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Abstrakt  

Diplomová práce řeší problematiku analýzy rizik kritických aplikací v bankovnictví. 

Zadavatelem práce je banka působící na území České republiky. Práce se opírá o teoretický 

aparát z oblasti informační bezpečnosti a zákonných normativů ČR. V práci jsou analyzovány 

zákony a směrnice se k problematice analýze rizik, interní předpisy banky a předešlé analýzy 

v bance uskutečněné.   

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the problem of risk analysis of critical applications in banking. 

The sponsor is the bank operating in the Czech Republic. The thesis is based on the theoretical 

apparatus in the field of information security and legal normatives of the Czech Republic. The 

thesis analyzes the laws and directives related to the issue of risk analysis, the bank's internal 

regulations and the previous analyzes carried out in the bank. 
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ÚVOD 

Diplomová práce je zpracována na téma „Návrh metodiky analýzy rizik kritických 

aplikací v bankovním sektoru“. K této problematice v práci přistupuji z pohledu člena oddělení 

informační bezpečnosti pracujícího v bance, která je zároveň zadavatelem této práce. Jelikož 

problematika informační bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti stoupá neustále na významu, 

může být tato práce být nápomocná nejen bankám působícím na našem trhu, ale i jiným 

společnostem, které se doposud touto oblastí dostatečně nezabývali.  

Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky analýzy rizik kritických aplikací. 

V praxi nelze zavést metodiku do užívání pouze vytvořením metodiky samotné, ale je nutné 

vytvořit i nadřazenou interní směrnici společnosti, která by její používání nařizovala a zároveň 

definovala, za jakých podmínek a jak často je nutné provádět analýzu rizik kritických aplikací. 

S tím souvisí i nutnost definování procesů s analýzou rizik souvisejících, ale i nutnost definice, 

jak nakládat dále s identifikovanými riziky. Proto se v rámci práce zabývám i těmito oblastmi.  

První částí práce jsou teoretická východiska, kde jsou popsány základní východiska, 

které jsou využívány v dalších částech práce. Vysvětluji zde jak základní pojmy nutné pro 

pochopení problematiky informační bezpečnosti všeobecně, tak i hlubší poznatky vycházející 

ze znalosti norem, doporučených a mezinárodně uznávaných metodik, tak i doporučení pro 

management identifikovaných rizik.  

Druhá část diplomové práce zkoumá oblasti přímo ovlivňující metodiku analýzy rizik a 

k ní náležící předpisy a procesy. V úvodní části se zabývám analýzou požadavku zadavatele 

diplomové práce a současným stavem v oblasti řízení rizik ve mnou analyzované bance. 

V dalších částech analyzuju zákony a vyhlášky vztahující se k dané problematice a interní 

směrnice banky ovlivňující řízení rizik. Poslední částí je analýza dvou komplexních analýz z let 

2010 a 2014.  

Poslední částí diplomové práce je návrh řešení, kde je vypracován jak návrh nadřazené 

směrnice, tak metodiky samotné. Dále se zabývám procesem pro implementaci metodiky a 

procesem pro vypracování samotné analýzy. Tato část je zakončena návrhem zavedení registru 

rizik a zhodnocením finančních přínosů implementace mnou vytvořených návrhů. 
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Cílem diplomové práce je využití teoretických znalostí získaných během studia, 

samostatným studiem literatury, zákonů, normativů a praktických zkušeností z profesního 

života získaných na pozici Security Specialist pro vytvoření konkrétního návrhu metodiky 

analýzy rizik kritických aplikací a s tím související dokumentaci a procesů jak pro 

implementaci, tak samotné provedení. 

Analýzy byly řešeny ve smyslu splnění požadavků zadavatele a regulátora, tedy 

zákonnými normativy a interními předpisy zadavatele.  

Pro vytvoření výsledného návrhu byla uvažována metodika dle ISMS, norem rodiny 

ČSN ISO/IEC 270XX a doporučení zákona o kybernetické bezpečnosti.  Návrh výsledné 

metodiky tedy dle těchto metodik popisuje i návrh managementu identifikovaných rizik. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Základním předpokladem pro pochopení problematiky analýzy rizik aplikací je základní 

znalost a definice pojmů. V teoretické části se proto budu zabývat a blíže popisovat oblasti 

spojeny bezpečnostní politikou a doporučeným zaváděním dle ISMS. Dále se zaměřím na 

metodiky a normy navazující na analýzu rizik a management rizik. Tyto oblasti budou v práci 

popisovány především z pohledu informační bezpečnosti. 

 

1.1 ROZBOR ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Pro pochopení podstaty práce popisuji základní pojmy spojeny s analýzou rizik, jelikož 

se těmto pojmům v dalších částech nelze vyhnout. Pochopení pojmů jako jsou důvěrnost, 

integrita a dostupnost jsou základem pro práci s informačními aktivy z pohledu informační 

bezpečnosti.  

 

1.1.1 Data 

Holá fakta, která sama o sobě nemají význam. Získáváme je měřením, pozorováním, 

výpočtem a dalšími způsoby. Získávají se zápisem, měřením nebo pozorováním, a lze je dělit 

na data spojitá a data atributivní. Jsou vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je 

bylo možno přenášet nebo zpracovat ve standardní struktuře, číselně nebo symbolicky 

vyjádřit. Dělíme je na tvrdá, tedy jasně definovatelná a měkká, která vyjadřují názory a 

postoje [12, 15].  

 

1.1.2 Informace  

Získáme je, pokud datům přiřadíme význam a odstraníme tím neznalost či neurčitost 

nějakého jevu nebo události. Tato podoba je pro příjemce čitelná a užitečná. V informatice 

informaci považujeme za kódovaná data, která lze vysílat, přijímat, uchovávat a zpracovávat 

technickými prostředky [12, 15].  
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1.1.3 Aktivum  

Aktivum lze vnímat jako vše, co má pro subjekt určitou hodnotu, která může být však 

zmenšena negativním působením hrozby. Aktiva můžeme členit podle jejich charakteristických 

vlastností na hmotná a nehmotná, primární a podpůrná. Na straně primárních aktiv jsou 

obchodní činnosti, procesy a informace. Na straně podpůrných aktiv je vše, co slouží k zajištění 

aktiv primárních. Nejpodstatnější charakteristikou aktiva se pak jeví jeho hodnota, která lze 

vyjádřit jako subjektivní a objektivní hodnotu mnoha způsoby. Objektivní hodnocení aktiva 

vychází z cenového ohodnocení, kdežto subjektivní ohodnocení hodnotí aktivum na základě 

kritičnosti k činnostem subjektu [13, 14, 15]. 

 

1.1.4 Riziko 

Pokud bychom se měli ohlédnout za historickým významem tohoto pojmu, dojdeme 

závěru, že neexistuje jednotná definice, která by dokázala spolehlivě vyjádřit úplný význam 

daného slova. Riziko je spojováno s hazardem a s podstupováním nebezpečné situace, která 

může vést k újmě. Při vztažení rizika ke konkrétní osobě vzniká šance na výhru či prohru. 

Rizikem je chápána i nejistota v podnikání. Pod pojmem riziko je také známa vývojová činnost, 

tedy každý vývojový proces je potenciálně rizikový.  Na vývoj nového produktu či služby 

působí neznámé faktory, kterých dopad může být také neznámí. Tyto faktory jsou spojovány s 

pravděpodobností generování zisku, nebo naopak ztráty. Podstoupení rizika může přinést jak 

příznivý, tak nepříznivý výsledek [13, 15, 16]. 

 

1.1.5 Definice rizika 

Riziko je pravděpodobnost výskytu ztráty. Je třeba brát v úvahu cíle, zisky a příležitosti. 

Riziko je totiž spojené i se ziskem a můžeme ho definovat jako pravděpodobnost výskytu ztráty 

při dosahování cílů. Riziko lze kategoricky členit do skupin dle témat, kterých se riziko týká. 

Můžeme hovořit o politickém, bezpečnostním či právním riziku a těchto skupin může být 

nesčetné množství. Rizika dělíme na vnitřní a vnější, přičemž vnitřní riziko je pravděpodobnost 

výskytu nežádoucí události při zlepšování výkonosti a dosahování cílů kvůli nedostatkům v 

procesních schopnostech a organizační struktuře a vnější riziko je pravděpodobnost výskytu 

nežádoucí události při zlepšování výkonosti a dosahování cílů kvůli nejistotám v externích 

podmínkách [13, 15, 16]. 
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1.1.6 Klasifikace rizikovosti aplikace  

Klasifikace se zakládá na třech faktorech bezpečnosti informací, tedy důvěrnosti, 

integritě a dostupnosti [13].   

 

1.1.7 Důvěrnost  

Je definovaná jako zajištění přístupu informací pouze oprávněným osobám. Přístup k 

informacím oprávněných osob řeší každá organizace, a to minimálně na úrovni pravomocí a 

odpovědností vyplývajících z pracovního zařazení konkrétního pracovníka a z jeho pracovní 

náplně. Každé zveřejnění nebo prozrazení informace, která nemá být zveřejněna nebo není 

určena konkrétnímu pracovníkovi lze považovat jako porušení důvěrnosti. Z hlediska 

důvěrnosti dělíme informace do skupin [13]:  

• Veřejné, 

• Interní, 

• Důvěrné,  

• Přísně důvěrné. 

 

1.1.8 Integrita  

Integrita je zajištění správnosti a úplnosti informací. Pomocí určitých matematických 

operací je možné určit, jestli nedošlo při přenosu určitého souboru k jeho pozměnění. Pokud 

soubor nebyl pozměněn a jeho příjemce ho obdrží právě takový, jaký byl odeslán, budeme 

hovořit o dodržení integrity souboru. Z hlediska integrity dělíme informace na [13]: 

• Doplňkové informace,  

• Interní informace, 

• Důležité informace,  

• Autentické informace.  

 

1.1.9 Dostupnost  

Dostupnost je definovaná jako zajištění, že informace je dostupná oprávněným 

uživatelům v okamžiku potřeby. Narušení dostupnosti se označuje jako nedostupnost nebo 
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nežádoucí zničení. Dostupnost je vyjádřena jako procento času v daném období, obvykle za 

rok. Z hlediska dostupnosti lze informace dělit do skupin [13]:  

• Běžné informace,  

• Potřebné, 

• Prioritní informace,  

• Kritické informace.  

Pokud nastane situace, že požadovaná informace, která není klasifikována jako 

doplňková, není v konkrétním čase dostupná, není splněna podmínka bezpečnosti informací a 

vznikají možná rizika. Může jít například o riziko finanční ztráty, riziko zásahu regulátora, 

reputační riziko, riziko odchodu zaměstnanců, riziko odchodu klientů [13]. 

 

1.1.10 Hrozby  

Hrozbou můžeme chápat cokoliv, co může vést k nežádoucí změně informace a 

systému.  Zahrnujeme zde osoby, prostředky, události a myšlenky, které představují potenciálně 

možné narušení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti systému. Hrozby dělíme dle úmyslu, 

zdroje a polohy zdroje [19].  

Dle [14] lze závažnost hrozby kategorizovat do úrovní:   

• Nebezpečnost, jako schopnost hrozby způsobit škodu,  

• Přístup, jako pravděpodobnost, že se hrozba svým působením získá přístup k aktivu,  

• Motivace, jako zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu.     

Kategorizování hrozeb dle [17]:  

• Dle úmyslu,  

o Úmyslné hrozby,  

o Náhodné hrozby. 

• Dle typu zdroje,  

o Přírodní a fyzické,  

o Technické a technologické,  

o Lidské.  

• Dle polohy zdroje.  

o Interní, 

o Externí hrozby. 



18 
 

1.1.11 Dopad  

Dopadem rozumíme vznik škody v důsledku efektivního působení hrozby na aktivum 

organizace. Dopady lze vnímat z pohledu straty důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací 

v podobě [13]:  

• Ztráta produktivity,  

• Ztráta zákazníka, 

• Ztráta zaměstnance,  

• Trest od regulátora,  

• Ztráta reputace,  

• Finanční ztráta. 

V praxi se často potkáváme s tím, že nelze hovořit pouze o jednom dopadu, který je 

možné přiřadit jedné hrozbě. Dopady jsou vzájemně provázány, přičemž jeden může spustit 

další a ty pak vyústí do finanční ztráty, tedy k nejsledovanějšímu dopadu. Pro možnost ochrany 

před hrozbami k nim přiřazujeme pravděpodobnost jejich vzniku a velikost jejich dopadu. Čím 

vyšší je pravděpodobnost, tím důležitější je nastavení efektivních protiopatření [13]. 

 

1.2 ISMS (INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM)  

Zjednodušeně se dá říct, že ISMS je způsob přístupu řešení bezpečnostních rizik, 

spojených s vedením organizace. Při zavádění ISMS neexistuje univerzální řešení a jde často o 

zdlouhavý proces. Jde o soubor pravidel a opatření, která se zakládají na principech integrity, 

dostupnosti a důvěrnosti. Tento dokumentový systém nám ukazuje způsob řízení a správy aktiv 

společnosti s cílem zabráni ztrátě, poškození, nebo odcizení [15].  

 

1.2.1 Důvody a rámec řízení informační bezpečnosti 

Zodpovědnost, za jednotlivé části bezpečnosti, je delegována více lidmi, a proto právě 

řízení rizik je jednou z nejdůležitějších částí managementu bezpečnosti. Jde o soustavnou trvalou 

činnost s jednoznačně popsanou organizací řízení. Vývoj rámce ISMS zahrnuje následující body 

[15]: 

• Vymezení působnosti ISMS, 

• Definice bezpečnostní politiky, 
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• Hodnocení rizika (jako součást Risk Management), 

• Výběr vhodných opatření,  

• Prohlášení o aplikovatelnosti. 

 

1.2.2 Model ISMS 

Tak jako většina oblastí managementu je i systém řízení bezpečnosti informací 

založený na systému PDCA (Plan-Do-Check-Act). V našem případě jde o tyto etapy [15]:  

•  Ustanovení ISMS,  

• Zavádění a provoz ISMS,  

•  Monitorování a přezkoumání ISMS, 

•  Údržba a zlepšování ISMS. 

 

1.2.3 Ustanovení ISMS 

Je nutné nejprve definovat rozsah ISMS a vedením podniku odsouhlasit Prohlášení o 

politice ISMS. To je provedeno na základě analýzy rizik a výběru vhodných bezpečnostních 

opatření. Ustanovení ISMS je etapa, která má zásadní dopady na fungování celého ISMS během 

celého jeho životního cyklu. Můžeme ji rozdělit na následující skupiny činností [15]: 

• Definice rozsahu, hranic a vazeb ISMS, 

• Definice a odsouhlasení Prohlášení o politice ISMS, 

• Analýza a zvládání rizik, 

• Definice přístupu organizace k hodnocení rizik,  

• Identifikace rizika včetně určení aktiv a jejich vlastníků, 

• Analýza a vyhodnocení rizik, 

• Identifikace a ohodnocení variant pro zvládání rizik, 

• Výběr cílů opatření a jednotlivých opatření pro zvládání rizik, 

• Souhlas vedení organizace s navrhovanými zbytkovými riziky a se zavedením ISMS, 

• Příprava Prohlášení o aplikovatelnosti. 
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1.2.4 Zavádění a provoz ISMS 

V této etapě jde o prosazení všech opatření navržených v předcházejícím cyklu. Ty by 

měli být uvedeny v Příručce bezpečnosti informací. Jednotlivým krokům přiřazujeme konkrétní 

termíny a jednotlivá opatření by měla být vysvětlena všem manažerům a uživatelům. Dále se 

provádějí tyto činnosti [15]:  

• Formulovat a zavést dokument Plán zvládání rizik,  

• Zavést plánovaná bezpečnostní opatření a zformulovat Příručku bezpečnosti informací, 

• Definovat program budování bezpečnostního povědomí a provést přípravu a zaškolení 

všech uživatelů, manažerů a odborných pracovníků z úseku informatiky a zejména z 

oblasti řízení bezpečnosti, 

• Upřesnit způsoby měření účinnosti bezpečnostních opatření a sledovat stanovené 

ukazatele, 

• Zavést postupy a další opatření pro rychlou detekci a reakci na bezpečnostní incident,  

• Řídit zdroje, dokumenty a záznamy ISMS. 

 

1.2.5 Monitorování a přezkoumání ISMS 

Prověření všech opatření a jejich důsledků na ISMS. Spolu s tím je nutná přímá kontrola 

odpovědných osob a spuštění vnitřního auditu. Výsledkem je soubor zpětných vazeb, díky 

kterému je možné pozorovat případné rozdíly mezi předpokládaným a reálným výsledkem a 

možnosti případného přezkoumání. To je možné využít ve zprávě o stavu ISMS pro vedení 

společnosti [15]. 

 

1.2.6 Údržba a zlepšování ISMS 

V závěrečné etapě cyklu dochází k úpravám a aplikují se novější poznatky z oblasti 

informační bezpečnosti na základě vzniku nových rizik. Zlepšovat stav ISMS je nutné neustále, 

z důvodu aktuálnosti systému [15]. 
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1.2.7 Řízení bezpečnosti informací  

Řízení bezpečnosti informací lze definovat jako oblast řízení, která se výlučně věnuje 

informačním aktivům podniku a jejich bezpečnosti.  

Podle pole působnosti lze členit řízení bezpečnosti na [2, 13]: 

• Bezpečnost organizace,  

• Bezpečnost informací,   

• Bezpečnost informačních a komunikačních systémů.  

Před samotným řízením bezpečnosti informací musí společnost vydat ustanovení v 

podobě politiky ISMS, která stanovuje rozsah řízené oblasti s hranicemi pro následnou analýzu 

rizik, na jejímž základě se stanovují soubory postupů a technik pro zajištění bezpečnosti. Řízení 

bezpečnosti dle doporučení [2, 13]:   

• Ustanovení ISMS, 

• Zavádění a provoz ISMS,  

• Monitorování a přezkoumání ISMS,  

• Údržba a zlepšování ISMS.  

Existuje více metodik pro řešení informační bezpečnosti z hlediska analýzy rizik, které jsou 

řazeny mezi „best practices“ metodiky. Jedná se o soubory postupů a doporučení jako například 

COBIT, ITIL a další. 

 

1.3 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA 

Bezpečnostní politika je soubor pravidel, postupů, opatření, zásad a kontrol složek 

společnosti, které mají pro ni hodnotu, nebo slouží k plnění cílů firmy. Jde o nejdůležitější krok 

při zavádění ISMS. Tvoří základní dokument pro řešení firemní bezpečnosti, kde musí být 

zakotvena nezbytná podpora vedení podniku. V závislosti od velikosti a zaměření firmy, může 

mít tento dokument rozsah od několika stránek, až po rozsáhlý komplexní dokument [4, 15].  

Celkovou firemní bezpečnost můžeme rozdělit do tří oblastí [13, 15]:  

• Informační bezpečnost, 

• Majetková bezpečnost, 

• Personální bezpečnost. 
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Je velmi důležité, abychom neopomíjeli ani jednu z těchto oblastí. U větších firem je 

běžné, že se odpovědnost o tyto oblasti rozdělí mezi jednotlivé osoby, nebo přímo mezi celé 

bezpečnostní útvary, zatímco u menších společností se tyto funkce kumulují na menší počet 

osob. Úroveň bezpečnosti by měla být posuzována vzhledem k velikosti společnosti a hodnoty 

aktiv. Je však důležité provádět pravidelnou kontrolu systému a o výsledcích uvědomovat 

management, aby nedocházelo ke snižování vynaložených prostředků na úkor bezpečnosti, 

vzhledem k hodnotě informačních aktiv. Činnosti systému firemní bezpečnosti [13, 15]: 

• Identifikace aktiv a jejich analýza z hlediska rizik, 

• Identifikace všech hrozeb, které firmě při vykonávání činnosti hrozí, 

• Identifikace rolí a odpovědnosti uvnitř organizace, 

• Zhodnocení současného stavu bezpečnosti, 

• Vypracování bezpečnostní politiky, 

• Školení zaměstnanců, 

• Řízení změn, realizace a prosazování bezpečnosti, 

• Výběr a implementace vhodných ochranných opatření, 

• Strategie havarijních plánů a plánů obnovy systémů, 

• Kontrola a revize bezpečnosti. 

 

1.3.1 Outsourcing 

Některé aspekty bezpečnostní politiky lze řešit i využitím služeb třetích stran. Podstatou 

tohoto řešení je přenesení určitých činností na jinou firmu, přičemž je přenesená i určitá 

zodpovědnost. Je možné využít širokou škálu nabízených služeb, od vytvoření bezpečnostní 

politiky, až po správu částkových činností [15].    

Výhody [15]:  

• Nižší náklady na hardware, software, specializovaných zaměstnanců, 

• Kontrola bezpečnosti, revize, školení zaměstnanců, řešení incidentů, 

• Využívání školených odborníků, kteří jsou zaměřeni na konkrétní oblast s pravidelným 

přeškolováním. 

Nevýhody [15]:  

• Náročný výběr firmy a sestavení smluv, 
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• Zajištění bezpečnosti citlivých údajů zpracovávaných poskytovatelem služeb,  

• Alokace informačních aktiv společnosti. 

Tyto služby však je možné nastavit tak, aby se nevýhody outsourcingu minimalizovali [15].  

 

1.3.2 Forma bezpečnostní politiky 

Pokud zavádíme bezpečnostní politiku ve společnosti, kde předtím aktivně nefungovala, 

je vhodnější zpočátku sestavit zjednodušenou formu dokumentu, který obsahuje pouze základní 

principy bezpečnostní politiky dané organizace. Posléze je možné upravovat jednotlivé části a 

zkoumat je detailněji. Dokument musí obsahovat vysvětlení pojmů, stanovení odpovědnosti 

jednotlivců i útvarů, způsob řízení a kontroly. Detailnější dokument obsahuje navíc podrobnosti 

o zacházení s citlivými informacemi, zajištění personální a fyzické bezpečnosti, řízení a 

stanovení přístupových práv, ochranu aktiv a další podrobnější informace. Dokument lze rozdělit 

ještě na dva samostatné celky, kterými jsou celková bezpečnostní politika a systémová 

bezpečnostní politika organizace. Podsložkou systémové bezpečnostní politiky je i technická 

bezpečnostní politika, která může být definována i samostatně. Je však na zvážení, zdali bude 

tento podrobnější dokument vystaven k nahlédnutí všem zaměstnancům, nebo bude určený pro 

širší vedení firmy a zbytku zaměstnancům bude vystavena zjednodušená verze. Výsledkem je 

seznam dokumentů schválený vedením a závazný pro všechny zaměstnance a zaměstnance 

externích společností [13]. 

 

1.3.3 Celková bezpečnostní politika 

Zabývá se konceptem budování bezpečnosti v organizaci. Neobsahuje žádné konkrétní 

nařízení a ani postupy. Základními částmi jsou [13]:  

• Popis organizace a činnosti, 

• Definice cílů bezpečnostní politiky, 

• Bezpečnostní infrastruktura, 

• Identifikace aktiv, citlivých dat a jejich vlastnictví, 

• Obecné hrozby, 

• Popis současného stavu bezpečnosti, 

• Popis bezpečnostních opatření a havarijní plány, 

• Relevantní zákony a normy, 
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• Kontrola dodržování celkové bezpečnostní politiky a sankce, 

• Odpovědnost jednotlivých uživatelů,  

• Způsoby hlášení bezpečnostního incidentu. 

 

1.3.4 Systémová bezpečnostní politika 

Definuje způsob implementace bezpečnostní politiky. Zabývá se podrobněji popisem 

vnitřních a vnějších vazeb IS podniku. Má vliv na všechny zaměstnance, techniku a technické 

zabezpečení a organizační složky organizace. Základními částmi jsou [13]:  

• Popis rolí, 

• Způsob ochrany aktiv IS, 

• Řízení přístupu, 

• Zodpovědnosti a pravomoci, 

• Právní a etické otázky, 

• Vzory dokumentů, 

• Realizace osvěty a školení, 

• Vyhodnocování analýzy rizik, 

• Řešení incidentů, 

• Testování bezpečnosti. 

 

1.3.5 Technická bezpečnostní politika   

Podle kritérií hodnocení bezpečnosti informačních systémů je doporučené, aby tvořila 

samostatnou úroveň bezpečnostní politiky, i když je přípustné, aby byla součástí systémové 

bezpečnostní politiky. Popisuje konkrétní bezpečnostní opatření při zpracování zdrojů a 

informací [13].  

 

1.3.6 Odpovědnost vedení 

O všech rozhodnutích musí být vedeny záznamy, které mohou být použity jako důkazy 

o řádném provedení všech činností spojených s bezpečností organizace. Tyto záznamy 

obsahují zprávy o ustanovení, zavedení, provozu, monitorování, přezkoumávání, udržování, 

zlepšování ISMS a stanovení rolí, povinností a odpovědností pro úspěšné zvládnutí všech 
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aspektů zavádění ISMS. Vedení musí propagací cílů zajistit dostatečné zdroje pro úspěšné 

zajištění těchto procesů. Část těchto prostředků musí být vyčleněna i na školení, informovanost 

a odbornou způsobilost a interní audity [15]. 

 

1.3.7 Tým bezpečnostní politiky 

Bezpečnostní politika by měla odpovídat na několik základních otázek [15]: 

• Co chce firma chránit, 

• Proč to chce chránit,  

• Jak to chce chránit,  

• Jak ověří, že je to opravdu chráněno,  

• Co bude dělat, když se něco pokazí, 

• Kdo za to může. 

Do týmu bezpečnostní politiky zahrnujeme [15]:  

• Vedoucí zaměstnanci – zabezpečují realizaci bezpečnostní politiky firmy v rámci jejich 

kompetencí, jmenují kompetentní pracovníky, přijímají opatření v případě ohrožení. 

• Zaměstnanci – plní opatření k zabezpečení informací a reagují v rámci kompetencí, 

zachovávají mlčenlivost, oznamují možnosti hrozeb, jsou školení v bezpečnostních 

předpisech organizace. 

• Personální oddělení – evidence zaměstnanců a jejich osobních údajů. 

• Správce – odpovídá za stav IS, klasifikuje a třídí informace, řeší přestupky a penalizace. 

• Oddělení bezpečnosti – aktualizace bezpečnostní politiky, koordinace úkolů, předkládá 

návrhy, informuje o porušeních bezpečnosti, ověřuje míru závažnosti rizika, zajišťuje 

konzultace.  
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1.4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI 

Oddělení informačních technologií se v současných firmách rozděluje dle konkrétního 

zaměření na několik samostatných celků, přičemž každá z nich má své specifikace. Jinak tomu 

není ani v případě oddělení informační bezpečnosti, kde vznikají specifické role [15]. 

 

1.4.1 Identifikace rolí a odpovědnosti uvnitř organizace 

Bezpečnostní ředitel – ve větších firmách musí stát na vrcholu bezpečnosti organizace, 

v menších může být funkce přidělena i jinému vedoucímu pracovníkovi. Ten zodpovídá za 

celkovou bezpečnostní organizaci ve firmě a jeho postavení je jednoznačně určeno i 

v organizačním řádu [15].    

Pracovní tým bezpečnosti – má za úkol prosazování rozhodnutí bezpečnostního ředitele 

a může být rozdělen na několik částí. Sestavuje se podle možností firmy ze specialistů na IT 

bezpečnost, fyzickou bezpečnost a personální bezpečnost. Některé z těchto funkcí mohou být 

řešeny využitím služeb třetích společností, v případě většího množství poboček je možné 

zavedení i lokálních týmů [15].  

Konzultant bezpečnosti – informuje o potřebách, nedostatcích a nových hrozbách 

v oblasti bezpečnosti. Často externí pracovník jiné společnosti [15].   

Pro zabezpečení těchto rolí musí být určeno [15]: 

• Postavení v organizační struktuře, 

• Určení kompetencí, práv, povinností a případné sankce, 

• Patřičné materiální vybavení a finanční podpora, 

• Upřesnění vnějších a vnitřních vztahů a typu pracovního úvazku. 

Kompetence bezpečnostního manažera (CISO) [13]: 

• Kontroluje plnění bezpečnostních předpisů,  

• Je zodpovědný za bezpečnost firmy, 

• Schvaluje specifické role a odpovědnosti, 

• Schvaluje smlouvy s externími společnostmi, 

• Uděluje výjimky z bezpečnostních pravidel, 

• Je zodpovědný za řízení krizových plánů. 
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Kompetence ředitele IT [13]: 

• Stanovuje pravidla pro práci s výpočetní technikou,  

• Monitoruje a kontroluje logovací soubory. 

Kompetence administrátora [13]: 

• Spravuje licence SW produktů, 

• Spravuje oprávnění jednotlivých uživatelských účtů, 

• Je zodpovědný za zálohování dat, 

• Je zodpovědný za aktualizaci SW produktů. 

 

1.5 METODIKY, METODY A NORMY PRO ZPRACOVÁNÍ 

ANALÝZY RIZIK  

V případě uplatňování řízení bezpečnosti informací je nutné vypracovat směrnice pro 

analýzu rizik a výběr nejvhodnějšího postupu.  Existuje velké množství metodik, které mohou 

vykonávat různé subjekty, jak interního, tak externího charakteru. 

 

1.5.1 COBIT  

Metodika COBIT je zkratkou anglického „Control Objectives for Information and 

Related Technology“. Cílem metodiky je vytvořit sadu procesů, ukazatelů, návodů, které měly 

za úkol vytvořit všeobecně uznávaný rámec řešení pro správu IT společností a maximalizovat 

z nich plynoucí prospěch. Využívá informace a ICT pro dlouhodobý rozvoj organizace. COBIT 

vychází z používaných praktik řízení ICT. Základní princip metodiky COBIT je postaven na 

cílech organizací, zdrojích informačních technologií a procesech, vytvářející takzvanou kostku 

COBIT. Kostka COBIT a procesy v ní obsažené vytváří komplexní řešení pro ISMS.  COBIT 

je strukturovaná metodika s lehkou orientací díky své formě a struktury [17, 18].   

 

1.5.2 ITIL  

ITIL je zkratkou anglického „Information Technology Infrastructure Library“. ITIL je 

mezinárodní standart pro oblast řízení IT služeb. Řeší dodávání kvalitních služeb za adekvátní 

ceny. Jedná se spíš o empirické vztahy než o konkrétní metodiku. Jedná se o knihovnu tvořící 



28 
 

výčet způsobů procesního řízení služeb a infrastruktury IT. Cílem je poskytnout ucelený soubor 

nejlepších zkušeností pro oblast řízení služeb a procesů IT [17, 18].  

ITIL je oproti metodice COBIT v mnohých ohledech více flexibilní a nabízí výčet 

doporučení.  Tato doporučení jsou detailněji specifikována a jejich nasazení je mnohem lépe 

proveditelné u většiny podniků.  I když se může zdát, že detailní popis postupů může být 

vhodnější, často dochází k nesprávnému pochopení jednotlivých doporučení [17, 18]. 

 

1.5.3 CRAMM   

CRAMM je zkratkou anglického „CCTA Risk Analysis and Management Method“. 

Metoda využívá formy kvalitativní analýzy rizik a je více adaptována pro soukromý sektor. 

Metodika komplexně pokrývá všechny fáze řízení rizik, a to od analýzy dat po samotný návrh 

protiopatření. Využívá nástroje pro tvorbu dokumentace zajišťující havarijní plány, jejichž 

účelem je zajištění kontinuity provozu. Metodika nabízí i návod pro usnadnění výpočtů, 

zpracování reportů a shromažďování informací. Výhodou této metodiky je, že obsahuje i prvky 

norem ISO řady 27000, které jsou standardem v oblasti řízení bezpečnosti [15].   

 

1.5.4 Mezinárodní přístupy k řízení kontinuity činností  

BCI (Business Continuity Institute) – vyvinul a rozvíjí směrnice nejlepší praxe. 

Postavení tohoto konceptu řízení kontinuity se promítlo do britského standardu BS 25999, který 

se stává uznávaným schématem pro certifikaci organizací s vyzrálým systémem řízení 

kontinuity [15]. 

FISMA (Federal Information Security Management Act) – v rámci právního systému 

USA funguje od roku 2002. Reguluje bezpečnost vládních IS, pravidelně jsou vydávány 

doporučení pro bezpečnost IS, včetně směrnic pro řešení mimořádných a krizových situací, 

podpory a kontinuity managementu a podobně [15]. 
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1.6 ORGANIZACE ISO  

Organizace ISO, plným názvem „International Organisation for Standardization“, 

sjednocuje pomocí norem mnoho aspektů, včetně bezpečnosti informací.  Jedním z členů rodiny 

norem ISO je i norma „Systém řízení bezpečnosti informací“ (dále jen ISMS), která se zabývá 

i problematikou řízení rizik [15]. 

 

1.6.1 ČSN ISO/IEC 270XX – soubor norem  

Rodina norem pro bezpečnost informací označených jako „Systém řízení bezpečnosti 

informací“, která se danou tématikou zabývá. Jednou z nejpodstatnějších norem z této rodiny v 

oblasti rizik je ČSN ISO/IEC 27005 - Řízení rizik bezpečnosti informací. Norma pro systém 

řízení bezpečnosti informací byla vytvořena organizací ISO spolu s komisí IEC tyto normy 

navrhly a vydaly a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tyto normy 

přeložil pro použití v České. Celá rodina norem ČSN ISO/IEC 270XX zahrnuje množství 

navazujících dokumentů.  

Základní normy pro zavádění ISMS:  

• ČSN ISO/IEC 27000 – Přehled a slovník,  

• ČSN ISO/IEC 27001 – Požadavky,  

• ČSN ISO/IEC 27002 – Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací,  

• ČSN ISO/IEC 27003 – Směrnice pro implementaci systému řízení bezpečnosti 

informací,  

• ČSN ISO/IEC 27004 – Měření,  

• ČSN ISO/IEC 27005 – Řízení rizik bezpečnosti informací. 

 

1.6.2 Norma ČSN ISO/IEC 27000 - Systém řízení bezpečnosti informací - Přehled 

a slovník    

Vysvětluje jednotlivé slovníkové fráze používané v normách a popisuje systém řízení 

bezpečnosti informací a možnosti jeho využití. Staví na principech cyklického PDCA modelu. 

Zkratka vychází z anglického překladu slov „Plan-Do-Check-Act“, tedy „Plánuj-Konej-

Kontroluj-Jednej“.  
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Slovník mimo jiné definuje pojmy [1]:  

• Bezpečnost – míra ochrany vůči škodám, 

• Dostupnost – zajištění dostupnosti oprávněným uživatelům, 

• Důvěrnost – zajištění, že daná informace je přístupná pouze oprávněným uživatelům, 

• Integrita – zajištění, že daná informace je správná a úplná,  

• Autorizace – proces posouzení, zda osoba nebo zařízení je oprávněno provádět 

požadované činnosti,  

• Autentizace – proces ověření identity osoby, či zařízení,  

• Autenticita – vlastnost zajišťující pravdivost zveřejňovaných, či prohlašovaných 

informací,  

• Útok – ohrožení aktiva, tedy pokus o jeho zničení, vyřazení, zneužití, či získání 

neautorizovaného přístupu k tomuto aktivu,  

• Nepopiratelnost – nemožnost popření původu daného zdroje, 

• Hrozba – potenciální zdroje ohrožení podniku, možnost vzniku bezpečnostního 

incidentu,  

• Riziko – pravděpodobnost, že hrozba vyústí v bezpečnostní incident. 

 

1.6.3 Norma ČSN ISO/IEC 27001 - Systém řízení bezpečnosti informací – 

Požadavky  

Norma 27001 vychází z britského standardu BS-7799-2 z roku 2005. Systém řízení 

bezpečnosti informací je vhodná norma pro certifikaci a je označována jako norma certifikační. 

Obsahuje požadavky pro splnění, monitoring, kontrolu a obecné zlepšování systému. 

Neobsahuje však doporučení pro plnění požadavků. Způsob provedení leží na vedení 

organizace. Norma obsahuje několik hlavních částí [2]: 

• Úvod, 

• Předmět normy, 

• Citované dokumenty,  

• Termíny a definice, 

• Kontext organizace,  

• Vůdčí role,  

• Plánování,  
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• Podpora,   

• Provozování,  

• Hodnocení výkonnosti,   

• Zlepšování.  

Problematikou řízení rizik se zabývá v bodě plánování. Zavádí termíny jako je vlastník 

aktiva a vlastník rizika. Společnost dle normy musí rozpoznat aktiva informačního systému a 

identifikovat rizika hrozící těmto aktivům. Kritéria pro akceptaci a priority při řízení těchto 

rizik musí být dle normy definovány a kroky jsou dokumentovány. Norma provedení těchto 

požadavků nedefinuje. Pokud společnost není schopna splnit požadavky této normy, není 

možné systém implementovat a norma nás od toho odrazuje [2].   

 

1.6.4 Norma ČSN ISO/IEC 27002 – Soubor postupů pro opatření informační 

bezpečnosti  

Společně s normou ISO/IEC 27000 je tato norma povařována za jednu z nejdůležitějších 

norem rodiny 27000. Poskytuje objasnění pojmu informační bezpečnost a vysvětlení důležitosti 

této disciplíny pro společnost. Zahrnuje bezpečnostní opatření nutné pro implementování ISMS 

a v kombinaci s ISO/IEC 27001 se stávají postupy této normy neúčinné [3].   

1.6.5 Norma ČSN ISO/IEC 27003 - Směrnice pro implementaci systému řízení 

bezpečnosti informací  

Norma je praktickým návodem pro zavedení ISMS a odvolává na normy předchozí, 

především ISO/IEC 27001. Popisuje postup přípravných kroků a sestavení politiky ISMS s 

analýzami prostředí podniku [4]. 

 

1.6.6 Norma ČSN ISO/IEC 27004 – Měření  

Norma stanovuje přesné metriky k hodnocení ISMS v podniku, pro vykazování lepších 

výsledků v implementaci ISMS. Norma se odkazuje na porozumění problematiky řízení a 

hodnocení rizik ISO/IEC 27005 [5]. 
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1.6.7 Norma ČSN ISO/IEC 27005 – Informační technologie – Bezpečnostní 

techniky – Řízení rizik a bezpečnosti informací   

ISO 27005 je návod, jakým způsobem lze přistupovat k problematice řízení rizik 

bezpečnosti informací. Odkazuje na definice a požadavky na ISMS normy ISO/IEC 27001. 

Provádí čtenáře problematikou řízení rizik a umožňuje mu lepší pochopení dané problematiky 

a skládá se z následujících částí [6]:  

• Stanovení kontextu,  

• Posouzení rizik,  

• Ošetření rizik,  

• Akceptace rizik,  

• Komunikace a konzultace,  

• Monitorování,  

• Přezkoumávání.  

Poskytuje grafický náhled celého procesu analýzy a na něj navazujících procesů a 

přezkoumávání pro dosažení nejlepších výsledků. V normě jsou dále uvedeny informativní 

přílohy, slovní popisy požadavků a doporučení dávající normu do kontextu praktického využití. 

Norma od svého počátku nabízí rozsáhlý katalog hrozeb a zranitelností [6]. 

 

1.7 FMEA 

Metoda FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) je jedna z nejrozšířenějších 

expertních metod a s její pomocí se provádí analýza rizik a selhání. Analýza je strukturovaná 

kvalitativní analýza pro identifikaci způsobů poruch, příčin a důsledků. FMEA je induktivní 

metodou realizující kvalitativní analýzu od nižších k vyšším úrovním členění systémů. Zkoumá 

způsoby selhání objektů na nižší úrovni a jejich vliv na selhání na vyšší úrovni. Součástí 

hodnocení a analýzy je posuzování rizik a použití této metody by mělo zajistit, že se bude 

věnovat pozornost každému prvku v rámci daného projektu. FMEA, jako nástroj posuzování 

rizik, se považuje za metodu pro identifikování závažnosti možných důsledků poruch a pro 

zajištění vstupu pro zmírňující opatření ke snížení rizika. Metoda FMEA může být použita k 

efektivnímu řízení rizik. V počáteční fázi projektů se uplatňuje při predikci možných stavů 

selhání v době, kdy je projekt ve fázi konceptu [16, 20]. 

Hlavni cíle metody FMEA jsou [20]: 
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• Posuzování důsledků a postupnosti jevů pro každou zjištěnou poruchu na různých 

úrovních, 

• Určení významnosti způsobů poruch vzhledem k požadované funkci a 

provozuschopnosti, 

• Klasifikace zjištěných způsobů poruch dle zjistitelnosti, tedy jak náročné je poruchu 

odhalit, diagnostikovat, testovat, nahradit komponent, nebo aplikovat kompenzační 

opatření, 

• Odhady ukazovatelů významnosti a pravděpodobnosti poruchy. 

Typickými znaky analýzy jsou [22]:   

• Systémový přístup, kdy analyzovaný objekt je přesně ohraničený a ucelený funkční, 

Systém s jasně definovanými vazbami k okolí, 

• Induktivní charakter rozkládající sledovaný objekt na základní prvky, 

• Preventivný charakter umožňující odhalení potenciálních odchylek, 

• Týmový přístup vyžadující týmové řešení pro porozumění problémům analýzy [21]. 

FMEA se s přístupem na objekt zkoumání dělí na:  

• Systémová FMEA analyzující celkové chápáni prvku z hlediska interakce komponentů 

v systému a zabránění vzniku chyb v rámci jeho projektovaní,  

• Tvoří se před fází vývoje produktu či služby a optimalizuje se v průběhu celého 

životného cyklu, 

• Návrhová a konstrukční FMEA jako proces zkoumá samotný produkt či službu a jeho 

specifikace, vzhledem k možnostem zabránění vzniku chyb ve fázi vývoje, nápravné 

opatření se realizují ve fázi testování a přípravy,   

• Procesní FMEA zkoumá produkt či službu v procesu realizace, tak aby byli dodrženy 

specifikace a zároveň bylo předcházeno vzniku chyb ve fázi plánovaní a realizace. Je 

tedy poslední fází přípravy vývoje.   

Proces použití metody FMEA můžeme rozdělit na dvě základní fáze [22]: 

• Verbální fáze zaměřená na vznik možných poruch, která je realizována takzvaným 

brainstormingem, 

• Numerická fáze zaměřující se na parametrický odhad rizik. 

Pro udržení minimálních nákladů na odstraňování možných příčin vad i odstraňování 

vad samotných se FMEA provádí v co možná nejdřívějším možném termínu návrhu projektu. 



34 
 

Termín je stanoven odpovědnou osobou v rámci projektu. Před započetím je nutné provést 

přípravné práce [20]: 

• Stanovit předmět analýzy, 

• Vybrat členy týmu, 

• Shromáždit data o výrobku/dílu/procesu. 

Dále je tato metoda používána při dokazovaní požadavků na bezporuchovost a 

bezpečnost v souladu s předpisy a normami. 

Nejvýznamnější aplikace a přínosy metody [21]: 

• Definice objektu ve vztahu k účelu a způsobu užívání a dalším specifikacím, systém je 

rozložen na prvky a vymezuje vazby mezi nimi, 

• Identifikace rizik jako ztrátu schopnosti prvku kroku procesu plnit požadovanou funkci, 

cílem je identifikace působících odchylek od požadovaného stavu,  

• Identifikace důsledků rizik u každého identifikovaného rizika, kde je dále posuzován 

jeho dopad na fungovaní prvku či kroku procesu a na celkové fungování analyzovaného 

objektu. Identifikace a analýza příčin rizik, kdy každá identifikovaná odchylka má 

minimálně jednu příčinu vzniku s jasnou definicí pro možné přijetí nápravných opatření,  

• Zmapovaní existujících opatření zachycujících všech zavedených opatření a 

používaných kontrolních postupů,  

• Identifikace míry rizika jako součinu závažnosti odchylky, pravděpodobnosti vzniku 

odchylky a pravděpodobnosti detekce odchylky,  

• Pravděpodobnost vzniku odchylky je možné určit ze statistických údajů interních a 

externích neshod a doplněnými odbornými odhady. Hodnota závažnosti odchylky se 

stanoví dle významu a požadavkům organizace. Pravděpodobnost detekce odchylky je 

stanovená reálným posouzením možnosti odhalení odchylky.  

Pro provedení analýzy systému metodou FMEA je nutné, aby byli podrobně vymezeny 

podmínky provedení a analytik měl k dispozici potřebné vstupné data, tedy především [21]:  

• Účel a cíl analýzy, kdy musí být přesně vymezeno, k jakému účelu je analýza 

prováděna. Účelem provedení analýzy mimo jiné může být ověření požadavků 

bezpečnosti, specifikace kritických prvků nebo vstupy pro optimální návrh technické 

specifikace systému, 
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• Technický popis systému včetně technického provedení systému doplněno o podrobnou 

technickou dokumentaci,  

• Definice funkcí systému a jeho prvků jako vstupní informace obsahuje podrobný souhrn 

všech důležitých funkcí a prvků, které musí být podrobeny analýze. Jsou definovány 

pro možnou studii souvislostí,  

• Funkční členění systému musí korespondovat s předcházejícím bodem. Je 

specifikováno, do jakých funkčních subsystémů se systém člení, dle požadavků na 

analýzu,  

• Definice rozhraní systému vymezuje hraniční body a prvky, kde dochází ke vzájemné 

interakci so sousedními systémy a vnějším okolím systému.  

• Údaje o prvcích systému, tedy o všech prvcích systému, až do zvolené úrovně, která je 

požadována.  

Analýza metodou FMEA se skládá z následujících kroků [21]: 

• Definice objektu ve vztahu k účelu a způsobu užívání a dalším specifikacím. Systém je 

rozložen na prvky a vymezuje vazby mezi nimi, 

• Identifikace rizik jako ztrátu schopnosti prvku kroku procesu plnit požadovanou funkci. 

Cílem je identifikace působících odchylek od požadovaného stavu,  

• Identifikace důsledků rizik u každého identifikovaného rizika, kde je dále posuzován 

jeho dopad na fungovaní prvku či kroku procesu a na celkové fungování analyzovaného 

objektu. Identifikace a analýza příčin rizik, kdy každá identifikovaná odchylka má 

minimálně jednu příčinu vzniku s jasnou definicí pro možné přijetí nápravných opatření,  

• Zmapovaní existujících opatření zachycujících všech zavedených opatření a 

používaných kontrolních postupů,  

• Identifikace míry rizika jako součinu závažnosti odchylky, pravděpodobnosti vzniku 

odchylky a pravděpodobnosti detekce odchylky,  

• Pravděpodobnost vzniku odchylky je možné určit ze statistických údajů interních a 

externích neshod a doplněnými odbornými odhady. Hodnota závažnosti odchylky se 

stanoví dle významu a požadavkům organizace. Pravděpodobnost detekce odchylky je 

stanovená reálným posouzením možnosti odhalení odchylky. 
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1.8 MANAGEMENT RIZIK 

Účelem je redukce škody způsobené rizikem. Cílem není eliminovat riziko, ale řízení 

rizika a omezení ztrát dle možností. Využívá strategie a plány pro vyhovění cílům organizace. 

Management rizik systematicky využívá politiky, postupy a techniky zabývající se určováním 

souvislostí, zjišťováním, vyhodnocením, posuzováním, ošetřováním, monitorováním rizik a 

komunikací o způsobech minimalizace ztrát [16]. 

Identifikace rizik je prvním krokem analýzy, pokud jsou již identifikovány cíle analýzy. 

Jde o informativní a konstruktivní činnost. Projektové týmy využívají revize projektové 

dokumentace a dalších informací souvisejících s danou organizací. Členové projektových týmů 

diskutují o informacích s případnou účastí externích konzultantů. Při identifikaci okruhu 

potencionálních rizik jsou informace shromažďovány těmito způsoby [23, 24]:  

• Kontrolní seznam, 

• Brainstorming, 

• Delfská metoda, 

• Rozhovory, 

• Analýza prvotních příčin, 

• SWOT analýza, 

• Promptní seznamy. 

 

1.8.1 Kontrolní seznam 

Kontrolní seznam CLA (Checklist analysis) je nejjednodušší metodou identifikace rizik. 

Obsahuje seznam dotazů a připomínek o provozu, údržbě a dalších zkoumaných oblastech. 

Ověřuje splnění základních požadavků a je sestavován na základě předchozích zkušeností a 

dále vychází ze zákonů a norem. Vstupem a výstupem jsou informace, které jsou aktualizovány 

po každé změně. Tato metoda má velká omezení [15]:   

• Vytvoření seznamu je časově náročné, 

• Pouze kvalitativní výsledky,  

• Kvalita je ovlivněna jeho sestavovatelem. 
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1.8.2 Brainstorming 

Brainstorming je technika, při které určitá skupina lidí vytváří nápady a hledá postup 

pro řešení určitého problému tak, že jednotliví členové přinášejí nápady spontánně. To vytváří 

skupinovou diskusi a seznam rizik, kterými se budou dále zabývat. Vede ho moderátor, který 

průběžně tak koriguje tok myšlenek. Výsledky jsou sjednoceny a rozděleny do kategorií [24, 

25]. 

 

1.8.3 Delfská metoda 

Delfská metoda je postup shromažďovaní informací umožňující překonat některé z 

negativních skupinových efektů brainstormingu. Základní myšlenkou je dosažení shody ve 

skupině odborníků při predikci vývoje. Delfská metoda využívá opakované sledy otázek a 

písemných odpovědí a připomínek k odpovědím. Tímto způsobem je možné shromáždit 

podklady od skupiny a vyhnout se jednostranné zaujatosti. Je nutné zvolit vhodnou skupinu 

odborníků na danou oblast [24]. 

 

1.8.4 Rozhovor 

Rozhovor neboli interview je technika hledání a shromažďování faktů a informací buď 

osobně, nebo formou telefonického rozhovoru, videokonferencí a elektronickou poštou. Je 

upřednostňováno vedení rozhovoru s lidmi se zkušenostmi z obdobných projektů, nebo 

specialisty na danou problematiku [24]. 

1.8.5 Promptní seznamy 

Promptní seznamy poskytují množinu kategorií rizik, které jsou relevantní k typu 

projektu a typu rizika zvažovaného organizací. Seznamy napomáhají při identifikaci rizik. 

Promptní seznam může posuzovat různé aspekty projektu, jako jsou právní, komerční, 

technické a jiné aspekty. Slouží jako středobod pozornosti při identifikaci rizik [23]. 

 

1.8.6 Registr rizik 

Registr rizik je výstupem procesu identifikace rizik. Je seznamem identifikovaných rizik 

a dalších informací. Obsahuje výsledky různých procesů řízení rizik a bývá znázorněný ve 
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formě tabulky. Je to tedy nástroj pro dokumentaci potencionálních rizikových. Registr rizik 

obsahuje položky [16, 23, 24]: 

• Identifikační číslo rizikové události, 

• Hodnocení dané rizikové události, 

• Název rizikové události, 

• Popis rizikové události 

• Kategorii, do které riziková událost spadá, 

• Prvotní příčina rizika, 

• Spouštěč rizikové události, 

• Potenciální reakce na riziko, 

• Vlastník rizika, 

• Pravděpodobnost vzniku rizika, 

• Dopady případného vzniku rizika,  

• Stav rizika. 

Po skončení identifikace rizik se provádí kvantitativní analýza [24]. 

 

1.8.7 Hodnocení rizika 

Hodnocení rizika se realizuje hodnocením dle příslušné stupnice neboli skóre, zvolené 

společností [12]. 

 

1.8.8 Klasifikace rizik 

Ve fázi identifikace rizik je snaha o identifikaci všech rizik, která ohrožují úspěch 

projektu nebo cíle organizace. Je důležité, aby byla pozornost zaměřena na taková rizika, která 

představují největší hrozbu [13, 14]. 

Kvantitativní metody 

Jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jeho 

dopadu. Používají číselné ohodnocení a vyjadřují dopad ve finančním vyjádření. Nejčastěji je 

riziko vyjádřeno jako roční předpokládaná ztráta. Realizace vyžaduje mnoho času a úsilí, 

poskytují však finanční vyjádření rizik [13, 14]. 
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Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody se zakládají na popisu závažnosti potenciálního dopadu a na 

pravděpodobnosti, že daná událost nastane. Rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu, případně 

slovním popisem. Úroveň rizika je kvalifikovaným odhadem. V porovnání s kvantitativními 

metodami jsou jednodušší, rychlejší a více subjektivní, bez finančního vyjádření. Jsou 

využívány především pro plány prevence [13, 14]. 

 

1.9 MANAGEMENT RIZIK V IT 

Management rizik je charakterizován jako součást projektového managementu. 

Využívá se pro velké, komplexní a inovativní projekty. Je nutné jej integrovat do celkového 

projektového řízení [26]. 

Časté důvody selhání IT projektů [12]: 

• Problémy byly rozpoznány příliš pozdě, 

• Problémy byly nesprávně řízeny,  

• Problémy nebyly sledovány a vedeny v databázi, 

• Zkušenosti z řízení problémů nebyly využity ke zlepšení modelu managementu, 

• Lidé měli tendenci opakovat stejné chyby. 

Při definici požadavků na vývoj nového a úpravy starého systému se předpokládá, že 

uživatelé podporují snahu o změny, ne vždy to ale tak musí být. Tento problém se týče 

především osob, které už mají „zažitý“ způsob řešení a nechtějí ho měnit, případně schvalovatel 

nerozumí požadavkům.  Tyto problémy vznikají při vzájemném neporozumění uživatelů [12]. 

 

1.9.1 Použití rizikového řízení v projektech 

Integrované řízení rizik má dvě klíčové charakteristiky [13, 26]: 

• Rozhodovaní v projektovém řízení je vykonávané s porozuměním rizik. Proces 

rizikového řízení musí být integrováno s ostatními procesy v oblasti řízení. To ovlivňuje 

postupy, nástroje a infrastrukturu, 

• Řízení aktivních hrozeb. 
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Pro efektivní využití řízení rizik je potřebné správně definovat jednotlivé procesy. Často 

většina manažerů řídící velké projekty neumí správně využívat rizikové řízení a vytvořit lehce 

dokumentovatelný proces. Proces musí pokrývat [13, 26]:  

• Zajištění správné definice a pochopení rizik a cílů, 

• Identifikace potenciálně škodlivých nejistot, 

• Výběr, třídění a nastavování priorit a dále zkoumání charakteristik jednotlivých supin 

rizik, 

• Výběr vhodných reakcí na hrozby, 

• Vytvoření komunikační matice a definice komunikačních prostředků, 

• Shrnutí a ukončení analýzy. 

 

1.9.2 Řízení projektů 

Důraz je kladen na několik atributů ovlivňujících rizika, včetně možnosti průběžného 

sledování stavu projektu. Je nutné jasné nastavení cíle, který by měl pokrývat, jak snahu 

nalezení rizik, tak i příležitostí. Dalším atributem je vývoj produktu, kde je nutné sledování, 

aby nedošlo k jeho znehodnocení ještě před jeho uvolněním na trh. Hlavním úkolem procesu 

řízení rizik je zkoumání cílů, benefitů a redukce dopadů jednotlivých rizik. Řízení rizik využívá 

strategii a plánovaní. Jde tedy o systematický přístup k redukci dopadů rizik [13, 26]. 
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2 ANALÝZA PROBLEMATIKY A SOUČASNÉ SITUACE 

Táto část práce se zabývá analýzou současné situace. V úvodu se budu zabývat analýzou 

požadavku zadavatele této práce a obecnou analýzu situace, která přímo ovlivňuje problematiku 

analýzy rizik kritických aplikací. Budu zkoumat vliv vybraných legislativních požadavků a vliv 

stávajících interních předpisů. V minulosti již analýzy rizik aplikací ve mnou zkoumané bance 

proběhly, proto podrobněji rozeberu i závěry těchto prací. V závěru práce shrnu podstatná 

zjištění, na základě, kterých je vypracován návrh řešení stávající situace.  

 

2.1 SOUČASNÁ SITUACE 

2.1.1 Požadavek zadavatele 

Zadavatelem je banka působící na českém trhu. Ta požaduje vypracování metodiky 

analýzy rizik kritický aplikací, včetně dalších dokumentů a procesů s tím souvisejícími. 

Metodika a na ní navazující části musí být v souladu s regulatorními požadavky ČNB a jiných 

regulátorů, které na oblast řízení rizik působí. Zároveň musí být návrh v souladu s interními 

předpisy banky, přičemž, pokud by nastala situace, že ve stávajících předpisech by byly 

nalezeny nedostatky v rozporu se současnými, či nadcházejícími regulacemi, je možné tyto 

nedostatky vzhledem k potřebám vytvoření metodiky ignorovat a stávající předpisy budou 

případně aktualizovány dle návrhu. Metodika a další s ní spojené dokumenty musí být 

přednostně vytvořeny pro potřeby oddělení informační bezpečnosti, tedy toho oddělení, které 

je za analýzu rizik kritických aplikací odpovědné. Přístup se tedy může v některých bodech lišit 

od přístupu, které pro své účely používá oddělení operačního rizika, oddělení marketingového 

rizika, oddělení audit a pracovníci provádějící business analýzy. 

 

2.1.2 Popis současné situace 

V současné situaci banka nemá vypracovanou žádnou metodiku pro provádění analýzy 

rizik aplikací. Jak je dále v této práci uvedeno, interní směrnice nařizují oddělení informační 

bezpečnosti provádět analýzu rizik, není však definován rozsah a způsob provedení této 

analýzy. Doposud oddělení informační bezpečnosti nemělo dostatečné kapacity na provádění 

analýzy. Tato skutečnost tedy dovolovala pouze schvalování interního vývoje aplikací a 

schvalování infrastrukturní dokumentace jak interně vyvinutých aplikací, tak dodavatelských 

řešení. Posuzování řešení probíhalo pouze na základě kvalifikovaného odhadu a případného 
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připomínkování nastalé situace. Oddělení informační bezpečnosti se tedy doposud výhradně 

orientovalo na zajištění bezpečnosti provozu. Oddělení bylo v poslední době personálně 

posíleno a probíhá zvyšování kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím konzultací s odborníky 

z této oblasti, aby byly zaměstnanci dále schopni vykonávat tuto činnost samostatně, případně 

za využití služeb externích společností ve smyslu quality assurance.  

Popis stavu aplikací 

Aplikace a informační systémy jsou převážně vyvinuty v rámci interních kapacit banky. 

Týká se to převážně starších aplikací a informačních systémů, stejně jako systémů typu 

WorkFlow, Intranet, CRM a dalších. Tyto aplikace často postrádají příslušnou dokumentaci a 

nebyly vyvíjeny v souladu s principy security development lifecycle, jelikož byly vyvinuty 

v době, kdy se těmto principům nepřikládal natolik velký důraz, jako je tomu dnes. Simultánně 

s vývojem návrhu metodiky analýzy rizik kritických aplikací je spuštěn i projekt pro 

implementaci pravidel security development lifecycle. Tyto dva projekty se vzájemně doplňují. 

Zároveň vzniká tlak na dopracování dokumentace k těmto aplikacím, tedy alespoň na úrovni 

infrastrukturního popisu aplikace a popisu jeho základních funkcionalit a způsobu logování. 

V případě nově implementovaných aplikací a informačních systémů již převládají dodavatelská 

řešení, tedy řešení dodávané třetími stranami. V této práci vyvíjená metodika má za cíl zvýšit 

bezpečnostní požadavky na dodavatele a jím dodávaný softwarový produkt. Tedy nejen 

analyzovat dané řešení, ale i vytvořit základní požadavky na bezpečnost aplikací. Ty se budou 

dále promítat do směrnice bezpečnosti aplikací, která bude vytvořena na základě závěrů této 

práce.  

Nedostatek v projektovém řízení 

Pro procesy spojeny s řízením projektů, které má ve správě projektová kancelář, není 

vypracována dokumentace projektového řízení na úrovni směrnice či metodiky. Dokument 

existuje pouze v podobě explicitní znalosti popsané v dokumentu ve správě projektové 

kanceláře. To má za následek, že dokument se nedá přímo považovat za závazný, přesto je však 

akceptován. Výhodou ale je, že změny provedeny v tomto dokumentu není nutné schvalovat 

v rámci schvalovacích procesů, ale pouze v závislosti na dohodě několika oddělení. K tomuto 

dokumentu tedy budou vytvořeny návrhy na změnu do té míry, aby byla analýza rizik trvale 

zakomponována v projektovém plánu všech projektů a zároveň na úrovni této dokumentace 

schválen přístup k vybraným dokumentům pro oddělení informační bezpečnosti, které jsou pro 

vypracování analýzy rizik nutné. I když je žádoucí transformace tohoto dokumentu na úroveň 
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směrnice, není to v kompetenci oddělení informační bezpečnosti, ale pouze v kompetenti 

projektové kanceláře, proto se touto změnou dále zabývat v této práci nebudu.   

Dosavadní průběh analýz rizik aplikací 

Banka pro potřeby provedení analýzy rizik kritických aplikací využila služby externích 

dodavatelů služeb. Tyto analýzy se nezabývali analýzou předem vybraných aplikací, ale tyto 

kritické aplikace byly identifikovány v rámci těchto analýz. Tyto externí společnosti využívali 

vlastní metodiky. K dispozici z těchto analýz máme pouze závěrečné zprávy, bez přiložených 

metodik. Analýze těchto analýz a jejich odhadovanému postupu se budu věnovat v části pro to 

určené.  

 

2.2 ANALÝZA VYBRANÝCH REGULACÍ 

V této části analýzy se budu věnovat vybraným zákonům a regulacím, které přímo 

ovlivňují návrh metodiky analýzy rizik kritických aplikací. Vzhledem k tomu, že tyto regulace 

upravují dále vyhlášky České Národní Banky (dále jen ČNB) a metodiky vydané Evropským 

orgánem pro bankovnictví (dále jen EBA), nebudu dále analyzovat tyto podřízené vyhlášky a 

doporučené metodiky.  

 

2.2.1 Zákon č. 181/2014 Sb. 

Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti). 

Zákon zapracovává předpisy Evropské unie a upravuje zajišťování bezpečnosti sítí 

elektronických komunikací a informačních systémů. Dle názoru právního oddělení banky, pro 

kterou je metodika provedení analýzy rizik sestavována, se na banku tento zákon nevztahuje. 

Je zde ale vysoký předpoklad, že v následujících několika letech dojde k situaci, kdy bude i 

banka identifikována jako provozovatel významného informačního systému. Z toho důvodu je 

tento zákon a jeho možné budoucí dopady zařazeny do analýzy rizik kritických aplikací. Jeho 

výňatky však nejsou zde uvedeny detailně, jelikož jej více doplňují pozdější úpravy. 

Cílem zákonu je zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a 

dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací v kybernetickém prostoru. 

Jako bezpečnostní opatření jsou definovány mimo jiné i technická opatření, řízení rizik a 

požadavky na aplikační bezpečnost.  
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2.2.2 Vyhláška č. 316/2014 Sb. 

Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, 

reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti 

(vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 

Vyhláška stanovuje obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace pro významné 

informační a komunikační systémy, které jsou označeny jako významné a způsob hlášení 

kybernetických bezpečnostních incidentů.  

Vyhláška stanovuje způsob řízení bezpečnosti informací a hlavní zásady bezpečnostní 

politiky na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik. 

V oblasti řízení rizik stanovuje metodiku pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro 

identifikaci a hodnocení rizik, včetně stanovení kritérií pro přijatelnost rizik.  

V rámci řízení rizik popisuje nutnost stanovení metodiky pro identifikaci a hodnocení 

aktiv a pro identifikaci a hodnocení rizik včetně stanovení kritérií pro přijatelnost rizik, včetně 

identifikace a ohodnocení primárních aktiv. 

Dále popisuje identifikaci rizika spolu se zohledněním hrozeb a zranitelností a posuzuje 

možné dopady. Při hodnocení rizik vyhláška nabádá na posuzování především těchto hrozeb:  

• Porušení bezpečnostní politiky,  

• Poškození nebo selhání technického anebo programového vybavení, 

• Zneužití identity fyzické osoby, 

• Užívání programového vybavení v rozporu s licenčními podmínkami, 

• Kybernetický útok z komunikační sítě, 

• Škodlivý kód, 

• Nedostatky při poskytování služeb informačního systému,  

• Narušení fyzické bezpečnosti, 

• Přerušení poskytování služeb,  

• Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů, 

• Trvale působící hrozby a odcizení nebo poškození aktiva. 

Při hodnocení rizik zvažuje zejména tyto zranitelnosti:  

• Nedostatečná ochrana vnějšího perimetru, 

• Nedostatečné bezpečnostní povědomí uživatelů a administrátorů, 

• Nedostatečná údržba informačního systému, 
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• Nevhodné nastavení přístupových oprávnění, 

• Nedostatečné postupy při identifikování a odhalení negativních bezpečnostních jevů, 

kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických bezpečnostních incidentů, 

• Nedostatečné monitorování činnosti uživatelů a administrátorů,  

• Nedostatečné stanovení bezpečnostních pravidel. 

V rámci řízení aktiv je nutné definovat primární aktiva, určit garanty aktiv a hodnotit 

důležitost aktiv z hlediska důvěrnosti, integrity a dostupnosti. Zvlášť se dále identifikují a 

evidují podpůrná aktiva, která také musí mít stejně jako primární aktiva identifikovány garanty 

a jsou určeny vazby mezi primárními a podpůrnými aktivy. Podle ohodnocení aktiv se stanovuje 

jejich úroveň ochrany.   

Vyhláška dále popisuje nutnost zavedení bezpečného vývoje aplikací a požadavky na 

technické zabezpečení. Tyto oblasti jsou však podrobněji popsány v interních směrnicích 

banky.  

Pro účely analýzy a následné zapracování do návrhu metodiky je oblast nařízení pro 

aplikační bezpečnost. Zde je popsána nutnost provádění bezpečnostních testů aplikací před 

uvedením do provozu, a to především aplikací dostupných z vnější sítě. Komunikace v interní 

síti musí být chráněna kryptografickými algoritmy v souladu s bezpečnostními potřebami a 

výsledky hodnocení rizik.  

Z dokumentace vyhláška mimo jiné uvádí i nutnost vytvoření:  

• Metodiky pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro identifikaci a hodnocení rizik, 

• Zprávu o hodnocení aktiv a rizik,  

• Plán zvládání rizik. 

Pro účely návrhu metodiky analýzy rizik kritických aplikací jsou důležité informace 

uvedeny v příloze 1 vyhlášky 316/2014 Sb. Aktiva jsou zde hodnoceny dle důležitosti na 

stupnici o čtyřech úrovních. Vyhláška však povoluje používat i odlišný počet úrovní. V případě 

použití tří úrovní hodnocení důležitosti aktiv je přípustné sloučit buď úrovně nízká a střední, 

nebo úrovně vysoká a kritická. 

Stupnice pro hodnocení důvěrnosti:  

• Nízká – aktivum nevyžaduje ochranu z hlediska integrity, 

• Střední – aktiva nejsou veřejně přístupná a tvoří know-how, 

• Vysoká – aktiva nejsou veřejně přístupná a jejich ochrana je vyžadována, 
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• Kritická – aktiva nejsou veřejně přístupná a vyžadují nadstandardní míru ochrany. 

Stupnice pro hodnocení integrity: 

• Nízká – aktiva jsou veřejně přístupná nebo byla určena ke zveřejnění, 

• Střední – aktivum může vyžadovat ochranu z hlediska integrity, 

• Vysoká – aktivum vyžaduje ochranu z hlediska integrity, 

• Kritická – aktivum vyžaduje ochranu z hlediska integrity. 

Stupnice pro hodnocení dostupnosti: 

• Nízká – narušení dostupnosti aktiva není důležité a v případě výpadku je běžně 

tolerováno delší časové období pro nápravu, 

• Střední – narušení dostupnosti aktiva by nemělo překročit dobu pracovního dne, 

• Vysoká – narušení dostupnosti aktiva by nemělo překročit dobu několika hodin, 

• Kritická – narušení dostupnosti aktiva není přípustné, a i krátkodobá nedostupnost 

vede k vážnému ohrožení zájmů. 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 316/2014 Sb. Blíže popisuje hodnocení rizik a je vyjádřeno funkcí:  

• riziko = dopad × hrozba × zranitelnost. 

Stupnice pro hodnocení dopadů, hrozeb a zranitelností opět využívají čtyřstupňový systém:  

• Nízká, 

• Střední, 

• Vysoká, 

• Kritická. 

Bližší popis jednotlivých úrovní dopadů, hrozeb a zranitelností zde neuvádím, ale budou 

při návrhu metodiky zohledněny.  

Stupnice pro hodnocení rizik opět používá čtyřstupňovou škálu:  

• Nízké – je považováno za přijatelné, 

• Střední – může být sníženo určitými opatřeními nebo přijatelné, 

• Vysoké – je dlouhodobě nepřípustné a musí být zahájeny systematické kroky k jeho 

odstranění, 

• Kritické – je nepřípustné a musí být neprodleně zahájeny kroky k jeho odstranění. 



47 
 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 316/2014 Sb. zohledňuje požadavky na kryptografické 

algoritmy. Blíže je analyzovat nebudu, ale jsou součástí expertního posuzování bezpečnosti 

daného řešení.  

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 316/2014 Sb. obsahuje doporučenou strukturu dokumentace, 

ta je z části analyzována v analýze interních předpisů banky. 

 

2.2.3 Zákon č. 205/2017 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a 

některé další zákony. 

Táto úprava zákonu o kybernetické bezpečnosti přímo neovlivňuje banku, pro kterou je 

metodika analýzy rizik kritických aplikací vytvářena. Nebude tudíž blíže analyzován, i když 

byl při vytváření této práce brán v úvahu. Zároveň ale definuje kritické informační systémy 

z pohledu státu, mezi které pravděpodobně budou v budoucnosti dle právního názoru interních 

právníků banky zařazeny i některé systémy mnou analyzované banky. 

 

2.2.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation -  dále 

jen "GDPR) pojednává o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů, účelem je harmonizovat právní předpisy o ochraně základních 

práv a svobod fyzických osob.  

Ochrana se týká zpracování osobních údajů fyzických osob bez ohledu na jejich státní 

příslušnost nebo bydliště. Nařízení se tak dotýká prakticky všech zaměstnaneckých i 

klientských dat s dopadem na všechny podnikatelské subjekty včetně drobných živnostníků.  

GDPR rozšiřuje nutnost aktivního souhlasu subjektů údajů na další oblasti a klade důraz 

na zvýšení zabezpečení dat, zejména prostřednictvím šifrování či pseudonymizace. 

Dále nařizuje zavedení zavést tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů neboli data 

protection officer – DPO. Tato role zavádí nezbytné posuzování vlivu významnějších opatření 

nebo projektů na ochranu osobních údajů. 
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GDPR je přímo provázáno s regulací PSD2 v oblasti platebních služeb nařízením o e-

privacy. Tato legislativa doplňuje GDPR, ale nepřekrývají se s ním. 

Zavádí přísné sankce s postihem až do výše 20 milionů euro nebo do výše 4 % ročního 

obratu skupiny a poškození dobrého jména organizace v celoevropském měřítku. Legislativa 

bude platná od 25. 5. 2018. Výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů a zároveň zvýší 

povinnosti institucí a firem tato data chránit.  

Osobní údaje dle GDPR se člení do čtyř kategorií.  

Kategorie 1: Identifikační osobní údaje 

• Jméno,  

• Adresa,  

• Datum narození, 

• Rodné číslo,  

• Osobní dokumenty,  

• Telefonní číslo,  

• Email, 

• Podpisové vzory a podpisy,  

• Demografické údaje (rodinný stav, počet dětí, pohlaví a podobně), 

• Údaje o jiné osobě než přímo klient (manželka, dítě, člen domácnosti),  

• ID klienta. 

Kategorie 2: Citlivé údaje 

• Citlivé údaje dle GDPR, 

• Zdravotní stav,  

• Invalidita,  

• Těhotenství,  

• Biometrická data (například otisk prstu),  

• Rasa, postoje, názory, náboženství, 

• Údaje citlivé pro klienta,  

• Fotografie,  

• Placené výživné,  

• Nařízení exekuce,  

• AML seznamy.  
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Kategorie 3: Ekonomické a finanční údaje 

• Bonita/scoring klienta, 

• Příjem, zadluženost, úspory, výdaje,  

• Informace o produktech a službách, včetně zůstatků a čísel účtů,  

• Číslo karty klienta,  

• Používání produktů a služeb,  

• Platební morálka,  

• Transakční historie,  

• Profil klienta,  

• Personalizované nabídky.  

Kategorie 4: IT a další osobní údaje 

• IP adresa, 

• Cookies, 

• Nahrávka (audio i video), 

• Identifikátory (ID, přihlašovací jména a hesla, osobní číslo zaměstnance). 

 

2.2.5 PSD2 (Payment Services Directive) 

Legislativa je požadavkem na usnadnění přístupu k účtům prostřednictvím externích 

poskytovatelů s cílem získat informace nebo provést platbu je z technického hlediska velmi 

náročný a přináší možná rizika. PSD2 zároveň nedefinuje technologie, které mají banky při 

tomto procesu využít, primárně je ale preferovaná technologie API.  

Poskytovatel platebních služeb musí mít přístup ke službám technické infrastruktury 

platebních systémů, musí však splňovat požadavky pro zachování integrity a stability těchto 

systémů.  

Podmínkou je, že uživatel se může spolehnout, že poskytovatel platebních služeb 

provede platební transakci správně a v dohodnutém čase a je schopen vyhodnotit rizika spojená 

s platební transakcí. Také legislativa definuje, že zákazník se může spolehnout na bezpečnostní 

mechanizmy a principy řízení rizik v případě phishingových a podobných hrozeb. Je vyžadován 

mechanismus pravidelného podávání zpráv příslušným orgánům s aktuálním hodnocením 

bezpečnostních rizik a informace o opatřeních přijatých v reakci na rizika.  
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Mezi tato opatření patří šifrovací systémy s využitím dvoufaktorové autentizace. Dle 

PSD2, pro získání povolení působit jako platební instituce, musí banka předložit mimo jiné:  

• Popis mechanismů pro správu a řízení a vnitřních kontrolních mechanismů žadatele,  

• Postupy řízení rizik,   

• Popis postupu pro sledování a řešení bezpečnostních incidentů,  

• Bezpečnostní předpis, včetně podrobného posouzení rizik ve vztahu k poskytovaným 

platebním službám a popisu bezpečnostních kontrol a opatření určených k 

minimalizaci rizik zavedených v zájmu odpovídající ochrany uživatelů platebních 

služeb před zjištěnými riziky včetně podvodného a nezákonného použití citlivých a 

osobních údajů, 

• Způsoby kontroly a opatření, včetně technického zabezpečení, které zajišťují úroveň 

zabezpečení a ochrany údajů. 

EBA na základě vyjmenovaných a dalších kritérií hodnotí rizikový profil podniku. 

 

2.3 ANALÝZA STÁVAJÍCÍCH POLITIK, SMĚRNIC A METODIK 

Třetím bodem analytické části je analýza stávajících předpisů banky, které jsou pro 

vytvoření metodiky relevantní. Zde jsou popsány pouze ty části předpisů, které ovlivňují, či 

přímo definují požadavky pro vytvoření metodiky analýzy rizik kritických aplikací. Tyto 

vybrané části nejsou plným zněmím předpisů, ale jsou přepsány do znění, které zachycuje 

principy pro potřeby této diplomové práce.  

Mnou analyzovaná banka využívá třístupňovou předpisovou základnu. Na prvním 

stupni se nachází politiky a strategie jednotlivých organizačních celků, které popisují vizi a 

směrování banky v konkrétních oblastech a stejně tak charakterizují stávající požadavky na tyto 

oblasti. Nezacházejí do detailů a představují pohled managementu.  

Na druhém stupni se nachází směrnice, které blíže specifikují oblasti definované 

jednotlivými politikami a blíže je specifikují. Definují konkrétní požadavky na systémy a 

procesy banky.  

Na třetím stupni se nachází směrnice, které popisují konkrétní postup pro naplňování 

cílů definovaný v politice a blíže specifikované ve směrnicích banky.   
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2.3.1 Strategie řízení rizik 

Předpis je prvostupňovým předpisem. Tento dokument popisuje strategii řízení rizik a 

je základním a nejdůležitějším souborem pravidel v oblasti risk managementu.  

Cílem strategie řízení rizik je vytvoření podmínek pro obezřetné řízení všech rizik, která 

vyplývají z podnikání banky. Popisuje základní principy pro zajištění jednotného řízení rizik 

banky, kapitálové přiměřenosti a likvidity tím, že: 

• Klíčovým východiskem strategie je Vyhláška č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. 

• Politika definuje role a odpovědnosti ve vztahu ke strategii a identifikuje typy rizik, 

jejich řízení a způsob identifikace. 

Banka identifikuje jako významná rizika:  

• Úvěrové riziko,  

• Riziko koncentrace,  

• Riziko likvidity, 

• Reputační riziko.  

Cílem řízení rizik je se ujistit, že všechna rizika, která lze považovat za významná při 

současných a budoucích obchodních činnostech banky, byla rozeznána v časné fázi a jsou 

správně řízena tak, aby byla zajištěna adekvátní návratnost zohledňující rizika. 

Ve všech případech, kdy strategie nebo jakýkoliv jiný vnitřní předpis není zcela jasný, 

je pro konečnou interpretaci důležitější podstata než forma při zvážení všech dostupných 

informací.  

Jak dozorčí rada, tak představenstvo jsou součástí řízení rizik a jsou zodpovědné za 

nastavení a udržení funkčního systému řízení rizik. Dozorčí rada svěřuje každému členu 

představenstva vybraný rezort (oblast činností banky), který vede samostatně, pokud 

rozhodování nepřipadá představenstvu jako celku. Představenstvo vykonává svou rozhodovací 

činnost přímo, nebo prostřednictvím určených výborů.  

Před zavedením nového produktu nebo služby, úpravou s vlivem na rizikový profil 

stávajícího produktu nebo služby (např. obchodování s novou měnou v rámci stávajícího 

produktu či služby), zavedením nové obchodní line nebo provozní struktury a rovněž při vstupu 

na nové trhy je nezbytné provést nezávislé posouzení rizik. Analýza rizik bere v úvahu různé 
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varianty a rovněž bere v úvahu schopnost banky dostatečně posoudit a řídit rizika nového 

produktu. 

Všichni zaměstnanci banky jsou součástí systému vnitřní kontroly. Každá organizační 

jednotka nebo oddělení je zodpovědné za řádné zajištění, zdokumentování a provádění 

vnitřních kontrol. Konečná zodpovědnost leží na vedoucím příslušné organizační jednotky.  

Banka využívá tři-liniový systém ochrany, který zahrnuje:   

• Jednotlivé organizační útvary v první linii ochrany, které jsou odpovědné za průběžné 

řízení rizika v rámci jejich každodenních aktivit,  

• Rezort odpovědný za řízení rizik ve druhé linii ochrany, který je odpovědný za nastavení 

strategie řízení rizik, vytvoření směrnicové základny a nezávislý reporting rizik pro 

představenstvo a dozorčí radu banky, 

• Oddělení Audit/ Revize ve třetí linii ochrany, který zajišťuje nezávislé posouzení 

dostatečnosti a kvality rámce řízení rizik a risk governance a nezávislého reportingu pro 

představenstvo a dozorčí radu banky. 

Banka řídí riziko outsourcingu v rámci operačního rizika (riziko outsourcingu 

představuje podkategorii operačního rizika). 

Banka uzavírá outsourcingové vztahy na základě individuálního posouzení každého 

případu. Hlavními důvody pro outsourcovaní vybrané činnosti mohou být snížení nákladů 

banky na příslušnou činnost na lokální nebo skupinové úrovni či rozšíření obchodních 

příležitostí banky. 

Základní předpokladem pro řízení rizik je zajištění pravidelných, včasných, úplných a 

kvalitních informací o rizicích, kterým je banka vystavena. 

Základním podkladem pro řízením rizik v bance je pravidelný měsíčně zpracovávaný 

report, který projednává výbor a který obsahuje informace z oblasti systému interních limitů, 

kapitálové přiměřenosti, kapitálového požadavku dle systému vnitřně stanoveného kapitálu, 

úvěrového rizika, tržního rizika, rizika likvidity, rizika koncentrace a operačního rizika. 

Banka při řízení a reportingu rizik zohledňuje specifika v úvěrovém procesu, zejména 

velké expozice, vyhodnocováním ekonomicky spjatých skupin osob, úvěry splácené jinak než 

průběžně, financování projektů, komerční financování nemovitostí a udělování výjimek. 



53 
 

Dále politika definuje nutnost zátěžového testování, jako jednu ze základních součástí 

řízení rizik a rizikový profil banky se zřetelem na dlouhodobě udržitelný vývoj a rovnováhu 

mezi očekávanými výnosy a očekávaným rizikem. 

Rizikový apetit je vyjádřením agregované míry rizika, které je banka ochotna 

akceptovat při plnění svých obchodních cílů. Rizikový apetit vychází z rizikového profilu 

banky a současně jej blíže definuje ve formě dokumentu Risk Appetite Statement. Ten je 

základním dokumentem pro řízení rizik v ročním horizontu. 

Pro snížení pravděpodobnosti a četnosti přerušení činnosti banky přikazuje oddělení 

informační bezpečnosti zpracování pohotovostních plánů a plánů obnovy. 

Funkce řízení rizik je vykonávána členem představenstva zodpovědným za řízení rizik 

a pověřenými organizačními jednotkami, které pokrývají všechna klíčová rizika, kterým je 

Banka vystavena. Tato funkce je podporována určenými výbory pro kolektivní rozhodování. 

Výbor pro řízení rizik je centrální rozhodovací útvar pro oblast řízení rizik. Výbor je 

zřizován představenstvem, které na něj deleguje část svých pravomocí v oblasti řízení rizik.  

Tato směrnice je aktualizována nejméně jednou ročně, nebo v případě významných 

změn v obchodní strategii Banky případně změn vnějších podmínek.  

 

2.3.2 Politika řízení operačního rizika 

I přes pojmenování „Politika řízení operačního rizika“, je dokument na druhé úrovni, 

tedy směrnicí. Tato směrnice je součástí širší skupiny vnitřních předpisů pro řízení jednotlivých 

typů rizik. Cílem politiky řízení operačního rizika je jasným a stručným způsobem vymezit a 

zdokumentovat obecné parametry a principy měření a řešení operačních rizik, která se pojí se 

všemi bankovními produkty, činnostmi, procesy a systémy. 

Směrnice popisuje hlavní prvky řízení operačního rizika. Řádné řízení operačního rizika 

odráží efektivitu představenstva a vrcholového vedení v oblasti správy portfolia produktů, 

činností, procesů a systémů. Tato směrnice je základním dokumentem pro implementaci 

strategie rizik v oblasti operačních rizik. 

Banka definovala následující podkategorie operačního rizika:  

• Právní riziko, tedy riziko finančních ztrát, mimorozpočtových výdajů nebo snížení 

očekávaných příjmů, 
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• Compliance a conduct riziko, tedy riziko právních postihů nebo postihů ze strany 

správních a dohledových orgánů,  

• Operační riziko související s IT a kybernetické riziko, tedy jakékoliv riziko související 

s informačními technologiemi, 

• Riziko outsourcingu,  

• Politické a regulatorní riziko, 

• Riziko modelů, tedy riziko vyplývající z nejistoty výsledků modelu, včetně modelů pro 

stanovení velikosti rizik,  

• Reputační riziko. 

Směrnice pak blíže definuje kategorie IT a kybernetických rizik:  

• Rizika spojená s dostupností a zachováním kontinuity IT a kybernetických rizik,  

• Rizika spojená se zabezpečením IT a kybernetických rizik, 

• Rizika spojené se změnou IT a kybernetických rizik, 

• Rizika ohrožení integrity dat IT a kybernetických rizik, 

• Rizika spojené s externím zajištěním IT a kybernetických rizik. 

Rizika související s IT vyplývají ze ztráty v důsledku: 

• Neoprávněného sdělení/zveřejnění, upravení nebo zničení informací,  

• Neúmyslných chyb a opomenutí, 

• Výpadků IT v důsledku přírodních katastrof nebo katastrof způsobených člověkem,  

• Nevykonávání péče řádného hospodáře při provádění a provozu IT systému. 

V bance řízení rizik obecně zahrnuje: 

• Průběžnou identifikaci rizik, 

• Měření expozice vůči těmto rizikům s ohledem na obchodní strategii a její cíle, 

• Zajištění zavedení efektivního sledování a plánování kapitálu, 

• Pravidelné sledování expozice a odpovídajících kapitálových potřeb na základě 

vyhodnocení ve vztahu k vymezenému rizikovému apetitu a ve vztahu k platným 

limitům, 

• Rozvoj a přijetí vhodných opatření za účelem kontroly nebo zmírnění rizik, 

• Poskytování reportů o rizikovém profilu banky vrcholovému vedení a představenstvu 

banky. 
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Vzhledem k tomu, že celá řada operačních rizik může spočívat v různých obchodních 

procesech, má vlastník rizika v příslušné organizační jednotce nejdůležitější roli v procesu 

operačního rizika. Všechny organizační jednotky a jejich zaměstnanci nesou odpovědnost za 

řízení operačního rizika v průběhu výkonu jejich hlavních funkcí.  

Na rozdíl od jiných typů rizik nejsou data o operačním riziku snadno dostupná, ale je 

třeba je nejdříve identifikovat a posoudit v rámci celé banky. Používané nástroje operačního 

rizika navíc pokrývají všechny organizační jednotky a činnosti v bance. 

Banka používá Risk Self-Assessments jako nástroj k hodnocení inherentního rizika a 

zbytkového rizika. Výstupem Risk Self-Assessments je seznam významných rizik a opatření, 

na která by se banka měla zaměřit s cílem zlepšit nedostatky a následně snížit míru a frekvenci 

určitého rizika.  

Směrnice dále definuje možnosti kontroly a snižování rizik, kde využívá metody 

zamezení, snížení, přenos a akceptaci rizika.  

Zátěžový test v oblasti operačních rizik probíhá způsobem simulace realizace vybraných 

rizik a výpočet dopadu těchto rizik na kapitál banky. Jako podklad pro tento test se používají 

údaje z rizik hodnocených v rámci procesu Risk Self-Assessment, příp. analýz scénářů, pokud 

jsou výsledky těchto analýz k dispozici. Tato metoda je blíže definována v dalším předpisu. 

 

2.3.3 Risk Self-Assessment 

Předpis je metodickým pokynem pro vypracování Risk Self-Assessment, definuje 

způsob interakce mezi jednotkami v rámci procesu posuzování operačních rizik. Stanovuje 

obecné zásady a rozdělení rolí a odpovědností mezi jednotlivými jednotkami/ funkcemi v rámci 

Risk Self-Assessments procesu, včetně postupů pro eskalaci a reportování. 

Risk Self-Assessment se zaměřuje na hodnocení rizika ztráty, které vzniká v důsledku 

nedostatků či selhání vnitřních procesů, osob a systémů nebo externích událostí.  

Tento předpis stanovuje:  

• Role a zodpovědnosti v rámci procesu Risk Self-Assessment,  

• Časový harmonogram procesu Risk Self-Assessment,  

• Proces ověření a prezentace výsledků Risk Self-Assessment. 

Risk Self-Assessment se provádí jednou ročně v uceleném časovém období. 

Zodpovědnou osobou za provádění Risk Self-Assessment je vždy vedoucí organizační 
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jednotky. Cílem tohoto vnitřního předpisu je definovat pravidla spolupráce mezi organizačními 

jednotkami v rámci procesu Risk Self-Assessment. Dále definovat procedury pro identifikaci, 

posouzení, hodnocení a eskalaci významných operačních rizik. Risk Self-Assessment má za cíl 

poskytnout vedení banky přehled o událostech, které mohou ovlivnit dosažení stanovených cílů.   

Výsledky Risk Self-Assessment jsou využívány k následujícím účelům: 

• Identifikace významných rizik zahrnující vývoj klíčových rizikových indikátorů (KRI), 

• Zvyšování míry povědomí o možných operačních rizicích a vytváření konkrétního 

rizikového profilu banky,  

• Vstup pro scénářové analýzy, monitoring rizikových indikátorů a modelování 

kapitálového požadavku k operačnímu riziku,  

• Představuje jeden ze zdrojů pro identifikování nedostatků v interním kontrolním 

systému. 

Z hodnocení všech rizikových situací uvedených v Risk Self-Assessment jednotlivých 

organizačních jednotek se v dokumentu Risk Self-Assessments vypočte tzv. risk materialita. 

Výsledná risk materialita se může pohybovat na stupnici 1-3, kde 1 znamená nejnižší riziko a 

3 pak riziko nejvyšší (kritické). U kritických rizik musí zodpovědná osoba vydefinovat 

nápravná opatření vedoucí ke snížení daného rizika. U ostatních rizik je vydefinování 

nápravných opatření či kontrolních mechanismů doporučeno. V rámci procesu definování 

opatření jsou poté vedoucí organizačních jednotek zodpovědní za sdělení aktuálního stavu a 

poskytnutí komentáře k danému opatření, a to na vyžádání.  

Souhrnný report s výsledky s detailními informacemi o výsledných risk materialitách a 

nápravných opatřeních, tedy Risk Self-Assessment je jedenkrát ročně po ukončení celého 

procesu Risk Self-Assessment a získání souhrnných výsledků předkládán na vědomí Výboru 

pro řízení rizik.  

V rámci procesu Risk Self-Assessment je být vytvořen předběžný soupis událostí, které 

by mohly ovlivnit dosažení obchodních cílů dané organizační jednotky. Pro snadnější 

identifikaci rizik jsou zodpovědnými osobami zváženy následující faktory zdokumentované v 

dokumentu Risk Self-Assessment: 

• Faktory obchodního prostředí, 

• Základní procesy probíhající v organizační jednotce,  

• Plánované produkty, projekty, změny v procesech, obchodní plány, cíle a rozpočty,  

• Zaměstnanci,  
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• Používané IT systémy, 

• Interní databáze operačního rizika, 

• Informace o externích událostech operačního rizika,  

• Auditní zjištění,  

• Klíčové rizikové indikátory,  

• Existující kontrolní mechanismy,  

• Existující metodika a postupy,  

• Předchozí Risk Self-Assessment,  

• Jiná data sloužící k identifikaci dalších potenciálních rizik. 

Základní informace, které musí být povinně zahrnuty v rámci vyplňování Risk Self-

Assessment dokumentu jsou následující:   

• Identifikace všech významných rizik, 

• Posouzení každého identifikovaného rizika, 

• Identifikace existujících kontrol nebo jiných kontrolních mechanismů a opatření u 

identifikovaných rizik a posouzení jejich efektivnosti,  

• Identifikace existujících klíčových rizikových indikátorů u odhalených rizik a 

posouzení jejich efektivnosti,  

• Návrh nových kontrolních mechanismů a klíčových rizikových indikátorů,  

• Návrh nových opatření.  

Uvedené informace jsou minimálními požadavky, zodpovědné osoby mohou uvést další 

doplňující informace, v případě, že tyto informace povedou ke zvýšení efektivity řízení 

operačního rizika.  

Risk Self-Assessments je tedy nástrojem, který používá primárně oddělení operačního 

rizika. Je primárně určen pro identifikaci rizik. 

 

2.3.4 Pravidla pro přístup a nakládání s informacemi 

Dokument na druhé úrovni, tedy směrnice. Tento dokument popisuje principy ochrany 

informací a nakládání s nimi ve všech fázích životního cyklu informace – při jejím vzniku, 

ukládání, používání, předávání i likvidaci. 

Dle směrnice Všechna informační aktiva, bez ohledu na jejich formu a nosič, musí být 

identifikována a klasifikována minimálně z hlediska jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti. 
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Ostatní aktiva jsou klasifikována na základě toho, která informační aktiva zpracovávají nebo 

jinak podporují.  

Informační aktiva jsou klasifikována podle důvěrnosti do tříd: 

• Veřejné, 

• Interní, 

• Důvěrné, 

• Přísně důvěrné. 

Informační aktiva jsou klasifikována podle dostupnosti do tříd: 

• Běžná, 

• Zásadní. 

Kritická Informační aktiva jsou klasifikována podle integrity do tříd: 

• Běžná, 

• Vysoká. 

Informační aktiva jsou klasifikována podle nepopiratelnosti do tříd: 

• Běžná, 

• Vysoká. 

Manažer bezpečnosti je odpovědný za řízení procesu klasifikace informací a za to, že 

budou určeni vlastníci informací. Vlastník informačního aktiva je odpovědný za jeho správnou 

klasifikaci a je povinen nejméně jednou ročně ověřit a potvrdit aktuálnost informací u všech 

aktiv.  

Vlastníci informačního aktiva klasifikovaného stupněm „Důvěrné“ nebo „Přísně 

důvěrné“ jsou odpovědni za to, že existující bezpečnostní opatření vedoucí k zajištění 

důvěrnosti, integrity a dostupnosti informačního aktiva jsou adekvátní. Povinností Vlastníka 

informačního aktiva je informovat Manažera bezpečnosti v případě že opatření nepovažuje za 

adekvátní. Všechna informační aktiva banky musí být vlastníky klasifikována.  

V oblasti nakládání s informacemi stanovuje základní pravidla pro manipulaci s 

informacemi zařazenými do jednotlivých tříd podle důvěrnosti. Všechny informace, data a 

dokumenty musí být zpracovávány, přenášeny a ukládány striktně dle určeného stupně 

klasifikace. 

Zaměstnanci mohou přistupovat pouze k informacím, které potřebují pro výkon svých 

pracovních povinností, tedy dle principu Need-to-Know. 
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Dále definuje použití jednofaktorové a dvoufaktorové autentizace, odpovídající 

oddělení rolí v oblastech vývoje, provozu a administrace systémů, metody dvojí kontroly a 

princip oddělení rolí, pravidla zveřejňování informací, ukládání a předávání informací, stejně 

jako i přístupy třetích stran.  

 

2.3.5 Software Asset Management  

Předpis je metodickým pokynem. Účelem předpisu je stanovit pravidla Software Asset 

Managementu, který je součástí IT Operations procesů banky.  

Správa softwarových aktiv je obchodní praxe, která zahrnuje řízení a optimalizaci 

nákupu, zavádění, údržby, využití a likvidace softwarových aplikací v rámci organizace.  

Software třetích stran není zpravidla vlastněn, pouze používán za výrobcem 

definovaných licenčních podmínek. Banka používá software třetích stran v souladu se 

smluvními podmínkami nebo Licenční smlouvou s koncovým uživatelem (EULA).  

Banka vlastní práva k interně vyvinutému softwaru, může však být i nadále vázána 

smluvními podmínkami týkajícími se třetí strany, a to i licenčními podmínkami open source 

softwaru v interně vyvinutém softwaru použitým. Je proto důležité, aby byl interně vyvinutý 

software zdokumentován a používán v souladu s těmito podmínkami. Všechny softwarové 

kódy a jejich různé verze musí být uchovávány v systému pro správu verzí a revize softwaru, 

aby se udržely aktuální a historické verze zdrojového kódu. 

 

2.3.6 Vývoj a změny aplikací  

Předpis je metodickým pokynem. Účelem předpisu je stanovit pravidla vývoje a změn 

aplikací, tedy programového vybavení, které je součástí informačních systémů banky, 

prováděných v rámci drobného vývoje.  

Oddělení informační bezpečnosti dle předpisu zodpovídá za posouzení požadovaných 

změn z hlediska dopadu na informační bezpečnost. 

Veškeré žádosti o vývoj a změnu aplikací se evidují. Vývoj informačního systému 

probíhá s použitím adekvátního technického vybavení a platforem v souladu se strategií rozvoje 

informačních systémů. Vývoj je zajišťován odděleně od provozu těchto systémů. Správa 

informačních systémů je prováděna odděleně od vyhodnocování bezpečnostních auditních 
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záznamů, kontroly přidělování přístupových práv a vypracování a aktualizace bezpečnostních 

předpisů pro tyto systémy. 

Životní cyklus každého požadavku o změnu SW aplikace popisuje tento proces: 

• Založení nového požadavku, tedy jeho zdůvodnění, popis základních funkcí a účelu 

aplikace, odhad ekonomických a časových přínosů po jejím zavedení, rámcové 

vymezení rizik spojených s aplikací včetně požadavku na dostupnost aplikace,  

• Schválení a prioritizace požadavku, kde řešitel stanoví osoby, které se budou podílet na 

realizaci požadavku, odhadne pracnost realizace a požadavek připraví ke schválení a 

prioritizaci,  

• Příprava k realizaci požadavku, kdy analytik ve spolupráci s řešitelem připraví funkční 

specifikaci, která rozpracovává zvolený návrh řešení,  

• Realizace, která zahrnuje vytvoření aplikace ve vývojovém prostředí,  

• Release, kde na základě požadavku řešitele zajistí release manager instalaci dodávky do 

příslušného prostředí – infrastrukturního testovacího prostředí (dále jen IFT), 

uživatelského akceptačního testovacího prostředí (dále jen UAT) a nakonec do 

produkčního prostředí,  

• Testování, tedy proces, kterým musí projít každá vyvíjená aplikace před spuštěním do 

ostrého provozu v testovacím prostředí,  

• Uvedení do provozu. 

Po předání aplikace do ostrého provozu nemá autor přístup k programovému kódu 

„živé“ aplikace ani jiná administrátorská přístupová práva k této aplikaci. Může mít přístupová 

práva pouze jako řadový uživatel. 

Vlastník aplikace zajišťuje podporu uživatelům při práci s aplikací, udržuje nastavení 

aplikace (stálá data, číselníky apod.), požaduje změnu aplikace, aktualizuje uživatelskou 

dokumentaci a související předpisy. 

 

2.3.7 Pravidla práce s výpočetní technikou pro správce IT  

Předpis je metodickým pokynem, tedy na úrovni 3. Tento dokument obsahuje základní 

bezpečnostní pravidla pro užívání a správu výpočetní techniky a zařízení pro správce systémů. 

Informační systémy organizace musí být provozovány a administrovány dle dokumentovaných 

postupů tak, aby byla zajištěna efektivnost provozu i bezpečnost informací.  
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Systémy organizace musí být spravovány kvalifikovanými administrátory, kteří jsou 

odpovědni za dohled nad denním provozem a bezpečností systémů. Dokumentace k 

informačním systémům i hardwaru musí být udržována aktuální a dostupná jen oprávněným 

pracovníkům za účelem podpory provozu a údržby systémů. Provozní administrátorské zásahy 

musí být formálně plánovány, schváleny a dokumentovány.  

Administrátoři systémů nejsou oprávněni zasahovat do obchodních procesů ani 

provádět libovolné činnosti s tím spojené na svěřených systémech, pokud k tomu nebyli 

oprávněni a toto řádně zdokumentováno. 

Přístup je udělován na základě pracovního zařazení zaměstnance, tj. s ohledem na to, s 

jakými informacemi (z hlediska zaměření a klasifikace) potřebuje pracovat, tedy se opět 

setkáváme s principem Need-to-Know.  

Systémy musí být nezávisle sledovány a monitorovány, aby byl zajištěn soulad s 

politikou přístupů a aby bylo možno určit účinnost přijatých opatření a zjistit odpovědnost. 

Bezpečnostní monitoring dále slouží k odhalení anomálií v chování uživatelů, detekci 

neoprávněného přístupu, pokusů o neoprávněný přístup k informacím a v neposlední řadě k 

detekci síťových útoků na infrastrukturu banky.   

Počítačové prostředí pro testování, minimálně všech kritických systémů, musí být 

odděleno od vývojového a provozního prostředí. Osoby provádějící testování by se neměly 

podílet na vývoji oblastí, které testují. Všechny chyby odhalené testováním musí být 

dokumentovány a klasifikovány podle jejich důležitosti (např. minoritní, majoritní, kritické). 

Všechny opravy chyb zjištěných během testování musí být dokumentovány. Všechny 

přechodové stavy v testovacích cyklech musí být dokumentovány. Proces převzetí (nebo 

uvedení) do provozu musí být předem stanoven a dokumentován. Proces musí být formálně 

nastaven tak, aby nemohlo dojít k uvedení do provozu netestovaného anebo neakceptovaného 

softwaru nebo jeho části.  

V rámci tohoto procesu musí vlastníci těch aktiv, které jsou vyvíjeným systémem 

zpracovávány, vyvíjený software akceptovat a odsouhlasit jeho uvedení do provozu. 

Bez implementovaných bezpečnostních opatření stanovených ve specifikaci nesmí být 

vyvíjený software uveden do provozu. Splnění bezpečnostních požadavků dle specifikace je 

kontrolováno pracovníkem oddělení informační bezpečnosti a jeho souhlas je také nutný k 

uvedení do provozu. 
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Osoby podílející se na vývoji nesmí mít přístup do produkčního systému, výjimky musí 

být odůvodněné, dočasné a takto poskytnutý přístup musí být zaznamenáván v log souborech. 

V rámci převzetí do provozu musí být předána také plná dokumentace vyvíjeného 

softwaru zahrnující klíčové funkce a bezpečnostní opatření na systémové i aplikační úrovni a 

uživatelé i správci musí být odpovídajícím způsobem proškoleni. 

Musí být zavedena formální procedura řízení změn a procházet jí všechny změny a 

doplňky informačních systémů. Veškeré změny musí být náležitě testovány a souhlas s 

nasazením do provozního prostředí musí být formálně zdokumentován. 

 

2.3.8 Správa identit do informačních systémů 

Předpis je metodickým pokynem. Tento vnitřní předpis popisuje principy správy identit 

pro informační systémy. Ve vnitřním předpisu jsou popsány prostředky pro správu identit a 

procesy spojené s jejich správou. V případě, kdy lokální systémy neumožňují dodržet přesně 

vymezená pravidla této směrnice, je povinností vlastníka informačního systému ve spolupráci 

s technickým správcem, zajistit nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti přístupu. Tato skutečnost 

musí být popsána v analýze rizik daného systému a odsouhlasena vedoucím oddělení 

informační bezpečnosti.  

Pro komplexní správu identit je nutné spravovat informace, umožňující automatizovaně 

řídit přístupová oprávnění. Jedná se o následující oblasti informací:  

• informace o zaměstnancích včetně pracovní pozice a zařazení,  

• seznam informačních systémů,  

• seznamy rolí a oprávnění v informačních systémech. 

Schvalování vzniku a zrušení informačního systému je dvoustupňové. Tyto procesy 

musí schválit vedoucí oddělení IT a vedoucí oddělení informační bezpečnosti.  

Nejméně jednou ročně je nutné zkontrolovat aktuálnost všech informačních systémů 

v bance.  

V jednotlivých systémech jsou uživatelé identifikováni pomocí přidělené uživatelské 

identity. Je snaha minimalizovat množství identit jednotlivého zaměstnance, ale současně jsou 

respektovány technická specifika jednotlivých informačních systémů. Preferovanou formou 

identifikace je vazba informačního systému na Windows Active Directory a transparentní 

přihlášení pro uživatele ověřením zaměstnance v Active Directory. Pokud toto není možné, jsou 
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pro každý takový systém vytvářeny uživatelské identity dle této směrnice, nebo podle technické 

dokumentace.  

Předpis dále definuje nutnost provádění analýzy rizik. I když se jedná o metodický 

pokyn, nespecifikuje dále její provedení. Přikazuje oddělení informační bezpečnosti tuto 

analýzu provádět. Analýza rizik musí být provedena u každého informačního sytému před 

uvedením do produkce. U systémů, které jsou již v produkci, musí být analýza rizik provedena 

pro systémy kategorie:  

• Tier1 minimálně jednou za 2 roky nebo při významné změně informačního systému,  

• Tier2 minimálně jednou za 3 roky nebo při významné změně informačního systému, 

• Tier3 a více pouze pokud zpracovávají nebo uchovávají důvěrní informace, a to jednou 

za 3 roky nebo při významné změně informačního systému,  

• Pro ostatní systémy se provedení analýzy rizik provádí pouze při uvedení systému do 

provozu. 

Výsledky analýzy rizik jsou uloženy v na oddělení informační bezpečnosti.  

Tier aplikace 1-3, který je zde popsán je Tier aplikace dle oddělení IT. V návrhové části 

práce však budu pracovat s Tier škálou pro aplikace, která dle Business Continuity Management 

(dále jen BCM). Tyto škály se liší a v budoucnu se Tier škála používaná útvarem IT sjednotí se 

škálou Tier definovanou dle BCM. Bude tedy použita škála Tier 1-6. Tier dle útvaru IT zde 

tedy nebudu blíže definovat.  

 

2.3.9 Shrnutí hlavních nařízení vyplývajících z výše popsaných předpisů 

Nejvýznamnějším bodem z předpisu Strategie řízení rizik je primární rozhodovací 

pravomoc ve věci rozhodování o způsobu řízení rizik dozorčí radou, případně prostřednictvím 

na to určeného výboru. Dále stanovuje nutnost provedení analýzy rizik před uvedením či 

spuštěním jakéhokoliv produktu či služby. Tím je míněno i služeb a produktů poskytovaných 

pro interní potřeby banky. Strategie definuje tři-liniový systém ochrany, základní typy rizik, 

nutnost reportování nalezených rizik na měsíční bázi a provádění zátěžových testů. 

Řízení rizik se dále rozpadá na několik dalších skupin politik, které charakterizují 

specifické oblasti. Politika řízení operačního rizika blíže definuje podkategorie operačního 

rizika, a zvláště oblast IT a kybernetických rizik. Popis je spíše obecný a nezachází do detailu. 

Tuto oblast tedy bude nutné blíže definovat.  
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Banka využívá jako nástroj pro hodnocení rizik Risk Self-Assessments. Výstupem je 

rozšířená obdoba analýzy FMEA. Stanovuje obecné zásady a rozdělení rolí a odpovědností 

mezi jednotlivými jednotkami/ funkcemi v rámci Risk Self-Assessments procesu, včetně 

postupů pro eskalaci a reportování. Výsledná risk materialita se pohybuje na stupnici 1-3 a 

definuje přesný postup při vytváření Risk Self-Assessments.  

Směrnice Pravidla pro přístup a nakládání s informacemi definuje klasifikaci dat dle 

důvěrnosti, dostupnosti, integrity a nepopiratelnosti a definuje odpovědnosti za aktiva.  

Metodický pokyn Software Asset Management stanovuje pravidla správy softwarových 

aktiv a pravidla správy licencí, které je při hodnocení aplikace nutné brát v úvahu.  

Metodický pokyn vývoj a změny aplikací definují životní cyklus aplikace a požadavek 

na oddělení informační bezpečnosti na posuzování návrhu a změn informačních systémů. 

Metodika neodráží aplikaci Security Development Lifecycle, která by měla být součástí 

moderní společnosti.  

Metodické pokyny Pravidla práce s výpočetní technikou pro správce IT a Správa identit 

do informačních systémů upřednostňují princip Need-to-Know. Popisují základní oblasti, 

kterými se pracovník provádějící analýzu rizik aplikací má zabývat. Především ve smyslu 

kontroly dodržování ustanovení v těchto předpisech uvedených. Podstatným bodem 

vztahujícím se na provádění analýzy rizik je definování, jak často se u jednotlivých kategorií 

dle Tier-u aplikace musí provádět.  

 

2.4 PŘEDEŠLÉ ANALÝZY 

V minulosti proběhly v bance dvě komplexní analýzy rizik, přičemž se primárně 

zabývaly globálními aktivy. Analýzy proběhly v letech 2010 a 2014, dvěma různými 

společnostmi s využitím dvou různých metodik. Doručení jednotlivých metodik nebylo součástí 

požadavků na výběrové řízení provedení analýzy rizik, tudíž tyto podklady nebyly k dispozici 

pro analytickou část této práce. K analýze byly k dispozici pouze závěrečné zprávy o provedení 

analýzy rizik z let 2010 a 2014. Při druhé analýze z roku 2014 došlo k aktualizaci výsledků 

předešlé analýzy z roku 2010. Cílem bylo stanovení úrovně bezpečnosti kritických 

informačních systémů banky. Jak bylo deklarováno, tak analýzy vycházeli z doporučení norem 

ČSN ISO/IEC 27001 a ČSN ISO/IEC 27005.   
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2.4.1 Analýza z roku 2010 

Analýza rizik odhalila celou řadu nedostatků z hlediska ohrožení zejména důvěrnosti, 

ale i ostatních kategorií bezpečnosti u řady informačních aktiv. Rozsahem zahrnovala 

provedená analýza z hlediska procesů celou společnost, všechna odborná oddělení a bankovní 

pobočky. 

Při získávání potřebných informací vycházeli konzultanti zejména z informací 

zjištěných během workshopů/interview a z předané relevantní dokumentace. Seznam 

dokumentů není uveden. 

Prvním krokem byla identifikace aktiv, tj. zjištění s jakými aktivy se z pohledu 

informační bezpečnosti ve společnosti aktuálně pracuje. Pro popis aktiv byl použit model, jehož 

základem jsou skupiny aktiv:  

• Informační aktiva,  

• Aplikační aktiva,  

• Fyzická aktiva,  

• Globální aktiva mající aplikační, síťový nebo fyzický charakter.  

Výstupem prvního kroku analýzy je model aktiv. Všechny získané informace jsou 

strukturovány do formulářů.  

Druhým krokem bylo provedení klasifikace informačních aktiv. Tato klasifikace 

představuje rozdělení identifikovaných informačních aktiv podle potřeby zajištění jejich 

důvěrnosti (resp. utajení), integrity, dostupnosti a nepopiratelnosti. Aktiva byla klasifikována 

na stupně:  

• Tajné,  

• Důvěrné,  

• Interní,  

• Veřejné. 

Výstupem druhého kroku analýzy je rozdělení informačních aktiv do jednotlivých 

klasifikačních stupňů. 

Třetím krokem analýzy rizik bylo stanovení míry rizika. Rizika byla určena na základě 

stanovení potenciálního dopadu na informační aktiva při realizaci hrozeb. Nalezená rizika byla 

dle závažnosti školována stupnicí od 1 (nejnižší) do 5 (nejvyšší). 
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Analýza identifikovala, že největšími nositeli rizika je devět systémů a aplikací a dále 

byla zjištěna rizika v organizačně-procesní oblasti. K těmto největším rizikům byly posléze 

navrženy protiopatření. 

Závěrečná zpráva zobrazuje také vazby mezi jednotlivými typy aktiv, tedy mezi 

informačními a aplikačními, resp. fyzickými aktivy. Tento vztah přehledně zobrazuje závislost 

na daných informačních systémech, resp. fyzickém zpracování, a je dále využit pro stanovení 

rizika informačních aktiv. 

Stanovení výše dopadů vzniklo na základě diskuse s vlastníky informačního aktiva. 

Zhodnocení dopadů při porušení informačních aktiv zohledňuje aktiva při narušení jejich:  

• Důvěrnosti, 

• Integrity,  

• Dostupnosti,  

• Nepopiratelnosti, 

• A v případě jejich zničení. 

Třetím krokem analýzy rizik bylo stanovení míry rizika. Rizika byla určena na základě 

stanovení potenciálního dopadu na informační aktiva při realizaci hrozeb. Nalezená rizika byla 

dle závažnosti škálována stupnicí od 1 (nejnižší) do 5 (nejvyšší). 

Agregovaný přehled nejvýznamnějších rizik byl sestaven v podobě seznamu, která byla 

agregována podle zranitelnosti, přičemž u zranitelnosti, které se promítly do více ohrožených 

informačních aktiv je uvedena hodnota maximálního rizika. Rizika jsou seřazená sestupně 

podle závažnosti. V tabulce je uvedeno:  

• ID identifikátor pro rychlou orientaci po rizicích, 

• Maximální stupeň rizika v sumě agregovaných rizik příslušných danému nosiči rizika, 

vůči kterému je agregace provedena, 

• Detail rizika sumarizující původ,   

• Nosič rizika, tedy zdůvodnění uvedeného rizika a jeho hodnoty,  

• Popis rizika, tedy informace o příčině rizika, 

• Typ hrozby, jejichž realizace nad zranitelnými nosiči je příčinou vzniku rizika. 

Nálezy rizik v organizačně-procesní oblasti byla učiněna zjištění, která nelze 

jednoznačně zařadit mezi nálezy zabývající se analýzou z pohledu informační bezpečnosti. 

Přesto je vzhledem k jejich závažnosti třeba na tyto nálezy upozorněno a jsou navržena opatření 
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vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. Dále uvedená zjištění nejsou jednoznačně namapována 

na nosič informace. Některé nálezy sice vyšly výpočtem, nicméně dopad je zřejmě širší, než 

ukazuje samotná analýza. Je zde výjimečně uvedeno i doporučení k jednotlivým nálezům.  

Nálezy nejsou blíže popsány v širším kontextu ani v části doporučená opatření, ani v přílohách.  

 

2.4.2 Analýza z roku 2014 

Jako výchozí krok analýzy byla prověřena dostupná interní dokumentace banky, se 

vztahem k oblasti zajištění informační a IT bezpečnosti. K analýze rizik IS byly odpovědnými 

zástupci banky předány příslušné dokumenty. Mimo jiné poskytnutá dokumentace obsahovala 

politiky: 

• Informační strategie,  

• Bezpečnostní politika,  

• Zásady řízení rizik,  

• Organizační řád banky,  

• Řízení operačního rizika,  

• Řízení kontinuity činností,  

• Outsourcing,  

• Risk Self-Assessment,  

• Pracovní řád,  

• Postup při výběru, nástupu, integraci, změnách, resp. odchodu zaměstnance,  

• Fraud Management System, 

• Spisový a skartační řád,  

• Řízení projektů,  

• Správa identit do informačních systémů,  

• Pravidla práce s výpočetní technikou,  

• Zásahy do systému Midas,  

• Práce s daty – pokyny pro uživatele,  

• Provoz IT. 

Cílem sběru dokumentace byla identifikace odpovědných osob, základních 

bezpečnostních požadavků banky a některých systémů, které by mohli být označeny za kritické.  
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V další fázi byla formou interview s vybranými zástupci jednotlivých oddělení banky 

provedena reidentifikace informačních aktiv banky, včetně jejich ohodnocení a identifikace 

vazeb na aplikační aktiva a fyzická aktiva v souladu s použitou metodikou analýzy rizik externí 

společnosti. 

Interview byla prováděna na základě předem připravených dotazníků vycházejících z 

údajů zjištěných při předešlé analýze. Tyto dotazníky nebyly součástí závěrečné zprávy, tudíž 

nejsou do analýzy zahrnuty.  

Výsledkem interview byla identifikace informační aktiva v rámci banky, včetně jejich 

ohodnocení v souladu s použitou metodikou analýzy rizik. Každé identifikované aktivum spolu 

s možnými dopady bylo následně hodnoceno z pohledu důvěrnosti, dostupnosti, integrity a 

nepopiratelnosti.  

V souladu s použitou metodikou analýzy rizik byla identifikována i aplikační a další, 

tzv. globální, aktiva. Základní myšlenka metodiky analýzy rizik byla postavena na modelu, kdy 

informační aktiva jsou zpracovávána aplikačními a globálními aktivy, které jsou nositeli 

případných zranitelností, které se projevují formou existujícího rizika. Tato aktiva byla v rámci 

interview s vybranými zástupci IT oddělení ohodnocena co do míry jejich zranitelnosti. 

Zranitelná místa byla identifikována a hodnocena na základě workshopu se zástupci IT 

oddělení banky a na základě dalších dostupných informací, jako jsou např. zprávy z minulých 

penetračních testů IS apod. 

Po identifikaci relevantních byl aktualizován katalog hrozeb, který byl vytvořený v 

rámci analýza rizik v roce 2010 a doplněn o definici oblasti dopadu. Tzn., u každé hrozby bylo 

definováno, zda bude mít v případě projevení se prostřednictvím určité zranitelnosti dopad na 

důvěrnost, dostupnost, integritu, nepopiratelnost nebo se projeví v případě zničení aktiva. 

V rámci projektu analýzy rizik byla provedena implementace GRC nástroje Archer od 

společnosti RSA. Veškeré výpočty rizik byly prováděny v prostředí tohoto komplexního 

nástroje. 

Závěrečná zpráva dále obsahovala větší množství agregovaných rizik s odhadovanou 

úrovní rizika s úrovní pravděpodobnosti realizace a úrovní možného dopadu. Ke každému 

riziku bylo připojeno doporučení k jeho odstranění či minimalizaci. Výsledná úroveň rizika 

byla hodnocena na škále 0-5. 
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Dle výsledné zprávy použitá metodika analýzy rizik zcela ignoruje rizika přímo 

související s aktivy typu personál, služba apod. Není tedy definována a ohodnocena další třída 

ostatních globálních aktiv, která by následně umožnila určení těchto rizik. 

 

2.4.3 Shrnutí předešlých analýz 

V porovnání s analýzou z roku 2010 bylo v analýze z roku 2014 identifikováno o třetinu 

více zranitelností. Pravděpodobně nebyl těmto zranitelnostem v daném období přikládán takový 

význam, aby jejich řešení mělo dostatečnou prioritu. 

Z dostupné zprávy z roku 2010 lze usuzovat, že agregace byla prováděna na základě 

identifikovaných zranitelností, nicméně tento způsob je nevhodný, protože neposkytuje 

potřebnou přehlednost a interpretovatelnost agregovaných rizik. 

Vzhledem k tomu, že počet agregovaných rizik je poměrně vysoký a neposkytuje 

vhodný přehled o rizicích.  V rámci analýzy je vhodné rizik zohlednit i další subjektivní zjištění, 

která nebylo možné dostatečně zpracovat. Doporučil bych provést druhou úroveň agregace v 

rámci tzv. „Intermediate rizik“ se zohledněním i subjektivních nálezů učiněných v rámci 

realizace analýzy rizik v prostředí banky. 

Identifikované rizika byla evidována v nástroji Archer. Nástroj Archer již není v bance 

využíván a zachoval se pouze export katalogu hrozeb. Export je vhodný jako základ pro 

vytvoření nového katalogu hrozeb, který bude posléze udržován na oddělení informační 

bezpečnosti.  

Obě analýzy byly pojaty jako komplexní analýzy s rozpadem na dílčí části. U aplikací, 

které byly zkoumány interními metodikami externích společností, byly identifikovány 

zranitelnosti, které dodnes nebyly odstraněny. Zároveň lze říci, že neidentifikovali množství 

zranitelností, kterých jsou si členové oddělení informační bezpečnosti dnes vědomi a zároveň 

byly identifikovatelné již v době prováděných analýz.  
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2.5 ZÁVĚR ANALYTICKÉ ČÁSTI 

V analytické části jsme se zaměřili na čtyři vybrané oblasti, tedy analýzu požadavků a 

současného stavu zadavatele práce, analýzu vybraných regulací, které ovlivňují řízení rizik, 

analýzu vybraných interních předpisů banky a analýzu předešlých dvou analýz.  

Lze říci, že interní směrnice banky v zásadních bodech korespondují s regulatorními 

požadavky, avšak nereflektují doporučení a nejsou zcela připraveny na nadcházející regulace. 

Ačkoliv interní předpisy stanovují oddělení informační bezpečnosti provádět analýzy rizik, 

nikterak je blíže nespecifikují a dosavadní stav nereflektoval potřebu personálních změn, až do 

nedávné doby. Je tedy nutné vytvoření interního předpisu na úrovni směrnice, který by se 

zabýval řízením aktiv z pohledu oddělení informační bezpečnosti, přičemž musí brát v úvahu 

jak regulatorní požadavky, tak interní předpisy banky.  

Dále dle zadání musí být vytvořena metodika pro provádění analýzy rizik kritických 

aplikací, respektive aplikací všeobecně. Metodika musí brát v úvahu situaci, kdy nebude 

k provedení důkladné analýzy rizik dostatek informačních zdrojů. Zdroji informací se tedy 

kromě dokumentace musí stát lidé a jejich znalosti. Na rozdíl od předchozích analýz je nutné 

klást důraz na to, aby na každé nalezené riziko bylo navrženo protiopatření, pokud nebude toto 

riziko akceptováno.  

Cílem analýzy rizik je zajistit bezpečnost informací a technické infrastruktury banky. 

Aby byl splněn tento požadavek, musí být analýza rizik zařazena do projektového plánu 

projektové kanceláře a musí být zajištěny patřičné vstupy, tedy dokumentace pro provedení 

analýzy rizik. Proces projektového plánu musí být upraven do takového tvaru, aby tyto vstupy 

vytvářel pro potřeby analýzy rizik.  

Největším poučením z předchozích analýz je, že s výsledky těchto analýz nebylo nijak 

pracováno ve prospěch banky, ale byly pouze evidovány v nástroji, který byl posléze zrušen a 

zachoval se pouze export katalogu hrozeb. Tento katalog by měl být revidován a nadále 

udržován oddělením informační bezpečnosti.  
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Vzhledem k výsledkům analytické části lze návrhovou část rozdělit na tři celky. V první 

části navrhuji znění vybraných částí směrnice řízení aktiv, která bude vytvořena z pohledu 

oddělení informační bezpečnosti. Tato směrnice bude svým zněním aktualizovat již existující 

směrnice a tyto změny budou v nich promítnuty. Druhou částí bude návrh znění metodiky 

analýzy rizik kritických aplikací, tedy vytvoření metodiky na základě definice zadavatele 

požadavku. Ve třetí části uvedu návrh implementace analýzy rizik kritických aplikací do 

procesu projektového managementu a řízení procesů. 

 

3.1 NÁVRH SMĚRNICE ŘÍZENÍ AKTIV 

Navrhuji vytvoření směrnice, která bude popisovat proces kategorizace a řízení aktiv 

z pohledu informační bezpečnosti a následné řízení rizik, které byly v rámci analýzy rizik 

identifikovány. V rámci návrhové částí mé práce se zaměřím pouze na ty části směrnice, které 

přímo ovlivňují metodiku analýzy rizik kritických aplikací.  

Tato směrnice zachycuje řízení rizik z pohledu Informační bezpečnosti, tedy 

s primárním zaměřením na management IT rizik. I když organizace není certifikována dle 

ISMS, musí se řídit rozsahem definice ISMS. Dělení aktiv banky tedy bude definované 

rozsahem ISMS: 

• Informační aktiva (informace, data), 

• Aplikační aktiva (software),  

• Fyzická aktiva (hardware, technické prostředky, budovy),  

• Služby poskytované informačními systémy. 

Z pohledu informační bezpečnosti jsou služby a procesy poskytovány informačními 

systémy uvažovány za informační aktiva. 
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3.1.1 Řízení aktiv 

V úvodu směrnice musí být uvedeny základní vstupy pro hodnocení aktiva, aby bylo 

zaměstnanci zkoumající rizika aktiva jasné, jaké jsou hlavní vstupy pro hodnocení rizik aktiva. 

 

Obr. č. 1 – Atributy hodnocení aktiva; [vlastní tvorba]  

Obrázek výše popisuje základní atributy, které u aktiva musí být popsány. Primárně je 

nutné mít pro každé aktivum určené garanty, tedy Business vlastníka a IT vlastníka 

(technický/IT správce aktiva). Významným vstupem pro hodnocení aktiva je případná vazba 

na BCM, respektive Business Impact Analysis (dále jen BIA), kde jsou identifikovány kritická 

aktiva pro funkčnost jednotlivých oddělení. Pro každé aktivum platí jak všeobecné, tak 

specifické politiky, které upravují podmínky jeho užívání. Tyto specifické politiky musí být při 

hodnocení aktiva zohledněny, stejně jako i jiné vazby vyplývající z obrázku. Pokud aktivum, 

či jeho výstup, slouží jako zdroj informací pro jiné aktivum, nebo přebírá vstupy z jiného 

aktiva/aktiv, tak tyto vazby musí být popsány. Musí být evidováno nutné hardwarové vybavení 

pro provoz aktiva.  

Dále budou identifikovány a evidovány podpůrná aktiva, která stejně jako primární 

aktiva mají určena vlastníky a mají identifikovány vazby s primárními aktivy.  

Pro aktiva je stanovena základní požadovaná úroveň ochrany a pravidla pro manipulaci 

a evidenci aktiv, včetně pravidla pro bezpečné elektronické sdílení a fyzické přenášení aktiv.  

Jsou stanoveny přípustné způsoby používání aktiv a pravidla ochrany odpovídající typu 

aktiva a určuje způsob spolehlivé likvidace/smazání dat. 
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3.1.2 Informační aktiva 

Informačními aktivy tedy uvažujeme informace, data, procesy zpracování dat 

(automatizované i manuální procesy) a všechny služby poskytované informačními systémy. 

Informační aktiva musí být posuzována z pohledu:  

• Důvěrnosti, 

• Integrity, 

• Dostupnosti. 

Při hodnocení důvěrnosti, integrity a dostupnosti budeme vycházet z doporučeného 

hodnocení dle kybernetického zákona a z klasifikace informací dle interních směrnic a regulace 

EU „General Data Protection Regulation (GDPR)“. 

 

Obr. č. 2 – kategorie klasifikace informací dle GDPR; [vlastní tvorba] 
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Stupnice pro hodnocení důvěrnosti 

Tab. č. 1 – Stupnice pro hodnocení důvěrnosti; [vlastní tvorba] 

Úroveň Popis Ochrana 

Veřejné-Nízká Aktiva jsou veřejně přístupná nebo byla 
určena ke zveřejnění  

Není vyžadována žádná ochrana. 

Interní-Střední Aktiva nejsou veřejně přístupná, know-
how organizace.   

Prostředky pro řízení přístupu. 

Důvěrné-Vysoká Aktiva nejsou veřejně přístupná a jejich 
ochrana je vyžadována právními či jinými 
předpisy nebo smluvními ujednáními. 

Zajištění řízení a zaznamenávání 
přístupů. Ochrana vnější komunikační 
sítě kryptografickými prostředky. 

Přísně důvěrné-
Kritická 

Aktiva nejsou veřejně přístupná a 
vyžadují nadstandardní míru ochrany.  

Evidence přístupů, ochrana před 
zneužitím aktiv ze strany administrátorů, 
ochrana kryptografickými prostředky. 

Stupnice pro hodnocení integrity 

Tab. č. 2 – Stupnice pro hodnocení integrity; [vlastní tvorba] 

Úroveň Popis Ochrana 

Nízká Aktivum nevyžaduje ochranu z hlediska 
integrity.  

Není vyžadována žádná ochrana. 

Střední Narušení integrity může vést k poškození 
zájmů organizace a způsobit méně 
závažné dopady na primární aktiva. 

Omezení práv pro zápis. 

Vysoká Narušení integrity vede k poškození 
zájmů s dopady na primární aktiva. 

Logování přístupů a prováděných změn, 
ochrana kryptografickými prostředky.  

Kritická Narušení integrity vede k vážnému 
poškození zájmů s přímými dopady na 
primární aktiva. 

Řízení přístupů s identifikací osob a 
provádějící změn.   

Stupnice pro hodnocení dostupnosti 

Tab. č. 3 – Stupnice pro hodnocení dostupnosti; [vlastní tvorba] 

Úroveň Popis Ochrana 

Nízká Narušení dostupnosti aktiva má nízký 
dopad, pro nápravu tolerováno delší 
časové období.  

Pravidelné zálohování. 

Střední Nedostupnost aktiva by nemělo 
překročit dobu pracovního dne, 
dlouhodobější výpadek vede k ohrožení 
kontinuity činnosti. 

Plán zálohy a obnovy dat. 

Vysoká Narušení dostupnosti nesmí překročit 
dobu několika hodin. Výpadek je nutné 
řešit neprodleně, vede k přímému 
ohrožení zájmů. 

Záložní systémy, plán obnovy, výměna 
technických aktiv. 

Kritická Narušení dostupnosti není přípustné, 
krátkodobá nedostupnost vede k 
ohrožení zájmů organizace. 

Záložní systémy, plán obnovy dat, výměna 
technických aktiv.   
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3.1.3 Aplikační aktiva 

Aplikačními aktivy rozumíme software, tedy všechny systémy a aplikace. 

Především musí být chráněny z vnější sítě před neoprávněnou činností, popřením 

provedených činností, kompromitací nebo neautorizovanou změnou a transakcí před jejich 

nedokončením, nesprávným směrováním, neautorizovanou změnou předávaného datového 

obsahu, kompromitací, neautorizovaným duplikováním nebo opakováním. 

Směrnice definuje nutnost provádění testů zranitelností, který bude povinen vypracovat 

vedoucí pracovník oddělení informační bezpečnosti.  

Ve směrnici v části zabývající se aplikačními aktivy navrhuji bližší specifikaci analýzy 

rizik, jako součást životního cyklu aplikace. Dále uvádím navrhované znění pro definici 

navrhovaných specifik analýzy rizik aplikací. 

Analýza rizik musí proběhnout u všech nově implementovaných aplikací a významných 

aktualizací aplikací, které jsou klasifikovány dle BCM TIER 1 a 2 (tedy aplikace 

s požadovaným obnovením funkčnosti po výpadku do 24 hodin) a v případě všech aplikací 

kategorizovaných dle GDPR kategoriemi 1 a 3.  

V případě nově implementované aplikace se analýza rizik provádí po analytické fázi a 

před započetím UAT testů aplikace. Analýza rizik je v případě potřeby opět revidována po UAT 

a penetračních testech.  

V případě již implementovaných aplikací, u kterých dochází k významné aktualizaci, 

budou analýzy rizik probíhat dle plánu schváleného představenstvem banky. Plán předkládá ke 

schválení vedoucí pracovník oddělení informační bezpečnosti. 

O potřebě vykonání analýzy rizik aplikace může zažádat business vlastník aplikace, 

nebo vedoucí oddělení informační bezpečnosti. Vedoucí oddělení informační bezpečnosti určí 

termín začátku konání analýzy rizik. Jednotlivé úrovně analýzy rizik budou konzultovány 

s business vlastníkem a technickým správcem aplikace. K analýze rizik může být přizván i člen 

oddělení operačního rizika, případně člen oddělení interního auditu.  

Business vlastník musí zajistit nápravu nalezených rizik, které nebylo možné 

akceptovat, s podporou technického správce s konzultací s oddělením informační bezpečnosti.  

Pokud nebude business vlastník souhlasit s nalezenými riziky, která by mohly znamenat 

potenciální ohrožení provozu, nebo by mohly vést k ohrožení provozu banky, je vedoucí 

oddělení informační bezpečnosti povinen eskalovat tuto skutečnost na příslušného nadřízeného 
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člena představenstva banky business vlastníka. Pokud nedojde ke shodě, bude věc řešena na 

Risk Committee. Zde bude rozhodnuto o případném akceptování rizika, nebo nutnosti 

minimalizace rizika. Výrok bude považován za konečný, nebude rozporován a bude zanesen 

do výsledné zprávy analýzy rizik. 

 

3.1.4 Analýza rizik 

Ve směrnici dále navrhuji použití dvou metod provedení analýzy rizik aplikací. 

K provedení analýzy rizik je možné použití dvou přístupů, tedy kvantitativního a kvalitativního. 

Vzhledem k rozdílnosti systémů není možné přesně stanovit metriku pro rozhodování při volbě 

mezi kvantitativní a kvalitativní metodou. O výběru použité metody analýzy rizik proto 

rozhoduje primárně vedoucí oddělení informační bezpečnosti. Kvantitativní metodu je možné 

využít pouze v případě, máme-li dostatek podkladů k jejímu provedení, včetně podrobné 

dokumentace. Pro většinu systémově jednodušších aplikací je doporučeno použití kvalitativní 

metody.  

Kvantitativní analýzu založenou na metodě FMEA, tedy kvalitativně-kvantitativní 

metodě, je vhodné použít vždy, pokud je aplikace, respektive informační systém, určen ke 

zpracovávání velkého množství automatizovaných procesů, vytváří vstupy pro více kritických 

aplikací, respektive informačních systémů, kde aplikační či infrastrukturní architektura je 

natolik složitá, že by mohlo dojít k přehlédnutí podstatných rizik. Vzhledem k tomu, že proces 

aplikace této metody je definován již v metodickém pokynu Risk Self-Assessment, nebudu dále 

tuto metodu popisovat, ale odkážu se na její použití právě na tuto metodiku. Jako možnosti 

reakce na rizika informačních aktiv navrhuji tyto typy reakcí:  

• Akceptace rizika – akceptovat riziko můžeme v případě, že pravděpodobnost aktivace 

rizika je malá, 

• Navýšení – prostředky řízení rizik projektu přesahují přínos, je možné redukovat úroveň 

ochrany a prostředky alokovat pro řízení jiných rizik, 

• Vyvarování se riziku a eliminace rizika – změnou strategie identifikované rizik ztrácí 

relevantnost, 

• Redukce rizika – zahrnuje množství technik s cílem redukovat pravděpodobnost 

výskytu rizik a jejich dopadů. 
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Hodnocení rizik 

Pro určení hodnoty rizika budeme vycházet z doporučeného hodnocení dle 

kybernetického zákona a interních směrnic. 

Zranitelnosti musí být ohodnoceny na základě workshopu se zástupci IT oddělení banky 

a dalších dostupných informací. 

 

Tab. č. 4 – Stupnice pro hodnocení zranitelností; [vlastní tvorba] 

Hodnota Úroveň Popis 

1 Nízká Zneužití zranitelnosti je málo pravděpodobné. Je možné omezit bezpečnostním 
opatřením či monitoringem.  

2 Střední Zranitelnost je málo pravděpodobná až pravděpodobná. Jsou nutná bezpečnostní 
opatření, jejichž účinnost je pravidelně kontrolována a zranitelnost musí být 
monitorována, pro možnou detekci případných pokusů o překonání bezpečnostních 
opatření.  

3 Vysoká Zranitelnost je velmi pravděpodobná. Bezpečnostní opatření mají nižší účinnost, tudíž 
je nutná pravidelná kontrola.  

4 Kritická Zranitelnost je velmi pravděpodobná až po víceméně jisté zneužití. Bezpečnostní 
opatření nejsou realizována anebo je jejich účinnost značně omezena. Neprobíhá 
kontrola účinnosti bezpečnostních opatření. Jsou známé úspěšné pokusy překonání 
bezpečnostních opatření. 

 

Pro identifikaci hrozeb musí být udržován seznam hrozeb definovaný metodikou 

analýzy rizik.  

Tab. č. 5 – Stupnice pro hodnocení hrozeb; [vlastní tvorba] 

Hodnota Úroveň Popis 

1 Nízká Hrozba neexistuje nebo je málo pravděpodobná. Předpokládaná realizace hrozby 
není častější než jednou za 5 let. Je možné akceptovat oddělením ISO. 

2 Střední Hrozba je málo pravděpodobná až pravděpodobná. Předpokládaná realizace hrozby 
je v rozpětí od 1 roku do 5 let. Do určité míry je možné po širší shodě akceptovat. 

3 Vysoká Hrozba je pravděpodobná až velmi pravděpodobná. Předpokládaná realizace hrozby 
je v rozpětí od 1 měsíce do 1 roku. 

4 Kritická Hrozba je velmi pravděpodobná až víceméně jistá. Předpokládaná realizace hrozby je 
častější než jednou za měsíc. 

 

V případě potřeby je možné, aby osoba provádějící identifikaci a hodnocení rizik 

sloučila stupnici hodnocení hrozeb a zranitelností aktiva. Úroveň hrozby je možné uvést 

komentářem, zřetelně vyjádří úroveň hrozby a zranitelnosti. 

Dopad je specifikován na základě možných škod pro organizaci v případě aktivace 

hrozby s ohledem na provoz, hodnotu, bezpečnosti a klasifikaci aktiva. 
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Tab. č. 6 – Stupnice pro hodnocení dopadů; [vlastní tvorba] 

Hodnota Úroveň Popis 

1 Nízký Dopad je v omezeném časovém období a malého rozsahu a nesmí být katastrofický. 
Rozsah případných škod nepřesahuje finanční nebo materiální ztráty do 500 000 Kč  

2 Střední Dopad je omezeného rozsahu a v omezeném časovém období. Rozsah případných 
škod se pohybuje v rozmezí finanční nebo materiální ztráty od 500 000 Kč do 
5 000 000. 

3 Vysoký Dopad je omezeného rozsahu, ale trvalý nebo katastrofický. Rozsah případných škod 
se pohybuje v rozmezí finanční nebo materiální ztráty od 5 000 000 Kč do 50 000 000 
Kč. 

4 Kritický Dopad je plošný rozsahem, trvalý a katastrofický. Rozsah případných škod se 
pohybuje v rozmezí finanční nebo materiální ztráty převyšující 50 000 000 Kč. 

 

Pro hodnocení rizik použijeme funkci: riziko = dopad × hrozba × zranitelnost. 

 

Tab. č. 7 – Stupnice pro hodnocení rizik; [vlastní tvorba] 

Hodnota Úroveň Popis 

1-4 Nízké Riziko je považováno za přijatelné. 

5-18 Střední Riziko může být sníženo méně náročnými opatřeními nebo v případě vyšší náročnosti 
opatření je riziko přijatelné. 

19-48 Vysoké Riziko je dlouhodobě nepřípustné a musí být zahájeny systematické kroky k jeho 
odstranění. 

49-64 Kritické Riziko je nepřípustné a musí být neprodleně zahájeny kroky k jeho odstranění. 

 

Při hodnocení rizik uvažujeme vazby:  

• Hrozba – Zranitelnost – Globální aktivum 

• Hrozba – Zranitelnost – Aplikační aktivum – Informační aktivum 

V závěrečné zprávě uvádíme rizika ve tvaru agregovaných rizik. Vzhledem k obtížné 

interpretaci definovaných dílčích rizik je provedena jejich agregace na základě vazby „Hrozba 

– Zranitelnost“, která se odráží ve formulaci daného agregovaného rizika. Hodnota 

agregovaného rizika v dané oblasti je určena maximální hodnotou dílčích rizik v dané oblasti. 

V rámci analýzy rizik je nutné zohlednit i další subjektivní zjištění, která nebylo možné 

dostatečně zpracovat v rámci analýzy rizik vzhledem k použité metodice. Agregace v rámci tzv. 

„Intermediate rizik“ zohledňuje subjektivní nálezy učiněné v rámci realizace analýzy rizik, 

které nebyly dostatečně nebo vůbec zpracovatelné do výstupů v souladu s definovanou 

metodikou analýzy rizik. 
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3.2 NÁVRH METODIKY ANALÝZY RIZIK 

Druhou částí návrhové části této práce je vytvoření metodiky pro provádění analýzy 

rizik. Započetí analýzy rizik může být inicializováno jedním z těchto faktorů: 

• Implementace nové aplikace kategorie dle BCM TIER 1 a 2, dle GDPR 1 a 3, 

• Rozhodnutím vedoucího pracovníka oddělení informační bezpečnosti, 

• Na žádost Business vlastníka aplikace. 

Na základě výše popsané směrnice bude rozhodnuto o použití jednoho ze dvou přístupů, 

tedy kvalitativní, či kvantitativní metodou pro provádění analýzy rizik kritických aplikací. Obě 

metody obsahují stejné podpůrné procesy, tudíž budou veškeré podpůrné procesy stanovené 

v metodickém pokynu platné pro oba přístupy, pokud nebude výslovně stanoveno jinak.  

 

3.2.1 Fáze přípravy 

Přípravná fáze začíná momentem oznámení realizace analýzy rizik dané aplikace. Dle 

možností a časového fondu pracovníků oddělení informační bezpečnosti bude stanoven termín 

začátku analýzy rizik. Termín ukončení nebude možné jasně stanoven, vzhledem k nutné 

součinnosti dalších oddělení. Cílem přípravné fáze je určení osob na analýze se podílejících, či 

přizvaných ke konzultaci, shromáždění podkladů pro provedení analýzy a určení hranic. Mezi 

přizvané strany mohou kromě business vlastníka a IT vlastníka dané aplikace patřit i zástupci 

oddělení operačního rizika a oddělení audit. Všechny strany podílející se na analýze rizik musí 

být informovány o začátku analýzy rizik a potvrdit svou součinnost.  

Určení Business vlastníka aplikace 

Každá aplikace musí mít definovaného business vlastníka. Primárním zdrojem 

informací o garantech aplikace je katalog aplikací. Pokud není business vlastník jednoznačně 

stanoven, bude pro potřeby analýzy rizik přizván vedoucí oddělení, které tuto aplikaci pro svoji 

agendu používá nejaktivněji a pro jeho kontinuální provoz je tato aplikace nezbytná. V případě 

složitějších aplikací, či informačních systémů, může nastat situace, že odpovědnost je dělena 

na jednotlivé moduly. V tom případě je určeno vlastnictví jednotlivých modulů a zároveň určen 

vlastník celku (zpravidla jeden z Business vlastníků modulů) a k analýze jsou přizvány všechny 

identifikované osoby. 
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Určení IT vlastníka aplikace  

Každá aplikace má definovaného IT vlastníka. Pokud není IT vlastník definován, je 

požádán vedoucí teamu aplikačních inženýrů, tedy technických správců aplikace o přidělení 

specialisty, se kterým bude aplikace konzultována. Případně je možné přizvat tvůrce aplikace, 

či analytika přiděleného k dané aplikaci. V případě, že má aplikace přiděleného i IT analytika, 

což je pravidlem především u infrastrukturně náročnějších systémů, může pro účely analýzy 

tento pracovník zastat funkci IT správce aplikace.  

Příprava podkladů 

Po identifikaci zúčastněných stran následuje shromáždění dostupné dokumentace a 

jiných podkladů vztahující se k dané aplikaci. Dokumentace, pokud není pracovníkovy 

provádějícímu analýzu dostupná, požádá o ni business vlastníka a IT vlastníka aplikace. 

V případě starších, interně vyvinutých aplikací může nastat situace, že tato dokumentace nikdy 

nebyla vypracována. V tom případě je požádán infrastrukturní architekt o vypracování 

základního infrastrukturního popisu aplikace.  

Vyžádány jsou rovněž výsledky testů od oddělení IT Testing. V případě napojení 

aplikace a příslušných serverů na dohledový systém SIEM je proveden vulnerability scan, tedy 

scan zranitelností prováděný oddělením informační bezpečnosti. V případě potřeby je možno 

využít záznam z logů, tedy událostí, dohledových systémů SIEM a Intellinx. 

Na základě dokumentace a dalších podkladů pracovník provádějící analýzu rizik sestaví 

hranice analýzy vymezující její rozsah. Jsou sepsány bezpečnostní poznámky vycházející z 

dokumentace, které poslouží jako základ otázek pro verbální část samotné analýzy. Výčet 

zdrojů dat pro provedení analýzy rizik:  

• Dostupná dokumentace (technická, instalační, uživatelská), 

• Výsledky prováděných testů (UAT testy, penetrační testy, …), 

• SIEM vulnerability scan, 

• Záznam logů dohledových systémů SIEM a Intellinx, 

• Výsledky předešlých analýz rizik, 

• Výsledky analýzy BIA, 

• ISO Checklist,  

• Výsledky auditních nálezů, 

• Výsledky Risk Self-Assessments, 

• Dostupný kód aplikace, 
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• HLAD – High Level Architecture Document, 

• ITAD – IT Architecture Document, 

• SID – Solution Infrastructure Document, 

• SAD – Solution Application Document. 

Nastane-li situace, že aplikace není dostatečně zmapována, je nutné pro sběr dat 

konzultovat s business vlastníkem a IT vlastníkem alespoň základní popis funkčnosti a 

infrastrukturní architektury, spolu s možnými nedostatky aplikace. V tomto případě je 

doporučeno shromáždění případných auditních nálezů a nálezů operačního rizika. 

 

3.2.2 Fáze zpracování dat  

V případě velkých softwareových produktů složených z menších modulů je efektivnější 

provádění analýzy rizik na dílčích částech. Aby se předešlo tomu, že produkt bude dobře 

zabezpečený na mikroúrovni, ale jako celek bude zranitelný, jsou mezi dílčími modely 

zavedeny tzv. hranice důvěryhodnosti. Všechny komponenty za jednou hranicí si mezi sebou 

důvěřují. 

V rámci analýzy rizik je nutné vymezit aktiva, která budou brána v potaz při analýze a 

odůvodnění, proč některá aktiva nebudou do oblasti zahrnuta. Tento krok se nazývá vymezení 

hranic. 

V případě webových aplikací kontrolujeme vzdáleně a anonymně přístupnou část kódu, 

ke které může přistupovat vícero uživatelů. Následně probíhá kontrola zbytku kódu za využití 

dostupných nástrojů pro analýzu kódu aplikace. V případě dodavatelských aplikací nemusí být 

tato možnost dostupná, jelikož banka nemusí mít přístup ke kódu aplikace. Pokud jsou 

k dispozici vhodné technické prostředky, měly by být provedeny i dynamické aplikační 

bezpečnostní testy (dále jen SAST), tedy dynamická analýza, a statické aplikační bezpečnostní 

testy (dále jen DAST), tedy statická analýza kódu. SAST využijeme v případě, máme-li 

k dispozici zdrojový kód aplikace. DAST využijeme v případě, pokud se jedná o dodavatelské 

řešení, nebo o webovou aplikaci. Analýza DAST se dá v omezené míře chápat i jako penetrační 

test typu black-box. To ale pouze v případě z infrastrukturního pohledu jednodušší aplikace.  

Výsledky předchozích testů a nalezené nedostatky jsou využívány jako podklady 

analýzy rizik. Výsledky testů musí být na vyžádání dostupné oddělení informační bezpečnosti. 

Testy probíhající po analýze rizik zahrnují prověření modelu hrozeb z analýzy vyplývající.  



82 
 

Následně je nutné provést kontrolu čistoty aplikačního serveru. Tím je myšleno provést 

kontroly, zdali jsou nainstalovány a povoleny pouze ty funkcionality, které jsou provozně 

nutné. Kontrola zahrnuje:  

• Operační systém musí být instalovaný v souladu se směrnicí „Pravidla práce s výpočetní 

technikou pro správce IT“ a souvisejícími bezpečnostními standardy, 

• Do datové sítě by měla komunikovat pouze nezbytná množina aplikací, 

• Služby poskytované do datové sítě by měly být omezeny na ty, které přímo souvisí s 

provozem služby na daném serveru. 

 

3.2.3 Fáze identifikace  

V této fázi již bereme plně v potaz zvolenou metodu analýzy rizik. Ačkoliv má rozdílný 

přístup, jeho znaky jsou si v mnohém podobné a některé části můžeme považovat za totožné.  

Hlavním nástrojem je diskuze se zúčastněními stranami formou rozhovorů a 

brainstormingu, případně s využitím promptních a pomocných seznamů. Promptní seznamy 

obsahují množinu kategorií rizik. Pomocné seznamy poskytují kolekci kategorií rizik. Seznam 

rizik nemusí být vždy relevantní ke každému projektu, jeho použití v rámci metodiky není proto 

povinné a v čase se může seznam rizik měnit. Za jeho údržbu je odpovědno oddělení informační 

bezpečnosti. 

Kvalitativní metoda 

Popis závažnosti, dopadu a pravděpodobnosti, že daná událost nastane. Úroveň rizika je 

určována kvalifikovaným odhadem. Jde o jednoduchou, rychlou a částečně subjektivní metodu. 

Navrhuji využití kontrolního seznamu CLA (Checklist analysis). Je nejjednodušší 

metodou analýzy rizik. Obsahuje seznam otázek a podmínek převážně o provozu a údržbě 

aplikace. Ověřuje plnění základních bezpečnostních požadavků pro aplikaci.  

Minimální podoba Checklistu informační bezpečnosti je uvedena v příloze. Kromě 

Checklist-u informační bezpečnosti je možné použití doplňujících otázek, např.: 

• Existuje Lifecycle pro danou aplikaci?  

• Lze vynutit odhlášení? 

• Je umožněno přihlášení pod stejným účtem vícenásobně? 

• Je povolené sdílení účtů? 
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• Rozdělení rolí oprávnění reader/editor? 

• Modifikuje systém AD schéma? 

• Ukládá klasifikované soubory? 

• Je na příslušném serveru ochrana Firewall? 

• Je možný přímí přístup do databáze? 

• Jsou protokoly zabezpečeny? 

• Využívá aplikace protokoly: Telnet, SOAP, SMBv1, SMBv2, SMTPv2, SMTPv2, 

SNMPv1, SNMPv2? 

• Máme k dispozici zdrojový kód, případně kdo je vlastníkem kódu?  

• Jsou otevřeny pouze porty nutné k chodu aplikace? 

• Využívá RPC procedury (vzdálené volání procedur)? 

• Existují pro danou aplikaci neautorizované body v síti? 

• Kde jsou ukládána hesla? 

• Má ochranu před SQL injection? 

• Má prevenci před Cross-Site-Scripting? 

• Má ochranu Session Security Protection? 

• Dodržuje Same Origin Policy?  

• Podporuje Kerberos v5 a šifrované spojení na AD? 

Kvantitativní metoda 

Kvantitativní metoda je založená na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu 

hrozby a jejího dopadu. Využívá číselné ocenění pravděpodobnosti vzniku incidentu a ocenění 

dopadu události. Pokud je to možné, dopad je vyjádřen i v peněžních jednotkách, jako 

předpokládaná roční ztráta. Tato metoda má dvě fáze: 

• Verbální fáze – zaměření na vznik možných poruch, možných způsobů a následků 

poruch, fáze realizována v týmu tzv. brainstormingem. K brainstormingu může být 

přizváno kromě business vlastníka a IT vlastníka také vícero specialistů oddělení 

informační bezpečnosti a členové oddělení operačního rizika a oddělení audit. Zde 

probíhá identifikace možných rizik. 

• Numerická fáze – zaměřuje se na parametrický odhad rizik, tzv. RPN - Risk Priority 

Number, které je součinem závažnosti důsledků, pravděpodobnosti výskytu a 

zjistitelnosti rizika. 
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V případě, že bylo rozhodnuto o zvolení kvantitativní metody, řídí se dále pracovník 

provádějící analýzu rizik při numerické fáze metodickým pokynem „Risk Self-Assessment“. 

Při této metodě se očekává bližší spolupráce se členy oddělení operačního rizika. V případě 

obou metod, i když jiným přístupem dospějeme ke společným činitelům. 

Identifikace hrozeb  

Seznam hrozeb aktiv je modifikován dle potřeb banky. Seznam hrozeb udržuje oddělení 

informační bezpečnosti. Hrozby jsou členěny do těchto kategorií: 

• Fyzické poškození,  

• Přírodní události, 

• Ztráta základních služeb,  

• Ohrožení informací, 

• Technická selhání,  

• neoprávněná činnost,  

• Ohrožení funkčnosti.  

Hrozby jsou definovány také podle původu hrozby na:  

• Náhodné – vznik hrozby je náhodný, 

• Úmyslné – hrozba vznikla úmyslnou činností, 

• Přírodní – hrozba vznikla působením přírodních vlivů. 

Model hrozeb 

Jakmile jsou identifikovány hlavní hrozby, bude sestaven model hrozeb. Ten se skládá 

z několika částí:  

• Scénáře použití – možnosti využití aplikace, či informačního systému. Jsou zde 

zahrnuty jak jednodušší, tak složitější úkony. Především úkony pro zpracování 

klientských a jiných důvěrných dat, či aktiv označených jako kritické. V případě 

složitějších aplikací se analýzy zaměří pouze na základní úkony, které jsou zvoleny 

osobou vykonávající analýzu rizik. 

• Seznam souvislostí – aplikace zahrnuje napojení aplikace na operační sytém, různé 

služby a vrstvy, napojení na databázi, připojení k internetové síti, webové prohlížeče a 

další. Pokud není k dispozici, tak je vytvořen model toku dat. 
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• Definice bezpečnostních předpokladů – definují aplikaci a její projevy z hlediska 

bezpečnosti, definici úložiště privátních klíčů, bezpečné komunikace, správa 

přístupových oprávnění, způsob logování.  

• Externí bezpečnostní poznámky – vytvářejí se pro technické správce jiných aplikací, 

které komunikují s danou aplikací. Je so zjednodušený popis výše zmíněných bodů 

v rámci modelu hrozeb. 

Ze získaných informací se sestavuje diagram toku dat. Sestavuje se dle potřeby buď pro 

jednu úroveň, nebo komplexně pro všechny úrovně. Diagram toku dat není povinnou přílohou 

výsledné správy analýzy rizik. V případě složitějších systémů je standardně popsán v 

dokumentech SID a SAD. V případě nedostatečně zmapovaných aplikací nemusí být zjištěny 

pro jeho vytvoření potřebné informace. V procesu získávání těchto informací mohou být 

zjištěny další možná rizika.  

Definice symbolů pro sestavení diagramu toku dat vychází z modelu UML (Unified 

Modeling Language). Při modelování lze využít bankou schválený aplikační software Sparx 

Enterprise architect a Archimate schema které používají schématické znaky UML. 

Pro identifikaci možných rizik v diagramu toku dat využijeme STRIDE model. STRIDE 

model představuje tu výhodu, že zvažuje hrozby z perspektivy útočníka. Ve výsledné správě 

jsou zahrnuty pouze relevantní body STRIDE modelu, který slouží pouze jako návod na možné 

odhalení rizik aplikačního aktiva. Jednotlivá písmena STRIDE představují tyto hrozby:  

• Spoofing identity – krádež identity, phishing, pharming, kimming, hacking.  

• Tampering – narušení aplikace modifikací dat nebo kódu, vir, přepis klient-server 

požadavku, závadný soubor. 

• Repudiation – narušení logování a operace, neoprávněný přístup, napadení funkcí. 

• Information disclosure – zpřístupnění informací neoprávněným osobám, odchycení 

HTTP hlavičky, získaní informací o politikách, získání memory dumpu, získání 

koncové adresy, odchyt certifikátu, získání informací o závislosti služeb. 

• Denial of Service – znepřístupnění služby, ICMP floods, Teardrop útok, Peer-to-peer 

útok, Nukes, XML Bomb, IP packet fragmentation 

• Elevation of priviledge – uživatelský proces využitím chyby získá administrátorská 

práva (root), přepnutí identity bez bezpečnostního, reset expirace politiky na vysokou 

hodnotu, nesynchronizované certifikáty.  
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Vzhledem k tomu, že dílčí hrozby, jako například v případě spoofing identity 

phishing a hacking, se vzájemně nevylučují, ale spíše zvyšují vzájemnou pravděpodobnost 

výskytu, není nutné je v závěrečné zprávě o provedení analýzy rizik uvádět v matici 

jednotlivě. Uvádějí se souhrnně dle typu hrozeb.  

STRIDE model poté definuje hrozby ve vztahu k jednotlivým elementům.  

Tab. č. 8 – TRIDE model; [vlastní tvorba] 

Typ DFD elementu S T R I D E 

Externí entita X 

Datový tok X X X 

Datové úložiště X X X 

Proces X X X X X X 

Ve výsledné zprávě by měli být hrozby posouzeny z hlediska dostupnosti, integrity a 

důvěrnosti, dle politiky řízení rizik. Tyto výsledky se dále promítají do seznamu aktiv, kde 

aktiva jsou hodnoceny z hlediska dostupnosti, integrity a důvěrnosti. 

Posuzování pravděpodobnosti incidentů  

Zohledňujeme zkušenosti s pravděpodobností výskytu z minulosti, zdroje motivace 

záměrného ohrožení, zdroje náhodných hrozeb, zranitelnosti a existující opatření. Využíváme 

agregace aktiv a skupinové posuzování. 

Identifikace stávajících opatření  

Stávajících opatření pro zamezení hrozeb jsou identifikována v průběhu konzultací s 

business vlastníkem a IT vlastníkem aplikace. Ty jsou dále vyhodnoceny jako:  

• Vyhovující opatření, 

• Opatření je třeba zlepšit, 

• Opatření je nevyhovující. 

Dopady rizik 

Aktivace rizika má vždy dopad na společnost. Nejčastěji se jedná o kombinaci dopadů. 

Nejčastěji se vyskytující dopady rizik: 

• Ztráta produktivity - zaměstnanci nemohou plnit své povinnosti, je narušena integrita a 

dostupnost dat. 

• Ztráta klientů – nemohou být poskytovány služby klientům, pokud není zaručena 

dostupnost a integrita služeb. Alternativní poskytování služeb může způsobit porušení 

důvěrnosti klientů. Tím hrozí jak pokuta od regulátora, tak i ztráta zákazníka.  
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• Ztráta zaměstnance – není zaručena důvěrnost údajů zaměstnance. Možnost pokuty od 

regulátora. 

• Trest od regulátora – nesplnění podmínek regulátora, může být nařízena oprava, udělení 

pokuty, případně až odebrání licence.  

• Ztráta reputace – ztráta firemní reputace z důvodu ztráty důvěrnosti, integrity, 

dostupnosti.  

• Finanční ztráta – při ztrátě důvěrnosti, integrity a dostupnosti má vždy finanční dopad 

na organizaci.   

Reakce na rizika  

Vzhledem k povaze informačních i jiných aktiv banky není možné k těmto rizikům 

přistupovat formou pojištění či přenesení na jiné subjekty. Možnosti reakce na riziko jsou tedy 

omezeny na:  

• Akceptace rizika – akceptovat riziko můžeme v případě, že aktivace rizika je příliš malá, 

aktivace má pouze malý dopad, náklady na odstranění či kontrolu rizika jsou neúměrné 

aktivaci rizika. V případě akceptace rizika je nutné jej zvážit při tvorbě či revizi 

pohotovostního plánování. 

• Navýšení – pokud dojdeme k závěru, že prostředky řízení rizik projektu přesahují 

přínos, je možné redukovat úroveň ochrany a prostředky tímto krokem uvolněné 

alokovat pro řízení jiných rizik.  

• Vyvarování se/eliminace rizika – neakceptace rizika, změnou strategie identifikované 

rizik ztrácí relevantnost. Používáno pro vysoce pravděpodobná rizika s velkým 

dopadem. Například použití osvědčených technologií, postupů při vývoji, omezení 

atributů, zrušení projektu a náhrada jinou variantou.  

• Redukce rizika – neakceptace rizika zahrnující množství technik s cílem redukovat 

pravděpodobnost výskytu rizik a jejich dopadů. Například využití redundance, 

rozsáhlejší testování a monitoring, školení zaměstnanců, rozložení rizik. 

 

3.2.4 Fáze zpracování výsledků a vyhotovení závěrečné zprávy 

Rizika jsou hodnocena dle kritérií definovaných v nadřízené směrnici a dále dle 

předchozích fází metodiky analýzy rizik. Rizika hodnotíme jako agregovaná rizika, která 

v závěrečné zprávě jsou řazena dle kritičnosti, tedy:  
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• Kritické riziko, 

• Vysoké riziko, 

• Střední riziko, 

• Nízké riziko. 

V případě nízkého rizika může osoba provádějící analýzu rizik navrhnout jeho 

akceptování, které pak může být schváleno vedoucím oddělení informační bezpečnosti. 

Akceptaci dalších rizik může na návrh vedoucího oddělení informační bezpečnosti akceptovat 

pouze Risk Committee. Dále musí být stanoven termín opravy a případný návrh opatření. Toto 

opatření může být však rozporováno a navrženo jiné řešení. Vzhledem k předpokladu, že rizika 

budou spíše z oblasti technického řešení, jsou očekávány především protinávrhy opatření ze 

strany útvaru IT a jeho jednotlivých oddělení. V případě přijetí tohoto alternativního opatření 

je závěrečná zpráva revidována. Prostor pro navržení tohoto alternativního opatření je určen 

v rámci písemného vyjádření k analýze rizik.  

Celkové hodnocení kritičnosti analýzy rizik je uvedeno na první straně závěrečné zprávy 

o provedení analýzy rizik aplikace. Aplikace je zde hodnocena ze dvou pohledů. Jde o 

numerické vyjádření zranitelnosti aplikace vzhledem ke kritičnosti aplikace a požadované doby 

obnovy. Kritičnosti aplikace a požadovaná doby obnovy vychází z hodnocení dle Business 

Impact Analysis. Zde je použitá stupnice  Tier1-6:  

• Tier 1 – kritická aplikace pro agendu některých oddělení, požadovaná doba obnovy od 

výpadku aplikace do 4 hodin, 

• Tier 2 – kritická aplikace pro agendu některých oddělení, požadovaná doba obnovy od 

výpadku aplikace do 12 hodin, 

• Tier 3 – aplikace důležitá pro agendu některých oddělení, požadovaná doba obnovy od 

výpadku aplikace do 24 hodin,  

• Tier 4 – aplikace důležitá pro agendu některých oddělení, požadovaná doba obnovy od 

výpadku aplikace do 2 dnů, dočasně lze nahradit manuálním zpracováním dat,  

• Tier 5 – aplikaci využívaná pro agendu některých oddělení, požadovaná doba obnovy 

od výpadku aplikace do 5 dnů,  

• Tier 6 – aplikaci využívaná pro agendu některých oddělení, požadovaná doba obnovy 

od výpadku aplikace do 14 dnů.  
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Ve druhém případě je zranitelnost aplikace posuzována vzhledem ke klasifikaci dat, 

která aplikace zpracovává, nebo jsou v ní obsaženy. Klasifikace informací je uvažována 

z pohledu interní klasifikace dat a v určitých případech ke důvěrným datům dle GDPR, tedy:  

• Přísně důvěrné, 

• Důvěrné (GDPR), 

• Důvěrné, 

• Interní, 

• Veřejné. 

Zranitelnost aplikace je v tomto poměru volena dle kritičnosti agregovaných rizik 

kvalifikovaným expertním odhadem specialistu provádějící analýzu rizik dle úrovně 

zranitelností:  

• Kritická, 

• Vysoká, 

• Střední, 

• Nízká. 

Posouzení zranitelnosti aplikace nelze stanovit dle obecné metriky, jelikož i v případě, 

kde většina rizik je identifikováno jako střední či nízké riziko, avšak jedno velmi podstatné 

riziko či nedostatek může být natolik závažný, že aplikace je identifikována jako kriticky 

zranitelná. Příkladem může být aplikace, která je vyvinuta dle nejlepších principů Security 

Development Lifecycle. Avšak aplikace je vystavena do internetu takovým způsobem, že 

ignoruje bezpečnostní politiky firewallu či proxy gateway. Tato situace by v principu nikdy 

nastat neměla, ale pokud by se vyskytla, tak jakékoliv další rizika by byly zanedbatelná.  

Výsledná kritičnost aplikace se v obou případech posuzuje na škále 1-4, přičemž 1 je 

nízká kritičnost a 4 je kritická úroveň kritičnosti aplikace. Zde uvádím Risk Assessment Heat 

Map. 
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Obr. č. 3 – Risk Assesment Heat Map 1; [vlastní tvorba] 

 

Obr. č. 4 – Risk Assesment Heat Map 2; [vlastní tvorba] 

 

Obr. č. 5 – Hodncení dle Risk Assesment Heat Map; [vlastní tvorba] 

Závěrečná správa o provedení analýzy rizik obsahuje kromě vyhodnocení výsledků a 

informace o analyzované aplikaci také povinné a nepovinné přílohy.  

Minimální podoba závěrečné zprávy musí obsahovat tyto atributy:  

• Jména osob zúčastněných na analýze rizik, 

• Datum provedení, 

• Risk Assesment Heat Map, 

• Formulář obsahující základní informace o aplikaci, správě přístupů, BCM/DR, 
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• Očíslovaný seznam nalezených rizik, včetně kategorizace (ne)akceptace rizika, 

navrhované opatření a termín nejpozdější možné realizace opatření, 

• Místo pro písemné vyjádření a souhlasu se závěry analýzy rizik pro vedoucího oddělení 

informační bezpečnosti, Business vlastníka aplikace a vedoucího útvaru IT. 

Přílohy dále musí obsahovat:  

• Popis Risk Assesment Heat map,  

• Bližší specifikace aplikace včetně (nemusí být vždy plně vyplněn): technických 

parametrů, licencí, risk management, správy přístupů a BCM/DR,  

• Diagram toku dat (nepovinné),  

• Bezpečnostní dotazník či výslednou správu RSA. 

 

3.3 NÁVRH IMPLEMENTACE PROCESU  

Vzhledem k tomu, že analýza rizik kritických aplikací není doposud identifikována 

v rámci interních procesů banky, je nutné identifikovat její pozici, jako podklad pro její 

zavedení. Primárně tak musí být učiněno pro aplikace, které jsou nově zaváděny do banky. 

Musí tedy být analýza rizik součástí projektového plánu. Jak již bylo zmíněno v rámci 

metodiky, v případě nově implementované aplikace se analýza rizik provádí po analytické fázi 

a před započetím UAT testů aplikace. Analýza rizik je v případě potřeby opět revidována po 

UAT a penetračních testech. To přináší předpoklad, že je již vypracována dokumentace 

minimálně na úrovni infrastruktury a aplikační architektury. 

 

3.3.1 Dokumentace pro proces provedení analýzy rizik 

Abych omezil náročnost sběru informací pro nově zaváděné aplikace, navrhuji do 

projektové metodiky zařadit kromě provedení samotné analýzy rizik i dva krátké dokumenty 

pro analýzu rizik, tak i jeden, který přímo do analýzy rizik nezasahuje, ale je nařízena regulací 

GDPR. Název tohoto dokumentu je Preliminary DPIA, jeho forma je přímo definovaná v rámci 

regulace GDPR a v rámci této práce jej blíže rozebírat nebudu. 

Prvním málo rozsáhlým dokumentem zaváděným do procesu projektového řízení je ISO 

Requirements. Ten bude předkládán již při výběrovém řízení a bude jej vyplňovat dodavatel. 

Vychází z metodiky OWASP a zahrnuje základní doporučení pro bezpečný vývoj aplikace. 



92 
 

Dodavatel se v něm zaručí, že jím nabízený produkt splňuje základní bezpečnostní požadavky. 

Dokument bude přílohou závěrečné zprávy analýzy rizik a v rámci možností budou body, které 

dodavatel deklaroval přezkoumány. Jelikož mezi dodavateli jsou i zahraniční společnosti, je 

vypracován v anglickém jazyce. 

 

Obr. č. 6 – ISO Requirements; [vlastní tvorba] 

Druhým dokumentem je ISO Checklist, který byl již uveden v rámci metodiky analýzy 

rizik. Ten bude vypracován po vytvoření dokumentace pro HLAD, kde již budou základní 

informace pro vypracování ISO Checklist známé. Oddělení informační bezpečnosti je 

v současné době schvalovatelem pouze dokumentu SID. Pro plné využití možností a 

vypracování analýzy přikládám seznam dokumentace, kde by mělo oddělení informační 

bezpečnosti vstupovat. Role a odpovědnosti jsou popsány dle metody RASCI.  
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Tab. č. 9 – Vstupní dokumentace pro analýzu rizik; [vlastní tvorba] 
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Legenda k Tab. č. 9:  

PS - Procurement Sourcing Management 

BO - Business Owner 

EA - Enterprise Architect 

IA - Infrastructure Architect 

PM - Project Manager 

IT PM - IT Project Manager 

BA - Business Analyst 

ITA - IT Analyst 

TM - Test Manager 

RM - Release Manager 

ISO - Information Security 

DPO - Data Protection Officer 

V tabulce uvedená dokumentace je jen výsledkem procesů, které probíhají před jejich 

vyhotovením. Potřeba býti účastno těchto procesů je velmi pragmatická.  

PID – vytváří ho business vlastník, jako žadatel o systém a předchází vypsání tenderu. 

Oddělení informační bezpečnosti musí být o snaze zavést nový typ systému informováno. 

 ISO Requirements – za jeho vyplnění je zodpovědný business vlastník aplikace a 

vyplňuje ho spolu s potenciálními dodavateli v rámci výběrového řízení. Oddělení nformační 

bezpečnosti slouží jako konzultační orgán.  

HLAD – je vytvářen Enterprise architektem a oddělení informační bezpečnosti je pouze 

seznámeno s jeho obsahem.  

ISO Checklist – projektový manažér, až jsou splněny předchozí požadavky, osloví 

oddělení informační bezpečnosti s potřebou vyplnit tento dokument. Informace potřebné pro 

vyplnění dokumentu primárně poskytuje business vlastník a enterprise architekt.  

GCL – oddělení informační bezpečnosti musí spolu s dalšími odděleními definovat 

kritéria pro možné uvedení do produkčního prostředí. 

CP – oddělení informační bezpečnosti musí identifikovat možnou dostupnost členů 

svého oddělení a alokovat je pro daný projekt.  

BRD – je jeden z dokumentů nutných pro provedení analýzy rizik a oddělení informační 

bezpečnosti musí mít přístup k jeho obsahu.  
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ITAD – stejně jako dokument BRD je jeho obsah zpřístupněn oddělení informační 

bezpečnosti na vědomí, pro zodpovězení případných nejasností při analýze rizik.  

SID – jelikož dokument zobrazuje reálné fyzické napojení systémů, oddělení informační 

bezpečnosti je již v současnosti jednou ze schvalujících stran. To z důvodu možného napojení 

na bezpečnostní a dohledové systémy banky, která jsou ve správě oddělení informační 

bezpečnosti.  

SAD – oddělení informační bezpečnosti má do něj přístup pro potřeby provedení 

analýzy rizik.  

MTP – jelikož oddělení informační bezpečnosti má ve správě provádění penetračních 

testů, musí být součástí plánování testů. V současné době neexistuje přímá návaznost 

penetračních testů na projektový plán.  

Jakmile je schválena role oddělení informační bezpečnosti v procesech tvorby a 

schvalování dokumentace 

Initialization of Application Risk Analysis 

Začátek procesu analýzy rizik inicializuje vedoucí oddělení informační bezpečnosti, 

tedy rozhoduje o jejím provedení. Podnět na její vykonání může podat projektový manažer v 

rámci projektového plánu. Mimo projektového řízení, tedy v případě již implementované 

aplikace, může navrhnout business vlastník aplikace, nebo členové oddělení IT Operations 

započetí analýzy rizik. Rozhodnutí o její provedení vydává vedoucí oddělení informační 

bezpečnosti. 

Identification of Stakeholders 

Po započetí analýzy rizik je nutné identifikovat jednotlivé Stakeholdery neboli garanty 

aplikace. Primárně musí být určeny role business vlastníka, IT vlastníka a IT analytika. Pokud 

není doposud určeno vlastnictví aplikace, je vyžádána podpora od vedoucího oddělení IT 

Operations. Ten zajistí přidělení technického vlastníka a definuje oddělení, které aplikaci 

využívají, ze kterých je pak možné vlastnictví určit.  

Collection of documentation 

V případě inicializace analýzy rizik v rámci projektu je předpoklad, že veškerá potřebná 

dokumentace je již vytvořena a dostupná osobám provádějící analýzu rizik. V případě již 

implementované aplikace je dokumentace vyžadována od identifikovaných stakeholderů. 
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Decision of Risk Analysis Methodology 

Na základě sesbíraných podkladů je určena metoda (kvantitativní/kvalitativní), dle které 

bude analýza provedena. Ke konzultaci vhodnosti metody mohou být přizváni členové oddělení 

operačního rizika.  

Identification of IT Risk 

Pracovníci provádějící analýzu rizik dle vybrané metody spolupracují především s 

infrastrukturním architektem při výkladu daného řešení a identifikace možných rizik. Ke 

konzultaci mohou být přizváni i ostatní stakeholdeři a členové oddělení operačního rizika.  

Brainstorming over selected information assets 

Identifikace procesů/informačních aktiv probíhajících nad aplikací s vybranými 

stakeholdery, s konzultací s příslušným analytikem, členy oddělení operačního rizika členy 

oddělení Business & IT Solution Architecture. Z možných procesů budou vybrány ty, které 

nejlépe vystihují funkčnost aplikace a nad nimi bude vedena diskuze, s cílem identifikace 

možných procesních rizik.  

Evaluation of risk analysis 

Na základě všech sesbíraných podkladů odpovědní pracovníci vytvoří hodnocení 

rizikovosti aplikace, respektive výstup analýzy rizik. Výstup může být zpracováván s podporou 

členů oddělení operačního rizika a případnou konzultací s členy oddělení Business & IT 

Solution Architecture. 

Acceptance of results of risks analysis 

Výstup analýzy rizik, spolu s nápravnými řešeními musí být schválen business 

vlastníkem, vedoucím oddělení informační bezpečnosti, vedoucím útvaru IT a případně 

projektovým manažerem.  

Correction of unaccetable findings 

Nálezy, které nemohou být akceptovány, jsou postoupeny ke korekci. Business vlastník 

je odpovědný za provedení korekcí, a to za podpory IT vlastníka a infrastrukturního architekta, 

s možnou konzultací dalších zainteresovaných oddělení.  

Final decision in case of disagreement 

V případě neshody a neakceptaci výsledků analýzy rizik je závěrečná zpráva předložena 

Risk Committee. Zde budou sporné body posouzeny a bude rozhodnuto o 
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akceptaci/neakceptaci sporných bodů. Risk Committee ohledně sporných bodů vydá závěrečné 

rozhodnutí, které nebude nijak rozporováno.  

Correction of selected findings  

Sporné body, o kterých bylo na Risk Committee rozhodnuto, že nebudou akceptovány, 

jsou předány ke korekci.  Business vlastník je odpovědný za provedení korekcí, a to za podpory 

IT vlastníka a infrastrukturního architekta, s možnou konzultací dalších zainteresovaných 

oddělení. 
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Tab. č. 10 – Proces provedení analýzy rizik kritických aplikací; [vlastní tvorba] 

 



99 
 

Legenda k Tab. č. 10:  

BO - Business Owner 

PM - Project Manager 

ITO - IT Owner  

EDV - IT Operations 

ITA - IT Analyst 

IA - Infrastructure Architect 

ISO - Information Security 

HoISO - Vedoucí oddělení informační bezpečnosti 

OR - Operační riziko 

BSA - Business Analyst 

HoIT - Vedoucí útvatu IT 

Audit - Audit 

Risk Com. - Výbor pro správu rizik  

Board Member - Člen představenstva 

3.3.2 Registr hrozeb a rizik 

Jak ze závěrů analýzy rizik vyplývá, je potřebné provést revizi katalogu hrozeb, který 

se zachoval jako export z nástroje Archer. Tento katalog však není možné pokládat za aktuální, 

jelikož obsahuje hrozby, které se vztahují na již neexistující informační aktiva.  

Je nutné provést analýzu kritických informačních aktiv, tedy procesů využívajících 

podpůrná aplikační aktiva. Cílem je identifikace těchto aktiv. Podpůrná aplikační aktiva budou 

dále ohodnocena z pohledu:  

• Důvěrnosti,  

• Integrity,  

• Dostupnosti. 

U těchto aplikačních aktiv bude určen Tier dle BCM, který byl popsán výše. Jako 

kritické budou označeny aplikace s hodnocením Tier 1 a Tier 2. Tyto aplikační aktiva budou 

zařazeny do roadmapy, tedy seznamu, podle kterého budou provedeny analýzy rizik těchto 
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aplikací dle výše popsané metodiky. Z nalezených rizik a hrozeb bude sestaven registr hrozeb 

a rizik, kde nalezené hrozby a rizika budou vztaženy k aplikačním aktivům, na která působí. 

Zvlášť bude vytvořen seznam globálních rizik, která působí na celou škálu aktiv. Ty nebude 

nutné vztahovat k jednotlivým aplikačním, či informačním aktivům, jelikož se automaticky 

předpokládá, že na tyto aktiva přímo vplývají.  

Navrhuji vytvoření registru rizik a hrozeb, který bude vytvořen v prostředí systému Jira. 

Tento systém je již v bance používán. Speciální modul Risk register je placeným modulem 

v rámci tohoto systému. Je možné ho však pro potřeby banky vytvořit za pomoci specialisty na 

tento systém, kterého již banka zaměstnává. Tento registr by byl určen jak pro oddělení 

informační bezpečnosti, tak pro potřeby oddělení operačního rizika, jelikož tyto dvě oddělení 

v oblasti řízení rizik úzce spolupracují. Sdílení tohoto registru bude mít za následek, že rizika 

identifikovaná analýzou rizik se projeví v každoročním hodnocení Risk Self-Assessment 

daných oddělení. Tudíž budou muset odpovědná oddělení vynaložit úsilí na jejich odstranění, 

což znamená zlepšení stavu oproti zpracování výsledků analýz z let 2010 a 2014.  

 

3.4 FINANČNÍ ZHODNOCENÍ A PŘÍNOSY METODIKY  

Navržení interní metodiky a zavedení určitého standardu v rámci organizace, unitarizuje 

příští provádění analýzy rizik aplikací a nastavuje způsob nakládání s nalezenými riziky. Z 

finančního pohledu především napomáhá předcházet finančním ztrátám, ve smyslu pokut od 

regulátora, které například v případě GDPR sahají do desítek milionů eur. Také snižuje 

pravděpodobnost újmy na dobrém jménu společnosti, což by se v případě jeho poškození jistě 

promítlo i do důvěry ze strany klientů, tudíž by způsobilo další finanční ztrátu. Nalezení 

vhodných bezpečnostních řešení a připravenost na vznik případných škodlivých událostí 

snižuje celkové náklady a ztráty v případě aktivace identifikovaných hrozeb. 

Pokud bychom počítali s další komplexní analýzou za využití externích lidských zdrojů, 

jak tomu bylo v případě analýz z let 2010 a 2014, počítali bychom s cenou jednoho pracovního 

dne zaměstnance externí společnosti ve výši 12 000 Kč bez DPH. Počet aplikací, které by byly 

označeny jako kritické, by se od poslední analýzy výrazně zvýšil. Počet pracovních dnů, které 

by bylo nutné vynaložit pro další podobnou analýzu by se tedy pohyboval v rozmezí 20-25 

pracovních dnů externího zaměstnance. Předpokládané náklady se pohybují v rozmezí 240 000 

– 300 000 Kč. V případě analýzy jednotlivé aplikace či informačního systému za využití pěti 

pracovních dnů externího pracovníka se dostáváme na částku 60 000 Kč za analýzu jedné 
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aplikace, a to za předpokladu maximálně možné efektivity využitého času. Jinak bychom 

počítali s ještě větším počtem dnů. Pokud bychom využili interní pracovníky pro provedení této 

analýzy, tedy bez nákladů na zprostředkování služby, Know-how externí společnosti, provizi 

obchodníka a další poplatky, dostáváme se na částku 2 000 Kč za pracovní den interního 

zaměstnance. V případě složitějších systémů je sice nadále doporučeno využíti poradenství 

externí společnosti při identifikaci rizik, nebude však nutné využít tolika pracovních dnů 

pracovníka externí společnosti neboli počet Man-Days.  
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ZÁVĚR 

Cíl práce, tedy návrh metodiky analýzy rizik kritických aplikací v bankovním sektoru a 

s tím souvisejících předpisů a procesů byl splněn. Simultánně s touto prací byla vytvářena i 

pozměněná verze této práce pro účely zadavatele, tedy banky. V době odevzdání této 

diplomové práce probíhala závěrečná fáze připomínkového řízení, přičemž se tato verze blížila 

ke konečnému schválení, jelikož většina připomínek byla vyřešena v rámci diskuze nad 

spornými body. K formálnímu schválení dozorčí radou by dle plánu mělo dojít 29.5.2018 a do 

platnosti by měli příslušné předpisy vstoupit 2.7. 2018. 

Jak bylo zmíněno v závěru návrhové části této práce, mnou navržené řešení unitarizuje 

jak metodiku pro provádění analýzy rizik kritických aplikací, tak management identifikovaných 

rizik, což napomáhá předcházet finančním ztrátám ve smyslu pokut od regulátora, zvyšuje 

připravenost na vznik škodlivých událostí, což snižuje celkové náklady a ztráty v případě 

aktivace identifikovaných hrozeb. V případě využití interních zdrojů pro provedení analýzy 

rizik výrazně klesá finanční zátěž. 
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I 

 

 

Příloha č. 1: Výstupní formulář analýzy rizik 

ANALÝZA RIZIK  
Název_aplikace    Datum  
ID aplikace v katalogu aplikací     

     

Vyplnil za business   

Risk Assessment Heat 
Map  

Vyplnil za IT   

  

Vyplnil za ISO     
     

Počet stran     

Počet příloh     

 

Základní informace 

Název aplikace  BCM kategorizace:  

ID aplikace:  IT kategorizace:  

Business vlastník  

 

Klasifikace dat (GDPR Level):  

Technický správce  

 

Typ aktiva  

Autor  

 

Rizikovost aplikace  

Popis aplikace  

 

 

 

 

4 4 



 

II 

 

 

Nalezená rizika 

1.1 

Riziko: Akceptace 
rizika: 

Neakceptováno 

Kritické riziko  

Opatření: Termín opravy: 
30.12. 2018 

1.2 

Riziko: Akceptace 
rizika: 

Neakceptováno 

Vysoké riziko 

Opatření: Termín opravy: 
30.12. 2018 

1.3 

Riziko Akceptace 
rizika: 

Neakceptováno 

Vysoké riziko 

Opatření: Termín opravy: 
30.12. 2018 

2.1 

Riziko: Akceptace 
rizika: 

Neakceptováno 

Střední riziko 

Opatření: Termín opravy: 
31.1. 2018 

2.2 

Riziko: Akceptace 
rizika: 

Akceptováno 

Střední riziko 

Opatření: Termín opravy:  

__.__.____ 

2.3 

Riziko: Akceptace 
rizika: 

Akceptováno 

Nízké riziko 

Opatření: Termín opravy:  

__.__.____ 



 

III 

 

 

Souhlas s výsledky a závěry analýzy rizik 

 

 

 

Head of ISO  
 

 Application Business Owner  

 

 
Head of IT   

 
 Superior B-1 



 

IV 

 

 

 

ANALÝZA RIZIK  
Název_aplikace    Datum  
ID aplikace v katalogu aplikací     
Příloha č.:     

Počet stran přílohy:     

 

Technické parametry 

HW komponenty  SW komponenty   

Client Frontend  SDLC  

Web server platform  Database platform  

Zdroje informací  Aplication server platform  

Zabezpečení 
komunikace: 

 

 

Cílové databáze  

 

Protokoly, porty  

Dokumentace  Generování zpráv/dokumentů  

Zdrojové kódy:  Test/vývoj prostředí:  

Outsourcing:  Testovací/produkční data:  

Zálohování:  Plánované změny:  

Související systémy:   

Monitoring/logování: 

 

Poznámka:   

 

Licence 

Business vlastník  Technický správce  

Výrobce  Podpora/dodavatel aplikace  

Platforma  Verze  

Typ použití  Licenční model  

Množství licencí  Typ ověření  

Nevyužité licence  Aktivní licence  

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

 

 

Správa  přístupů 

Typy účtů: 

 

Přidělování rolí  Autentizace SÚ:  

Správa uživatelů:  Autentizace UÚ:  

Uživatelské účty:  

Přístup dodavatele  Oprávnění - bypass:  

Oprávnění - obecně:  Riziko neoprávněného 
přístupu:  

Správcovské role:  Vynucené odhlášení  

Politika hesel: 

 

 

 

Risk management 

Poslední vyhodnocení  Počet otevřených nálezů  

Další plánované 
vyhodnocení 

 Finanční dopad  

Počet zbytkových rizik  Zranitelnost  

Hodnocení rizikovosti 
aplikace 

 Information Asset (vazba na IA)  

Náklady na testování  Související rizika  

Počet nálezů  Vlastník aktiva  

 

Business funkce 

Název funkce Popis funkce  

  

  

 

 

BCM/DR 

Recovery Time 
Objective 

  Recovery Point Objective    

Business Continuity 
Plans 

      

 



 

VI 

 

 

Bezpečnostní dotazník ISO 

 

Správa uživatelských přístupů   

Má aplikace uživatelské účty Ano/Ne 
Má aplikace privilegované uživatelské účty Ano/Ne 
Má aplikace servisní účty Ano/Ne 
Má aplikace build-in účty Ano/Ne 
Má aplikace účty umožňující přístup k informacím mimo front-end? Ano/Ne 
Autentizace  

Je autentizace řešena pomocí centrální autority? Ano/Ne 

Jaká autorita je použita?  
Upřesnění pro servisní účty   

Jsou splněny požadavky na délku a komplexitu hesla? (15 znaků, velká, 
malá, číslice, spec.znaky, nesmí být shodné s username nebo jeho částí) Ano/Ne 
Je vynucována maximální doba platnosti hesla 365 dnů? Ano/Ne 
Je vynuceno, že heslo lze změnit nejdříve po 7 dnech od poslední 
změny? Ano/Ne 
Je vynuceno, že heslo nesmí být shodné s posledními 10 hesly? Ano/Ne 
Jsou účty zablokovány po 5 neúspěšných pokusech o přihlášení? Ano/Ne 
Je nastaven proces uzamčení účtu při nepoužívání po dobu x dnů? Ano/Ne 
Autorizace  

Je autorizace, přidělování rolí, řešena v UAM? Ano/Ne 

Aplikace má vlastní autorizaci   

Jakým způsobem jsou přidělovány role, přístupová práva do aplikace? Ano/Ne 
Existují k aplikaci platné matice rolí? Ano/Ne 
Jsou uživatelské účty zablokovány do 24 hodin od ukončení pracovního 
poměru zaměstnance? Ano/Ne 

  

Zpracování auditních záznamů   

Systém ukládá auditní záznamy Ano/Ne 

Jsou auditní záznamy uchovány minimálně po dobu 12 měsíců? Ano/Ne 
Jsou auditní záznamy dostupné minimálně 1 měsíc on-line? Ano/Ne 
Jsou auditní záznamy uložené v zabezpečeném prostoru a místě 
chráněném proti změně/smazání? Ano/Ne 
Je přistup k auditním záznamům umožněn pouze autorizovaným 
osobám? Ano/Ne 
Jsou auditní záznamy chráněny proti smazání a modifikaci? Ano/Ne 

Auditované události   

Oprávněný a neoprávněný přístup do systému  Ano/Ne 
Použití privilegovaného oprávnění nebo role Ano/Ne 
Změna privilegovaného oprávnění nebo role Ano/Ne 
Přidání jakéhokoliv oprávnění nebo role Ano/Ne 
Změna jakéhokoliv oprávnění nebo role Ano/Ne 



 

VII 

 

 

Odebrání jakéhokoliv oprávnění nebo role Ano/Ne 
Změna nastavení autorizace Ano/Ne 
Změna nastavení autentizace Ano/Ne 
Změna nastavení šifrování Ano/Ne 
Změna nastavení auditu Ano/Ne 
Změna dat uživatelem Ano/Ne 

Obsah auditních záznamů   

Datum Ano/Ne 
Čas Ano/Ne 
Časové pásmo Ano/Ne 
Jedinečná identifikace uživatele  Ano/Ne 
Zdroj odkud byl přístup k systému iniciován Ano/Ne 
Informace o použité funkci, roli, příkazu Ano/Ne 

Vyhodnocování auditních záznamů   

Jsou záznamy automatizovaně vyhodnocovány? Ano/Ne 
Jsou záznamy předávány do SIEMu? Ano/Ne 
Jsou vyhodnocovány ve SIEMu? Ano/Ne 
Jsou nastavena korelační pravidla a alerting? Ano/Ne 

  

Přenosy dat   

Jsou přenosy dat šifrované Ano/Ne 

Jsou data chráněna nějakým jiným způsobem? Ano/Ne 

  

BCM/DR   

Je aplikaci možno nahradit jinou stávající aplikací? Ano/Ne 

Lze krátkodobě pracovat bez aplikace (workaround)? Ano/Ne 

Jakým procesem?  
Je aplikace a její data pravidelně zálohována? Ano/Ne 
Jsou zálohy pravidelně testovány? Ano/Ne 
Jsou vytvořeny, pravidelně aktualizovány a testovány plány obnovy? Ano/Ne 
Jsou vytvořeny, pravidelně aktualizovány a testovány pohotovostní 
plány? Ano/Ne 

  

Vývoj a testy   

Má aplikace testovací/vývojové prostředí? Ano/Ne 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

 

 

Příloha č. 2: Navrhovaný seznam otázek pro WorkShop 

V rámci workshopu nás budou zajímat např. následující zranitelnosti: 

• Nedostatečné vstupní a pravidelné školení v oblasti informační bezpečnosti 

• Nedostatečně zabezpečení dat na stanicích a médiích 

• Nestanovena nebo nepoužívána opatření na ochranu počítačových stanic při 

krátkodobém opuštění pracoviště 

• Sdílení hesel 

• Nedostatečná politika hesel 

• Neprováděné bezpečnostní záplaty na serverech 

• Nedostatky v nastavení (konfiguraci) systémů 

• Nevhodná struktura sítě 

• Nedostatečné monitorování a kontrola bezpečnostních incidentů v síti 

• Neprovádění testů obnovy ze záloh 

• Neřešeno řízení bezpečnosti ICT (řízení aktiv, rizik, apod.) 

• Nestanovena zodpovědná funkce/role bezpečnostního manažera/správce za ICT, 

nedostatečné pravomoci bezpečnostního manažera/správce apod. 

• Nedokumentována potřebná bezpečnostní pravidla používání ICT 

• Neaktuálnost stávající dokumentace. 

• Nedefinovány povinnosti a odpovědnosti, neimplementovány do praxe 

• Nedostatečné kapacity Oddělení informatiky (včetně odbornosti a schopností) 

• Nedostatečné smluvní ošetření spolupráce se třetími stranami. 

• Nedostatečné řízení vzdáleného přístupu třetích stran 

• Nedefinována a neohodnocena aktiva a jejich vlastníci. 

• Nedefinována rizika a jejich míra. 

• Neexistující nebo nevyužívaná klasifikace a způsob ochrany informací pro jednotlivé 

skupiny informačních aktiv. 

• Nedostatečné řízení přístupu k serverovně 

• Nedostatečné řízení fyzického přístupu v prostorách organizace (jednoduchý přístup 

veřejnosti) 

• Nedostatečný dohled nad úklidovým personálem v serverovně 

• Nedostatečné řízení logického přístupu uživatelů 

• Nedostatečná kontrola činnosti kritických rolí (administrátorů) v systémech. 



 

IX 

 

 

• Nedostatečné řízení kontinuity systémů. 

• Nedokumentována kritická konfigurační nastavení systémů. 

• Nedostatečně zabezpečená data na mobilních zařízeních. 

• Nevyřešena ochrana dat na médiích 

• Nevyřešena bezpečná likvidace dat na elektronických nosičích. 

• Nestanovena pravidla pro bezpečné vyřazování, případně reklamaci HW 

• Absence provádění auditu bezpečnosti IT/ICT. 

• Nedostatečné plánování, přejímání a vyřazování systémů 

• Absence (nebo nedůslednost/neúplnost) systému hlášení a vyhodnocování 

bezpečnostních incidentů. 

• Nedodržování stanovených pravidel (uživateli, vedením, třetími stranami...) 

• Atd. 

V rámci identifikace zranitelností bude vhodné obecně projít alespoň následující oblasti 

bezpečnosti, ve kterých se mohou vyskytovat konkrétní zranitelnosti generující rizika: 

Organizační bezpečnost  

• Role zodpovědné v rámci IT za řízení bezpečnosti IT/IS? 

• Využívané služby outsourcingu, míra přístupu externích subjektů k IS atd. 

Personální bezpečnost  

• Personální obsazení IT, hierarchie a procesy vedení IT, míra a způsob odborného 

vzdělávání pracovníků atd. 

Fyzická bezpečnost  

• Serverovny a technické místnosti (vč. volně umístěných racků, serverů v hostingu 

apod.) – způsoby zabezpečení, řízení fyzického přístupu atd. 

Řízení komunikací a provozu  

• Dokumentace důležitých postupů pro správu IS (např. administrátorů pro zachování 

zastupitelnosti, konfigurační nastavení apod.). 

• Správa SW v rámci organizace - existuje např. standardizovaná sada SW pro instalaci 

na PC (image), centrální správa SW apod. 

• Jaký bezpečnostní software je v organizaci provozován (nebo se jeho provoz plánuje - 

AV, FW, VPN, DLP, SIEM, šifrování...)? 

• Jakým způsobem je prováděno zálohování v rámci IS (stanice, servery, sdílené složky 

apod.), existuje plán zálohování? 



 

X 

 

 

• Mobilní zařízení a způsob jejich využívání - notebooky, tablety, smartphones... (jaký je 

podíl mobilních zařízení apod.). 

• Používání  vyměnitelných médií (USB flash, CD apod.), jsou nějaká pravidla pro jejich 

využívání? 

• Logování událostí v rámci IS/sítě (uveďte jaké a jakým způsobem), jsou tyto logy nějak 

(pravidelně/preventivně) vyhodnocovány? 

Řízení přístupu  

• Formální postup pro vytváření/rušení/změnu uživatelských účtů (např. na základě 

formuláře/požadavku v SD apod.). Jsou existující uživatelské účty pravidelně 

kontrolovány/přezkoumávány? 

• Používají uživatelé pro přihlášení k síti nějaké speciální autentizační prostředky (např. 

čipové karty, tokeny)? 

• Mají administrátorské účty vyšší nároky na kvalitu hesel? Používají administrátoři 

různé uživatelské účty pro administraci a pro "běžnou" práci? 

• Je v organizaci stanovena politika hesel (uveďte jaká)? Je politika hesel v síti 

vynucována automaticky? Je vynucována globálně nebo se liší po aplikacích? 

• Mají uživatelé k dispozici vyšší uživatelská oprávnění k OS (lokalní admin apod.)? 

• Existují v rámci IS sdílené účty, za jakým účelem? 

Nákup, vývoj, údržba IS  

• Jakým způsobem jsou plánovány kapacity a budoucí potřeby IS (rozvoj, obnova 

HW/SW), jak a v jakém horizontu? 

• Je vývoj a změny v rámci IS (změny HW, SW, aplikací apod.) hodnoceny a řízeny z 

hlediska vlivu na bezpečnost IS? Jsou definována akceptační kritéria? 

• Je v rámci organizace prováděn vlastní vývoj (aplikací, IS)? 

• Jsou v rámci organizace sledovány možné technické zranitelnosti SW a aplikací v IS a 

jsou nasazovány příslušné záplaty (uveďte jak)? Kdo má zodpovědnost za záplatování? 

Zvládání bezpečnostních incidentů  

• Existují v organizaci postupy pro hlášení bezpečnostních incidentů (kam se hlásí, jak), 

jsou evidovány a vyhodnocovány (kým, jak často)? 

Řízení kontinuity  

• Existují nějaké havarijní plány pro případ mimořádných událostí s dopadem na IS/ICT 

nebo na organizaci jako celek? 



 

XI 

 

 

• Jsou definovány priority a postupy pro obnovu provozu IS - plány obnovy (po havárii)?  

• Je k dispozici nějaká náhradní lokalita, náhradní HW apod.?  

Soulad s požadavky  

• Je nějakým způsobem řešena ochrana autorských a licenčních práv (jsou např. 

licenční podmínky kontrolovány nějakým automatizovaným nástrojem)? 

• Jakým způsobem je ověřována periodicky technická úroveň bezpečnosti (penetrační 

testy, skeny, audity…)? 

 

 


