

 

Objektový přístup 

Principy objektového přístupu: abstrakce, zapouzdřenost, dědičnost, persistence 

a  polymorfismus. 

 

CASE5 systémy 

Softwarová podpora analýzy a návrhu IS, integrace zpravidla Yourdonova 

přístupu a nástrojů datové analýzy. Zefektivňují práci systémových analytiků, nicméně 

vlastní odraz modelované reality ve funkčním a datovém modelu zůstává věcí intuice, 

vnímání a zkušeností individuálních analytiků.  

 

Orientace CASE produktů 

Jednou z variant je analýza stávajícího a návrh nového systému. Další možností 

je zpětné inženýrství (reverse engineering) je proces pro vytváření specifikace návrhu 

systému nebo jeho části z existujícího programového kódu a definice dat. Tento nástroj 

čte zdrojový kód a z něj odvozuje datové struktury, programovou strukturu, diagramy 

                                                 
5 CASE (Computer-aided software engineering) - využívá se pro usnadnění analytických a návrhových 

prací v jednotlivých fázích životního cyklu 
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datových toků apod. Posledním pohledem na orientaci CASE je reengineering zde se 

rozumí nástroje, které podobně jako zpětné inženýrství analyzují existující systém 

a umožňují v něm hned, interaktivně, provádět změny. Tato náročná koncepce je 

umožněna jen výjimečně u některých produktů. 

3.2.1. Typy CASE nástrojů  

Grafické nástroje – umožňují grafickou reprezentaci procesů, dat, řídících 

struktur apod. 

Generátory vstupů a výstupů – prototypují tvar vstupních formulářů 

a výstupních sestav, usnadňují tak i komunikaci s uživateli 

Nástroje analýzy – automaticky kontrolují neúplné, nesprávné či nekonzistentní 

specifikace v diagramech, formulářích či sestavách 

Databáze (repository) – integrované úložiště specifikací, diagramů, sestav, 

formulářů a informací z projektového řízení 

Generátory dokumentace – tvoří standardní uživatelskou i technickou 

dokumentaci 

Generátory kódu – z diagramů, formulářů, sestav apod. automaticky generují 

programové sekvence a definice dat v databázi 

Další nástroje – podpora ad hoc výběrů z centrální databáze, řízení verzí 

(navržený systém je uložen ve více verzích podle postupného vývoje), prostředky 

importu/exportu dat s jinými softwarovými produkty (knihovny, testovací prostředky), 

prostředky zálohování a obnovy. 

3.3. ŽIVOTNÍ CYKLUS 

Vycházel jsem ze standardu pro ISVS6 [13], který definuje minimální náležitosti 

životního cyklu informačního systému. Pro jednotlivé fáze informačního systému jako 

celku můžeme definovat základní (strategické) procesy.  

 

 

 

                                                 
6 Informační Systémy Veřejné Správy, standard 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu IS 



 

 - 19 - 

Vztah fází životního cyklu informačního systému a strategických procesů je 

uveden v následující tabulce. 

Fáze životního cyklu IS Strategické procesy IS 

Příprava IS Definice potřeby IS 

Příprava na zpracování nebo aktualizaci informační 

strategie IS 

Příprava nebo aktualizace nástrojů strategického řízení IS 

Vývoj, provoz a údržba IS Tvorba a údržba informační strategie 

Řízení bezpečnosti 

Plánování a koordinace projektů 

Řízení požadavků a jejich monitorování 

Ukončení činnosti IS Vyřazení IS 

Tabulka 1 – Životní cyklus IS 

 

V každé fázi životního cyklu IS probíhají strategické procesy IS, které mají 

za cíl koordinaci průběhu fáze a definici základních podmínek a požadavků pro činnosti 

v dané fázi. Ve fázi "Vývoj, provoz a údržba" probíhají kromě strategických procesů 

také realizační projekty IS, které věcně řeší rozvoj IS jako celku nebo jeho jednotlivé 

části. 

3.3.1. Základní postup vývoje 

Průběh projektu vývoje IS při použití základního postupu pro ISVS [13]:  

 

1. Zahájení projektu    9. Integrace softwaru 

2. Zahájení vývoje    10. Kvalifikační testování softwaru 

3. Analýza systémových požadavků  11. Integrace systému 

4. Návrh architektury systému  12. Kvalifikační testování systému 

5. Analýza softwarových požadavků  13. Instalace 

6. Návrh architektury softwaru  14. Podpora akceptace systému 

7. Detailní návrh softwaru    15. Ukončení projektu. 

8. Kódování a testování softwaru 

 



 

 - 20 - 

V případě, že jde pouze o vývoj nového technologického řešení bez úpravy 

stávajícího programového řešení, nejsou fáze 5 až 10 z uvedeného seznamu prováděny.  

Projektant by měl po ukončení fáze 5. Analýza SW prostředků zpětně ověřit 

a aktualizovat výsledek fáze 4. zejména v oblasti požadavků na hardwarové vybavení. 

Ve fázi 6. Návrh architektury softwaru musí projektant instalovat systém pro účely 

školení. 

3.4. ARCHITEKTURA 

Termínem architektura informačního systému označujeme rozložení komponent 

výpočetního systému podniku, jak z fyzického hlediska, tj. jaký typ počítačů, 

operačních systémů, programového vybavení a dalšího zařízení je k dispozici a kde je 

umístěn, tak z logického hlediska – jak je požadované zpracování distribuováno či 

děleno na uzly informačního systému. Na architekturu IS lze pohlížet z globálního 

pohledu či z pohledů dílčích, které se detailně zaměřují jen na některé aspekty globální 

architektury. Můžeme tak modelovat architekturu funkční, procesní, datovou, 

hardwarovou, softwarovou či technologickou. [21] 

3.4.1. Podoba architektury 

Architektura informačního systému může nabývat v konkrétních případech 

nekonečně mnoha podob, obecně však z hlediska způsobu zpracování můžeme každou 

dnešní architekturu označit buď za centralizovanou nebo za distribuovanou (jedná se 

o náhled z hlediska technologické architektury).  

Hranice mezi centralizovanou a distribuovanou technologickou architekturou 

mohou být v dnešní době trochu nejasné, protože mnoho firem provozuje svá data 

i aplikační servery na větším počtu menších počítačů, které udržuje na jednom centrálně 

spravovaném počítačovém sále. Z fyzického hlediska se jedná o centralizovanou 

architekturu (zpracování probíhá na jednom místě), z logického o distribuovanou 

architekturu (zpracování probíhá na různých strojích). 

3.5. BEZPEČNOST 

Pohledy na bezpečnost IS se neustále vyvíjejí. Bezpečnost IT neznamená pouze 

prevenci neautorizovaného přístupu umožňujícího zneužití informací, ale i prevencí 

neautorizované modifikace a neautorizovaného odmítnutí informací nebo zdrojů a 
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služeb. Odolnost proti těmto třem jevům se chápe jako zajištění důvěrnosti, integrity 

a dostupnosti, což jsou tři základní atributy bezpečnosti IS. [14] 

 

Bezpečnost informačního systému – takový stav systému, ve kterém rizika, 

jimž je IS vystaven, jsou snížena na přijatelnou úroveň pomocí vhodných opatření. 

Vyjadřuje stupeň odolnosti IS proti událostem, které mohou ohrozit důvěrnost, integritu 

nebo dostupnost zpracovávaných informací. Bezpečnost IS tudíž závisí na účelu IS, na 

způsobu aplikace a na prostředí, ve kterém je využíván. [15] 

 

Tři základní atributy bezpečnosti IS jsou důvěrnost, integrita a dostupnost. 

 

 Důvěrnost je ochrana aktiv IS před neautorizovaným přístupem. Integrita je 

ochrana aktiv IS před modifikací, zajištění přesnosti a úplnosti informací 

a programového vybavení a dostupnost zajištění dostupnosti informací a životně 

důležitých služeb IS oprávněným uživatelům, kdykoliv je potřebují. 

 

Bezpečnostní opatření musejí být zvolena tak, aby plnila daný účel 

a poskytovala univerzální, trvalou a vyváženou ochranu. S řešením bezpečnostních 

otázek je nutné počítat od počátku plánování projektu IS, tj. už před zahájením jeho 

výstavby, resp. jeho uvedením do provozu. 

3.6. ZÁKLADNÍ BEZPE ČNOSTNÍ POŽADAVKY 

Formulování bezpečnostních politik instituce spolu se zajištěním odpovědnosti 

patří mezi základní bezpečnostní požadavky IS.  

 

Bezpečnostní politika, formulující vztah instituce k bezpečnosti IS, 

standardizovaná bezpečnostní opatření, stanovující základní úroveň bezpečnosti 

finanční instituce. Ustavení osoby odpovědné za bezpečnost informací instituce. Návod 

na řešení a hlášení incidentů z oblasti bezpečnosti informací. Způsoby určování výjimek 

ze zásad bezpečnostní politiky a z ní vycházejících dokumentů a postupů při jejich 

výskytu. 
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Celková bezpečnostní politika by měla být vydána ve formě písemného 

dokumentu a zpřístupněna všem zaměstnancům instituce. Její součástí by měla být 

deklarace záměru vrcholového vedení organizace podporovat cíle a principy informační 

bezpečnosti. Měla by konstatovat, že instituce považuje informace v jakékoliv formě za 

aktiva instituce, definovat cíle bezpečnosti, vymezovat odpovědnost za jejich 

bezpečnost pro každou funkci, každého manažera, zaměstnance a smluvního partnera, 

a formulovat bezpečnostní zásady ochrany aktiv IS. [15] 

3.7. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA A BEZPE ČNOSTNÍ ÚROVEŇ  

Bezpečnostní analýza je souhrnem rozborových metod, jimiž se zjišťuje míra 

bezpečnosti IS a vybírají nejvhodnější opatření, která požadovanou bezpečnost systému 

zajistí. Bezpečnostní analýza v sobě obsahuje analýzu rizik a zvládání rizik.  

 

Analýza rizik slouží k odhadu ztrát, jež mohou vzniknout působením hrozeb 

na systém a podává přehled o nebezpečnosti jednotlivých hrozeb, zranitelnostech 

hodnoceného IS a rizikách, jimž je hodnocený IS vystaven.  

 

Zvládání rizik zahrnuje výběr optimálních bezpečnostních opatření, jež vedou 

k eliminaci rizik stanovených v AR. Představuje celkový souhrn aktivit (v oblastech 

fyzické, technické, administrativní a procedurální bezpečnosti), jejichž účelem je co 

nejefektivnější řešení problematiky bezpečnosti. [16] 

3.7.1. Atributy bezpečnostní analýzy 

Bezpečnostní analýza je charakterizována rozborem vztahů mezi aktivem, 

hrozbou, zranitelností a bezpečnostním opatřením. Specifikaci pojmů a vztahů 

bezpečnostní analýzy přinášejí následující statě. 

3.7.2. Aktivum 

Aktivum je všechno co má pro instituci určitou hodnotu, která může být snížena 

působením negativních vlivů. Aktiva se dělí na hmotná (např. počítač, systém, materiál, 

finanční hotovost apod.) a nehmotná, (např. programy, data, morálka pracovníků, 

kvalita personálu apod.). 
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Základní charakteristikou aktiva je hodnota aktiva, která je založena na 

objektivním vyjádření obecně vnímané ceny, nebo na subjektivním ocenění důležitosti 

(kritičnosti) aktiva, popř. kombinaci obou přístupů. Hodnota aktiva je relativní 

v závislosti na úhlu pohledu hodnocení.  

3.7.3. Hrozba 

Hrozba je síla, událost, aktivita osob nebo přírodních vlivů, které mají nežádoucí 

vliv na aktivum a mohou způsobit škodu. (Hrozbou může být např. požár, přírodní 

katastrofa, krádež zařízení, získání přístupu k informacím neoprávněnou osobou, chyba 

obsluhy apod).  

Škoda, kterou způsobí hrozba při jednorázovém působení na určité aktivum, se 

nazývá dopad hrozby. Dopad hrozby lze odvodit od absolutní hodnoty ztrát, do níž jsou 

zahrnuty náklady na obnovení činnosti aktiva, resp. na odstranění následků škod 

způsobených hrozbou IS. 

Základní charakteristikou hrozby je míra hrozby. Míru hrozby hodnotíme podle 

následujících faktorů: 

Nebezpečnost – schopnost hrozby způsobit škodu. 

Příležitost – pravděpodobnost, že hrozba může působit na aktivum. Jednou 

z forem vyjádření může být i frekvence výskytu hrozby. 

Motivace – zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu. Odhad motivace spočívá 

v pochopení skupinových a národních záměrů, cílů a politiky, které se analyzují 

s ohledem na předchozí podmínky a činnost těchto skupin a národů. Odhad motivace 

napomáhá při tvorbě expertních stanovisek a odhadů hrozeb. 

3.7.4. Zranitelnost 

Zranitelnost je nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva, kterého 

může být využito hrozbou pro uplatnění jejího nežádoucího vlivu. Tato veličina je 

vlastností aktiva a vyjadřuje, jak citlivé je aktivum na působení dané hrozby.  

Zranitelnost se projeví všude tam, kde dochází k interakci mezi hrozbou 

a aktivem. Základní charakteristikou zranitelnosti je míra zranitelnosti. Míru 

zranitelnosti aktiva ovlivňují následujícími faktory: 

Citlivost – náchylnost aktiva být poškozeno danou hrozbou. 

Kriti čnost – důležitost aktiva pro analyzovaný IS. 
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3.7.5. Riziko 

Riziko vyjadřuje míru ohrožení aktiva, míru nebezpečí, že se uplatní hrozba 

a dojde k nežádoucímu výsledku vedoucímu ke vzniku škody. Velikost rizika je 

vyjádřena jeho úrovní.  

Riziko vzniká vzájemným působením hrozby a aktiva. Hrozba, která nepůsobí 

na žádné aktivum, nemusí být při analýze rizik brána v úvahu. Aktivum, na které 

nepůsobí žádná hrozba není předmětem analýzy rizik.  

3.7.6. Bezpečnostní opatření 

Bezpečnostní opatření je proces, procedura, technický prostředek nebo cokoli, 

co bylo speciálně navrženo pro snížení rizika, tj. pro zmírnění působení hrozby (její 

eliminaci), snížení zranitelnosti nebo dopadu hrozby. Bezpečnostní opatření se navrhují 

s cílem předejít vzniku škody nebo usnadnit překlenutí následků vzniklé škody. 

Z hlediska bezpečnostní analýzy je bezpečnostní opatření charakterizováno 

efektivitou a náklady. Efektivita bezpečnostního opatření vyjadřuje, nakolik toto 

opatření sníží účinek hrozby. Používá se ve fázi zvládání rizik, jako jeden z hlavních 

parametrů při hodnocení vhodnosti použití daného bezpečnostního opatření.  

Bezpečnostní opatření se zaměřují do oblastí snížení úrovně hrozby, snížení 

úrovně zranitelnosti, snížení následků působení hrozby, detekce nežádoucího vlivu 

s cílem včas indikovat působení hrozby a předejít možnosti jejího plného uplatnění, a do 

oblasti obnovení činnosti po působení hrozby. 



 

 - 25 - 

4. VLASTNÍ NÁVRH IS A PROV ĚŘENÍ BEZPEČNOSTI  

4.1 ZÁKLADNÍ  POŽADAVKY NA NOVÝ SYSTÉM 

 Systém pro automatizované zpracování dat klientů, poskytující plnou podporu 

práce operátorek Call Centra, splňující bezpečnostní požadavky vycházející ze zákona 

na ochranu osobních údajů.   

 Primárním cílem IS bude automatizovaně zpracovat externí data klientů. 

Poskytovat na základě těchto dat informační bázi pro operátorky komunikující 

s klientem a zajistit evidenci výsledků této komunikace. Operátorky budou klientům 

nabízet předdefinované řešení jejich závazku ke společnosti TELCO s alternativou 

půjčky u vybrané úvěrové společnosti. 

 Sekundárním cílem IS je poskytovat výstupy pro rozhodování managementu 

společnosti a řízení marketingových aktivit. 

 Základní data budou nahrávána do systému prostřednictvím importu datových 

vět od TELCO a  zadávána manuálním vstupem operátorů.  Upřesnění stavu případného 

úvěru klienta a doplnění jeho dat se bude provádět dávkově importem dat  dodaných 

úvěrovou společností. 

 Operátorky budou zadávat data do systému prostřednictvím lokální sítě. 

Managementem bude přistupovat k přehledovým výstupním sestavám zabezpečeným 

vzdáleným přístupem. 

 Definované položky musí zachovávat historii s požadavkem na auditní stopu 

činnosti uživatelů v systému. 

4.1.1 Legislativní 

Legislativa České Republiky vyžaduje při zpracování osobních dat klientů 

dodržení požadavků vyplývajících ze zákona [17]. 

Stručně lze konstatovat že, správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková 

opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním 

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost 

platí i po ukončení zpracování osobních údajů. 
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4.1.2 Dostupnost aplikace 

 Utajované informace. 

4.1.3 Vytvoření prostředí 

 Na základě doporučení mezinárodních standardů jsem navrhl vytvoření 

vývojového, testovacího a provozního prostředí. Standard BS [14] uvádí že, prostředí 

vývoje, testování a provozu je důležité oddělit.  Vývoj a testování mohou způsobit 

vážné problémy, např. nechtěnou modifikaci souborů, prostředí nebo způsobení 

systémové chyby. Vývojáři a testeři mohou také představovat hrozbu pro důvěrnost 

provozních dat. "Oddělení vývojových, testovacích a provozních prostředků je proto 

žádoucí pro snížení rizika nechtěných změn nebo neautorizovaného přístupu 

k provozním programům a obchodním datům" [British Standards Insitutuion BS 

ISO/IEC 17799:2000, strana 14]. 

 Testovací a vývojové prostředí bude integrováno na společném HW, provozní 

prostředí bude pracovat na samostatném HW. 

4.1.4 Provozní 

 Provozní požadavky jsou dány nutností zabezpečit bezproblémovou komunikaci 

s klientem a to i v době mimo standardní pracovní dobu. Pro zajištění Business 

Continuity definoval management společnosti další kriteria pro dostupnost a výkonnost 

systémů. 

 Část provozních požadavků patří do utajovaných informací. 

 Zajistit dostatečnou výkonovou rezervu systémů s možností jejich rozšiřování 

podle předpokládaného plánu rozvoje společnosti uvedeného v následující tabulce. 

Tabulka 2 – Přepokládaný rozvoj společnosti 

 

* vyčerpaná prostorová kapacita společnosti, pokud by nárůst překročil tento stav bude 

IS řešen znovu 

Datum Počet operátorů Počet managerů Předpokládaný objem dat 

Leden 2007 10 operátorů 5 managerů 100 MB 

Prosinec 2007 30 operátorů 10  managerů 1 GB 

Leden 2010 60 operátorů * 15  managerů 10 GB 
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4.2 VÝBĚR ŘEŠENÍ 

Výběr jsem provedl na základě jednotlivých požadavků uvedených v předchozí 

kapitole. Primárním požadavkem dotčeného subjektu na nový informační systém je 

zajištění dostatečné bezpečnosti k splnění všech zákonných norem. Především se jedná 

o normy, standardy a doporučení uvedené v [14], [15] a [17] 

4.2.1 Možnosti  

 

Varianta A:  

 - Operační systém na serverech Linux 

 - Aplikační server: Apache s podporou PHP 

 - Databázový server: FireBird  

Výhody: Vysoce stabilní open source systém (SW zadarmo). Dostupnost 

kvalitních systémových specialistů. Minimální nároky na instalaci a údržbu systémů. 

Nevýhody: Nízká úroveň dokumentace k FireBirdu a žádná technická podpora 

ze strany vývojové společnosti. Nemožnost on-line zálohování. Nižší úroveň 

podpůrných programů pro správu a vývoj. 

 

Varianta B:  

 - Operační systém na serverech Microsoft Windows Server 2003 

 - Aplikační server: MS Windows 2003 Server     

 - Databázový server: Microsoft SQL Server 2005 (licence per procesor)  

Výhody: Široká podpora tuzemských SW firem. Dostatek kvalitních 

programátorů na trhu. Nativní komunikace s aplikačním serverem. Snadná správa 

a zálohování. 

Nevýhody: Nižší stabilita systému. Velká potřeba systémových zdrojů. Nutnost 

častějších zásahů obsluhy. 

 

Varianta C:  

 - Operační systém na serverech Unix 

 - Aplikační server: Oracle Application Server 10g    

  - Databázový server Oracle Database 10g Enterprise Edition  
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Výhody: Možnost prakticky neomezeného rozšiřování databáze. Podpora 64 

bitových operací. Online zálohování. Podpora clusteringu. Výborná správa 

uživatelských práv. Podpora dodavatele systému v ČR.  

Nevýhody: Vysoké nároky na kvalifikaci obsluhy, instalaci a správu. Vysoká 

cena specialisty na správu a vývoj. 

4.2.2 Vyhodnocení 

 Na trhu není v současné dostupné žádné komerční řešení, které by splňovalo 

alespoň část požadavků na nový informační systém specifikovaných v bodě 4.1 

Z tohoto důvodu jsem navrhl řešení vlastním vývojem.  

 Při rozhodování o nejvýhodnější variantě řešení, jsem zvážil následující 

ekonomická a bezpečnostní kritéria. 

 

Požadavky bezpečnostní A B C 

Bezpečnost operačního systému + - + 

Zabezpečení databázového systému - - + 

Bezpečnost aplikačního serveru + - + 

Požadavky ekonomické    

Minimalizace nákladů v době pilotního projektu ● ○ ○ 

Dostupnost externích kvalifikovaných programátorů ● ○ ○ 

Doporučené IT standardy (viz bod 4.3.1.) ● ○ ○ 

Kvalifikace a dostupnost vývojových pracovníků externí společnosti  ● ○ ● 

Náklady na vývojové pracovníky + + - 

Náklady na provozní podporu + + - 

Nutnost budování vlastního vývojového týmu   - + + 

Dostupnost kvalitního vývojového prostředí ○ ● ● 

Systémová podpora vývoje ○ ● ● 

Tabulka 3 – Rozhodovací tabulka pro výběr varianty 

Legenda:    ●   varianta požadavek splňuje 

    ○ varianta požadavek nesplňuje 

    + splnění požadavku má pozitivní dopad 

    - splnění požadavku má negativní dopad 
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 Po vyhodnocení všech požadavků a kriterií jsem pro účely pilotního provozu 

vybral variantu A. Pro tuto variantu, která má srovnatelné bezpečnostní parametry 

s variantou C, jsem se rozhodl z důvodů požadavků na minimalizaci nákladů v době 

pilotního projektu. Varianta A vytváří dobrý základ pro splnění všech bezpečnostních 

požadavků na systém a umožňuje do budoucna bezproblémový přechod na vyšší 

databázové systémy (např. Oracle, Infomix, SyBase) při dodržení programování formou 

vložených procedur ve standardech PL/SQL7.  

 

Náklady na vybranou variantu: 

 Pro hardwarové zabezpečení a infrastrukturu jsem provedl na základě 

dostupných údajů kvalifikovaný odhad na 338 tis. Kč. (Viz příloha č. 1). Náklady na 

vybudování vývojového týmu a jeho zabezpečení softwarovou podporou jsem odhadl 

na 144 tis. Kč měsíčně po dobu vývoje. Při tomto odhadu jsem vycházel z plánu 

implementace zpracovaného v kapitole 4. 4. Kalkulovanou cenu specialisty jsem na 

základě realizace obdobného projektu zvolil 700 Kč/hod.  

 Tyto nákladové položky jsou v době pilotního projektu rizikem vlastníků 

společnosti. S vědomím tohoto rizika jsem prováděl veškeré návrhy systému s ohledem 

na možné využití těchto investic v budoucích projektech. 

4.3 NÁVRH ARCHITEKTURY  

 Navržená architektura IS je dána obchodními, bezpečnostními a technickými 

požadavky na cílové řešení. Navržený systém nemá za úkol poskytovat podporu pro 

personální a ekonomickou agendu. Tyto útvary používají IS třetích stran. 

4.3.1 Doporučené IT standardy 

Podle vybrané varianty a vlastních zkušeností jsem sestavil následující 

standardy, ve kterých jsem také zohlednil odborné znalosti pracovníků IT externí 

společnosti. 

                                                 
7 PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) je procedurální nadstavba jazyka SQL. 

Především je možné vytváření uložených procedur a triggerů. 
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- Na všech serverech nainstalovat operační systém Debian8 GNU/Linux   

- Aplikační server Apache   

- Databázový systém FireBird  

- Vzdálený přístup přes VPN. Využít OpenVPN  

- Pro telefonování využít VoIP protokol SIP, SW ústřednu Asterisk a pro 

operátorky aplikaci SJPhone. 

4.3.2 Architektura 

Na základě výše uvedených požadavků jsem navrhl následující řešení 

architektury systému s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti jednotlivých 

systémů. 

Pro zabezpečení vzdáleného přístupu je umístěn aplikační server do DMZ 

(viz kapitola 4.1.3 Vytvoření prostředí)  Ostatní systémy, zejména ty, které obsahují 

úložiště dat, jsou přímo ve vnitřní síti. Přímý přístup k těmto systémů pro monitoring 

a správu je řešen VPN tunely. 

 

Softwarové řešení jsem navrhl jako třívrstvé, kdy aplikační logika je zajištěna 

pomocí PHP skriptů na aplikačních serverech. Vlastní přístup k datům využívá procesů 

volání vložených procedur databázového systému. Tvorba a vývoj softwarového řešení 

není předmětem této práce. 

 

Toto řešení zabezpečuje všechny základní požadované funkce systému. 

Především se jedná o zabezpečení proti neoprávněnému vnějšímu přístupu. Je vyřešeno 

zálohování systému. Testování a vývoj jsou umístěny na odděleném hardwaru. Toto vše 

umožňuje bezpečný přístup pro práci managementu a operátorek. 

4.3.3 Adresní plán 

Lokální síti (LAN) bych přidělil rozsah 192.168.20.0/24. V této síti doporučuji 

nastavit adresu pro směrovač 192.168.20.1, databázový server 192.168.20.2 a záložní 

                                                 
8 Jednalo by se o standardní instalaci s výjimkou nastavení diskového pole RAID 1. Typ zdroje balíčků 

bych zvolil testing, protože obsahuje relativně aktuální verze aplikací, a zároveň jsou u něho k dispozici 

bezpečnostní aktualizace. 
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server 192.168.20.3. Zbylé adresy v tomto rozsahu by bylo možné použít pro připojení 

lokálních uživatelů. 

 

Demilitarizované zóně (DMZ) doporučuji přidělit rozsah 192.168.10.0/24. 

Nastavit směrovač na 192.168.10.1 a webový server 192.168.10.2. 

 

Pro účely virtuální privátní sítě (VPN) bych využil privátní rozsahy 10.10.1.0/24 

(připojení k web serveru), 10.10.2.0/24 (připojení k databázovému serveru) 

a 10.10.3.0/24 (připojení k záložnímu serveru). 

 

Grafické znázornění návrhu architektury pro dotčený subjekt: 

VP
N

Obrázek 3 – Architektura systému 

 

Z uvedeného obrázku je patrné, že základní architektura bude obsahovat webový 

server, přístupný z internetu (WAN) a databázový server na kterém budou uložena data 

přístupný pouze po vnitřní síti.  
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4.3.4 Podrobný popis jednotlivých stanic 

V následujících bodech jsem podrobně rozepsal mnou navržené řešení. Sestává 

se vždy z názvu serveru, který je shodný s názvem na obrázku 3. Adresní rozsah 

definuje konkrétní IP adresu, masku sítě a výchozí bránu toto definování je dostatečné 

k možnému zapojení do sítě. Firewall by měl obsahovat omezení na přístup z externích 

adres pouze na otevřené porty. 

 

Každý server je specifický právě explicitně nainstalovanými balíčky 

(aplikacemi). Názvy jsou převzaty z konkrétních názvů balíčku pro Linuxovou 

distribuci Debian. 

 

Servery které mají povolen vzdálený přístup přes VPN, ať už se jedná 

o management v případě web serveru nebo o servisní tunely na ostatní servery musí mít 

nainstalovaný také OpenVPN. OpenVPN server by měl být nakonfigurován tak, aby 

čekal na příchozí spojení na UDP portu 1194. Po připojení klienta vytváří privátní síť 

10.10.x.0/24, kde sám obsazuje adresu 10.10.x.1 a ostatní adresy v této síti jsou 

přidělovány připojeným klientům. 

4.3.4.1 Aplika ční WEB server 

Počítač, který je odpovědný za vyřizování požadavků HTTP od klientů. Fyzicky 

jsou na něm uloženy PHP skripty a zařizuje komunikaci s databázovým serverem. 

 

Adresní rozsah 

IP adresa 192.168.10.2 ze sítě 192.168.10.0/24. Výchozí brána 192.168.10.1 

Otevřené porty 

22(ssh), 80(web) a 1194(vpn).  

Nainstalované aplikace 

 apache2-mpm-prefork (apache 2) 

 libapache2-mod-php5 (podpora pro PHP skripty) 

 php5-interbase (podpora pro InterBase relační databázový server) 

 openssl (podpora šifrování) 

 openvpn (vpn server) 
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 openssh-server (ssh server) 

Hardware 

FSC Primergy RX100S3 P4 630 3.0/512MB/2x80G SATA/CD/RAID 

4.3.4.2 Databázový server 

Počítač, na kterém je uložen databázový soubor a zároveň je zde spuštěn SQL 

server, to je aplikace, která pro klienty (pracovní stanice) zpracovává veškeré 

manipulace s daty. 

Adresní rozsah 

IP adresa 192.168.20.2 ze sítě 192.168.20.0/24. Výchozí brána 192.168.20.1. 

Otevřené porty 

22(ssh), 3050(firebird) a 1194(vpn).  

Nainstalované aplikace 

 firebird2-classic-server (firebird 2) 

 openssl (podpora sifrovani) 

 openvpn (vpn server) 

 openssh-server (ssh server) 

Hardware 

FSC Primergy RX100S3 P4 630 3.0/512MB/2x80G SATA/CD/RAID 

4.3.4.3 Záložní server 

Počítač, který integruje vlastnosti aplikačního a databázového serveru. Obsahuje 

instalace jak Apache s PHP tak relační databáze Firebird. Využívá se pro zálohování 

a pro případné obnovení provozu po havárii. 

 

Adresní rozsah 

IP adresa 192.168.20.3 ze sítě 192.168.20.0/24. Výchozí brána 192.168.20.1 

Otevřené porty 

22(ssh), 80(web), 3050(firebird) a 1194(vpn). 

Nainstalované aplikace 

 apache2-mpm-prefork (apache 2) 

 libapache2-mod-php5 (podpora pro PHP skripty) 

 php5-interbase (podpora pro InterBase relační databázový server) 
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 firebird2-classic-server (firebird 2) 

 openssl (podpora sifrovani) 

 openvpn (vpn server) 

 openssh-server (ssh server) 

Hardware 

FSC Primergy RX100S3 P4 630 3.0/512MB/2x80G SATA/CD/RAID 

4.3.4.4 Vývojový a testovací server 

Počítač, který je naprosto shodný jako záložní server obsahuje data z ostré 

databáze u kterých není možná jednoznačná identifikace klienta (neobsahují osobní 

údaje). Jeho využití je především pro testování a vývoj nových aplikací. 

Adresní rozsah 

IP adresa 192.168.20.5 ze sítě 192.168.20.0/24. Výchozí brána 192.168.20.1. 

4.3.4.5 Telefonní ústředna 

Server PBX se podobá serveru proxy: na tomto serveru jsou zaregistrováni 

klienti SIP9 (softwarové nebo hardwarové telefony). Když chtějí volat, požádají server  

PBX o navázání spojení. Vzhledem k tomu, že server PBX obsahuje adresář všech 

telefonů/uživatelů a příslušných adres SIP, dokáže spojit interní volání nebo 

přesměrovat externí volání prostřednictvím brány VoIP nebo poskytovatele služeb 

VoIP. [22] 

Adresní rozsah 

IP adresa 192.168.20.4 ze sítě 192.168.20.0/24. Výchozí brána 192.168.20.1. 

4.3.4.6 Klientské stanice 

Jednotlivé počítače v Call Centru musí mít nainstalované všechny potřebné části 

pro práci operátorek. Jedná se o operační systém Microsoft Windows XP, kancelářský 

                                                 
9 protokol Session Initiation Protocol – tento protokol vyvinula pracovní skupina IETF MMUSIC jako 

standard pro navázání, upravování a ukončení interaktivní komunikace mezi uživateli; tato komunikace 

může zahrnovat multimediální prvky, jako například video, hlas, rychlé zprávy, hry online a virtuální 

realita. 
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balík Microsoft Office. Především webový prohlížeč Opera. Důležitý pro komunikaci s 

web serverem a softwarový telefon SJPhone pro VoIP telefonii. 

4.3.4.7 Směrovač 

Směrovač (router) spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data. Technicky řečeno, 

směrovač je síťové zařízení, které procesem zvaným směrování přeposílá datagramy 

směrem k jejich cíli. Směrování probíhá na třetí (síťové) vrstvě sedmivrstvého modelu 

ISO/OSI. [22] 

Nastavení pravidel na směrovači 

 Utajovaná informace. 

Nastavení překladu adres10: 

 Utajovaná informace. 

Dále bych využil směrovač také jako DHCP11 server pro LAN, který bude 

přidělovat adresy v rozsahu 192.168.20.100 až 192.168.20.250. 

4.4 PLÁN IMPLEMENTACE 

Plán jsem zpracoval v programu MS Project (viz Obr. příloha č.2). Při 

sestavování plánu jsem vycházel z doporučených postupů uvedených v kapitole 

"3.3.1. Základní postup vývoje". Pro plánování časového využití a návazností procesů 

jsem použil Ganttův diagram. Celkový objem prací jsem s využitím diagramu 

"Používání zdrojů" stanovil na 180 MD12. 

4.4.1 Požadované kapacity a součinnosti  

Předpokladem úspěšně realizace je, že dotčený subjekt zajistí dostupnost zdrojů 

všech zúčastněných stran technologické části, poskytne veškeré plánované vstupy 

a související informace v dohodnutých termínech a bude přijímat rozhodnutí 

ve stanovených lhůtách. 

                                                 
10 Network Address Translation je funkce, která umožňuje překládání adres tzn. že adresy z lokální sítě 

přeloží na jedinečnou adresu, která slouží pro vstup do jiné sítě 
11 Dynamic Host Configuration Protocol je aplikační protokol z rodiny TCP/IP. Používá se pro 

automatické přidělování IP adres koncovým stanicím v síti. 
12 Man Day - jednotka používaná v průmyslu. Odpovídá práci jedné osoby za jeden den  
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4.4.2 Orientační milníky projektu 

 Základní analýza požadovaného řešení – 1 měsíc 

 Návrh datového modelu – 1 měsíc 

 Vytvoření 1. prototypu – 2 měsíce 

 Zpracování připomínek k prototypu – 1 měsíc 

 Vytvoření 2. prototypu – 1 měsíc 

 Testy a řešení připomínek – 1 měsíc 

 Nasazení do provozu za 7 měsíců 

4.4.3 Rizika 

V době pilotního projektu při snaze o maximální rychlost implementace jsem 

identifikoval riziko nedostatečného zpracování dokumentace a organizačních směrnic. 

4.5 REALIZACE 

Implementace systému i s využitím mých návrhů byla realizována externí 

společností. Systém byl převeden do pilotního provozu v dubnu 2007. Na vývojové fázi 

projektu Restrukturalizace dluhů jsem se podílel jako programátor aplikační logiky a 

neměl jsem přístup k vlastní realizaci architektury.  

Díky tomuto předpokladu jsem mohl splnit další cíl mé práce a to prověření 

bezpečnosti systému. 

Projekt realizace IS a popis jeho finální podoby nebyl předmětem této práce. 

4.6 PROVĚŘENÍ BEZPEČNOSTI 

V rámci této práce jsem se v praktické části na realizovaném systému zaměřil na 

návrh a provedení vnějších penetračních testů. Tyto práce mě byly umožněny na 

reálném systému dotčeného subjektu, který byl v době provádění těchto testů ve fázi 

pilotního provozu. Z důvodů nezávislosti při provádění následujících bezpečnostních 

testů jsem detailní popis testovaného IS neměl k disposici. 

Prověření vnitřní bezpečnosti je svým rozsahem nad rámec této práce. A zvažuji 

do budoucna zpracování této problematiky jako součást mé další odborné činnosti 

v dotčeném subjektu  
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4.6.1 Cíl a rozsah testů 

Dotčený subjekt je podle zákonných norem [17] povinna zabezpečit data svých 

klientů zajištěním vnitřní a vnější bezpečnosti IT systémů. Cíl testů byl zjistit míru 

zabezpečení systému dotčeného subjektu, proti vnějšímu průniku. 

4.6.2 Fáze získávání informací 

V této fázi jsem se zaměřil na získání obecně dostupných informací směřujících 

k pochopení organizační a funkční struktury systému. Informace využiji při provedení 

dalších testů. 

4.6.3 Fáze skenování 

V této fázi jsem využil získané informace o organizační a funkční struktuře 

systému. V situaci, kdy jsem svými testy nezískal mnou předpokládané výsledky, jsem 

tento krok nahradil získáním informací potřebných pro pokračování testů přímo od 

zaměstnanců dotčeného subjektu. Tento postup jsem zvolil s respektováním faktu, že 

intenzivnějšími nebo složitějšími testy lze tyto informace v případě reálného útoku 

teoreticky získat.  

4.6.4 Zhodnocení bezpečnostních tesů 

Utajované informace. 

 

Testy reálného stavu systému se rozchází s mým návrhem systému. Toto je dáno 

tím, že společnost je v pilotním provozu a nemá ještě vybudovanou DMZ. Vzdálený 

přístup je řešen pomocí VPN. 

 

Doporučil jsem dotčenému subjektu zopakovat veškeré mnou navržené testy 

znovu v podmínkách ostrého provozu. 
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5. ZÁVĚR 

Mé podklady ve formě návrhu architektury systému, řešení bezpečnosti 

a požadovaných standardů byly poskytnuty Project Managerovi k 1. 2. 2007.  

 

Stupeň úrovně řešení bezpečnosti realizovaného IS jsem analyzoval v době 

pilotního provozu pomocí mnou navržených testů, prověřením tohoto parametru 

vnějšími penetračními testy. Provedením testů jsem zjistil stav systémů 

z bezpečnostního hlediska a rozdíly skutečné realizace projektu Restrukturalizace dluhů 

proti mému návrhu. Návrh bezpečnostních testů a jejich finální výsledky jsem 

poskytnul dotčenému subjektu k 1. 4. 2007 

 

Díky vyhodnocení těchto podkladů mě bylo umožněno podílet se na realizaci 

finálního projektu formou prací na vývoji systému, implementaci infrastruktury 

a zpracování části provozní dokumentace systému.  

 

Organizační otázky bezpečnosti a ochrany dat jsou v dotčeném subjektu řešeny 

na jiné úrovni bez mé účasti.  

 

Vlastní implementace systému i s využitím mých návrhů, byla realizována 

externí společností. Systém byl převeden do pilotního provozu v dubnu 2007. Finální 

realizace projektu se na základě nových požadavků a obchodních záměrů společnosti 

odchýlila od mého původního návrhu a nebyla předmětem této práce. 
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7. SEZNAM ZKRATEK 

 

TELCO Společnost poskytující telekomunikační služby jako např. 

telefonie a datová komunikace 

IS  Informační systém - identifikovatelný funkční celek, 

zabezpečující cílevědomé a systematické shromažďování, 

zpracování, uchovávání a zpřístupňování informací. Informační 

systém integruje informační základnu (data), technické a 

programové vybavení, finanční prostředky, procedury a 

pracovníky.  

IT Informační technologie - veškerá technika, která se zabývá 

zpracováním informací, tj. zejména výpočetní, komunikační 

technika, ale i její programové vybavení. 

VoIP protokol Voice over Internet Protocol (rovněž označovaný jako 

IP telefonie, internetová telefonie a digitální telefonie) – slouží k 

přenášení hlasové komunikace prostřednictvím Internetu nebo 

jakékoli sítě, která využívá protokol IP. 

PBX  Private Branch eXchange (též Private Business eXchange) neboli 

privátní telefonní ústředna – telefonní ústředna, kterou vlastní 

soukromá firma nebo podnik - na rozdíl od telefonních ústředen, 

které vlastní poskytovatel telefonních rozvodů nebo 

telekomunikační společnost. 

SIP  protokol Session Initiation Protocol – tento protokol vyvinula 

pracovní skupina IETF MMUSIC jako standard pro navázání, 

upravování a ukončení interaktivní komunikace mezi uživateli 

FW Firewall, je soubor komponentů umístěných mezi dvěma sítěmi, 

přičemž platí, že: veškerá komunikace vedená z jedné sítě do 

druhé musí procházet přes tuto bezpečnostní bránu. Průchod bude 

povolen jen komunikaci oprávněné k tomu bezpečnostními 

směrnicemi platnými pro dané místo, sama o sobě je 

bezpečnostní brána imunní vůči pokusům o proniknutí.  
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Příloha č. 1 – Náklady na vybranou variantu  

 

 

 

 

Položka Cena řešení 

Databázový server 40000 

Web server 28000 

Záložní server 40000 

Vývojový a testovací server 28000 

PBX - ústředna 45000 

PC pro rozšíření Call Centra (5ks) 65000 

Kabeláž, infrastruktura 12000 

UPS 25000 

Rack 15000 

InterBase/Firebird Development Studio 25000 

Router  8000 

Provozní switch 4x 2000 

Acces Point / FW 2x 5000 

Součet nákladů 338000 
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říloha č. 2 – P

lán im
plem

entace 

 

Název  úkolu Zahájení Dokončení

Vývoj systému 2.10. 06 1.5. 07

Základní analýza 2.10. 06 27.10.  06

Náv rh f rontend 13.10. 06 28.11.  06

Architektura sy stému 30.10. 06 24.11.  06

Programování Frontend 30.11. 06 29.12.  06

Náv rh datov ého modelu 27.11. 06 22.12.  06

Programování v ložené procedury 22.12. 06 10.1.  07

Uživatelská dokumentace 25.12. 06 9.2.  07

Vy tvoření I prototypu 10.1. 07 10.1.  07

Programátorské práce 10.1. 07 7.2.  07

Vy tvoření II prototypu 7.2. 07 7.2.  07

Porgramátorské práce 7.2. 07 14.3.  07

Provozní  dokumentace 7.2. 07 20.3.  07

Pilotní provoz 14.3. 07 17.4.  07

Ostrý provoz 18.4. 07 1.5.  07

Infrastruktu ra 16.10. 06 23.2. 07

Vybavení prostor 16.10. 06 10.11.  06

Instalace HW 13.11. 06 24.11.  06

Instalace OS 4.12. 06 15.12.  06

Instalace databázového systému 18.12. 06 29.12.  06

Instalace aplikačního serveru 1.1. 07 12.1.  07

Testy  inf rastruktury 22.1. 07 23.2.  07

Organizační sm ěrn ice pro správu dat 15.1. 07 30.3.  07

10.1.

7.2.

18.4.
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