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1 Úvod   
1.1 Účel dokumentu  
Účelem této příručky bezpečnosti je popsání systému řízení informační bezpečnosti 
společnosti Svoboda a syn s.r.o. a struktury používané dokumentace v jednotlivých fázích 
činností společnosti dle ČSN EN ISO 27001:2006. 

Účelem této příručky je  

• zachování spolehlivého chodu společnosti Svoboda a Syn s.r.o. 
• ochrana před újmou vzniklou společnosti Svoboda a Syn s.r.o. případnou ztrátou nebo 

zneužitím informací 
• poskytnutí dostatečné důvěryhodnosti svým obchodním partnerům a všem 

zainteresovaným stranám 

Příručka respektuje jak předmět ochrany informaci, tak ochranu formy jejich přenosu, jak je 
definováno v ČSN ISO/IEC 27 001:2006 a ČSN ISO/IEC 17 799:2006 

Cílem klasifikace aktiv je zajistit, aby informace získaly odpovídající úroveň ochrany. 

Veškeré řídicí normy ve společnosti Svoboda a Syn s.r.o., dále jen Společnost, jakož i tato 
příručka bezpečnosti, respektují legislativní zákony a předpisy platné na území ČR. Ve všech 
řídících normách společnosti jsou vyznačeny souvztažnosti s navazující interní dokumentací 
a se souvisejícími legislativními předpisy a externí dokumentací. 

Zodpovědnost za dodržování ustanovení jednotlivých kapitol této příručky bezpečnosti mají 
všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na popsaných procesech společnosti, a to v rozsahu své 
pracovní činnosti dané Popisem pracovní činnosti zastávané funkce a/nebo Manažerskou 
smlouvou. 

 

1.2 Seznámení se společností   

Firma Svoboda a syn se zabývá výstavbou a prováděním údržeb v oblasti telekomunikací jak 
v České republice, tak i v zahraničí.  

Bližší údaje jsou uvedeny na internetových stránkách www.sasbrno.cz. Předmětem podnikání 
společnosti, je: 

• Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 
• Projektování elektrických zařízení 
• Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 
• Zemní práce do 60 cm 
• Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 
• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
• Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 
• Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 
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• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
• Výroba a montáž ocelových konstrukcí  

 

1.3 Definice základních procesů společnosti 
Interní řídící procesy 

Oceňování zakázek 

Plánovaní výstavby 

Montáže technologií 

Skladová evidence 

Plánování výroby 

Realizace výroby 

Tvorba projektové dokumentace 

Vytváření statických posudků 

Servis vozového parku 

Doprava, opravy a údržba 

Evidence jízd řidičů 

Správa digitálních tachografů 

Řízení projektů 

Zpracování podkladů pro realizaci zakázky 

Plánování zakázek 

Realizace zakázek 

Vytváření podkladů map 

Provádění geodetických prací 

Vedeni vnitropodnikového účetnictví 

Personalistika 

Evidence docházky a kontrola přístupu 

Elektronická komunikace 

Operativní evidence 

Evidence dokumentů CMS 
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1.4 Skladba informačního systému společnosti 
1.4.1 Technická základna 
 

 

 

V centru komunikační infrastruktury Svoboda a syn s.r.o. je lokalita podnikového ředitelství 
Společnosti, která zajišťuje centrální připojení do sítě INTERNET a telefonní sítě. Pro 
hlasové spojení v rámci města Brna je použito propojení digitální telefonní ústředny 
ALCATEL prostřednictvím pronajatých linek O

2
. Jedná se o tzv. metropolitní síť s jednotným 

číselným plánem umožňujícím na 3-místnou klapku se dovolat v rámci společnosti kamkoli 
v Brně. Datové spojení v městě Brně je zajištěno několika způsoby. Převažuje spojení 
prostřednictvím vysokofrekvenčních spojů FWA na frekvenci 5 GHz řízené vlastními 
prostředky. Centrála je připojena pomocí FWA na frekvenci 26 GHz prostřednictvím datové 
linky GTS Novera. 

 

 



 

PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTI ISMS 
Výtisk č. 0 

Kapitola 1. Úvod 
Změna: 0 

Strana 7 z 53 

 

Mobilní pracovníci mohou využívat připojení pomocí sítě internet využitím technologie VPN 
(virtuální privátní síť) se zaručeným stupněm zabezpečení. 

Součástí datových služeb centrály a poboček je:  

• systém elektronické pošty Icewarp Mail Server,  
• přístup na INTERNET a INTRANET,  
• prostřednictvím „terminal serveru“ využívat ostatní informační systémy  
• možnost sdílet diskové kapacity serverů pomocí definovaných uživatelských oblastí 

(personálních disků). 
 

1.4.2 Dislokační základna 
  Adresa 

Centrála Jahodová 524, 620 00 

Provozovna Sladovnická 20/6 , 620 00 

Provozovna Rybkova 18, 602 00 

 
1.4.3 Systémová základna 
Na stanicích společnosti jsou instalované tyto operační systémy 

• Windows XP 
• Windows 7 

 
Na serverech společnosti jsou instalovány tyto operační systémy 

• Windows 2003 Server 
• Windows 2008 Server 
• Windows 2008 R2 Server 
• Linux CentOS 6.2 
• VMWare Esxi 4.0 
• VMWare Esxi 3.5 

 

1.4.5 Datová základna 
IS povahou zpracovávaných dat rozdělujeme na tyto oblasti:  

- oblast ekonomického IS  

• IS Stormware Pohoda  
• IS Stormware Pamica 
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- oblast administrativního IS  

• Lotus Notes 8.5 
• Správa dokumentů 

 

- oblast ostatních programů sloužících pro IS 

• Icewarp Mail Server 
• Dispatcher 
• Tachoscan 
• RTS Builder 
• Scia Engineer 
• Microstation v 8  
• Groma v 9 
• Duhasys Evidence 2000 
• MS Office 2010 
• Kasperski Antivirus 
• Autocad 2008 
• Total Commander 

 

 
1.4.6 Ekonomické IS 
Stormware Pohoda 

Ekonomický IS, dodávaný firmou Stormware, obsahuje veškerá účetní data. Přístup je řešen 
pomocí tenkého klienta a uživatelského hesla. Využívá se také modulu skladového 
hospodářství pro potřeby operativní evidence skladu v technologii. 

 

Stormware Pamica 

Personální IS, dodávaný firmou Stormware, je k dispozici pouze na terminálovém serveru za 
pomocí jména a hesla. Obsahuje veškerá data o zaměstnancích společnosti. 

 
1.4.7 Administrativní IS 
Lotus Notes 8.5 

Software slouží k evidenci příchozí pošty, vytvářen interních objednávek, schvalování 
došlých faktur, ale také jako centrální úložiště dokumentů souvisejících s výstavbou. Přístup 
je řízen pomocí uživatelského hesla a ID souboru. Práva do celého systému jsou přiřazována 
individuálně dle skutečných potřeb. 

 



 

PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTI ISMS 
Výtisk č. 0 

Kapitola 1. Úvod 
Změna: 0 

Strana 9 z 53 

 

Správa dokumentů 

Ostatní dokumenty jsou uloženy v adresářové struktuře na centrálním serveru. Dokumenty 
jsou rozděleny na společné a na jednotlivá oddělení. 

 

1.4.9 Ostatní programové vybavení 
Tato oblast zahrnuje veškeré další programy jako jsou textové editory, tabulkové procesory 
a jednoúčelové programy. Jejich struktura se časem mění, ale vychází vždy z filosofie 
maximální jednotnosti a naprosté legálnosti vybavení jednotlivých pracovišť. 

• Icewarp Mail Server 
• Dispatcher 
• Tachoscan 
• RTS Builder 
• Scia Engineer 
• Microstation v 8  
• Groma v 9 
• Duhasys Evidence 2000 
• MS Office 2010 
• Kasperski Antivirus 
• Autocad 2008 
• Total Commander 

 

 

 



 

PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTI ISMS 
Výtisk č. 0 

Kapitola 2. Záznamy o rozdělení, seznámení a změnách  
Změna: 0 

Strana 10 z 53 

 

2 Záznamy o rozdělení, seznámení a změnách  
2.1 Záznam o rozdělení příručky bezpečnosti ISMS  

ROZDĚLOVNÍK p říručky bezpečnosti ISMS    

Číslo   Převzetí držitelem  Vráceno 

Výtisku Jméno Funkce Datum Podpis Datum  Podpis 

0         

       

       

 

2.2 Záznam o seznámení s příručkou bezpečnosti ISMS  

SEZNÁMENÍ s příručkou bezpečnosti ISMS     
Níže uvedení zaměstnanci potvrzují, že jsou v potřebné míře seznámeni s tímto dokumentem 
a jsou schopni ho v praxi používat.  

Rozsah seznámení Jméno Funkce  Podpis  Datum   Seznámení 
provedl  
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2.3 Záznam o změnách příručky bezpečnosti ISMS  

ZMĚNOVÝ LIST PŘÍRUČKY BEZPEČNOSTI ISMS    
 
Číslo 

změny 
Datum 
změny  

Kapitola 
/ strana  

Předmět změny 

 

Správce 
dokumenta

ce 

Držitel 
dokumentu 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTI ISMS 
Výtisk č. 0 

Kapitola 3. Definice a zkratky 
Změna: 0 

Strana 12 z 53 

 

 

3 Definice a zkratky 
3.1 Definice  
 

AKTIVUM (ASSET) 
cokoliv, co má pro organizaci nějakou hodnotu  

 

DOSTUPNOST (AVAILABILITY) 
zajištění, že informace je pro oprávněné uživatele přístupná v okamžiku její potřeby  

 

DŮVĚRNOST (CONFIDENTIALITY) 
zajištění, že informace jsou přístupné nebo sděleny pouze těm, kteří jsou k tomu oprávněni  

 

BEZPEČNOST INFORMACÍ (INFORMATION SECURITY) 
zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a dalších vlastností jako např. 
autentičnost, odpovědnost, nepopiratelnost a spolehlivost 

 

BEZPEČNOSTNÍ UDÁLOST (INFORMATION SECURITY EVENT) 
identifikovaný stav systému, služby nebo sítě, ukazující na možné porušení bezpečnostní 
politiky nebo selhání bezpečnostních opatření. Může se také jednat o jinou předtím nenastalou 
situaci, která může být důležitá z pohledu bezpečnosti informací 

 

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT (INFORMATION SECURITY INCIDENT) 
jedna nebo více nechtěných nebo neočekávaných bezpečnostních událostí, u kterých existuje 
vysoká pravděpodobnost kompromitace činností organizace a ohrožení bezpečnosti informací 

 

SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPE ČNOSTI INFORMACÍ ISMS (INFORMATION 
SECURITY MANAGEMENT SYSTEM)   
část celkového systému managementu organizace založená na přístupu (organizace) k rizikům 
činností, která je zaměřena na ustavení, zavádění, provoz, monitorování, přezkoumání, 
udržování a zlepšování bezpečnosti informací 

 

INTEGRITA (INTEGRITY) 
zajištění správnosti a úplnosti informací  
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ZBYTKOVÉ RIZIKO (RESIDUAL RISK) 
riziko zbývající po uplatnění zvládání rizik 

 

AKCEPTACE RIZIK (RISK ACCEPTANCE)  
rozhodnutí přijmout riziko 

 

ANALÝZA RIZIK (RISK ANALYSIS) 
systematické používání informací k odhadu rizika a k identifikacím jeho zdrojů 

 

HODNOCENÍ RIZIK (RISK ASSESSMENT)  
celkový proces analýzy a vyhodnocení rizik 

 

VYHODNOCENÍ RIZIK (RISK EVALUATION) 
proces porovnávání odhadnutého rizika vůči daným kritériím pro určení jeho významu  

 

MANAGEMENT RIZIK (RISK MANAGEMENT) 
koordinované činnosti sloužící k řízení a kontrole organizace s ohledem na rizika  

 

ZVLÁDÁNÍ RIZIK (RISK TREATMENT) 
proces výběru a přijímání opatření ke změně rizika 

 

PROHLÁŠENÍ O APLIKOVATELNOSTI (STATEMENT OF APPLICA BILITY) 
dokumentované prohlášení popisující cíle opatření a jednotlivá bezpečnostní opatření, která 
jsou relevantní a aplikovatelná v rámci ISMS organizace 
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3.2 Zkratky   
V následující tabulce jsou uvedeny zkratky použité dále v dokumentu. 

IS Informační systém  

SAS Název společnosti Svoboda a Syn s.r.o. 

PB Příručka bezpečnosti 

  IT Informační technologie 

HW Hardware – technický prostředek výpočetní techniky 

SW Software – programové vybavení 

PC Osobní počítač 

LAN Počítačová síť lokálního charakteru  

PDCA Demingův cyklus - PLAN, DO, CHECK , ACT 

VPN Virtuální privátní síť 

WIFI Bezdrátová síť 

SIS Správce informačního systému  

ISMS Systém řízení bezpečnosti informaci 

OS Organizační směrnice 

PV Představitel vedení společnosti 
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4 Požadavky na systém managementu informační 
bezpečnosti 
 

4.1 Všeobecné požadavky  
Příručka bezpečnosti popisuje systém bezpečnosti informací dle ISMS. 

Systémem managementu bezpečnosti informací se rozumí ustanovit, zavést, provozovat, 
monitorovat, přezkoumávat, udržovat a soustavně zlepšovat dokumentovaný ISMS 
organizace, a to v kontextu všech činností a rizik. Použitý proces je založený na modelu 
PDCA, viz obrázek níže. 

 

 

 

Obrázek 1 - PDCA model aplikovaný na procesy ISMS 
 

4.2 Ustanovení a řízení ISMS  
4.2.1 Ustanovení ISMS 
Organizace musí provést následující: 

a) Určit rozsah a hranice ISMS na základě posouzení specifických rysů činnosti 
organizace, jejího uspořádání, struktury, umístění (lokality), aktiv a technologií, 
včetně důvodů pro vyjmutí z rozsahu ISMS. 

b) Definovat politiku ISMS na základě posouzení specifických rysů činností organizace, 
její struktury, umístění, aktiv a technologií, která: 
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1) zahrnuje rámec pro stanovení jejích cílů a ustavuje celkový směr řízení a rámec 
zásad činností týkající se bezpečnosti informací 

2) bere v úvahu požadavky týkající se činností organizace a zákonné nebo 
regulatorní požadavky a smluvní bezpečnostní závazky 

3) pro vybudování a údržbu ISMS vytváří potřebné vazby na prostředí, tedy na 
strategii organizace, její organizační strukturu a proces managementu rizik 

4) stanovuje kritéria, kterými bude hodnoceno riziko [viz 4.2.1 c)] 

5) byla schválena vedením 

c) Stanovit přístup organizace k hodnocení rizik 

1) identifikovat metodiku hodnocení rizik, která vyhovuje ISMS a stanovené 
bezpečnosti informací, zákonným a regulatorním požadavkům 

2) vytvořit kritéria pro akceptaci rizik a identifikovat jejich akceptační úrovně 
[viz 5.1 f)] 

Vybraná metodika hodnocení rizik musí zajistit, že jsou výsledky hodnocení rizik 
porovnatelné a reprodukovatelné. 

d) Identifikovat rizika 

1) identifikovat aktiva v rámci rozsahu ISMS a jejích vlastníky 

2) identifikovat hrozby pro tato aktiva 

3) identifikovat zranitelnosti, které by mohly být hrozbami využity 

4) identifikovat jaké dopady na aktiva by mohla mít ztráta důvěrnosti, integrity a 
dostupnosti 

e) Analyzovat a vyhodnocovat rizika 

1) posoudit dopady na činnost organizace, které by mohly vyplynout ze selhání 
bezpečnosti s tím, že vezme v úvahu případné následky ztráty důvěrnosti, 
integrity nebo dostupnosti aktiv 

2) posoudit reálnou pravděpodobnost selhání bezpečnosti, které by se mohlo 
vyskytnout působením existujících hrozeb a zranitelností a dopady na 
konkrétní aktiva s přihlédnutím k aktuálně zavedeným opatřením. 

3) odhadnout úrovně rizik 

4) určit, zda jsou rizika akceptovatelná nebo vyžadují zvládání podle kritérií 
stanovených v 4.2.1 c) 2). 

f) Identifikovat a vyhodnotit varianty pro zvládání rizik. Možné činnosti zahrnují: 

1) aplikování vhodných opatření 

2) vědomé a objektivní akceptování rizik za předpokladu, že zřetelně naplňují 
politiky organizace a kritéria pro akceptaci rizik [viz 4.2.1 c) 2)] 
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3) vyhnutí se rizikům 

4) přenesení rizik spojených s činností organizace na třetí strany, např. na 
pojišťovny, dodavatele 

f) Vybrat cíle opatření a jednotlivá bezpečnostní opatření pro zvládání rizik 

Musí být vybrány a implementovány vhodné cíle opatření a jednotlivá bezpečnostní 
opatření a tento výběr musí být zdůvodněn na základě výsledků procesů hodnocení 
a zvládání rizik. Při výběru musí být zohledněna kritéria pro akceptaci rizik [viz 4.2.1 c)], 
stejně jako zákonné, regulatorní a smluvní požadavky. 

g) Získat souhlas vedení organizace s navrhovanými zbytkovými riziky 

h) Získat povolení ze strany vedení organizace k zavedení a provozu ISMS 

i) Připravit Prohlášení o aplikovatelnosti, které musí obsahovat následující: 

1) cíle opatření a jednotlivá bezpečnostní opatření vybraná v 4.2.1 g) a důvody 
pro jejich výběr 

2) cíle opatření a jednotlivá bezpečnostní opatření, která jsou již v organizaci 
implementována [viz 4.2.1 e) 2)] 

3) vyloučené cíle opatření a jednotlivá bezpečnostní opatření, včetně zdůvodnění 
pro jejich vyloučení 

 

4.2.2 Zavedení provozu ISMS 
Společnost musí provést následující: 

a) Formulovat plán zvládání rizik, který vymezí odpovídající činnost vedení, zdroje, 
odpovědnosti priority pro management rizik bezpečnosti informací (viz kapitola 5) 

b) Zavést plán zvládání rizik tak, aby dosáhla identifikovaných cílů opatření, přičemž 
vezme v úvahu finanční zdroje a přiřazení rolí a odpovědností 

c) Zavést bezpečnostní opatření vybraná v 4.2.1 g) pro dosažení (naplnění) cílů těchto 
opatření 

d) Určit, jakým způsobem bude měřit účinnost vybraných opatření nebo skupin opatření 
a stanovit, jakým způsobem budou tato měření použita k vyhodnocení účinnosti 
opatření tak, aby závěry hodnocení byly porovnatelné a opakovatelné [viz 4.2.3 c)] 

e) Zavést programy školení a programy zvyšování informovanosti (viz 5.2.2) 

f) Řídit provoz ISMS 

g) Řídit zdroje ISMS (viz 5.2) 

h) Zavést postupy a další opatření pro rychlou detekci a reakci na bezpečnostní události 
a postupy reakce na bezpečnostní incidenty [viz 4.2.3 a)] 
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4.2.3 Monitorování a přezkoumání ISMS 
Společnost musí provést následující: 

a) Monitorovat, přezkoumávat a zavést další opatření: 

1) pro včasnou detekci chyb zpracování 

2) pro včasnou identifikaci úspěšných i neúspěšných pokusů o narušení 
bezpečnosti a detekci bezpečnostních incidentů 

3) umožňující vedení Společnosti určit, zda bezpečnostní aktivity prováděné 
pověřenými osobami, nebo pro které byly implementovány technologie, 
fungují podle očekávání 

4) umožňující detekci bezpečnostních událostí a zabránění tak vzniku 
bezpečnostních incidentů 

5) umožňující vyhodnocení účinnosti opatření podniknutých při narušení 
bezpečnosti 

b) Pravidelně přezkoumávat účinnost ISMS (včetně splnění politiky ISMS, cílů 
a přezkoumání bezpečnostních opatření) s ohledem na výsledky bezpečnostních 
auditů, incidentů, výsledků měření účinnosti opatření, návrhů a podnětů všech 
zainteresovaných stran 

c)  Měřit účinnost zavedených opatření pro ověření, zda byly naplněny požadavky na 
bezpečnost informací 

d) V plánovaných intervalech provádět přezkoumání hodnocení rizik a přezkoumávat 
zbytková rizika a úroveň akceptovatelného rizika s ohledem na změny: 

1) organizace 

2) technologií 

3) cílů činností organizace a procesů 

4) identifikovaných hrozeb 

5) účinnosti zavedených opatření 

6) regulatorního a právního prostředí, změny vyplývající ze smluvních závazků, 
změny sociálního klimatu 

e) Provádět interní audity ISMS v plánovaných intervalech (viz kapitola 6) 

f) Na úrovni vedení organizace pravidelně přezkoumávat ISMS aby se zajistilo, že jeho 
rozsah je i nadále odpovídající a že se daří nacházet možnosti zlepšení (víz 7.1) 

g) Aktualizovat bezpečnostní plány s ohledem na závěry monitorování a přezkoumání 

h) Zaznamenávat všechny činnosti a události, které by mohly mít dopad na účinnost nebo 
výkon ISMS (viz 4.3.3) 
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4.2.4 Udržování a zlepšování ISMS  
Společnost musí pravidelně provádět následující: 

a) Zavádět identifikovaná zlepšení ISMS 

b) Provádět odpovídající nápravné a preventivní činnosti v souladu s 8.2 a 8.3 s využitím 
jak vlastních zkušeností v oblasti bezpečnosti, tak i zkušeností jiných organizací 

c) Projednávat činnosti a návrhy na zlepšení na požadované úrovni detailu se všemi 
zainteresovanými stranami a domluvit další postup 

d) Zaručit, že zlepšením se dosáhne předpokládaných cílů 

 

4.3 Požadavky na dokumentaci 
4.3.1 Všeobecně  
Dokumentace musí obsahovat záznamy o rozhodnutích učiněných vedením a musí zajistit, že 
veškeré činnosti jsou zpětně identifikovatelné v politikách a dohledatelné v záznamech 
o rozhodnutí vedením, aby se zajistila jejich opakovatelnost. Je důležité mít dokumentován 
a na požádání doložit vztah mezi vybranými opatřeními a závěry z procesů hodnocení 
a zvládání rizik a následně vazbu zpět na politiku a cíle ISMS. 

Dokumentace systému  ISMS  je členěna do následujících úrovní: 
 

1. úroveň – Příručka bezpečnosti ISMS (dále jen Příručka) 

Popisuje zásady a principy systému ISMS. Tato příručka obsahuje: 

• zdokumentované prohlášení politiky a cílů bezpečnosti informací - viz příloha č. 1 
Politika bezpečnosti informací 

• rozsah působnosti ISMS- viz kap. 1.4 Skladba informačního systému 
• Prohlášení o aplikovatelnosti, které obsahuje postupy a opatření podporující ISMS 
• viz příloha č. 6 Prohlášení o aplikovatelnosti 
• postupy pro hodnocení rizik, zprávu o hodnocení rizik, plánování opatření pro 

zvládání rizik s výstupem z procesu plánování -  viz příloha č. 2: Management rizik 
• záznamy vyžadované touto příručkou (4.3.3) 
• dokumentované postupy nezbytné pro zajištění efektivního plánování, provozu a řízení 

procesů bezpečnosti informací organizace a popis toho, jakým způsobem měřit 
účinnost zavedených opatření, viz separátní dokument postupu vytvořený pro patřičný 
proces 

 

2. úroveň – Organizační Směrnice  

Organizační směrnice (dále jen OS) podrobněji upravují vlastnosti a chování určitých prvků 
systému.  Určují způsob a rozsah vykonávání jednotlivých předepsaných funkcí odpovědnými 
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pracovníky a vztahy mezi nimi. Je závazná pro všechny pracovníky, kteří zabezpečují 
činnosti, jež norma popisuje.  

 

3. úroveň - Postupy a záznamy 

Postupy jsou písemné podklady, které jsou potřebné k řízení procesů. Tyto dokumenty 
popisují:  

• detailní popis způsobu a technologie vykonávání určité činnosti (Technologický 
postup, Projektová dokumentace)  

• stanovení předepsaných kontrol a zkoušek (Kontrolní a zkušební plán)  

Záznamy poskytují objektivní důkazy o rozsahu splnění požadavků bezpečnosti informací. 

 

Ostatní dokumentace 

Do této skupiny patří především dokumentace externího původu (zákony, vyhlášky 
a technické normy). 

 

4.3.2 Řízení dokumentů  
Dokumenty požadované ISMS musí být chráněny a řízeny.  

V této kapitole je popsáno řízení následující dokumentace: 

• Příručky bezpečnosti 
• Směrnic 
• Ostatní dokumentace externího původu 

Za řízení dokumentace výše uvedené je odpovědný manažer bezpečnosti, který je do této 
funkce jmenován PV (jednatelem). 

Postup pro řízení dokumentace zahrnuje: 

• zpracování (včetně schvalování z hlediska jejich přiměřenosti) 
• přezkoumání (popř. jejich aktualizace)  
• identifikace, případná evidence  
• rozdělení a seznámení (dostupnost v místech používání)  
• změnové řízení  
• archivaci a skartaci  
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4.2.3.1 Zpracování a schválení  
Příručka  

Příručku vypracovává externí pracovník v souladu s platnými předpisy a požadavky 
společnosti Svoboda a syn s.r.o. Schválení této příručky potvrdí PV svým podpisem a datem 
zápisu na její titulní stranu. 

Každá kapitola je samostatná a je možné ji použít jako samostatný dokument.  

 
Organizační směrnice (dále jen OS) 

Nová OS je zpracována na základě požadavků společnosti (popř. zjištění interních nebo 
externích auditů). PV rozhodne, v jaké formě a v jakém rozsahu bude daná problematika 
zpracována, a zároveň určí zpracovatele. Zpracovatel připraví návrh nové organizační normy, 
zajistí její připomínkování a předloží ji ke schválení jednateli společnosti (podpis na titulní 
stranu normy). 

Při zpracování OS je nutné dodržet následující strukturu: 

Titulní list 

0. Obsah  

1. Účel dokumentu 

2. Záznamy o rozdělení, seznámení, změnách  

3. Definice a použité zkratky  

4. Odpovědnost a pravomoci  

5. Popis činnosti  

6. Záznamy    

7. Související dokumentace (interní a externí) 

8. Seznam příloh 

Pro zajištění jednotného přístupu a formy OS ve společnosti je popsána jejich úprava 
z formálního hlediska. Vzory jednotlivých listů (titulního a běžného) jsou k dispozici v rámci 
elektronicky řízených formulářů společnosti, které udržuje manažer bezpečnosti. 

 

4.2.3.2 Identifikace 
Na každém listě příručky (popř. OS) je v záhlaví uvedena identifikace společnosti, název 
a číslo kapitoly (popř. název a číslo OS), číslo listu a počet listů v kapitole (popř. OS), záznam 
o změně a barevné označení čísla výtisku. Dokumentace externího původu je znatelně 
označena aby se odlišovala od dokumentace interní. 
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4.2.3.3 Rozdělení a seznámení  
U manažera bezpečnosti je k dispozici výtisk č. 0, který je veden jako archivní. Ostatní 
výtisky se rozdělí podle rozdělovníku Příručky (popř. OS). Tento zápis je potvrzen podpisem 
stanoveného pracovníka spolu s datem zápisu. 

V případě seznámení s částí daného dokumentu provede manažer bezpečnosti zápis do 
Rozdělovníku Příručky (popř. OS), kde místo č. výtisku bude uveden rozsah seznámení. 
Určený pracovník, který byl seznámen s danou částí, jej podepíše s uvedením data.  

Dále je řízená dokumentace k dispozici na počítačové síti na disku: L/ISO/ISMS. 

O vydání nové nebo aktualizované Příručky nebo OS informuje manažer bezpečnosti určené 
zaměstnance elektronickou zprávou. O prokazatelném seznámení zaměstnanců proti podpisu 
s příslušnou dokumentací je u manažera bezpečnosti k dispozici tištěný záznam. 

Řízená dokumentace vytištěná z počítačové sítě má pouze informativní charakter. 

  

4.2.3.4 Změnové řízení  
Vyplynou-li na základě podnětů např. z interních auditů požadavky o nutnosti změny, zajistí ji 
PV. Změna je označena na každém listě jejím číslem. Dále je zaznamenána manažerem 
bezpečnosti do Změnového listu příručky, popř. OS (pouze ve výtisku č. 0). 

Manažer bezpečnosti si vyžádá vrácení původních listů, na kterých se vyskytuje změna, od 
držitelů řízené dokumentace podle Rozdělovníku příručky bezpečnosti, popř. OS. Změny se 
provádí výměnou celé strany, na které se změna nachází. Všechny původní listy jsou 
skartovány, pouze u výtisku č. 0 se ukládají všechny listy (tzn. se změnami i původní). 

Pokud se jedná o rozsáhlejší změnu, která zvětší počet stran, číslují se přidané strany 
stávajícím číslem strany s indexem a), b). V případě, že počet stran je větší než 10, provede se 
celková revize a nové vydání dokumentu.  

 

4.2.3.5 Archivace a skartace  
V případě vydání nového dokumentu, jsou manažerem bezpečnosti všechny výtisky staženy 
a skartovány. Výjimku tvoří výtisk č. 0, který je uložen do archivu společnosti po dobu 
minimálně 5 let. 

 

4.3.3 Řízení záznamů   
Záznamy musí být vytvořeny a udržovány tak, aby poskytovaly důkaz o shodě s požadavky 
a o efektivním fungování ISMS. Záznamy musí být chráněny a řízeny. 

Popis řízení zahrnuje: 

• název záznamu 

(popř. číslo přílohy Příručky nebo OS, do které se daný záznam provádí) 
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• identifikaci záznamu 

Záznam může být identifikován následujícími znaky: 

- pořadovým (evidenčním) číslem záznamu 
- určení okolnosti, kterou záznam popisuje  
- datum provedení záznamu  

Každý záznam týkající se informační bezpečnosti musí být podepsán odpovědným 
pracovníkem. 

• uložení 

Každý záznam má stanoveného pracovníka, který je odpovědný za jeho uložení a název 
evidence, ve které je záznam uložen. 

• stanovení doby uchování (skartační lhůta)  

• vypořádání záznamů (využívání informací obsažených v záznamech pro 
monitorování činností a procesů) 

Musí být udržovány záznamy o výkonu procesu budování a řízení ISMS a musí být 
udržovány záznamy o všech výskytech bezpečnostních incidentů vztahujících se k ISMS.  

  

 



 

PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTI ISMS 
Výtisk č. 0 

Kapitola 5. Odpovědnost vedení    
Změna: 0 

Strana 24 z 53 

 

 

5 Odpovědnost vedení 
5.1 Závazek vedení 

Jednatelé společnosti stanovili pro plnění dlouhodobé koncepce strategii v oblasti informační 
bezpečnosti a to: 

 
”NÁŠ HLAVNÍ CÍL = ZAJISTIT DOSTUPNOST, INTEGRITU A DŮVĚRNOST 

INFORMACÍ„ 
 

Tuto strategii může organizace splnit jen soustavným rozvíjením a uplatňováním systému 
bezpečnosti informací a neustálým zlepšováním jeho efektivnosti těmito způsoby:  

• stanovení Politiky ISMS společnosti    
• stanovení cílů ISMS a plánu na jejich dosažení 
• stanovení rolí, povinností a odpovědností v oblasti bezpečnosti informací 
• propagace významu plnění cílů bezpečnosti v rámci společnosti  
• zajištěním potřebných zdrojů 
• stanovení kritérií pro akceptaci rizik a akceptovanou úroveň rizika 
• zajištění provádění interních auditů ISMS 
• provádění přezkoumání ISMS vedením  

Dodržování stanovené strategie vyžaduje plné zapojení všech zaměstnanců společnosti 
a mobilizaci jejich myšlení ve prospěch informační bezpečnosti společnosti. 

 

5.2 Řízení zdrojů 

5.2.1 Zajištění zdrojů 

Společnost má určeny a poskytuje zdroje potřebné pro: ustavení, zavedení, provoz, 
monitorování, přezkoumání, udržování systému bezpečnosti informací a neustálé zlepšování 
jeho efektivnosti. 

 

5.2.1.1 Manažer bezpečnosti 
Manažer bezpečnosti zodpovídá za následující: 

• ustavení, zavedení, provoz, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování ISMS 
v rámci společnosti 

• zajišťuje podporu požadavků organizace s využitím postupů bezpečnosti informací 
• identifikuje a věnuje náležitou pozornost zákonným a regulatorním požadavkům 

a smluvním bezpečnostním závazkům 
• udržuje odpovídající úrovně bezpečnosti správnou aplikací všech zavedených opatření 
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• provádí přezkoumání podle potřeby a zajišťuje odpovídající reakci na jejich výsledky 
• zlepšuje účinnost ISMS dle potřeby Společnosti 

 
5.2.2 Školení, informovanost a odborná způsobilost 

5.2.2.1 Odborná způsobilost 
Společnost musí zajistit, aby zaměstnanci, kterých se týkají povinnosti definované v ISMS, 
byly odborně způsobilí k výkonu požadovaných úkolů.   

Společnost určuje nezbytné kvalifikační předpoklady zaměstnanců vykonávajících práci 
ovlivňující ISMS. 

Tyto stanovené kvalifikační předpoklady může PV nebo výkonný ředitel společnosti 
zaměstnanci prominout po přezkoušení, popř. osobním pohovoru. O změně požadavku na 
kvalifikační předpoklady je proveden manažerem bezpečnosti záznam k Pracovní smlouvě 
pracovníka. 

Způsobilost je udržována pravidelným školením (výcvikem) dle profesí v intervalech 
stanovených v platných předpisech 

 

5.2.2.2 Školení o systému ISMS 
Za zajištění školení a dodržování termínů odpovídá manažer bezpečnosti, který vypracovává 
na začátku roku Plán školení (viz. Příloha č. 7) na základě požadavků jednotlivých pracovišť.  

Tato školení provádějí externí zaměstnanci, kteří: 

• jsou smluvně zajištěni 
• mají oprávnění k provádění této činnosti 
• vedou evidenci o školení (prezenční listiny) 
• zajišťují aktualizaci platných předpisů, týkajících se určených školení 
• provádějí seznámení s novými předpisy 

 

Záznamy o provedeném výcviku ukládá manažer bezpečnosti. V případě založení kopie 
dokumentu musí být ověřena shoda s originálním podpisem a datem. Originál obdrží 
pracovník. 

Toto školení je prováděno: 

a) při přijímání nových zaměstnanců, jejichž činnost ovlivňuje bezpečnost informací (v 
rámci vstupního školení) 

b) pravidelné ověřování (1 x ročně), které zahrnuje: 

o pochopení a uplatňování Politiky bezpečnosti informací (včetně plnění 
stanovených cílů a programů) 
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o seznámení s výsledky přezkoumání vedením (včetně seznámení se 
stanovenými cíli a programy na dané období) 

o seznámení se změnami, které vyplývají z požadavků platných technických 
norem a obecně platných předpisů týkajících se činnosti společnosti 

 O tomto školení je proveden manažerem bezpečnosti zápis (prezenční listina). Na školení 
přednáší také PV.  

 

5.2.2.3 Efektivnost výcviku 
Vedení společnosti vyhodnocuje efektivnost výcviku a na základě zjištěných skutečností 
doplňuje požadavky na výcvik, případně stanovuje nové požadavky pro příští období. 
Výsledek je uveden ve zprávě o přezkoumání vedením. 

 

5.2.2.4 Povědomí  
U zaměstnanců společnosti, jejich činnost ovlivňuje bezpečnosti informací, je nutné zajistit 
jejich povědomí o závažnosti a důležitosti jimi konaných činností v rámci bezpečnosti 
informací a svého přínosu k dosažení cílů ISMS 
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6 Interní audity ISMS 
Za provádění interních auditů je odpovědný PV. Audity a agendu auditů zajišťuje manažer 
bezpečnosti. PV má smluvně zajištěného externího pracovníka, který provádí interní audity. 
Interní audity může provádět také manažer bezpečnosti. 

Interní auditor musí splňovat následující předpoklady: 

• středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání 
• před výkonem této činnosti musí absolvovat příslušné školení a výcvik nebo je 

držitelem personálního certifikátu pro provádění auditů nebo osvědčení z kurzu pro 
interní auditory 

• nemá přímou odpovědnost za prověřované procesy 

Interní auditor odpovídá za: 

• všechny probíhající audity 
• dodržování dohodnutého postupu auditu 
• přípravu ročního programu auditů a jeho dodržování 
• vedení evidence činnosti auditu 
• dodržení platných požadavků auditu  
• dokumentování zjištění z auditu  
• ověření efektivnosti opatření přijatých k nápravě jako výsledek auditu 
• uchování a ochranu dokumentů týkajících se auditu  

Jednotlivé dokumenty interního auditu, které jsou součástí spisu auditu, jsou ve formě užívané 
jednotlivými auditory provádějící interní audity. Není tedy předepsána jednotná forma 
tiskopisů. 

Součástí dokumentu auditů musí být následující: 

• Program auditů 
• Plán auditu 
• Zjištění z auditu 
• Zpráva z auditu 
• Záznam o odchylce (je-li v daném auditu relevantní)  

 

Obecně  

Interní audity slouží k ověření, zda systém integrovaného systému řízení u organizace: 

• vyhovuje požadavkům systémových norem 
• vyhovuje požadavkům na bezpečnost informací  
• je efektivně uplatňován a udržován a vede k vytyčeným cílům 
• funguje tak jak se očekává 
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Program auditů  

Interní audity jsou prováděny podle ročního Programu interních auditů, který připravuje 
interní auditor nebo manažer bezpečnosti a schvaluje PV - jednatel společnosti. Tento 
Program interních auditů je členěn do jednotlivých měsíců v roce a je zpracován tak, aby 
každý prvek byl prověřován nejméně jednou za rok. Auditor je povinen týden před 
prováděným auditem seznámit pracovníky, kterých se audit týká, s rozsahem plánovaného 
auditu a po dohodě určit přesný termín. Pokud je nutné změnit z objektivních důvodů 
program auditu, musí být tato okolnost projednána s prověřovaným pracovníkem.  

Tento program může být doplňován o mimořádné audity na základě: 
• závěrů z kontrolní činnosti  
• rozhodnutí majitele společnosti  

 
 

Příprava činností při auditech na místě  

Plán auditu 

Plán auditu je dán již v Programu, kde je stanoven předmět auditu (dokumenty, záznamy 
a postupy, které budou prověřovány). Tento plán by měl usnadnit časové rozvržení 
a koordinaci činností při auditu. 

 

Pracovní dokumenty  

Auditor má na každý audit připraveny pracovní dokumenty (kontrolní listy a záznamy 
z auditu), díky kterým si ověřuje, zda skutečně prošel všechny požadavky systémové normy. 
Tyto pracovní dokumenty jsou zakládány do složky Interní audity. 

 

Provádění auditu na místě  

Úvodní jednání  

Při tomto jednání seznámí auditor prověřované pracovníky s Plánem auditu. 

 

Shromažďování a ověřování informací  

Auditor musí klást dotazy, jimiž získává ověřené informace a odpovědi na otázky, které slouží 
jako podklad pro posouzení shody reálného průběhu a dokumentovaných postupů. Během 
auditu musí být zaznamenány nejen zjištěné neshody, ale i náznaky možných neshod, jestliže 
se jeví jako významné. Zdroje informací zahrnují: 

• pohovory s prověřovanými pracovníky 
• pozorování činnosti 
• přezkoumání dokumentů a záznamů (včetně stanovení její dostatečnosti) 
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Zjištěné skutečnosti auditor zaznamenává do Záznamu z auditu. V rámci interního auditu je 
prováděno hodnocení souladu s právními a jinými požadavky. Výsledek hodnocení je 
proveden zpravidla formou přílohy ke Zprávě z auditu. 

 

Shrnutí zjištění z auditu  

Po skončení auditu na místě (prohlídka pracoviště, kladení dotazů zaměstnancům) vyhodnotí 
auditor důkazy z auditu (informace) podle stanovených kritérií auditu pro závěrečné zjištění. 
Auditor vyhodnotí své poznámky, které si během auditu učinil, rozhodne, zda je dané 
kritérium splněno či nikoliv. Nesplněné kritérium je odchylkou. 

Auditor pouze upozorňuje na odchylky s dokumenty - NEŘEŠÍ je. 

V závislosti na dosahu účinku zjištěné odchylky funkce systému určí, které jsou: 

• neshody (mají vliv na funkci systému)  
• nedostatky (důsledek je pouze lokální, ve funkci systému se neprojeví) 

 
O zjištěných odchylkách je proveden zápis do Zjištění z interního auditu. Zjištěná odchylka 
má stanoveno opatření k nápravě (způsob odstranění). Za splnění tohoto opatření je stanoven 
odpovědný pracovník a termín splnění. 

V případě zjištění neshody je nutné stanovit také nápravné opatření, které vede k odstranění 
její příčiny. O stanovení nápravného opatření rozhoduje odpovědný pracovník za prověřovaný 
prvek, v němž byla neshoda zjištěna. 

Zjištění z interního auditu o nápravném opatření se zhotovuje ve dvou vyhotoveních, pokud 
z auditu nevyplyne jinak, které obdrží: 

Výtisk č. 1 - manažer bezpečnosti 

 č. 2 - auditor 

Souhrnný záznam o odchylkách je proveden do Zprávy z interního auditu (zjištěné odchylky), 
kde je uveden jednoduchý popis zjištění a odkaz na příslušný záznam. 

Kontrolu odstranění odchylky a realizaci nápravného opatření provádí auditor zpravidla při 
dalším auditu. Tato skutečnost je potvrzena auditorem do Zjištění z interního auditu při 
dalším interním auditu. 

V případě, kdy se při následném auditu zjistí, že odchylka nebyla odstraněna ve stanoveném 
termínu, posoudí auditor důvody nesplnění. Je-li důvod prokazatelně objektivní, stanoví nový 
termín k odstranění. V opačném případě předá tento případ k řešení jednateli společnosti.  

 

Závěry z auditu  

Na základě zjištění z auditu auditor připraví doporučení vztahující se ke zlepšování, která 
nejsou závazná. Při závěrečném jednání předloží auditor PV zjištění a závěry z auditu. 
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Zpráva z auditu  

Příprava 

Za přípravu a obsah zprávy odpovídá auditor. 

 
Schválení a distribuce 

Zpráva z auditu je auditorem vydána v dohodnutém termínu. Zprávu schvaluje PV a manažer 
bezpečnosti ji založí do složky Interní audity. 

 
Dokončení auditu  

Audit je dokončen tehdy, jestliže jsou popsány všechny činnosti stanovení plánem auditu 
a byla schválena a uložena zpráva z auditu.  
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7 Přezkoumání ISMS vedením organizace 

7.1 Všeobecně 

Organizace má zajištěno, že přezkoumání ISMS je prováděno v plánovaných intervalech, tím 
zajišťuje permanentní přiměřenost, adekvátnost a účinnost. Tato přezkoumání hodnotí 
možnosti zlepšení a potřebu změn v ISMS, včetně politiky bezpečnosti a cílů bezpečnosti.  

7.2 Vstup pro přezkoumání 

Manažer bezpečnosti 1x ročně (na začátku kalendářního roku) zpracuje zprávu o vhodnosti 
a účinnosti stavu systému ISMS. 

Vstupy pro přezkoumání musí zahrnovat tyto informace: 

• kontrola plnění přijatých opatření z předchozího přezkoumání ISMS 
• zpětné vazby od zainteresovaných stran 
• výsledky interních a externích auditů ISMS (včetně vyhodnocení souladu s požadavky 

právních předpisů a jiných požadavků, které se na společnost vztahují)  
• zhodnocení stavu nápravných a preventivních opatření 
• informace o technikách, produktech nebo postupech, které mohou být použity 

v organizaci ke zlepšení výkonu a účinnosti ISMS 
• informace o změnách ovlivňující ISMS   
• informace o zranitelnostech anebo hrozbách, jimž nebyla v rámci předchozích rizik 

věnovaná náležitá pozornost 
• informace o závěrech měření účinnosti zavedených opatření, 
• doporučení pro zlepšování  

Předloženou zprávu kontroluje a projedná ve vedení společnosti PV. 

 

7.3 Výstup z přezkoumání 
Výstupem z přezkoumání je zpráva o přezkoumání vedením společnosti, dále jen Zpráva, 
která zahrnuje jakákoliv rozhodnutí a opatření vztahující se: 

• ke zlepšování efektivnosti systémů bezpečnosti informací ISMS 
• k aktualizaci hodnocení rizik a plánů zvládání rizik 
• k nezbytným změnám v návrzích postupů v bezpečnosti informací, v reakci na vnitřní 

nebo vnější události, které by mohly mít vliv na ISMS 
• k potřebám zdrojů 
• ke zlepšování postupů měření účinnosti opatření 

Ve Zprávě je zhodnoceno, zda systém ISMS je funkční a zda je třeba přijmout opatření 
k zlepšení kvality. Zpráva je uložena u manažera bezpečnosti. 
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8 Zlepšování ISMS 

8.1 Neustálé zlepšování  

Způsoby neustálého zlepšování efektivnosti systému bezpečnosti informací budou navrženy 
PV při přezkoumání vedením společnosti s využitím: 

• politiky bezpečnosti informací  

• cílů bezpečnosti informací 

• výsledků z interních auditů analýzy údajů 

• opatření k nápravě a preventivních opatření  

• přezkoumání managementu  

 

8.2 Opatření k nápravě  
Aby se předešlo opakovanému výskytu neshod, je nutné přijmout opatření k odstranění jejich 
příčin. Nápravné opatření se přijímá s cílem zabránit opakovanému výskytu neshody nebo 
jiné nežádoucí situace. Tato opatření musí být úměrná důsledkům zjištěných neshod. 

 

8.2.1 Postup při stanovení nápravného opatření 
Přezkoumání neshod v zavedení ISMS a/nebo provozu a stanovení jejich příčin 

Přezkoumání provádí manažer bezpečnosti nebo PV, který zjišťuje, zda ve výskytu neshod 
existují nějaké trendy, pravidelnosti nebo souvislosti, a zároveň stanovuje příčinu vzniku 
neshody. 

 

Vyhodnocení, zda je nutné učinit nápravná opatření  

Po uskutečnění nápravy odpovědný pracovník rozhodne o tom, zda je pro zabránění tomu, 
aby se neshoda neopakovala, třeba přijmout a realizovat nápravná opatření.  

 

Stanovení nápravných opatření a jejich realizace  

Při stanovení nápravných opatření určuje PV zejména: 

• jejich náplň a rozsah, 
• přiřazení zdrojů (např. materiálu, technologie, personálu atd.), 
• stanovení pracovníka odpovědného za jejich realizaci, 
• termín, v němž je opatření třeba realizovat.  

Výsledky přijatých opatření jsou odpovědným pracovníkem zaznamenávány. 
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Přezkoumání provedeného opatření  

V určitém časovém odstupu po daném termínu realizace nápravného opatření provede 
manažer bezpečnosti přezkoumání jeho přiměřenosti, včasnosti a účinnosti a efektivnosti.  To 
se zpravidla uskutečňuje kontrolou nebo interním auditem. Pokud je manažerem bezpečnosti 
nebo PV uznáno za potřebné, je vhodné stanovit periodicitu přezkoumání účinnosti 
nápravných opatření. 

Informace o uskutečněných nápravných opatřeních jsou shromažďovány, analyzovány 
a vyhodnocovány jako jeden z podkladů pro přezkoumání systému managementu vedením 
a zlepšování.  

 

8.3 Preventivní opatření  
Preventivní opatření je přijímáno s cílem zabránit opakovanému výskytu nesouladu 
s požadavky ISMS. Preventivní opatření musí být přiměřená závažnosti možných problémů. 
Zdokumentovaný postup aplikace preventivních činností musí definovat tyto požadavky:  

• Určení potencionálních neshod a jejich příčin  
PV provádí v rámci přezkoumání vedením vyhodnocení dostupných zdrojů informací 
a na jejich základě určuje potencionální neshody (včetně jejich příčin). Dále rozhodne 
o možných důsledcích potencionálních neshod a vyhodnotí potřebu stanovení 
preventivního opatření k zabránění výskytu neshody.  

• Vyhodnocení potřeby provedení činností k zamezení opětovného výskytu neshody 
• Stanovení preventivního opatření a jeho uplatňování  
• Zaznamenání výsledků podniknutých opatření 
• Přezkoumání provedeného opatření  

Manažer bezpečnosti provádí u preventivního opatření přezkoumání jeho přiměřenosti 
a účinnosti a efektivnosti.  

• Informace o uskutečněných preventivních opatřeních jsou shromažďovány, 
analyzovány, vyhodnocovány a využívány pro účely přezkoumání vedení 
a zlepšování. 
Organizace musí identifikovat změny rizik a požadavky na opatření k nápravě zejména 
pak u těch rizik, jejichž změna byla významná. 

Priorita opatření k nápravě bude určena na základě výsledků hodnocení rizik. 
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9 Související předpisy a dokumentace  

9.1 Související předpisy  

• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
v platném znění 

• zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

• zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností 

• zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

• usnesení vlády č. 624/01 (pravidla zásady a způsob zabezpečování kontroly 
počítačových programů) 

• úplné znění č. 486/2004 sb. zákona č. 227 Sb., o elektronickém podpisu 

• nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., 
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 

 

9.2 Související dokumentace - Interní  

Příručka bezpečnosti ISMS společnosti Svoboda a syn s.r.o. 

 

9.3 Související dokumentace - Externí   

• ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Požadavky 

• ČSN EN ISO 14 001 Systémy environmentálního managementu - specifikace 
s návodem pro jeho použití, včetně opravy č. 1 z 2/2010 

• ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 
Požadavky 

• ČSN EN ISO 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy 
managementu bezpečnosti informací - Požadavky 
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10 Seznam příloh 

č. 1.  Politika ISMS a cíle ISMS 

č. 2.  Management rizik 

č. 3  Seznam informačních aktiv 

č. 4  Seznam hardwarových aktiv 

č. 5  Seznam softwaru 

č. 6  Prohlášení o aplikovatelnosti 

č. 7  Plán školení 
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Příloha č. 1. Politika a cíle ISMS  

 
POLITIKA BEZPE ČNOSTI INFORMACÍ 

 

Definice a cíle v oblasti bezpečnosti informací 
 

Informace 

jsou majetek, který má pro společnost Svoboda a syn s.r.o. značnou hodnotu a proto je 
musíme chránit. Ztráta nebo zneužití informací může mít pro Společnost těžké následky. 
Proto je samozřejmou povinností každého zaměstnance dodržovat zásady ochrany informací. 

 

Informa ční bezpečnost informací  

je zajištěna systémem Managementu bezpečnosti informací před možným i reálným 
ohrožením: 

• Ochrana důvěrnosti - zajišťuje, aby byly informace přístupné pouze těm osobám, které 
mají oprávnění k přístupu. 

• Ochrana úplnosti - zajišťuje přesnost a kompletnost informací a metod jejich 
zpracování. 

• Ochrana dostupnosti - zajišťuje přístup oprávněných uživatelů k informacím 
a přidruženému majetku podle potřeby. 

 

Cíle 

Důvěrnost, úplnost a dostupnost informací jsou důležité pro dosažení strategických 
podnikatelských cílů Svoboda a syn s.r.o. Proto i v systému managementu bezpečnosti 
informací stanovilo vedení Společnosti takové cíle, které vycházejí jak z jejích strategických 
cílů, tak i z rozboru hrozeb, které by v případě naplnění negativně ovlivnily dosažení 
strategických cílů. Základním cílem je dosáhnout a udržovat takovou úroveň důvěrnosti, 
úplnosti a dostupnosti informací v celé Společnosti, aby byly zajištěny: 
 

• cíle bezpečnosti informací 
• cíle kontrol (ISO 27001) 

Cílem kontrol je prověřit úroveň dosažení cílů bezpečnosti informací. V průběhu roku je 
každá oblast minimálně jednou kontrolována formou interního auditu (viz postup Interní audit 
kapitola č. 6). 

 



 

PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTI ISMS 
Výtisk č. 0 

Kapitola 10. Seznam příloh    
Změna: 0 

Strana 37 z  53 

 

 

Zásady a principy bezpečnosti informací: 

• vytvoření prostředí, ve kterém se vyžaduje a kontroluje dodržování všech 
legislativních a smluvních požadavků 

• požadavek na vzdělávání v oblasti bezpečnosti informací s cílem uvědomění si 
důležitosti informací, jako významného aktiva, uvědomění si jejich hodnoty a naučit 
se s touto hodnotou zacházet. To se týká jak informací v automatizovaných 
(elektronických) informačních systémech, tak neautomatizovaných, tedy písemných 
dokumentů.  

• prevence a detekce virů i ostatního škodlivého softwaru 

• plánování a zajištění kontinuity činností (je zpracovaný postup zálohování a obnovy) 

• stanovení odpovědností a odvození důsledků v případě porušení bezpečnostních zásad.  

Toto porušení je chápáno jako bezpečnostní incident a řešeno jako porušení pracovních 
povinností přímým nadřízeným pracovníka, který bezpečnostní zásady porušil. 

Vedení zajišťuje zavedením systému řízení bezpečnosti informací, bezpečné sdílení všech 
stupňů informací stanovením obecných a specifických odpovědností pro oblast řízení 
bezpečnosti informací včetně hlášení bezpečnostních incidentů. Jsou oddělené skupiny 
informačních služeb, uživatelů a systémů. Kritéria pro rozdělení do skupin jsou založena na 
systému řízení přístupu a požadavcích na přístup ke sdílení informací. Pro každé důležité 
informační aktivum je jmenován jeho garant. 

Základní požadavky na zaměstnance v systému řízení bezpečnosti informací jsou součástí 
pracovních smluv, organizačního řádu a smluv s externími dodavateli zajišťujícími provoz, 
údržbu, správu a administraci systémů. 
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Cíle bezpečnosti informací firmy Svoboda a syn s.r.o. 
 

A. 5 Bezpečnostní politika  

A. 5.1 politika informací ISMS Cíl: Určit směr a vyjádřit podporu bezpečnosti informací 
ze strany vedení firmy v souladu s požadavky, směrnicemi 
a zákony. 

A. 6 Organizace bezpečnosti informací   

A. 6.1 Interní organizace ISMS Cíl: Řídit bezpečnost informací v organizaci 

A. 6.2 Externí subjekty Cíl: Zachovat bezpečnost informací firmy a prostředků 
pro zpracování informací, které jsou přístupné, 
zpracovávané, sdělované nebo spravované externími 
subjekty. 

A. 7 Řízení aktiv  

A. 7.1 Odpovědnost za aktiva Cíl: Nastavit a udržovat přiměřenou ochranu aktiv firmy. 

A. 7.2 Klasifikace informací Cíl: Zajistit, aby informace získaly odpovídající úroveň 
ochrany  

A. 8 Bezpečnost lidských zdrojů  

A. 8.1 Před vznikem pracovního vztahu Cíl: Zajistit, aby si zaměstnanci, smluvní a třetí strany byli 
vědomi svých povinností, aby pro jednotlivé role byli 
vybráni vhodní kandidáti a snížilo se tím riziko lidské 
chyby, krádeže, podvodu nebo zneužití prostředků firmy. 

A. 8.2 Během pracovního vztahu Cíl: Zajistit, aby si zaměstnanci, smluvní a třetí strany byli 
vědomi bezpečnostních hrozeb a problémů s nimi 
spojených, svých odpovědností a povinností a aby byli 
připraveni podílet se na dodržování politiky bezpečnosti 
informací během své běžné práce a na snižování rizika 
lidské chyby. 

A. 8.3 Při ukončení nebo změny pracovního 
vztahu či zařazení 

Cíl: Zajistit, aby ukončení nebo změna pracovního vztahu 
zaměstnanců, smluvních a třetích stran proběhla řádným 
způsobem. 
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A. 9 Fyzická bezpečnost a bezpečnost 
prostředí 

 

A. 9.1 Zabezpečené oblasti Cíl: Předcházet neautorizovanému fyzickému přístupu do 
vymezených prostor, předcházet poškození a zásahům do 
provozních budov a informací firmy. 

A. 9.2 Bezpečnost zařízení Cíl: Předcházet ztrátě, poškození, krádeži nebo 
kompromitaci aktiv a přerušení činnosti firmy. 

A. 10 Řízení komunikací a řízení provozu  

A. 10.1 Provozní postupy a odpovědnosti Cíl: Zajistit správný a bezpečný provoz prostředků pro 
zpracování informací. 

A. 10.2 Řízení subdodávek Cíl: Zavést a udržovat přiměřenou úroveň bezpečnosti 
informací a úroveň dodávání služeb ve shodě 
s uzavřenými smlouvami. 

A. 10.3 Plánování a přejímání systémů Cíl: Minimalizovat riziko selhání systémů. 

A. 10.4 Ochrana proti škodlivým programům a 
mobilním kódům 

Cíl: Chránit integritu programového vybavení a dat. 

A. 10.5 Zálohování Cíl: Udržovat integritu dostupnosti informací a prostředků 
pro jejich zpracování. 

A. 10.6 Správa bezpečnostní sítě Cíl: Zajistit ochranu informací v počítačových sítích 
a ochranu podpůrné infrastruktury. 

A. 10.7 Bezpečnost při zacházení s médii Cíl: Předcházet neoprávněnému vyzrazení, modifikaci, 
ztrátě nebo poškození aktiv a přerušení činnosti firmy. 

A. 10.8 Výměna informací Cíl: Zajistit bezpečnost informací a programů při jejich 
výměně v rámci firmy a při jejich výměně s externími 
subjekty. 

A. 10.9 Služby elektronického obchodu Cíl: Zajistit bezpečnost služeb elektronického obchodu 
a jejich bezpečné použití. 

A. 10.10 Monitorování Cíl: Detekovat neoprávněné zpracování informací. 
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A. 11 Řízení přístupu  

A. 11.1 Požadavky na řízení přístupu Cíl: Řídit přístup k informacím. 

A. 11.2 Řízení přístupu uživatelů Cíl: Zajistit oprávněný přístup uživatelů a předcházet 
neoprávněnému přístupu k informačním systémům. 

A. 11.3 Odpovědnosti uživatelů Cíl: Předcházet neoprávněnému uživatelskému přístupu, 
vyzrazení nebo krádeži informací a prostředků pro 
zpracování informací. 

A. 11.4 Řízení přístupu k síti Cíl: Předcházet neautorizovanému přístupu k síťovým 
službám. 

A. 11.5 Řízení přístupu k operačnímu systému Cíl: Předcházet neautorizovanému přístupu k operačním 
systémům. 

A. 11.6 Řízení přístupu k aplikacím a informacím Cíl: Předcházet neoprávněnému přístupu k informacím 
uloženým v počítačových systémech. 

A. 11.7 Mobilní výpočetní zařízení a práce na 
dálku 

Cíl: Zajistit bezpečnost informací při použití mobilní 
výpočetní techniky a zařízení pro práci na dálku. 

A. 12 Akvizice, vývoj a údržba informačních 
systémů 

 

A. 12.1 Bezpečnostní požadavky informačních 
systémů 

Cíl: Zajistit, aby se bezpečnost stala neoddělitelnou 
součástí informačních systémů. 

A. 12.2 Správné zpracování v aplikacích Cíl: Předcházet chybám, ztrátě, neoprávněné modifikaci 
nebo zneužití informací v aplikacích. 

A. 12.3 Kryptografická opatření Cíl: Ochránit důvěrnost, autentičnost a integritu informací 
s pomocí kryptografických prostředků. 

A. 12.4 Bezpečnost systémových souborů Cíl: Zajistit bezpečnost systémových souborů. 

A. 12.5 Bezpečnost procesů vývoje a podpory Cíl: Udržovat bezpečnost programového vybavení 
a informací aplikačních systémů. 

A. 12.6 Řízení technických zranitelností Cíl: Snížit rizika vyplývající z využívání zveřejněných 
technických zranitelností. 
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A. 13 Zvládání bezpečnostních incidentů  

A. 13.1 Hlášení bezpečnostních událostí a slabin Cíl: Zajistit nahlášení bezpečnostních událostí a slabin 
informačního systému způsobem, který umožní včasné 
zahájení kroků vedoucích k nápravě. 

A. 13.2 Zvládání bezpečnostních incidentů a kroky 
k nápravě 

Cíl: Zajistit odpovídající a účinný přístup ke zvládání 
bezpečnostních incidentů. 

A. 14 Řízení kontinuity činnosti firmy  

A. 14.1 Aspekty řízení kontinuity činnosti firmy 
z hlediska bezpečnosti informací 

Cíl: Bránit přerušení činnosti firmy a chránit kritické 
procesy firmy před následky závažných chyb a katastrof. 

A. 15 Soulad s požadavky  

A. 15.1 Soulad s právními normami Cíl: Vyvarovat se porušení norem trestního nebo 
občanského práva, zákonných nebo smluvních povinností 
a bezpečnostních požadavků. 

A. 15.2 Soulad s bezpečnostními politikami, 
normami a technická shoda 

Cíl: Zajistit shodu systémů s bezpečnostními politikami 
firmy a normami. 

A. 15.3 Hlediska auditů informačních systémů Cíl: Maximalizovat účinnost auditu a minimalizovat 
zásahy do nebo z informačních systémů. 
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Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti ISMS: 

 Ozn. 
cíle 

Název cíle Popis cíle Atribut 
bezpečnosti 

Obecně 

Bezpečnost IS 

CB01 Uplatnění analýzy 
rizik 

Na všech významnějších IS zajistit vznik a údržbu 
bezpečnostního projektu, který bude obsahovat pravidelně 
aktualizovanou analýzu rizik a návrh odpovídajících opatření 
na jejich eliminaci či minimalizaci případných škod. 

 

Data 

Bezpečnost 
zpracovávaných 

dat 

CB02 Zajistit 
požadovanou 
dostupnost dat 

V závislosti na charakteru dat v jednotlivých IS 
implementovat mechanizmy, které minimalizují riziko ztráty 
dat (ochrana před jejich neoprávněnou modifikací či 
smazáním, ochrana před jejich ztrátou v případě havárie – 
zálohování). 

Dostupnost  

CB03 Zajistit 
požadovanou 
důvěrnost dat 

V závislosti na charakteru dat (veřejná, citlivá či jinak 
chráněná) v jednotlivých IS implementovat mechanizmy, 
které budou data chránit před neoprávněným přístupem při 
jejich pořizování, ukládání, přenosu i zálohování. 

Důvěrnost  

CB04 Zajistit integritu dat V závislosti na procesech, kterými data procházejí 
v jednotlivých IS, implementovat mechanizmy pro zajištění 
integrity dat z bezpečnostního hlediska (rozdíl od 
kvalitativního hlediska). 

Integrita 

Bezpečnost 
zajišťovaných 

služeb 

CB05 Zajistit 
požadovanou 

dostupnost služeb 

V závislosti na charakteru poskytovaných služeb 
v jednotlivých IS implementovat mechanizmy, které zajistí 
požadovanou dostupnost služeb.  

Dostupnost  

CB06 Zajistit 
požadovanou 

důvěrnost služeb 

V závislosti na charakteru poskytovaných služeb 
v jednotlivých IS implementovat mechanizmy, které 
minimalizují riziko porušení jejich důvěrnosti.  

Důvěrnost  

CB08 Zajistit integritu 
služeb 

V závislosti na charakteru služby zajistit její integritu 
odpovídajícím způsobem. 

Integrita  

HW+SW 

Bezpečnost 
technických a 
programových 

prostředků 

CB09 Zajistit 
požadovanou 
dostupnost 
prostředků 

Zajistit dostupnost technických a programovacích prostředků 
v závislosti na požadované dostupnosti na nich uložených dat 
a jimi zajišťovaných služeb. 

Dostupnost 

CB10 Zajistit důvěrnost 
prostředků 

Zajistit důvěrnost technických a programovacích prostředků 
v závislosti na požadované důvěrnosti na nich uložených dat a 
jimi zajišťovaných služeb. 

Důvěrnost  

CB11 Zajistit integritu 
prostředků 

Zajistit potřebnou úroveň integrity technických programových 
prostředků. 

Integrita  

 CB12 Zkrátit dobu 
nedostupnosti 

služeb 

Zajistit automatické průběžné sledování dostupnosti služeb a 
vyvolání nápravy v případě zjištění nedostupnosti tak, aby 
doba nedostupnosti byla minimalizována. 

Dostupnost  
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Požadavky (konkretizace a upřesnění cílů) na bezpečnost ISMS: 
Cíl 

bezpečnosti 
Označení 

požadavku 
Popis požadavku Platí pro 

CB01 

Uplatnění 
analýzy rizik 

PB01 Na významných IS vytvořit nebo aktualizovat analýzu rizik. Všechny IS 

PB02 Na základě analýzy rizik vytvořit souhrn bezpečnostních požadavků 
na jednotlivé IS, a to dle schválených cílů bezpečnosti. 

Všechny IS 

CB02  

Zajistit 
požadovanou 
dostupnost 

dat 

PB08 Zahrnout požadavek na dostupnost dat v režimu 7 x 24 do zadávací 
dokumentace. 

Všechny IS 

PB09 Zajistit požadavek na dostupnost dat v režimu průměrný denní 
výpadek max. 5 minut / nejdelší souvislý výpadek 2 hodiny do 
zadávací dokumentace. 

Všechny IS 

CB01  

Uplatnění 
analýzy rizik 

PB03 Realizovat organizační opatření, které zajistí pravidelnou aktualizaci 
analýzy rizik po významnějších změnách IS. 

Všechny IS 

PB04 Začlenit požadavek na vytvoření bezpečnostního projektu 
s analýzou rizik pro nově pořizované IS do jejich zadávací 
dokumentace. 

Všechny IS 

CB12  

Zkrátit dobu 
nedostupnost

i služeb 

PB05 Pořídit nebo vytvořit systém pro automatizované sledování 
dostupnosti služeb. 

Všechny IS 

PB06 Vybavit všechny služby rozhraním, které umožní systému pro 
sledování jejich dostupnosti s nimi komunikovat. 

Všechny IS 

 PB07 Realizovat organizační opatření, které zajistí okamžité akce 
v případě detekce nedostupnosti některé služby. 

Všechny IS 
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Příloha č. 2 : Management rizik 
 
Identifikace a hodnocení rizik 
Míra zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a účtovatelnosti informací přímo ovlivňuje 
kvalitu a rychlost všech procesů, proto je velmi důležité zajištění bezpečnosti informací 
shromažďovaných, zpracovávaných, archivovaných a zpřístupňovaných na všech 
pracovištích. Záměrem vedení firmy je podpora cílů a principů bezpečnosti informací. 
Každý bezpečnostní incident zaměstnanec nahlásí svému nadřízenému a zapíše do knihy 
bezpečnostních incidentů. 

K hodnocení rizik je použitá strategie neformálního přístupu, kombinovaná s metodou základního 

přístupu.   

Skupiny pro rozdělení aktiv: 

• informační aktiva (informace, data) 
• hardwarová aktiva (technické prostředky – hardware) 
• softwarová aktiva (technické prostředky – softwarové) 
• služby poskytované prostřednictvím informačních systémů 
• prostory společnosti 

Těmito skupinami aktiv je definován rozsah ISMS. 

Pro klasifikaci požadavků na důvěrnost, integritu a dostupnost informačních aktiv je použita 
pětistupňová stupnice 1, 2, 3, 4, 5. 

Pravděpodobnost výskytu hrozby se určuje odborným odhadem na pětistupňové stupnici 1 - 5, 
kde 1 je minimální pravděpodobnost výskytu a 5 je velká pravděpodobnost výskytu. 

Pravděpodobnost zneužití zranitelnosti hrozbou se určuje odborným odhadem na pětistupňové 
stupnici 1 - 5, kde 1 je minimální pravděpodobnost zneužití a 5 je velká pravděpodobnost 
zneužití. 

Přijímaná bezpečnostní opatření u informačních aktiv jsou řešena samostatně pro riziko ztráty 
důvěrnosti, integrity, dostupnosti a pravděpodobnosti naplnění hrozby (hrozeb). Riziko naplnění 
hrozeb u konkrétního aktiva se stanovuje jako číselné vyjádření toho, že nastane bezpečnostní incident 
vyvolaný některou (alespoň jednou) z nejpravděpodobnějších hrozeb působících na aktivum. 

 

Výpočet rizika aktiva: 
Riziko = ((dostupnost + důvěrnost + integrita)/3) × pravděpodobnost výskytu hrozby × 
pravděpodobnost zneužití zranitelnosti aktiva hrozbou 

 

Výpočet rizika po přijetí opatření: 
Riziko po přijetí opatření = ((dostupnost + důvěrnost + integrita)/3) × pravděpodobnost výskytu 
hrozby × pravděpodobnost zneužití zranitelnosti aktiva hrozbou (snížené o provedené opatření) 
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Plán zvládání rizik 
Akceptovatelná míra rizika u informačních aktiv je do úrovně 40 (včetně). 

Akceptovatelná míra rizika u hardwarových aktiv je do úrovně 40 (včetně). 

Akceptovatelná míra rizika u softwarových aktiv je do úrovně 40(včetně). 

Akceptovatelná míra rizika u služeb poskytovaných prostřednictvím informačních systémů je do 
úrovně 40 (včetně). 

Akceptovatelná míra rizika u prostor společnosti je do úrovně 40 (včetně). 
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Orientační seznam případných hrozeb: 

Č. 
hrozby 

Název hrozby Typ hrozby 

1 Data pocházející z nedůvěryhodných zdrojů A, D 

2 Elektromagnetické záření A, D, E 

3 Falšování pomocí aplikačního programového vybavení A, D 

4 Falšování pomocí technického vybavení D 

5 Falšování práv D 

6 Chyba použití A 

7 Chyba údržby systému A, D 

8 Chybné fungování aplikačního programového vybavení A 

9 Chybné fungování zařízení A 

10 Krádež médií nebo dokumentů D 

11 Krádež zařízení D 

12 Meteorologický jev E 

13 Nedostatek personálu A, D, E 

14 Neoprávněné použití zařízení D 

15 Nezákonné zpracování dat D 

16 Odepření činnosti D 

17 Odposlech D 

18 Podvodné kopírování aplikačního programového vybavení D 

19 Poškození dat D 

20 Poškození vodou A, D, E 

21 Použití padělaného nebo zkopírovaného aplikačního programového vybavení A, D 

22 Povodeň E 

23 Požár A. D, E 

24 Prach, koroze, zamrznutí A, D, E 

25 Přerušení dodávky elektřiny A, D, E 

26 Přetížení informačního systému A, D 

27 Selhání klimatizace nebo dodávky vody A, D 

28 Selhání telekomunikačního zařízení A. D 

29 Selhání zařízení A 

30 Vyzrazení A, D 
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31 Vzdálená špionáž D 

32 Závažná nehoda A, D, E 

33 Zneužití oprávnění A, D 

34 Zničení zařízení nebo médií A, D, E 

35 Zprovoznění recyklovaných nebo vyřazených médií D 

 
Značky D, A, E u výše uvedených hrozeb udávají typ: 
D (úmyslný) – je používáno pro všechny úmyslné akce zaměřené na aktiva IT 

A (náhodný) – je používáno pro všechny lidské aktivity, které mohou náhodně poškodit aktiva IT 

E (přírodního charakteru) – je používáno pro všechny incidenty, které nejsou založeny na lidských 
aktivitách 

  

Prvotní (orientační) odhad pravděpodobnosti hrozeb: 

Hrozba Zranitelnost 
P 

hrozby 

Chyba použití Nedostatek povědomí o bezpečnosti 5 

Chybné fungování aplikačního 
programového vybavení 

Nejasné nebo neúplné zadání pro vývojáře 5 

Nezákonné zpracování dat Nedostatek kontrolních mechanizmů 5 

Podvodné kopírování aplikačního 
programového vybavení 

Nedostatečné zabezpečení programového vybavení 5 

Poškození dat Široce rozšířené programy 5 

Přerušení dodávky elektřiny Nestabilní elektrická síť 5 

Zneužití oprávnění 
Nedostatečný formální postup při registraci a zrušení registrace 
uživatele 

5 

Zneužití oprávnění Nedostatečný formální postup při revizi uživatelských práv 5 

Zneužití oprávnění 
Nedostatky v postupech pro monitorování prostředků pro 
zpracování informací 

5 

Zneužití oprávnění Chybné přiřazeni přístupových práv 5 

Zneužití oprávnění Nedostatečné prováděni pravidelných auditů (dohledu) 5 

Zneužití oprávnění 
Nedostatečné chybové záznamy v logu evidujícím činnosti 
správců a administrátorů 

5 

Zneužití oprávnění Neprovádění logování událostí 5 

Zničení zařízení nebo médií 
Nepřiměřená nebo nedbalá kontrola fyzického přístupu do 
budov, místností a kanceláří 

5 

Zničení zařízení nebo médií Nedodržení pravidelné výměny 5 

Zničení zařízení nebo médií Nedostatečné postupy pro nábor pracovníků 5 
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Falšování pomocí aplikačního 
programového vybavení 

Nekontrolované stahování a užívání programů 4 

Falšování pomocí aplikačního 
programového vybavení 

Nedostatečné zálohování 4 

Falšování práv Špatná správa hesel 4 

Chyba použití 
Nedostatečné postupy pro instalaci softwaru do operačních 
systémů 

4 

Chybné fungování aplikačního 
programového vybavení 

Neodladěný nebo nový program 4 

Chybné fungování zařízení Neexistence dohledové služby, logování událostí 4 

Krádež médií nebo dokumentů Nekontrolované kopírování 4 

Krádež médií nebo dokumentů 
Nedostatečná kontrola práce externích zaměstnanců nebo 
zaměstnanců zabezpečujících úklid 

4 

Krádež médií nebo dokumentů 
Nedostatečné dodržování pravidel prázdného stolu a prázdné 
obrazovky monitoru 

4 

Neoprávněné použití zařízení Nechráněné připojení do veřejné sítě 4 

Nezákonné zpracování dat 
Nedostatečné nebo neúplné zajištění (bezpečnosti) ve 
smlouvách se zaměstnanci 

4 

Použití padělaného nebo 
zkopírovaného aplikačního 
programového vybavení 

Nedostatečné postupy pro zajištění souladu se zákony na 
ochranu duševního vlastnictví 

4 

Zneužití oprávnění 
Nedostatečné nebo neúplné zajištění (bezpečnosti) ve 
smlouvách se zákazníky a/nebo třetími stranami 

4 

Zneužití oprávnění Neodhlášení se při opouštění pracovní stanice 4 

Zneužití oprávnění Nedostatky v postupech pro identifikaci a hodnoceni rizik 4 

Falšování pomocí technického 
vybavení 

Neřízený přístup k datové síti 3 

Falšování práv Nechráněné tabulky s hesly 3 

Chyba použití Nedostatečná dokumentace 3 

Chyba použití Špatné nastavení parametrů 3 

Chyba použití Nedostatečné bezpečnostní školení 3 

Chyba použití Nedostatky v politice pro používání emailu 3 

Chyba použití 
Nesprávné použití aplikačního programového a technického 
vybavení 

3 

Chyba údržby systému Nedostatečná odezva pracovníků údržby systému 3 

Chybné fungování aplikačního 
programového vybavení 

Nedostatečné řízení změn 3 

Krádež médií nebo dokumentů Nechráněné uskladnění 3 

Krádež médií nebo dokumentů Nedostatečné postupy likvidace 3 
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Krádež zařízení 
Nedostatky ve formální politice pro používání mobilních 
zařízení 

3 

Neoprávněné použití zařízení Chyba v produkci reportů pro management 3 

Nezákonné zpracování dat Spuštění nepotřebných služeb 3 

Odepření činností 
Nedostatky ve vhodném přidělení odpovědnosti za bezpečnost 
informací 

3 

Odepření činností Nedostatečné ověřování posílání a přijímání zpráv 3 

Poškození dat Nedostatky v postupech pro řízení dokumentace ISMS 3 

Poškození vodou Špatná těsnost střechy 3 

Prach, koroze, zamrznutí Citlivost na vlhkost, prach, zašpinění 3 

Přerušení dodávky elektřiny Citlivost na změny napětí 3 

Přetížení informačního systému Nedostatečné řízení sítí (odolnost směrování) 3 

Selhání telekomunikačního zařízení Nekvalitní kabelové spojení 3 

Selhání zařízení Nedostatky v plánech kontinuity 3 

Zneužití oprávnění Žádné nebo nedostatečné testování programů 3 

Zneužití oprávnění 
Vyřazení nebo opětovné použití záznamových médií bez 
důkladného vymazání 

3 
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Příloha č. 3 : Seznam informačních aktiv 

Označení 

aktiva Název aktiva  Vlastník Umístění 

Váha 

aktiva 

IA01 Fotografie základních stanic Projekce Společný souborový server 2 

IA02 Projektová dokumentace rozpracovaná Projekce Společný souborový server 2 

IA03 Projektová dokumentace aktuální Projekce Společný souborový server 3 

IA04 
Projektová dokumentace aktuální - 
tištěná Projekce Kancelář projekce 3 

IA05 Archivní projektová dokumentace Projekce Společný souborový server 2 

IA06 
Archivní projektová dokumentace - 
tištěná Projekce Archiv 2 

IA07 Statické posudky Projekce Společný souborový server 2 

IA08 Plány výroby Výroba Společný souborový server 3 

IA09 Výkazy odvedené práce Výroba Společný souborový server 3 

IA10 Předávací protokoly Výroba Společný souborový server 2 

IA11 Předávací protokoly - tištené Výroba Archiv 2 

IA12 Plány výroby Zámečníci Společný souborový server 2 

IA13 Výkazy odvedené práce Zámečníci Společný souborový server 2 

IA14 Plány projektů Koordinace projektů Společný souborový server 4 

IA15 Poklady pro realizaci zakázek Koordinace projektů Server Lotus Notes 3 

IA16 Poklady pro realizaci zakázek - tištené Koordinace projektů Archiv 2 

IA17 Dokumentace NATO - klasifikovaná Kancelář ředitele Společný souborový server 4 

IA18 
Dokumentace NATO - 
neklasifikovaná Kancelář ředitele Společný souborový server 3 

IA19 
Dokumentace NATO - klasifikovaná - 
tištěná Kancelář ředitele Kancelář ředitele 4 

IA20 
Dokumentace NATO - 
neklasifikovaná - tištěná Kancelář ředitele Kancelář ředitele 2 

IA21 Reporty Kancelář ředitele Lokální stanice 2 

IA22 Mapové podklady Geodeti Společný souborový server 1 

IA23 Projektová dokumentace Geodeti Společný souborový server 2 

IA24 Projektová dokumentace - tištená Geodeti Kancelář geodetů 2 

IA25 
Data podléhající zákonu o 
utajovaných skutečnostech Obchodní oddělení Lokální stanice 4 

IA26 
Data podléhající zákonu o 
utajovaných skutečnostech - tištěné Obchodní oddělení Utajená místnost 4 

IA27 Smlouvy Obchodní oddělení Lotus Notes 3 

IA28 Smlouvy - tištěné Obchodní oddělení Obchodní oddělení 4 

IA29 Archivní smlouvy Obchodní oddělení Společný souborový server 2 

IA30 Archivní smlouvy -tištěné Obchodní oddělení Archiv 3 

IA31 Utajované smlouvy Obchodní oddělení Lokální stanice 5 
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IA32 Utajované smlouvy - tištěné Obchodní oddělení Obchodní oddělení 5 

IA33 Elektronické podoba došlé pošty Obchodní oddělení Lotus Notes 2 

IA34 Došlá pošta  Obchodní oddělení Obchodní oddělení 2 

IA35 Došlá pošta - archivní Obchodní oddělení Archiv 1 

IA36 Rozpočty Obchodní oddělení Lokální stanice 2 

IA37 Rozpočty - tištěné Obchodní oddělení Obchodní oddělení 2 

IA38 Plány výjezdů technologie Technologie Společný souborový server 3 

IA39 Evidence odpracovaných hodin Technologie Společný souborový server 2 

IA40 Skladové karty materiálu Technologie Server účetní 3 

IA41 Skladové karty materiálu - tištěné Technologie Sklad 3 

IA42 Data o poloze vozidel společnosti Doprava Server dopravy 2 

IA43 Data z tachografu Doprava Server dopravy 2 

IA44 Data provozních nákladů vozidel Doprava Společný souborový server 2 

IA45 
Účetní data podléhající zákonu o 
archivaci 

Ekonomické 
oddělení Server účetní 4 

IA46 Účetní data 
Ekonomické 

oddělení Server účetní 5 

IA47 Účetní závěrky a daňová přiznání 
Ekonomické 

oddělení Server účetní 4 

IA48 
Účetní závěrky a daňová přiznání - 
tištěné 

Ekonomické 
oddělení Server účetní 4 

IA49 Faktury vydané - tištěné 
Ekonomické 

oddělení Kancelář Účetní 2 

IA50 Faktury přijaté - tištěné 
Ekonomické 

oddělení Kancelář Účetní 2 

IA51 Faktury vydané  archivované- tištěné 
Ekonomické 

oddělení Archív  2 

IA52 Faktury přijaté archivované - tištěné 
Ekonomické 

oddělení Archív  2 

IA53 Výplatní pásky zaměstnanců 
Ekonomické 

oddělení Server účetní 4 

IA54 Výplatní pásky zaměstnanců - tištěné 
Ekonomické 

oddělení Kancelář Účetní 4 

IA55 
Personální data podléhající zákonu o 
ochraně osobních údajů 

Ekonomické 
oddělení Server účetní 3 

IA56 
Personální data podléhající zákonu o 
ochraně osobních údajů - tištěné 

Ekonomické 
oddělení Kancelář Účetní 3 

IA57 
Archivní záznamy kamerového 
systému IT Disky kamerového systému 3 

IA58 Záznamy evidence docházky  IT Docházkový server 2 

IA59 Mail komunikace všech oddělení IT Mail server 3 

IA60 Archiv mailové komunikace IT Server archiv 1 

IA61 Webová prezentace společnosti IT Webový server 2 
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Příloha č. 4 : Seznam hardwarových aktiv 

 

Označení 
aktiva Název aktiva  Vlastník Umístění 

Váha 
aktiva 

HWA01 Server Lotus Notes IT Serverovna 3 

HWA02 Server účetní IT Serverovna 4 

HWA03 Souborový server IT Serverovna 4 

HWA04 Server dopravy IT Serverovna 3 

HWA05 Kamerový systém IT Serverovna 3 

HWA06 Docházkový server IT Serverovna 2 

HWA07 Mail server IT Serverovna 4 

HWA08 Server Archiv IT Serverovna 3 

HWA09 Pracovní stanice vedoucí obchodu Obchodní oddělení Obchodní oddělení 4 

HWA10 Pracovní stanice ředitel Kancelář ředitele Kancelář ředitele 3 

HWA11 Doménový server IT Serverovna 4 

HWA12 Terminal Server IT Serverovna 2 

HWA13 Cisco ASA 5505 IT Serverovna 3 

HWA14 Mikrotic RB 1000 IT Serverovna 2 

HWA15 Mikrotic RB 433 IT Serverovna 2 

HWA16 Konica Minolta BizHub C220 IT 
1.NP Chodba budova 
společnosti 3 

HWA17 Xerox Phaser 7760 DX IT 
1.NP Chodba budova 
společnosti 3 

HWA18 HP Plotter Geodeti Geodeti 2 

HWA19 HP Scanner Geodeti Geodeti 2 

HWA20 Pracovní stanice rozpočtáře Obchodní oddělení Obchodní oddělení 2 

HWA21 Datová sít IT Budova společnosti 4 

HWA22 Dell PowerConnect 6248 IT Serverovna 3 

HWA23 Dell PowerConnect 6224 IT Serverovna 3 

HWA24 Webový server IT Serverovna 2 
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Příloha č. 5 : Seznam softwarových aktiv 

Označení 
aktiva Název aktiva  Vlastník Umístění 

Váha 
aktiva 

SWA01 Autocad 2008 IT Stanice 2 

SWA02 Autocad 2009 Inventor IT Stanice 3 

SWA03 Microstation v 8 IT Stanice 1 

SWA04 Groma 9 IT Stanice 1 

SWA05 MS Office 2010 IT Stanice 2 

SWA06 Stormware Pohoda IT Server účetní 3 

SWA07 Stormware Pamica IT Servery 2 

SWA08 Dispatcher IT Server dopravy 2 

SWA09 Tachoscan IT Server dopravy 2 

SWA10 Lotus Notes 8.5 IT Server Lotus Notes 4 

SWA11 CentOS IT Společný souborový server 3 

SWA12 Windows 2003 Server IT Servery 3 

SWA13 Windows 2008 Server IT Servery 3 

SWA14 Windows 2008 R2 Server IT Servery 3 

SWA15 Windows XP IT Stanice 2 

SWA16 Windows 7 IT Stanice 2 

SWA17 DuhaSys Evidence 2000 IT Docházkový server 2 

SWA18 Icewarp Mail Server IT Mail server 3 

SWA19 RTS Build Power Obchodní oddělení Pracovní stanice rozpočtáře 2 

SWA20 Scia Engineering Výroba Stanice 2 

SWA21 VMWare Esxi 4.0 IT Servery 3 

SWA22 VMWare Esxi 3.5 IT Servery 3 
 


