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1 Úvod 

Informace v dnešní době mají pro veřejný sektor, státní správu ale i soukromý sektor 

stále rostoucí hodnotu a proto je důležité je dostatečně chránit. Ať už se jedná o ochranu 

externí, nebo neméně důležitou interní ochranu uvnitř podniku. Zde i pouhá neinformovanost 

pracovníka může znamenat ztrátu důležitých dat. To může mít na organizaci někdy až kritický 

dopad. Odtud vzniká pojem informační bezpečnost, který v tomto období 21. století nabývá 

na významu. Zejména co se týče rychlého nástupu moderních technologií a zároveň těsného 

propojení společnosti a informačních technologií, kdy se nároky na bezpečnost zvyšují.  

Tyto cenná aktiva (informace) mohou mít elektronickou nebo listinnou podobu, kde 

každá z nich vyžaduje trochu odlišný způsob zabezpečení. Cílem bezpečnosti informací je, 

aby se snížila míra zranitelnosti, nebo dopadu. Snažíme se tedy přecházet zničení, odcizení 

nebo změně dat, která jsou pro podnik jakkoli cenná. Ovšem co se týče stupně ochrany 

informací, ten je pro každou společnost nebo firmu individuální.  

S elektronickou podobou informací je spojena také bezpečnost na internetu. Zde na 

každého uživatele čeká spousta nástrah a zákeřných virů a ten by si měl být vědom toho, jak 

své informace chránit. Ať už se to týká elektronického posílání e-mailu, zveřejňování 

citlivých informací společnosti nebo osobních údajů na sociálních sítích. Není to taky dávno, 

kdy jsme se my sami stali svědky hned několika takovýchto útoků. Před časem se cílem 

hackerů staly české zpravodajské servery, webovské stránky některých českých bank, pražská 

burza cenných papírů a pražská energetická burza. Útoky se nevyhnuly ani českému 

vyhledávači Seznam.cz.  

Informační bezpečností se zabývá mnoho standardů, které se řídí předepsanou 

normou. Implementací těchto opatření můžeme zvýšit bezpečnost informací a snížit jejich tak 

hrozby. 

Z důvodu citlivých a interních informací, které mi byly závodem poskytnuty, není 

v práci použit název koncernu ani závodu. Z toho důvodu byly některé informace upraveny. O 

názvu závodu se zmiňuji jako o závodu ABC a o koncernu jako o společnosti XYZ, s. r. o. 

Cílem této bakalářské práce je poskytnou závodu ABC přehledový audit a zjistit tak 

aktuální úroveň informační bezpečnosti. Účelem je, poskytnou přehled o tom, ve kterých 

oblastech je tato bezpečnost nedostačující a poskytnou tak podklady k zavedení potřebných 

opatření. Návrhem opatření se však tato práce nezabývá. 
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Jako obecný rámec pro provádění auditu byla zvolena norma ISO/IEC 27001, která 

obsahuje specifické certifikační požadavky pro systém řízení bezpečnosti informací.   
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2 Základní pojmy a nástroje 

2.1 Vymezení bezpečnosti informací 

Jestliže budeme pracovat s termínem bezpečnost informací, je nutné zmínit ještě dva 

pojmy. Bezpečnost organizace a bezpečnost IS/ICT. Následující obrázek (Obr. 2.1) 

znázorňuje jejich vzájemné vztahy nadřízenosti a podřízenosti. (Doucek, 2011) 

 

Obr. 2. 1 Vzájemné vztahy mezi bezpečností organizace, bezpečnsotí infromací a bezpečnsotí IS/ICT 

Zdroj: (Doucek, 2011)  

Bezpečnost IS/ICT  

Tato kategorie má za úkol chránit „pouze“ aktiva, která tvoří součást informačního 

systému firmy, podporovaného informačními a komunikačními technologiemi. Proto je tato 

oblast relativně nejužší v řízení bezpečnosti. Sama o sobě je víc než dost komplikovaná, 

protože pracuje s „nehmotnými“ daty, informacemi a službami. Na obrázku (Obr. 2.2) je 

uveden základní koncept zajištění bezpečnosti IS/ICT. Představuje vztahy mezi aktivy, 

hrozbami které na ně mohou působit, možnou zranitelnost aktiv reálnými hrozbami a dopady 

těchto hrozeb na aktiva organizace a možnost ochrany aktiv prostřednictvím opatření. 

(Doucek, 2011) 
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Obr. 2. 2 Zajištění bzepečnosti IS/ICT ve firmě  

Zdroj: (Doucek, 2011)  

Bezpečnost informací 

Cílem a úkolem této kategorie je souhrn zásad bezpečné práce s informacemi všeho 

druhu a všech typů. To znamená nejen s informacemi v digitální formě. Oproti bezpečnosti 

IS/ICT v sobě bezpečnost informací zahrnuje navíc např. způsob zpracování dat, jejich 

uložení a správy archivu nedigitálních dat, zásady skartace materiálů, nakládání 

s informacemi během transportu na jiná místa, zásady pro poskytování informací novinářům, 

zásady pro veřejná vystupování pracovníků organizace např. v rozhlase nebo televizi apod. 

(Doucek, 2011) 

Informace se stávají nejvýznamnějšími aktivy organizací a také rychle vzrůstají 

požadavky na jejich důvěrnost, dostupnost a integritu.  

Důvěrnost zajišťuje, že informace jsou dostupné jen autorizovaným jednotlivcům, 

entitám nebo procesům. 

Dostupnost je vlastnost, kdy jsou informace pro oprávněné uživatele dostupné 

v okamžiku jejich potřeby.  

Integrita zajištění správnosti a úplnosti informací. 

(Systém řízení informační bezpečnosti podle normy ISO 27001, 2007) 

Bezpečnost organizace 

Je nejvyšší kategorií, která zahrnuje dva přecházející pojmy a to Bezpečnosti 

informací a Bezpečnost IS/ICT. Její součástí je také zajištění bezpečnosti objektů, majetku 
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organizace, jako je ostraha přístupů do objektu, strážní služba apod. Některé z těchto činností 

zároveň napomáhají k zajištění bezpečnosti IS/ICT . Je to např. kontrola oprávnění fyzického 

přístupu do budov. (Doucek, 2011) 

Aktiva 

Jsou cokoliv v organizaci, co má nějakou hodnotu. Všechna aktiva organizace by měla 

být jasně identifikována, všechna důležitá aktiva by měla být evidována a jejich seznam by se 

měl udržovat aktuální. Jejich hodnota souvisí s mírou rizika, a proto jsou aktiva důležitá pro 

analýzu rizik.  

Aktiva z věcného pohledu jsou: 

a) Hmotná aktiva (sekundární): technické prostředky výpočetní techniky jako jsou 

počítače, servery, modemy, aktivní prvky počítačových sítí, kabelové rozvody, 

tiskárny a další, komunikační infrastruktura, programové vybavení, pracovníci, 

prostory atd.   

b) Nehmotná aktiva (primární):  

 pracovní postupy, které se v organizaci v oblasti IS/ICT využívají, 

 data – taková, která organizace vytvořila nebo převzala datové soubory, které 

jsou pro její provoz důležité, 

 programové vybavení – operační systémy, programové vybavení pro provoz 

počítačových sítí, aplikační vybavení (např. textové editory, grafické 

programy, BI aplikace, tabulkové kalkulátory), 

 služby – počítačové a komunikační služby, základní služby jako jsou zajištění 

provozu světlem, topením, klimatizací. 

V seznamu by měla být zahrnuta všechna taková aktiva, která jsou pro organizaci 

cenná. Cena i důležitost určitého aktiva, by proto měla být součástí seznamu aktiv.   

(Doucek, 2011) 
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Hrozba 

Potenciální příčina incidentu, která může vyústit v poškození systému nebo dobrého 

jména organizace a jejich aktiv. Taková škoda může vzniknout důsledkem přímého nebo 

nepřímého útoku na aktiva. (ISO/IEC 27001:2005) 

Hrozba sama o sobě riziko nepředstavuje. Využívá pouze zranitelnosti, která vede 

k ohrožení. To je riziko, které můžeme snížit pomocí opatření chránící aktiva před působením 

těchto hrozeb. Tuto skutečnost nejlépe popisuje následující obrázek (Obr. 2.3.).  

 

Obr. 2. 3 Analýza rizik  

Zdroj: (http://www.cleverandsmart.cz/analyza-rizik-jemny-uvod-do-analyzy-rizik/) 

Hrozba je zneužitím zranitelnosti a mohou mít přírodní nebo lidský původ. 

Rozdělení hrozeb: 

a) přírodní a fyzické: živelné pohromy a nehody, jako jsou např. poruchy v dodávce 

elektrického proudu, požáry, povodně, hurikány, vichřice apod., 

b) technické a technologické: poruchy nosičů dat, počítačů nebo jiných technologických 

komponent IS/ICT, poruchy sítí, poruchy způsobené programy, nesprávná funkčnost 

jako je nedostatečně otestované programové vybavení, viry, trojské koně apod., 

c) lidské:  

 neúmyslné, které vyplývají z neznalosti nebo zanedbání plnění povinnosti 

(vymazání souboru, fyzické nehody,…),  

http://www.cleverandsmart.cz/analyza-rizik-jemny-uvod-do-analyzy-rizik/
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 úmyslné, které rozdělujeme na působící: 

o zvenku systému: hackeři, teroristé, mezifiremní špionáž apod.  

o zevnitř: zlomyslní, zneuznaní, chamtiví zaměstnanci, hosté a návštěvníci 

organizace apod.  

(Doucek, 2011) 

Více než 50 % ze všech hrozeb, které poškodí IS/ICT, patří do kategorie neúmyslných 

hrozeb. Podle některých statistických zdrojů až 98 % všech bezpečnostních incidentů 

v organizaci je interního původu. Většinou k tomu dochází díky nedbalosti pracovníků, která 

je nejčastěji způsobena neznalostí problematiky bezpečnosti IS/ICT.  

Podle průzkumu informační bezpečnosti v ČR v roce 2009 můžeme na grafu (Graf 

2.1) vidět, jakým podílem jednotlivé hrozby ovlivňují bezpečnost informací. 

 

Graf 2. 1. Bezpečnostní incidenty s nejzávaţnějším dopadem  

Zdroj: (Průzkum informační bezpečnost i v ČR 2009) 

Zranitelnost 

Zranitelným místem rozumíme slabinu aktiva, která může být využita hrozbou. Slabá 

místa mohou vést k neautorizovanému přístupu ke zdrojům systému. Slabina však sama o 
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sobě není příčinou škody, ale pouze umožňuje hrozbě, aby aktivum ovlivnila. Existují také 

zranitelnosti, které trvají do doby, než se dané aktivum změní.  

Při analýze zranitelných míst se prozkoumávají slabá místa, která mohou být využita 

identifikovanými hrozbami. (ISO/IEC 27001:2005) 

Opatření 

Řízení rizika včetně politik, postupů směrnic, obvyklých postupů (praktik) nebo 

organizačních struktur. Ty mohou být administrativní, technické, řídící nebo právní povahy. 

Slouží ke snížení síly hrozby, která na informační systém působí, nebo jí úplně zabrání 

v jejím účinku.  

Příklady opatření mohou být uzamykání objektů, použití hesel při přístupu k systému 

při procesu autentizace, detailní testování systému apod.  

Opatření rozdělujeme podle charakteru:  

a) administrativní: patří zde zejména různé směrnice pro práci s IS/ICT v organizaci 

b) fyzický: používání např. čipové karty pro přístup, trezory pro ukládání kopií dat, 

c) technický a technologický: např. autorizace a autentizace přístupu uživatelů k aktivům 

IS/ICT, to se projevuje např. ochranou přístupu do IS pomocí hesel. 

(Doucek, 2011) 

Risk management 

Risk management je standardy definován jako „proces identifikace, hodnocení, řízení 

a kontroly potenciálních událostí nebo situací poskytující racionální ujištění s ohledem na 

dosahování cílů organizace“.  (Doucek, 2011) 

Zjednodušeně se může vztah mezi risk managementem a interním auditem znázornit 

pomocí obrázku (Obr. 2.4.) (Kafka, 2009) 
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Obr. 2. 4 Vztah mezi risk managementem a interním auditem  

Zdroj: (Kafka, 2009) 

Riziko 

Kombinace hodnoty aktiva, zranitelnosti a pravděpodobnosti, že dojde k nežádoucí 

události a následků, které by z takové události mohly vzniknout. Nejistota budoucího vývoje. 

Riziko bezpečnosti informací je riziko, kde hrozí, že bude porušena důvěrnost, integrita, a 

dostupnost. Pokud hrozba působí společně na aktivum a jeho zranitelnost a nejsou zavedena 

bezpečnostní opatření na jeho ochranu, mohou vzniknout škody na těchto aktivech. Má to na 

něj určitý dopad. (Svatá, 2011) 

Výpočet míry rizika může být znázorněn takto:          

R – míra rizika 

T – pravděpodobnost vzniku hrozby 

A – hodnota aktiva 

V – zranitelnost daného aktiva 

 

Rizika můžeme z ekonomického hlediska rozdělit na: 

a) přijatelná rizika (zanedbatelná): jsou taková rizika, kdy náklady, vzniklé rizikem jsou 

nižší než náklady na opatření, které zabraňují riziku,  
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b) nepřijatelná rizika (klíčová): jsou taková rizika, kdy jsou většinou náklady nebo 

důsledky vzniklé rizikem pro organizaci nepřijatelná a tudíž je potřeba jejich 

pravděpodobnost snížit přijetí vhodných opatření. 

(Svatá, 2011) 

Analýza rizik  

Identifikuje rizika, která je nutné kontrolovat a akceptovat. Je to systematické 

používání informací aby se odhadla rizika a určily jeho zdroje. U rizika můžeme odhadnout, 

jaký mají dopad, který vznikl porušením bezpečnosti informací. Při této analýze je důležité, 

aby se určila vhodná metoda analýzy rizik. Metody, které je možné použít, se dělí do dvou 

základních skupin a to na kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní metoda vyjadřuje rizika 

v určité škále nebo pomocí slovního popisu. Kvantitativní metoda je založena na 

matematickém výpočtu rizika podle výskytu hrozby a jeho dopadu.  

Tato analýza nám ve výsledku umožňuje stanovit, kterým hrozbám je IS vystaven, 

jaká jsou rizika jednotlivých hrozeb, a jaké škody mohou napáchat. (ISO/IEC 27001:2005) 

Dopad 

Je nepříznivá změna dosaženého stupně cílů organizace.  Tyto dopady mohou mít na 

aktiva různorodý vliv. Pokud je to možné, jsou dopady všech hrozeb převáděny na finanční 

hodnoty. Hlavním důvodem je, že náklady na opatření se obvykle vyčíslují ve finančních 

jednotkách a pak je možné porovnat náklady na realizaci opatření s finančním vyjádřením 

případného dopadu, jaký má hrozba na toto aktivum nebo na celou organizaci. Důležitým 

prvkem při odhadu rizik a výběru ochranných opatření je odhad dopadů. (Doucek, 2011) 

Bezpečnostní politika 

Cílem celé této oblasti je určit směr a vyjádřit podporu bezpečnosti informací ze strany 

vedení a to vše v souladu s požadavky organizace, příslušnými zákony a směrnicemi.  

Jsou to tedy pravidla, směrnice a zvyklosti určující způsob, pomocí kterého jsou 

v dané organizaci a jejích systémech řízena, chráněna a distribuována aktiva, včetně citlivých 

informací. 

Aby tyto cíle mohly být realizovány, jsou definována dvě spolu úzce související 

opatření. 

Prvním z nich je potřeba naformulovat dokument bezpečnostní politiky, kterým vedení 

organizace vyjadřuje cíle a význam bezpečnosti informací, stručně upřesňuje výklad 
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základních bezpečnostních principů, pravidel a zásad, určí pravomoci a odpovědnost 

v souvislosti s bezpečností informací a také vyjadřuje zájem prohlubovat bezpečnost 

informací. Takový dokument se pak stává základem pro praktické rozhodování.  

Druhé opatření souvisí s pravidelnou revizí bezpečností politiky. Vedení organizace 

by touto revizí měla pověřit vlastníka bezpečnostní politiky. Nejčastěji je to právě 

bezpečnostní manažer organizace. Při přezkoumání by se mělo posoudit, zda stanovená 

opatření jsou vhodná, efektivní a přiměřená. Na základě zkušeností při jejich prosazování, by 

se definovaná pravidla měla přizpůsobit pojetí bezpečnosti informací a současným potřebám 

organizace.  

(Doucek, 2011) 

Informace 

Informační aktiva jsou výsledné, nebo jinak zpracované údaje či data, které jsou 

prezentována ve formě, aby byla snadno čitelná, pochopitelná a využitelná tím subjektem, 

která byla určena. Informace mohou mít elektronickou podobu, mohou být v napsané nebo v 

listinné formě, vyřčené při jednání nebo zaznamenané na jiném médiu. Protože informace 

patří mezi aktiva organizace, mají svou hodnotu. Ta však nezáleží na tom, v jaké formě se 

informace vyskytuje. U těchto aktiv se hodnota posuzuje podle jejich obsahu. (Rodryčová, 

2000)  

Klasifikace informací: 

a) veřejné informace: takové informace, které jsou určeny zejména pro čtení a jsou 

určeny pro kohokoli, 

b) neveřejné informace: informace, které nejsou úplně veřejné, nevztahují se na ně žádné 

zákonné ani podzákonné normy co se týče jejich ochrany. Mohou to být informace 

provozního nebo organizačního charakteru, 

c) citlivé informace:  

 důvěrné: jejich ochrana vyplývá z legislativy nebo ze smluvních závazků, 

 přísně důvěrné: mají charakter obchodního tajemství, jejich ohrožení vede k 

poškození strategických a klíčových zájmů organizace.  

(Doucek, 2011) 
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2.2 Definice auditu 

Historie auditu 

Počátky pojmu audit sahají až do vzniku první civilizace. Nejprve byl tento pojem 

spojován se záznamem údajů o hospodaření různých jednotek. Dnes audit proniká do různých 

oblastí řízení. Můžeme se setkat s forenzními audity, audity procesů atd.  

Výraz audit pochází z latinského slova, které bylo odvozeno od slovesa „naslouchat, 

poslouchat“. Lidé, protože neuměli číst ani psát, předávali auditorům informace o stavu 

majetku jejich vládců ústně.  Auditoři vedli evidenci o stavu tohoto majetku a průběžně je 

aktualizovali podle informací, kterým naslouchali. Tato forma byla realizována ve starém 

Egyptě a Babylonu.  Ve starém Řecku a Římě přibyl audit tzv. veřejných účtů.  

Asociace EDP (Electronic Data Processing) auditorů, byla založena na konci 70. let 

minulého století. Neměl své nástroje, systém vzdělání atd. V 80. letech se tato asociace 

přetransformovala do organizace ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association). Dnes představuje největší mezinárodní organizaci, která sdružuje auditory 

informačních systémů.  

V České republice se audit začal odvíjet po roce 1989 a audit IS se začal prosazovat 

v roce 1996.  

(Svatá, 2011) 

Audit 

Je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jejich 

hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu. (Doucek, 2011) 

Audit je také objektivní ověření stavu, jevu, záměru, skutečnosti se stavem nebo jevem 

žádoucím, tj. modelem, normou, standardem apod. Audit provádí odborník – auditor, 

výsledkem je komplexní názor ve formě výroku auditora. Audit představuje jeden z nástrojů 

řízení. (Svatá, 2011) 

Druhy auditu podle hlediska vykonavatele: 

a) audit interní: provádí organizační jednotka/zaměstnanec organizace, 

b) audit externí: provádí externí organizační jednotka/pracovník. 

(Svatá, 2011) 
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Kritéria auditu 

Soubor politik, postupů nebo požadavků. (ISO 19011:2002) 

Důkaz z auditu 

Záznam, konstatování informace nebo jiné skutečnosti. Souvisejí s kritérii auditu a 

musí být ověřitelné. Důkaz může být kvalitativní nebo kvantitativní. 

Zjištění z auditu 

Výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu ale kritérií auditu. (ISO 

19011:2002) 

Závěr z auditu 

Výstup z auditu, kdy jej zpracovává vedoucí auditor na základě důkazů, které získal 

v průběhu auditu od jednotlivých auditorů. Tato zpráva by měla zahrnovat vyjádření 

k naplnění cílů auditu. 

Program auditu 

Jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý časový rámec a 

zaměřených na specifický účel. (ISO 19011:2002) 

Plán auditu 

Popis činností a uspořádání postupu auditu. (ISO 19011:2002) 

Předmět auditu 

Velikost a vymezení/ohraničení auditu. (ISO 19011:2002) 

Auditor 

Je to osoba, která provádí posuzování souladu s určitou normou. Po auditorech je 

vyžadováno minimálně středoškolské vzdělání v daném oboru (informačních technologií), pět 

let praxe a pětidenní školení pro hodnocení souladu s normou ISO/IEC 27001. Poté, co určitá 

osoba splní tyto předpoklady, stává se auditorem v tréninku. Pod dohledem kvalifikovaného 

auditora musí provést samostatně čtyři audity o celkové délce dvaceti dnů. (Doucek, 2011) 

Tým auditorů 

Audit může provádět i tým auditorů, který vede vedoucí auditor. Ten je zodpovědný 

za naplánování termínu, přezkoumání dokumentace systému řízení informační bezpečnosti, za 

nerušený průběh a řádné ukončení auditu. Tento tým je skupina auditorů, kteří jsou odborně 
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kompetentní za vykonávání auditu. Pod vedením vedoucího auditora vykonávají činnosti 

auditu na místě klienta auditu.  

Klient auditu 

Mezi nejčastější zákazníky patří výbor pro audit a dozorčí rada, představenstvo, 

vrcholový management, finanční ředitel (management), provozní management, externí 

auditoři, regulátoři, dodavatelé nebo odběratelé.  

Technický expert 

Osoba, která spolupracuje s auditory a poskytuje jim specifická znalosti nebo odborné 

posudky. 

2.3 ISMS – Systém řízení bezpečnosti informací 

Bezpečnost je nedílnou součástí každodenního řízení. Cílem zavedení ISMS je, aby 

byl vytvořen systém,  ve kterém bude realizována optimální úroveň ochrany informačního 

systému a informací před možným narušením. Je nutné řešit bezpečnost tak, aby rizika, 

kterým je informační systém denně vystaven, byla díky vhodně nastaveným procesům řízena. 

Je nutné identifikovat rizika, stanovit jejich dopad a brát ohled na hodnotu daných aktiv, a 

poté definovat vhodná protiopatření. To umožní eliminovat významné části rizik ještě před 

tím, než se vyskytnou.  

Je to část celkového systému řízení organizace, která je založena na přístupu 

organizace k rizikům činností, zaměřená na ustanovení, zavádění, provoz, monitorování, 

přezkoumání, údržbu a zlepšování bezpečnosti informací.  

Tento systém řízení v sobě také zahrnuje organizační strukturu, politiky, plánovací 

činnosti, odpovědnoti, mechanismy, postupy, procesy a zdroje.  

Systém řízení bezpečnosti informací je založen na modelu PDCA , stejně jako mnoho 

dalších významných systémů řízení. PCDA (Plan-Do-Check-Act) vyjadřuje životní cyklus 

celého integrovaného systému řízení nebo jeho komponent a zároveň zajišťuje zpětnou vazbu. 

(Doucek, 2011) 

Využití tohoto modelu pro ISMS představuje následující obrázek Obr. 5, na kterém 

jsou definovány čtyři základní etapy celého životního cyklu systému řízení:  

a) Ustanovení ISMS (Plánuj) – kde cílem této etapy je upřesnit jak rozsah tak hranice, 

kterých se bezpečnost týká. Také stanovit manažerské zadání, které bude jasné a na 
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základě ohodnocení rizik svybrat nezbytná bezpečnostní opatření. Tato etapa budování 

má zásadní dopad na fungování ISMS během jeho celého životního cyklu. 

b) Zavádění a provoz ISMS (Dělej) – cílem je účelně a systematicky  implementovat 

vybraná bezpečnostní opatření do chodu organizace.  

c) Monitovování a přezkoumání ISMS (Kontroluj) – hlavní cíl je zajištění zpětné vazby a 

pravidelného sledování a hodnocení všech stránek řízení bezpečnosti informací.  

d) Údržba a zlepšování ISMS (Jednej) – úkolem této etapy je ralizovat možné zlepšení 

systému řízení bezpečnosti informací buďto soustavným zlepšováním systému nebo 

odstaněním zjištěných slabin a nedostatků.  

 

 

Obr. 2. 5 Ţivotní cyklus systému řízení  

Zdroj: (Doucek, 2011) 

Jednotlivé popisy částí ISMS jsou obsahem norem ISO/IEC 27001 a 27002. Norma 

ISO/IEC 27001 používá pro vyjádření požadavků výraz „musí“. Ten vyjadřuje závaznost 

daného požadavku. Tyto požadavky jsou závazné, protože vyjadřují úplný a smysluplný 

celek.  Aby byla zajištěna shoda s normou ISO/IEC 27001, podmínkou je splnění všech těchto 

závazných požadavků.  

Oproti tomu je norma ISO/IEC 27002 spíše soubor postupů a je spíše navržena jako 

soubor doporučení a jednotlivé požadavky nejsou závazné. 

 (Doucek, 2011) 
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2.4 Certifikace systému řízení bezpečnosti informací 

Certifikace slouží k nezávislému posouzení systému řízení dané organizace nebo její 

části s ohledem na požadavky, které jsou definované danou certifikační normou. V případě 

systému řízení bezpečnosti informací je tou normou ISO/IEC 27001. Certifikaci může 

provádět pouze oprávněná instituce, nazývaná certifikační orgán, který byl pro tuto činnost 

akreditován. Akreditace  

je postup pro potvrzení nezávislosti a prověřování fungování a odborné úrovně 

certifikačního orgánu. (Doucek, 2011) 

2.5 Standardy 

Důležitou součástí auditorské činnosti jsou standardy. Pomocí nich je prováděný audit 

objektivní. Standart můžeme chápat jako kritérium hodnocení, za pomoci kterého auditor 

porovnává skutečnost a která dělá jeho hodnocení objektivní.  

Pojmem standart zahrnuje veškeré normy, zákony, metriky, metodiky atd., které 

mohou být použity jako kritéria hodnocení. 

Všechny standardy v současnosti zastřešuje rámec/projekt IT Governance – Správa a 

řízení informačních technologií. (Svatá, 2011) 

2.6 Normy ISO/IEC 

 ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická 

komise) tvoří specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou 

členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím 

technických komisí zřízených příslušnou organizací k tomu, aby se zabývaly určitou oblastí 

technické činnosti. V oblastech společného zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. 

Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a 

IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informačních technologií zřídily ISO a IEC společnou 

technickou komisi ISO/IEC JTC 1. 

(ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA [online]) 

2.6.1 Řada ISO/IEC 27000 – Řízení bezpečnosti informací 

Tato série 27000 se věnuje problematice řízení bezpečnosti informací. Vychází 

z konceptu PDCA.  

Zde jsou popsány všechny normy této série, ale bakalářská práce se zabývá pouze 

normou ISO/IEC 27001:2005.  
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ISO/IEC 27000:2009 – Systém řízení bezpečnosti informací – Přehled a slovník 

(Information security management system – Overview  and vocebulary) 

Jeho úkolem je sjednotit odborný slovník a definovat základní modely, které jsou 

uplatňovány při řízení a bezpečnosti informací. Nyní probíhá revize této normy a měla by být 

dokončena v polovině roku 2013. 

ISO/IEC 27001:2005 – Systém řízení bezpečnosti informací – Poţadavky 

(Information security management systém – Requirements) 

Vychází z britského standardu BS 7799-2 a byla vydána roku 2005 v říjnu. Obsahuje 

specifické certifikační požadavky pro ISMS.  

ISO/IEC 27002:2005 – Soubor postupů pro řízení bezpečnosti informací (Code of 

practice for information security management) 

Obsahuje podrobný výklad bezpečnostních opatření, která jsou vhodná. Tato norma 

byla vydána v polovině roku 2005. I tato norma podléhá pravidelné revizi, která měla být 

dokončena roku 2012.  

ISO/IEC 27003:2010 Směrnice pro implementaci systému řízení bezpečnosti 

informací (Information security management systém implementation guidance) 

Tato norma je novinkou roku 2010 a obsahuje doporučení a návody, které jsou sice 

vhodné, ale nejsou závazné pro zavádění systému managementu informační bzepečnosti.  

ISO/IEC 27004:2009 – Řízení bezpečnosti informací – Měření (Information 

security management – Measurement) 

Byla vydána v prosinci roku 2009 a upřesňuje pravidla a způsob využití nástrojů ke 

sledování, jak je účinné zavedení a prosazování ISMS. Norma hlavně předepisuje strukturu 

ukazatelů pro měření ISMS a také upřesňuje pravidla, která definují a využívají bezpečnostní 

ukazatele.  

ISO/IEC 27005:2011 Řízení rizik bezpečnosti informací (Information security 

risk managemenet) 

Tato norma, která vyšla v roce 2008, podrobně definuje pravidla a postupy řízení rizik. 

Také obsahuje rozsáhle katalogy hrozeb a zranitelností. V roce 2010 byla zahájena revize 

normy, která byla dokončena v květnu roku 2011. 
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ISO/IEC 27006:2007 Poţadavky na akreditaci orgánů provádějících certifikaci 

systémů řízení bezpečnosti informací (Requirements for the accreditation of bodies 

providing certification of information security management systems) 

Upřesňuje pravidla pro udělování certifikací ISMS, podle které musí postupovat 

certifikační orgány, které poskytuji služby spojené s certifikací ISMS. Nyní probíhá revize 

této normy, která by měla být dokončena na konci roku 2013.  

ISO/IEC 27007:2011 Směrnice pro auditování systému řízení bezpečnosti 

informací (Guidelines for information security management systems auditing) 

Norma, která upřesňuje pravidla a postupy spojené s prováděním interních a externích 

auditů ISMS. 

ISO/IEC TR 2008:2011 Směrnice pro auditory o opatřeních sytémů řízení 

bezpečnosti informací (Guidelines for auditors on information securit controls) 

Soustřeďuje se na způsoby auditu a kontroly bezpečnostních opatření.  

(Doucek, 2011) 
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3 Příprava auditu 

3.1 Identifikace společnosti a závodu 

Společnost XYZ, s. r. o. je globálním koncernem a ve svém oboru se drží na špici 

technického vývoje.  Závod ABC je jeho součástí  

Pro řízení podniku používá společnost XYZ, s. r. o. softwarový produkt společnosti 

SAP s názvem SAP R/3.  

Tato společnost je členěna do dvou směrů: 

a) sektorový – na základě hlavně výrobních procesů, 

b) celusterový – na základě hlavní regionální příslušnosti. 

Tento audit je určen pro závod ABC a získané informace k realizaci toho auditu, se 

budou týkat pouze tohoto závodu. 

Struktura IT oddělní v tomto závodu ABC vypadá takto: 

a) Manažer IT, 

b) Demand management pro: 

 SAP R3,  

 docházkový systém, 

 IT infrastrukturu, 

 externí servisní firmy, 

c) Programování web aplikací, 

d) Organizační a řídící dokumentace. 

Každé z těchto oddělení má svého vedoucího, který je zodpovědný za bezpečnost 

v určité oblasti. Všichni tito vedoucí jsou podřízeni manažeru IT, který je zodpovědný za 

informační bezpečnost v celém závodu ABC.  

Bezpečnost informací se zde neřídí podle žádné konkrétní normy, ale bezpečnostní 

zásady jsou dodržovány a je zde zavedena bezpečnostní politika v rámci směrnic.   
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3.2 Outsourcsing 

V tomto zádově je outsourcována IT infrastruktura, což znamená, že část provozu je 

zajišťována externí firmou.  

Outsourcing zahrnuje: 

a) sítě, 

b) počítače, 

c) servery. 

Provoz je prováděn francouzskou firmou. Co se týče bezpečnosti a dalších smluvních 

ujednání, jsou ošetřeny globálním SLA (Service Level Agreement), který je uzavřená na 

vrcholové úrovni společnosti XYZ, s. r. o., a outsourcsovanou firmou. Pokud se při provozu 

v IT infrastruktuře vyskytne nějaký problém nebo porucha, komunikace s externí firmou 

probíhá přes jedno kontaktní „single of point“ tzv. CallDesk. Tyto dvě strany spolu 

komunikují prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.  

Mezi pracovníky závodu ABC a outsourcsovanou firmou, probíhají pravidelné 

pracovní schůzky (v rozmezí 3 – 5 měsíců) s písemným závazným výstupem, kde jsou řešeny 

komplikovanější problémy. 

3.2.1 Service Level Agreement 

Servis Level Agreement (SLA) neboli Smlouva o garantování úrovni služeb, je pojem, 

jehož vznik byl vynucen potřebou co nejpřesněji definovat rozsah, úroveň a intenzitu externě 

poskytovaných služeb. Její použití lze nalézt především v IT, kde je jednoznačně spojena 

s outsourcingem.  Tady představuje hlavní parametr rozhraní mezi externím poskytovatelem a 

zákazníkem.  SLA určuje, co je dodána, za jakou cenu, míra zodpovědnosti a reakční časy 

v případě problémů. V podmínkách poskytování služeb v rámci outsourcingu je SLA 

opakovaně prověřenýma osvědčeným nástrojem.   

V intencích ISACA
1
 je SLA definován jako minimální hranice, nad jejíž úrovní jsou 

dodávané služby ještě akceptovatelné.  

(Service Level Agreement [online]) 

                                                 
1
 ISACA je mezinárodní profesní asociace ISACA®, která je zaměřená na oblast auditu, řízení, 

kontroly a bezpečnosti informačních systémů. 
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3.3 Hardwarová a softwarová struktura závodu 

3.3.1 Technické vybavení závodu 

Co se týče technického vybavení, mají pracovníci závodu ABC k dispozici potřebná 

zařízení, jako jsou počítače a notebooky, pracovní telefony, kopírky a tiskárny, scannery, 

skartovací zařízení a další. Některá z těchto informačních aktiv jsou ve vlastnictví závodu 

ABC, a některá ve vlastnictví outsourcsingové firmy. Aktiva, která jsou ve vlastnictví závodu, 

jsou definována na úrovni závodu a stará se o ně risk manažer.  

3.3.2 Programové vybavení závodu 

Každý počítač v závodu má nainstalován operační systém Windows XP Professional 

Edition a kancelářský balík Microsoft Office verze 2010. Součástí tohoto balíku jsou 

standardní aplikace pro úpravu textů, tabulek, prezentací, databází a je také doplněn o 

aplikace Visio a Project. Pro správu e-mailů, kontaktů a úkolů pracovníci využívají Microsoft 

Outlook, který je standardní součástí balíků Microsoft Office. Aby pracovníci mohli 

komunikovat mezi sebou v rámci závodu, využívají komunikátor, který funguje na obdobném 

principu jako ICQ nebo QIP. 

Pro každé prostředí, ve kterém se vyskytují důvěrné a přísně důvěrní informace, jsou 

používány různé produkty (nástroje), pro jejich šifrování. Jsou to produkty jako SafeGuard 

Easy, SafeGuard LAN Crypt a další.  

Jako podnikový informační systém využívá závod ABC a celá společnost 

XYZ, s. r. o., SAP verze R/3.  

3.4 Bezpečnostní politika závodu 

Bezpečnostní politika je v závodu ABC podporována řadou směrnic včetně 

souvisejících šablon a je umístěna na intranetu závodu nebo na intranetových stránkách útvaru 

IT v části „Bezpečnost informací a dat“. 

V rámci bezpečnosti informací manažer IT každoročně provádí tyto činnosti: 

a) inventura informací podléhající informační bezpečnosti, 

b) analýza slabých míst, 

c) pochůzky informační bezpečnosti na pracovištích, 

d) školení manažerů firmy. 
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3.4.1 Inventura informací podléhající informační bezpečnosti 

Inventura se provádí na jednotlivých útvarech a provádí ji vedoucí manažer IT. Poté je 

inventura opět uložena do systému. Účelem je zjistit, kde jsou data uložena, a vybírá se ze tří 

kritérií: confidencial (důvěrné), available (dostupné), integrity (úplné).  

3.4.2 Analýza slabých míst 

Vedoucím manažerem IT oddělení je vypracován harmonogram analýzy slabých míst 

pro závod ABC, který měl pro rok 2012 následující strukturu: 

a) Školení k analýze slabých míst (ASM) 

Toto školení je určeno pro všechny. Na školení jsou zaměstnanci upozornění, na jaké 

hrozby si mají dávat pozor. Mezi nejčastější hrozby patří viry, phishing
2
, útoky na 

mobilní zařízení a další. 

b) Rozeslání zvacích e-mailů k provedení ASM 

Z počítače vedoucího manažera je všem vedoucím IT rozeslán e-mail, který je vybízí 

k provedení analýzy slabých míst.  

c) Vyplnění dotazníku (Check list), identifikace závad, definice opatření a termínů 

k plnění  

Tento dotazník vyplňují všichni vedoucí útvaru. Pro přístup do systému a následně pro 

přístup k Check listu, používají své PKI karty nebo hesla. Po jeho vyplnění je Check 

list uložen do systému a musí být finalizován.  

Check list se skládá z devíti částí, kde každá z nich obsahuje otázky zaměřené na 

určitou oblast. Pracovník, který tento list vyplňuje, zaznačí, ve kterém odštěpném 

závodu pracuje a do jakého útvaru patří.  Na každou otázku je možné odpovědět ano, 

ne, případně doplnit svou odpověď o poznámku. Pokud některý pracovník vybere 

odpověď ne, znamená to, že daná otázka není splněna a musí být navrženo opatření. Je 

stanoven termín splnění, který je sledován vedoucím manažerem IT.  

První část je určena vedoucím pracovníkům, kteří již analýzu slabin prováděli 

v předcházejícím roce. Obsahuje otázky, které jsou zaměřeny na výsledek předchozí 

analýzy slabin.  

                                                 
2
 Jedná se podvržené zprávy či weby 
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V druhé části určené pro všechny vedoucí pracovníky, se otázky týkají přímo 

pracovníků.  

Třetí část se rovněž týká všech vedoucích pracovníků a je zaměřena na zajištění 

pracovních prostor, kancelářského zařízení a pracovních prostředků.  

Následující čtvrtá část se týká vedoucích pracovníků a oddělení, které spolupracují 

s obchodními partnery.  

Pátá část se zabývá oblasti Použití systémů informační techniky a týká se vedoucích 

pracovníků, jejichž pracovníci využívají IT-systémy.  

Šestá část se týká vedoucích zaměstnanců, jejichž pracovníci využívají informační 

systémy mimo pracovní úsek a je zaměřena na uživatele IT-systémů, mimo firemní 

prostory.  

Sedmá část Kooperace s provozovatelem/ servisem provozu IT se týká vedoucích 

pracovníků, jejichž zaměření využívají IT-systémy, které připravuje a provozuje 

interní nebo externí servis.  

Osmá část je zaměřena na provoz IT-systémů a je určena pro všechny vedoucí 

pracovníky s provozovatelskou funkcí, tj. všech, jejichž IT-systémy neprovozuje 

žádný interní nebo externí servis.  

Poslední část je zaměřena na prevenci nouzových stavů, popř. výpadků a týká se všech 

vedoucích pracovníků. Tato poslední část obsahuje poznámku, která říká, aby se 

zohlednily především ty podklady a přístroje, jejichž ztráta nebo výpadek by mohl 

značně poškodit obchodní procesy nebo způsobit následné škody.  

d) Kontrola vyplněných dotazníků a opatření k zajištěným neshodám. 

e) Vedoucím IT oddělení přijde informační e-mail o vyplněných Check listech. Ten jej a 

zjišťuje, jestli daná opatření byla uskutečněná včas. 

f) Vypracování plánu pro řešení opatření na úrovni závodu  

Tento bod je rovněž v kompetenci vedoucích IT.  

g) Realizace opatření na úrovni útvarů 

h) Tuto realizaci provádí vedoucí útvarů. 
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3.4.3 Pochůzky informační bezpečnosti na pracovištích 

Tyto pochůzky provádí manažer IT s vedoucím jednotlivých útvarů za nepřítomnosti 

pracovníků. Neprovádí se však na všech pracovištích, ale pouze na 60 %, a pouze na takových 

pracovních místech, kde jsou důvěrné informace, ať už v elektronické nebo v tištěné podobě. 

Zjišťuje se úroveň jejich zabezpečení.  

Pracoviště se vybírají tak, aby tvořily 60% všech pracovišť a podle toho, kdy byla 

naposledy zkontrolována. Ta, která byla zkontrolována nejpozději (v předchozích letech) 

přijdou na řadu nejdříve (v letošním roce).  

Manažer IT má sestaven časový harmonogram jednotlivých pracovišť, který je 

rozvržen do celého roku. Na pochůzkách je kontrolováno, zda jsou psací stoly a skříně 

uzamčeny, zda jsou na pracovišti nějaké nezabezpečené předměty proti krádeži, jestli je 

možný přístup k informačním systémům a zda se zde nacházejí nějaké otevřené (přístupné) 

informace k nahlédnutí. Pokud jsou zjištěny nedostatky, musí být navržena jejich opatření. O 

těchto zjištěních se vyplňuje protokol, který je podepsán vedoucím daného útvaru s tím, že je 

seznámen s nedostatky a navrženými opatřeními.  

Po pochůzce je každému zkontrolovanému útvaru na nástěnku přidělen dokument (viz. 

Obr. 3.6), který informuje o provedené pochůzce a k němuž je přidělen smajlík, naznačující 

výsledek kontroly. Nikdo z pracovníků by neměl znát zjištěné nedostatky, proto jsou tyto 

informace důvěrné. 

 

Obr. 3.1 Dokument informující o provedené pochůzce 
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3.4.4 Školení manaţerů firmy 

Každé školení se váže ke konkrétnímu tématu. Zabývají se problematikou kryptování 

e-mailových zpráv, jak se chovat při napadení počítače virem, při přijetí podezřelého e-mailu, 

jak chránit důvěrné firemní informace, jakým způsobem je elektronicky posílat, apod. Školení 

jsou prováděna na úrovni clastru nebo sektoru.  

Na těchto školeních jsou manažerům připomínány bezpečnostní opatření, které se 

například týkají zákazu přímého připojování počítačů a notebooku do WAN sítě. Dále je 

důležité, aby notebooky a přenositelná média, které opustí závod z důvodu např. služební 

cesty, byly zakryptovány, atd.  

3.4.5 Desatero pro informační bezpečnost 

Každý nový pracovník při nástupu prochází vstupním školením, na kterém je 

seznámen s desaterem pro informační bezpečnost, které je povinen dodržovat.  

a) První bod říká, že každé přihlášení na počítač nebo do počítačové sítě musí být 

zajištěno pomocí hesla. Struktura hesla musí být vytvořeno podle platných pravidel 

společnosti XYZ, s. r. o. Heslo v písemné podobě se nesmí nacházet nezajištěné 

v blízkosti počítače (musí být znepřístupněno nepovolaným osobám). 

b) Čipová karta pro docházkový systém, popř. pro přihlášení do počítače a počítačové 

sítě, musí být pracovníkem chráněna před zcizením nebo poškozením. Při jakémkoliv 

opuštění pracoviště (i krátkodobém) musí být čipová karta vytažena z počítače.  

c) Při jakémkoliv opuštění pracoviště v pracovní době (i krátkodobém) musí být 

přenosný počítač zajištěn ocelovým lankem. Mimo pracovní dobu musí být přenosný 

počítač uložen v uzamčené skříni nebo stole popř. si ho musí pracovník (obsluha) 

odnést domů. 

d) Důvěrné a přísně důvěrné informace musí být znepřístupněny nepovolaným osobám. 

Distribuovány mohou být pouze na cílené pracovníky a to vždy zaheslovány popř. 

zakrytovány. 

e) V případě, že uživatel není v práci (nemocen, atd.), může jeho nadřízený vedoucí 

v případě potřeby požádat o změnu hesla z důvodu zabezpečení přístupu ke složkám 

(souborům) uživatele. Tento požadavek musí nadřízený vedoucí poslat E-mailem na 

službu Calldesk. Po příchodu uživatele na pracoviště musí nadřízený vedoucí 

neprodleně informovat tohoto uživatele o provedení změny hesla, důvodu změny hesla 

a toho nové heslo uživateli předat. Uživatel provede následně změnu (předefinování) 
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hesla. Nadřízený vedoucí uživatele musí při vstupu do složek (souborů, e-mailů, atd.) 

uživatele respektovat základní pravidla pro ochranu osobních údajů. 

f) Je přísně zakázáno poskytovat sdílení adresářů, podadresářů a souborů (jakékoliv 

sídlení) „Everyone“ s oprávněním. „Úplné řízení“ a „Změnit“ („Full control“ a 

„Change“). 

g) Všechny podezřelé události (útok virů, odcizení PC techniky, ztrátu důvěrných 

informací podezření na porušení informační bezpečnosti …..) je nutno hlásit do útvaru 

IT. 

h) V tomto bodě je uveden zodpovědný pracovník a jeho zástupce za informační 

bezpečnost pro závod ABC. 

V případě nejasností, ohrožení informační bezpečnosti apod., je nutné se obrátit 

nejdříve na svého přímého nadřazeného, následně pak na výše uvedené zodpovědné 

pracovníky útvaru IT. 

i) Směrnice k informační bezpečnosti včetně souvisejících šablon je umístěna na 

intranetu závodu. 

j) V posledním bodu jsou uvedeny standardy a produkty (nástroje) pro šifrování 

důvěrných a přísně důvěrných dat. 

Poslední změna tohoto dokumentu byla provedena 23. 3. 2010. 

3.4.6 Bezpečnostní pravidla  

Bezpečnostní politika obsahuje bezpečnostní pravidla, která jsou rozdělena na dvacet 

čtyř témat. Každé téma obsahuje pravidla pro určité uživatele. Seznam těchto pravidel je 

umístěn na intranetu závodu a mají k němu přístup všichni pracovníci. Z důvodu interních 

informací není možné zde tyto pravidla prezentovat.  

Pravidla o počítačových virech jsou přístupná a kdykoli k nahlédnutí každému 

pracovníkovi závodu. 

Počítačové viry 

V závodu existuje deset nejdůležitějších pravidel ochrany před počítačovými viry. 

a) Mají se zásadně používat pouze softwary od důvěryhodných výrobců. 

b) Zásadně používat jen software, který je zkontrolovaný na přítomnost počítačových 

virů. 

c) Zásadně používat jen nosiče programů údajů, které jsou chráněné před zápisem. 
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d) Spouštět systém podle možností z pevného disku. 

e) Nainstalovat na každý systém software chránící proti virům. 

f) Nikdy nepoužívat nedovolené kopie, hlavně žádné ukradené kopie.  

g) Zabezpečovat pravidelně svoje údaje vyhotovováním záložních kopií. 

h) Nepoužívat dále anomálně se chovající systémy.  

i) Neměnit stav systému při podezření na infekci počítačovými viry. 

j) Při podezření na infikování ihned seznámit s touto skutečností svého přímého 

nadřízeného popř. službu CallDesk. 

Nejvyskytovanější a nebezpečný vir, který se ve společnosti vyskytuje, má název 

JAVA.EXPLOYT.IC. Tento vir ovládne počítač a posílá informace pryč. 

OfficeScan Trend Micro je centrální program pro ochranu před počítačovými viry. 

Obsahuje vzorky virů pro jejich rozeznávání.  

3.5 Příprava auditu 

Závod ABC není certifikována žádnou normou, řídí se pouze bezpečnostními pravidly, 

regionálními a lokálními směrnicemi, stanovenými v rámci bezpečnostní politiky koncernu a 

samotného závodu ABC.  

3.5.1 Cíl auditu 

Cílem auditu v této práci je, poskytnou přehled o tom, do jaké míry závod ABC 

splňuje požadavky na zavedení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2005. 

Audit poskytne přehled o oblastech, které mají realizovanou nízkou úroveň zabezpečení a kde 

bude vhodné zavést odpovídající opatření. Návrhem ani zavedením těchto opatření se tato 

práce nezabývá.  

3.5.2 Plán auditu 

Audit by měl být naplánován tak, aby byl proveden efektivně a měly by být stanoveny 

oblasti, kterých se bude audit týkat. 

Před zahájením auditu byly s jednatelem auditované společnosti projednány oblasti, 

kterých se bude přehledový audit týkat a bylo upřesněno místo a čas jeho konáni. Audit se 

týká deseti základních oblastí a termín auditu je stanoven na 26. března. Oblast A.12 není do 

auditu zahrnuta, není pro daný závod relevantní.  
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Každá zkoumaná oblast byla konzultována s kompetentní osobou pro danou oblast. 

Pro audit závodu ABC jsem vypracovala následující plán, který popisuje tabulka (Tab. 3.1.) 

Čas Článek normy Odpovědná osoba 

9:00 - 11:00 

A.5 Bezpečnostní politika 

Manažer IT 
A.6 Organizace bezpečnosti informací 

A.7 Řízení aktiv  

A.8 Bezpečnost lidských zdrojů 

11:30 - 12:30 
A.10 Řízení komunikace a řízení provozu Pracovník útvaru 

IT A.11 Řízení přístupu  

13:00 - 15:00 

A.9 Fyzická bezpečnost a bezpečnostní prostředí 

Manažer IT 

A.13 Řízení incidentu v oblasti bezpečnosti 
informací 

A.14 Řízení kontinuity činnosti organizace 

A.15 Soulad s požadavky 
 

Tab. 3.1 Plán auditu 

Jak je zřejmé z tabulky (viz. Tab. 3.1), audit bude zahrnovat jedenáct základních 

oblastí. Kapitoly 5 až 15 obsahují cíle řízení a opatření a jsou označeny A.5 až A.15. 

3.5.3 Hodnocení auditu 

Aby hodnocení jednotlivých oblastí bylo pro závod co možná nejefektivnější, je 

vhodné každou oblast bodově ohodnotit. Každé oblasti budou přiděleny body v rozmezí od 0 

(opatření není zavedeno) do 100 bodů (opatření je zavedeno). Podrobnější hodnocení 

naleznete v následující tabulce (viz. Tab. 3.2). 

Míra plnění  Hodnocení 

Opatření není zavedeno 0 

 

Byla zavedena pouze základní patření, která jsou nevyhovující. 

Předmět otázky nebyl splněn 

20 

Podstatná část opatření není zavedena a je jen částečně splněno 40 

Opatření je z větší části splněno 60 

Opatření se od hodnotící normy jen velmi málo liší; opatření je 

převážně splněno 

80 

Opatření je zavedeno 100 
 

Tab.  3.2 Míra plnění 

Poté, co budou jednotlivá opatření ohodnocena podle následujícího hodnocení, budou 

tyto hodnoty dosazeny do následujícího vzorce (3.1), pro zjištění míry plnění jednotlivých 

cílů. Výsledné hodnoty jednotlivých cílů budou dosazeny do vzorce (3.2), kde výsledkem je 

celková míra plnění systému řízení bezpečnosti informací.  
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Reprezentace výsledků auditu bude prováděna pomocí následujících vzorců: 

   
3   

                                                  

                          
            (3.1) 

Zdroj: PETŘÍKOVÁ, Jiřina. Audit bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 

27001:2001. Ostrava, 2010. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra Aplikované informatiky.  

 

      
4   

                                 

                 
      (3.2) 

Zdroj: PETŘÍKOVÁ, Jiřina. Audit bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 

27001:2001. Ostrava, 2010. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra Aplikované informatiky.  

 

                                                 
3
     je míra plnění daného cíle 

4
        je míra plnění systému řízení bezpečnosti informací 
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4 Realizace auditu 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, audit se bude zabývat deseti základními 

oddíly bezpečnosti. Součástí auditu nebude kapitola A.12, protože je pro závod ABC 

neadekvátní. Tato problematika je řešena na úrovni sektoru. Názvy jednotlivých oddílů i 

jejich označení, cíle a opatření jsou přímo citovány z normy ISO/IEC 27001:2005. Pod 

každou podkapitolou, která je doplněna opatřením, se nachází ohodnocení ze strany daného 

závodu.  

V textu jsou použity pojmy jako ISA a ISS, což jsou role v oblasti informační 

bezpečnosti. ISA je tzv. „Information Security Advisor“, který je zodpovědný za informační 

bezpečnost určitého regionu. Tomuto ISA jsou v rámci jednotlivých závodů podřízeni ISS, 

tzv. „Information Serucity Support“, tedy manažeři IT.  

A.5 Bezpečnostní politika 

A.5.1 Politika bezpečnosti informací 

Cíl: Určit směr a vyjádřit podporu bezpečnosti informací ze strany vedení. 

A.5.1.1 Dokument politiky bezpečnosti informací 

Dokument obsahující bezpečnostní politiku informací musí být schválen vedoucími 

zaměstnanci, zveřejněn a vhodným způsobem sdělen všem zaměstnancům a příslušným 

externím partnerům. 

Závod ABC se řídí regionálním dokumentem, který byl vytvořen v Praze a svou 

vlastní směrnicí vytvořeno v závodu ABC.  

A.5.1.2 Přezkoumání politiky bezpečnosti informací 

Politika bezpečnosti informací musí být revidována v plánovaných intervalech nebo 

v případě podstatných změn pro zjištění kontinuální vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti. 

Tato bezpečnostní směrnice je každoročně evidována a aktualizována.  

A.6 Organizace bezpečnosti informací 

A.6.1 Vnitřní organizace 

Cíl: Řídit bezpečnost informací v organizaci. 
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A.6.1.1 Závazek vedení k bezpečnosti informací 

Vedení musí aktivně podporovat bezpečnost informací uvnitř organizace 

prostřednictvím jasného nasměrování, jasně vyjádřeného vlastního závazku, explicitního 

označení a potvrzení odpovědností za bezpečnost informací. 

Za bezpečnost informací je odpovědný CEO (ředitel závodu), který pověřuje manažera 

IT.  

A.6.1.2 Koordinace bezpečnosti informací 

Aktivity pro zajištění bezpečnosti informací musí být koordinovány představiteli 

z různých částí organizace s příslušnými úlohami v rámci systému a pracovními funkcemi.  

Zodpovědnou osobou za koordinaci bezpečnosti informací v odštěpném závodě je 

manažer IT. Dále je bezpečnost rozdělena na několik oblastí, kde za každou z nich zodpovídá 

vedoucí útvaru.  

A.6.1.3 Přidělení odpovědnosti v oblasti bezpečnosti informací 

Musí být jednoznačně vymezeny odpovědnosti za ochranu jednotlivých aktiv a za 

realizaci určených bezpečnostních procesů.  

Každý vedoucí útvaru je zodpovědný za bezpečnost v oblasti bezpečnosti informací 

stejně jako manažer IT.  

A.6.1.4 Schvalovací proces pro prostředky zpracování informací 

Musí být určen postup schvalování nových prostředků pro zpracování informací 

z pozice managementu. 

Serverové služby jsou v závodu outsourcsovány firmou, která musí zabezpečit, že 

schvalovací proces pro správné servery je aktivní. Outsourcsovaná firma je zodpovědná za 

správné nasazení prvků sítě. Za pasivní prvky je zodpovědná jiná část firmy XYZ, kde 

existují nastavené procesy, jak zajistit nákup správných a bezpečných zařízení.  

Počítače a notebooky v závodě, dodržována směrnice XYZ, s. r. o., že dodavatelem 

zařízení může být firma Fujitsu, nebo firma Dell. Každý PC nebo notebook než je nakoupen, 

je nejdříve schválen pracovníkem IT tak, aby odpovídal všem požadavkům jak 

bezpečnostním, tak technickým. Poté jde objednávka do investičního útvaru a do útvaru 

nákup, který vystaví objednávku.  
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Stejným pravidlům podléhá i nákup softwaru. Použití soukromých prostředků ke 

zpracování pracovní informací není ve společnosti XYZ, s. r. o. povoleno a to ani mobilních.  

A.6.1.5 Ujednání o důvěrnosti 

Požadavky na důvěrnost anebo dohody o neprozrazení reflektující potřeby organizace 

ochránit své informace musí být identifikovány a pravidelně přezkoumávány.  

Společnost XYZ, s. r. o., je zvlášť citlivá na ochranu citlivých informací. V současné 

době existuje aktualizovaná směrnice, která dělí informace do 4 základních částí: veřejné, 

interní, tajné, přísně tajné. Do každé z těchto skupin jsou přiřazeny různé druhy informací a je 

jim určen postup jak s těmito informacemi pracovat, přenášet, a komunikovat.  

A.6.1.6 Kontakt s autoritami  

Musí být udržovány příslušné kontakty s odpovídajícími autoritami. 

Z hlediska bezpečnosti informací je na výrobních závodech definován ISC 

(Information Security Contact), který podléhá na úrovní regionálního společnosti tzv. ISA. 

ISA je podřízen pracovníkovi informačního clastru.  

A.6.1.7 Kontakty se speciálními zájmovými skupinami 

Musí být udržovány příslušné kontakty s příslušnými zainteresovanými odborovými 

skupinami nebo jinými specializovanými bezpečnostními fóry a profesními sdruženími.  

Jsou prováděna každoroční setkání pracovníků na úrovni ISS výrobních závodů 

s nadřízeným pracovníkem ISA. Jednotliví pracovníci ISS jsou školeni na konferencích 

informační bezpečnosti, jednou až dvakrát ročně na konferencích skupiny IIR (provádí 

školení). 

A.6.1.8 Nezávislé přezkoumání bezpečnosti informací 

Přístup organizace k řízení bezpečnosti informací a jeho zavedení (tzv. cíle řízení, 

opatření, politiky, procesy a všechny postupy pro bezpečnost informací) musí být nezávisle 

přezkoumávány v pravidelných intervalech, nebo pokud se objeví významné změny, které 

mohou ovlivnit bezpečnost.  

Procesy bezpečnosti informací podléhají Risk Internal Control systému (RIC tool), 

kde jsou definovány procesy, opatření a testy na kontrolu procesů. Z nich pak mohou 

vzniknout opatření tak, aby byla zabezpečena trvalá kontrola procesů běhu.  
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A.6.2 Externí partneři 

Cíl: Zachovat bezpečnost zařízení pro zpracování informací a bezpečnost 

informačních aktiv organizace, pokud jsou přístupné třetím stranám. 

A.6.2.1 Identifikace rizik vyplývajících z přístupu externích partnerů 

Musí být idenfitikována rizika, spojená s informacemi a zařízeními, fungujícími 

v rámci nakládání s informacemi, vznikající v procesech chodu podniku, do kterých jsou 

zapojeny třetí strany a přijata příslušná opatření ještě před udělením přístupových práv.  

V rámci systému REDS jsou vlastníky procesů vyhodnocována rizika, a stanovena 

opatření k minimalizaci těchto rizik. Vlastníky procesů mohou být jak pracovníci výrobního 

závodu, tak pracovníci regionální společnosti nebo pracovníci clusteru a sektoru.  

A.6.2.2  Zohlednění poţadavků na bezpečnost informací při jednání se zákazníky 

Před zpřístupněním informačních aktiv nebo informací zákazníkovi musí být zváženy 

všechny identifikované bezpečnostní požadavky. 

Pro zpřístupnění informačních aktiv, je u společnosti XYZ, s. r. o. definován tzv. 

business partner, jehož založení podléhá přísným povolovacím procesům.  

A.6.2.3 Zohlednění poţadavků na bezpečnost informací ve smlouvách s třetími 

stranami 

Smlouvy s třetími stranami, obsahující přístupy, činnosti komunikování nebo řízení 

informací organizace nebo jejího zařízení pro nakládání s informacemi, nebo doplňující 

produkty nebo služby k zařízením pro zpracování informací musí zohlednit všechny příslušné 

požadavky na bezpečnost.   

Pokud je potřeba opatřit smlouvy s třetími stranami doložkou o zachování bezpečnosti 

informací, pak je tato doložka implementována útvarem Strategický nákup.  

A.7 Řízení aktiv 

A.7.1 Odpovědnost za aktiva 

Cíl: Udržovat přiměřenou ochranu aktiv organizace. 

A.7.1.1 Evidence aktiv 

Musí být zavedena a udržována evidence všech důležitých aktiv spojených 

s informačními systémy.  
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Aktiva závodu jsou definována na úrovni závodu ABC a stará se o ně risk manažer.  

A.7.1.2 Vlastnictví aktiv 

Všechny informace a aktiva spojená se zařízeními pro zpracování informací musí být 

ve vlastnictví přesně označeného útvaru organizace.  

Informace a aktiva spojená se zařízením, jsou buď ve vlastnictví útvaru závodu nebo 

ve vlastnictví outsourcsingové firmy. Vztah mezi outsourcingovou firmou a závodem je 

definován v SLA. 

A.7.1.3 Přijatelná vyuţívání aktiv 

Musí být identifikována, dokumentována a zavedena pravidla pro přijatelné využívání 

informací a aktiv spojených se zařízením pro zpracování informací. 

Pravidla pro využívání informací jsou definována jak v interní směrnici pro regionální 

společnost a v lokální směrnici pro závod ABC, tak v případě outsourcsingové firmy v SLA a 

v tzv. Local Transition Agreement.  

A.7.2 Klasifikace informací 

Cíl: Zajištění přiměřenosti ochrany informačních aktiv. 

A.7.2.1 Směrnice pro klasifikaci 

Informace musí být klasifikovány podle svého významu, právních požadavků, citlivosti 

a významnosti pro organizaci.  

Podle korporátní směrnice se informace dělí na: veřejné, interní, tajné, přísně tajné. 

A.7.2.2 Označování a zpracování informací 

Pro označování a zpracování informací musí být vymezen přiměřený soubor postupů, 

které jsou ve shodě s klasifikačním schématem přijatým organizací. 

Existuje smlouva společnosti XYZ, s. r. o., která je rozpracována až na úroveň 

regionální společnosti. 

A.8 Bezpečnost lidských zdrojů 

A.8.1 Před zahájením pracovního poměru 

Cíl: Zajistit, aby zaměstnanci, smluvní dodavatelé a uživatelé z třetích stan znali své 

odpovědnosti a rozuměli jim a byli zároveň vhodní pro zastávání přidělených úloh v rámci 
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systému, ke kterým byli vybráni, a tím riziko zcizení, podvodu nebo nesprávného použití 

zařízení. 

A.8.1.1 Role a odpovědnosti 

Bezpečnostní úlohy a odpovědnosti zaměstnanců, smluvních dodavatelů a uživatelů 

z třetích stran musí být stanoveny a dokumentovány v souladu s politikou bezpečnosti 

informací organizace.  

Bezpečnostní úlohy a odpovědnosti zaměstnanců jsou dány regionální směrnicí. Ve 

směrnici jsou také určeny úlohy pro smluvní dodavatelé a uživatelé třetích stran.  

A.8.1.2 Prověřování osob 

Kontrola a přezkoumání předchozích činností všech kandidátů na zaměstnání, 

smluvních dodavatelů a uživatelů z třetích stran se musí provádět podle příslušných zákonů a 

pravidel a úměrně požadavkům podniku, klasifikaci informací, se kterými mají nakládat a 

s nimi spojených rizik. 

Kontrola přezkoumání pravidel se provádí každoročně v RIC toolu (Risk internal 

control). 

A.8.1.3 Poţadavky a podmínky v rámci pracovního poměru 

Při uzavírání pracovních smluv musí zaměstnanci, smluvní dodavatelé a uživatelé 

z třetí strany odsouhlasit a podepsat jako součást svých podmínek pracovního poměru 

v pracovní smlouvě ustanovení týkající se odpovědnosti za bezpečnost informací. 

Tento bod je zajišťován útvarem AE v pracovní smlouvě a nebo útvarem SPR 

v případě dodavatelů a uživatelů z třetích stan.  

A.8.2 V průběhu pracovního poměru 

Cíl: Zajistit, aby zaměstnanci, smluvní dodavatelé a uživatelé z třetích stran si byli 

vědomi bezpečnostních hrozeb a problémů, svých odpovědností a závazků, a byli dostatečně 

vybaveni, aby v průběhu své běžné práce mohli podporovat bezpečnostní politiku organizace, 

a aby se redukovalo riziko lidských chyb.  

A.8.2.1 Odpovědnost vedení 

Management musí vyžadovat, aby zaměstnanci, smluvní dodavatelé a uživatelé 

z třetích stran dodržovali bezpečnost podle vyhlášených politik a postupů organizace.  

Zaměstnanci jsou vázáni dodržováním bezpečnosti plněním zásad platné směrnice.  



43 

 

A.8.2.2 Povědomí o bezpečnosti informací, vzdělávání a výcvik 

Všichni zaměstnanci organizace, a je-li to důležité, i uživatelé třetích stran musí 

absolvovat odpovídající, pravidelně se opakující školení vztahující se k politice bezpečnosti 

informací a postupům organizace.  

Pravidelné školení managementu závodu pracovníkem informační bezpečnosti probíhá 

jednou ročně. Pracovníci managementu školí své podřízení také minimálně jednou ročně. 

A.8.2.3 Disciplinární řízení 

Musí být zaveden formalizovaný disciplinární proces pro zaměstnance, kteří 

ohrožovali rozhraní.  

Disciplinární proces je řešen v rámci platné směrnice.  

A.8.3 Ukončení nebo změna pracovního poměru 

Cíl: Zajistit, aby zaměstnanci, smluvní dodavatelé a uživatelé z třetích stran opouštěli 

organizaci nebo měnili zaměstnání předepsaným způsobem. 

A.8.3.1 Odpovědnost při ukončování pracovního poměru 

Musí být jasně určeny a formulovány odpovědnosti při ukončování zaměstnaneckého 

poměru nebo při změně zaměstnání v rámci organizace.  

Pro ukončování zaměstnaneckého poměru je definována platná směrnice pro útvar 

lidských zdrojů.  

A.8.3.2 Vracení aktiv 

Všichni zaměstnanci, smluvní dodavatelé a uživatelé z třetích stran musí před 

dokončením zaměstnání, smlouvy nebo dohody vrátit všechna aktiva, náležející organizaci, 

která spravovali při výkonu své funkce. 

Je definován proces, který je nutno splnit při ukončení zaměstnání a je popsán v tzv. 

Check listu, ve kterém je potvrzeno, že pracovník vrátil pracovní počítač, telefon, karty 

(aktiva). 

A.8.3.3 Odstranění přístupových práv 

Přístupová práva všech zaměstnanců, smluvních dodavatelů a uživatelů z třetích stan 

k informacím a zařízením pro zpracování informací musí být odejmuta před ukončením jejich 
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zaměstnanosti, smlouvy nebo dohody nebo je zaměněna podle povahy změny (pokud se jedná 

o změnu uvnitř organizace). 

Při vrácení PKI karty je odebrán přístup pracovníkům jak do všech softwarových 

aplikací, tak do hlavních budov závodu.  

A.9 Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí 

A.9.1 Zabezpečení oblasti 

Cíl: Předcházet neoprávněnému přístupu, poškození a zásahům do zařízení a 

informací organizace. 

A.9.1.1 Fyzický bezpečnostní perimetr 

Při ochraně prostor, ve kterých se nachází zařízení pro zpracování informací, musí 

organizace používat bezpečnostní perimetry (bariéry jako zdi, vstupy pomocí čipových karet, 

recepce apod.). 

Fyzický bezpečnostní perimetr je zajištěn zdmi a kamerovým systémem. Vstup do 

samotného areálu závodu je zabezpečen vrátnicí, kde se každý, kdo není zaměstnancem dané 

společnosti, musí nahlásit. Vstup do všech hlavních budov je zajištěn PKI kartou. 

A.9.1.2 Opatření pro fyzický přístup osob 

Bezpečné prostory musí být chráněny vhodnými opatřeními pro zajištění, aby přístup 

byl povolen pouze oprávněným osobám. 

Jak již bylo zmíněno v předchozím bodě, vstup do areálu závodu je zabezpečen 

vrátnicí. Zde je návštěvník identifikován pomocí občanského průkazu a je zaznamenám čas 

jeho příchodu. Návštěvník je pod neustálým dohledem daného zaměstnance závodu.  

A.9.1.3 Zabezpečení kanceláří, místností a zařízení 

Pro ochranu kanceláří, místností a vybavení se zvláštními bezpečnostními požadavky 

musí být vytvořeny zabezpečené oblasti. 

Každá kancelář je uzamykatelná.  

A.9.1.4 Ochrana proti vnějším a přírodním hrozbám 

Musí být zavedena fyzická ochrana proti zničení požárem, povodní, zemětřesením, 

explozí, a dalším živelným nebo společenským ohrožením.  

V závodě je definovaná osoba zodpovědná za oblast bezpečnosti a krizového řízení.  
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A.9.1.5 Práce v zabezpečených oblastech 

Pro zvýšení bezpečnosti v zabezpečených oblastech musí být využívány další opatření 

a směrnice.  

Pro krizové řízení je definována směrnice, ve které jsou stanoveny krizové oblasti, 

jejich rizika a opatření pro snížení rizik.  

A.9.1.6 Veřejné přístupné prostory, prostory příjmu zboţí a nakládky 

Přístupová místa, jako jsou např. prostory pro nakládku a vykládku a další místa, ve 

kterých by neautorizované osoby mohly vstoupit do prostorů organizace, musí být pod 

dohledem, a pokud je to možné, izolovány od zařízení pro zpracování informací, aby nemohlo 

dojít neautorizovanému přístupu.  

Přístupová místa jsou zajištěna tzv. přístupovým systémem, kdy vstup je povolen 

pouze na PKI kartu, ve které je definováno, zda osoba má oprávnění do budovy vstupovat či 

nikoliv.  

A.9.2 Bezpečnostní zařízení 

Cíl: Předcházet ztrátě, poškození nebo kompromitaci aktiv a přerušení činnosti 

organizace. 

A.9.2.1 Umístění zařízení a jeho ochrana 

Zařízení musí být umístěna a chráněna tak, aby se snížila rizika hrozeb a nebezpečí, 

daná prostředím a aby se omezily příležitosti pro neoprávněný přístup. 

Veškerá zařízení jsou chráněná zdmi a uzamykatelnými kancelářemi. Přístup do 

uzamčených kanceláří má pouze vlastník dané kanceláře.  

A.9.2.2 Dodávky energie 

Zařízení musí být chráněno před selháním napájení a před dalšími formami přerušení 

způsobenými poruchami podpůrných zařízení. 

Tento bod je také popsán ve směrnici krizového řízení.  

A.9.2.3 Bezpečnost kabeláţe 

Silová a telekomunikační kabeláž, která je určena pro přenos dat a podporu 

informačních služeb, musí být chráněna před poškozením či odposlechem. 

Tento bod je také popsán ve směrnici krizového řízení.  
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A.9.2.4 Údrţba zařízení 

Aby byla zajištěna trvalá dostupnost a integrita, musí být zařízení udržována 

v souladu s pokyny výrobce a dokumentovanými postupy.  

Na závodě je zřízen útvar Facility management, který provádí údržbu podle pravidel 

stanovených výrobcem.  

A.9.2.5 Bezpečnost zařízení vně objektu 

Při ochraně zařízení, které je použito mimo objekty organizace, musí být zohledněna 

různá rizika prací mimo prostory organizace.  

Bezpečnost vně podniku je zajištována bezpečnostní službou v rámci společnosti 

XYZ, s. r. o. 

A.9.2.6 Bezpečná likvidace nebo opakované pouţití zařízení 

Všechny prvky zařízení obsahujícího paměťová média, musí být před tím, než se dají 

dále k dispozici zkontrolovány, aby se zajistilo odstranění všech citlivých dat a softwarů. 

Tento bod je zajišťováno outsourcsingovou firmou. 

A.9.2.7 Odstranění majetku 

Vybavení, informace nebo SW nesmí být odstraněny bez předchozího schválení 

(autorizace). 

Je definován proces při vyřazení majetku hmotného tak i nehmotného. 

A.10 Řízení komunikace a řízení provozu  

A.10.1 Provozní postupy a odpovědnosti 

Cíl: Zajistit správný a bezpečný provoz prostředků pro zpracování informací.  

A.10.1.1 Dokumentované provozní postupy 

Provozní postupy musí být dokumentovány, udržovány a k dispozici všem, kteří je 

potřebují. 

Ve firmě je implementován informační systém SAP R3, který obsahuje veškeré 

informace, jako jsou postupy, kmenové záznamy materiálu, výkresy apod.  
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A.10.1.2 Řízení změn 

Změny na zařízeních využívaných pro práci s informacemi se musí provádět řízeným 

způsobem. 

Veškeré změny podléhají tzv. změnovému řízení, podle platné směrnice.  

A.10.1.3 Oddělení povinností 

Povinnosti musí být odděleny od oblastí odpovědností, aby se omezila příležitost 

neoprávněné nebo i neúmyslné modifikace nebo zneužití aktiv organizace. 

V rámci zjednodušení procesu a snížení nákladů není oddělen proces informační 

bezpečnosti a IT. Takže vedoucí IT je zároveň Information security manager. 

A.10.1.4 Oddělení vývojového, testovacího a provozního zařízení 

Vybavení pro vývoj, testování a provoz musí být od sebe odděleno, pro snížení rizika 

neautorizovaného přístupu nebo změn v operačním systému. 

Je zajištěno tím, že vývoj, testováni a provoz jsou realizovány na oddělených útvarech.  

A.10.2 Řízení dodávek sluţeb třetí strany 

Cíl: Zavést a udržovat vhodnou úroveň bezpečnosti informací a dodávání služeb 

v souladu s dohodami o dodávání služeb třetí stranou.  

A.10.2.1 Dodávky sluţeb 

Musí být zajištěno, aby smlouva s třetí stranou o dodávání služeb obsahovaly výčet 

bezpečnostních opatření, přesná stanovení služeb a úrovně jejich dodávání a požadavek, aby 

třetí strany tato ustanovení průkazně dodržovaly. 

Je dáno Local Transition Agreement a SLA. 

A.10.2.2 Monitorování a přezkoumání sluţeb zabezpečovaných třetí stranou 

Služby, hlášení o jejich provádění a záznamy poskytované třetí stranou, musí být 

pravidelně monitorovány a přezkoumávány, včetně pravidelného provádění auditů. 

Služby prováděné outsourcsingovou firmou, jsou měsíčně monitorovány a 

vyhodnocovány.  
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A.10.2.3 Řízení změn ve sluţbách zabezpečovaných třetí stranou 

Změny v rámci poskytování služeb, včetně udržování a zlepšování existujících 

informačních politik, postupů a opatření, musí být řízeny. V rámci provádění změn musí být 

brán v úvahu význam změny ve vztahu k podnikání a jeho procesů a provedeno nové 

hodnocení rizik.  

Změny v rámci poskytování služeb jsou realizovány na pravidelných setkáních 

zástupců firmy s outsourcsingovou firmou a písemně dokumentovány.  

A.10.3 Plánování a akceptace systému 

Cíl: Minimalizovat riziko selhání systému. 

A.10.3.1 Kapacitní plánování 

Pro zajištění požadované výkonnosti systému se musí monitorovat a vylaďovat 

využívání zdrojů, musí se však také dělat prognózy požadavků na budoucí kapacity. 

Plánováni je zabezpečováno systémem SAP R3. 

A.10.3.2 Akceptace systému 

Musí být určena kritéria pro akceptaci nových systémů, jejich aktualizaci a zavádění 

nových verzí. Kritéria musí být podpořena vhodnými testy systému, které jsou prováděny před 

vlastní akceptací.  

Kritéria pro akceptaci nových systémů jsou stanovena na vyšších úrovních, než je 

závod ABC. Nepatří do jejich kompetencí.  

A.10.4 Ochrana proti škodlivým a mobilním kódům 

Cíl: Chránit integritu programů a dat. 

A.10.4.1 Opatření na ochranu proti škodlivým programům 

Musí být implementována opatření pro odhalování, prevenci a znovunabytí ztracených 

dat, aby byla zajištěna ochrana před působením škodlivých programů a zvyšováno 

odpovídající bezpečnostní povědomí uživatelů. 

Síť závodu ABC je chráněna centrálním programem OfficeScan od firmy Trend 

Micro, který je využíván celou společností XYZ, s. r. o. Přístup do WAN a intranetu je 

chráněn firewallem.  

  



49 

 

A.10.4.2 Opatření proti mobilním kódům 

Kde je povoleno využívání mobilních kódů, musí se zajistit pomocí správného 

nastavení konfigurace, aby autorizovaný mobilní kód pracoval v souladu s jasně stanovenou 

bezpečnostní politikou a aby fungovala ochrana proti využívání neautorizovaného kódu. 

Bezpečnosti politika je realizována outsourcsingovou firmou. Konfigurace je 

nastavena jejich pracovníky.  

A 10.5 Zálohování 

Cíl: Udržovat integritu a dostupnost informací a zařízení na zpracování informací. 

10.5.1 Zálohování informací 

Musí se pravidelně pořizovat a testovat záložní kopie informací a programového 

vybavení podle odsouhlasené politiky pro zálohování. 

Zálohováni je realizováno outsourcsingovou firmou podle přesně daných parametrů.  

A.10.6 Správa bezpečnosti sítě 

Cíl: Zajistit ochranu informací v počítačových sítích a ochranu podpůrné 

infrastruktury.  

A.10.6.1 Síťová opatření 

Sítě musí být přiměřeně kontrolovány a řízeny, aby byly ochráněny před hrozbami a 

pro udržení bezpečnosti systémů a aplikací využívajících sítě, včetně přenášených informací.  

Počítačové sítě a jejich pasivní součásti jsou v kompetenci společnost XYZ, s. r. o. 

A.10.6.2 Bezpečnost síťových sluţeb 

Zvláštní požadavky na bezpečnost, úrovně služeb, a požadavky na management všech 

síťových služeb musí být identifikovány a zavedeny do všech smluv na síťové služby, ať už jsou 

tyto služby poskytovány na pracovišti (in-house) nebo outsourcovány.  

Zvláštní požadavky na bezpečnost a aktivní prvky sítí, jsou stanoveny v  Local 

Transition Agreement s outsourcsingovou firmou. 

A.10.7 Zacházení s médii 

Cíl: Předcházet poškození aktiv a přerušení činnosti organizace.  
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A.10.7.1 Správa vyměnitelných počítačových médií 

Musí existovat postupy pro správu vyměnitelných počítačových médií. 

Pro zacházení s vyměnitelnými počítačovými médii existuje v rámci regionální 

společnosti platná směrnice.  

A.10.7.2 Likvidace médií 

Jestliže jsou média dále provozně neupotřebitelná, musí být bezpečně a spolehlivě 

zlikvidována dokladovanými postupy.  

Tato problematika je také řešena v platné směrnici regionální společnosti. 

A.10.7.3 Postupy pro nakládání s informacemi 

Musí být vytvořeny postupy pro nakládání s informacemi a jejich ukládání, které je 

chrání před neoprávněným využitím nebo prozrazením. 

V rámci platné směrnice jsou také postupy pro nakládání s informacemi. 

A.10.7.4 Bezpečnost systémové dokumentace 

Systémová dokumentace musí být chráněna před neoprávněným přístupem. 

Dokumentace je obsažena v informačním systému, do kterého je možno přistoupit 

pouze přes PKI kartu.  

A.10.8 Výměna informací  

Cíl: Udržovat bezpečnost informací a software při jejich přenosu v rámci organizace i 

při výměnách s kteroukoli externí organizací.  

A.10.8.1 Politiky a postupy výměny informací 

Musí existovat politiky, postupy a opatření pro ochranu výměny informací s použitím 

všech typů komunikačních zařízení. 

Politiky pro výměnu informací jsou dány platnou směrnicí regionální společností. 

A.10.8.2 Dohody o výměně informací a programů 

Pro výměnu informací a programového vybavení musí mezi organizací a externími 

partnery být uzavřeny dohody. 

 Pravidla jsou definována v rámci regionální směrnice. 
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A.10.8.3 Bezpečnost médií při přepravě  

Média obsahující informace musí být chráněna proti neautorizovanému 

(neoprávněnému) přístupu, zneužití nebo poškození při transportu mimo organizaci. 

Ošetřeno platnou směrnicí. 

A.10.8.4. Elektronické posílání zpráv (pošta) 

Informace přenášené elektronickou poštou musí být vhodným způsobem chráněny. 

Ošetřeno platnou směrnicí.  

A.10.8.5 Obchodní informační systémy 

Musí být vytvořeny a zavedeny politiky a postupy pro ochranu informací souvisejících 

s propojením obchodních informačních systémů.  

Ošetřeno platnou směrnicí. 

A.10.9 Sluţby elektronického obchodování 

Cíl: Zajistit bezpečnost služeb elektronického obchodování a jejich bezpečné 

používání. 

A.10.9.1 Elektronický obchod 

Informace z elektronického obchodování, které procházejí přes veřejné sítě, musí být 

ochráněny od podvodných aktivit, nedorozumění ve smlouvách a neoprávněných odhaleních a 

modifikaci.  

Nepatří do kompetence závodu. 

A.10.9.2 On-line transakce 

Informace týkající se obchodů uzavíraných on-line musí být chráněny, aby se  

neúplnému přenosu, chybnému směrování, neoprávněné úpravě, neoprávněnému odhalení, 

neoprávněnému zdvojení nebo modifikaci 

Nepatří do kompetence závodu. 

A.10.9.3 Veřejně dostupné informace 

Musí se chránit celistvost informací, které jsou k dispozici na veřejně přístupných 

systémech, aby nemohlo dojít k neoprávněné modifikaci. 
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Nepatří do kompetence závodu. Komunikaci zajišťuje komunikační manažer na úrovní 

regionální společnosti. 

A.10.10 Monitorování 

Cíl: Zaznamenat neoprávněné aktivity zpracovávání informací. 

A.10.10.1 Záznamy z auditů 

Auditní logy, zaznamenávající aktivity uživatelů, výjimky a události související 

s bezpečností informací musí být udržovány po stanovenou dobu pro účely možných 

budoucích vyšetřování a monitorování řízení přístupu. 

V rámci informačního systému spravován na úrovní clastru na úrovni sektoru. 

A.10.10.2 Monitorování pouţívání systému 

Musí být určeny postupy pro monitorování využití zařízení pro zpracování informací a 

výsledky monitorování musí být pravidelně vyhodnocovány. 

Postupy pro monitorování jsou spravovány na úrovni informačního systému na úrovni 

sektoru. 

A.10.10.3 Ochrana zaznamenaných informací 

Zařízení pro zaznamenávání logů musí být chráněna proti zfalšování a 

neoprávněnému přístupu. 

Zařízení pro zaznamenání logu jsou chráněna na úrovni sektoru.  

A.10.10.4 Záznamy administrátora a operátora 

Činnosti administrátora a operátorů systému se musí zaznamenávat. 

Činnosti administrátora jsou řešeny na úrovni sektoru. 

A.10.10.5 Záznamy o chybách 

Chyby se musí zaznamenávat, analyzovat a musí být přijímána příslušná opatření. 

Chyby jsou řešeny na úrovni informačního sektoru. 

A.10.10.6 Synchronizace hodin 

Hodiny všech příslušných systémů zpracovávajících informace v organizaci nebo 

bezpečnostní zóně musí být synchronizovány podle odsouhlaseného zdroje času.  

 Hodiny jsou synchronizovány na úrovni informačního systému sektoru. 
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A.11 Řízení přístupu  

A.11.1 Poţadavky podnikání (obchodní poţadavky) na řízení přístupu  

Cíl: Řídit přístup k informacím. 

A. 11.1.1 Politika řízení přístupu 

Požadavky organizace na řízení přístupu musí být vymezeny, dokumentovány a 

přezkoumávány podle podnikových bezpečnostních požadavků na přístupy.  

Požadavky na řízení přístupu jsou definovány v rámci platné směrnice. 

A.11.2 Management přístupu uţivatelů 

Cíl: Zajistit oprávněné přístupy uživatelů a zabránit neoprávněnému přístupu do 

systémů. 

A.11.2.1 Registrace uţivatele  

Musí existovat postup pro formální registraci uživatele včetně jejího zrušení, který 

zajistí propůjčení přístupu ke všem víceuživatelským informačním systémům a službám.  

Postup pro registraci uživatele je dán platnou směrnicí. 

A.11.2.2 Řízení privilegovaného přístupu 

Musí existovat systémy a postupy pro přidělování hesel. 

 Přidělování hesel je dána platnou směrnicí.   

A.11.2.3Správa hesel uţivatelů 

Přidělování hesel musí být řízeno formalizovaným postupem. 

Systém správy pro přidělování hesel je dán platnou směrnicí. 

A.11.2.4 Přezkoumávání přístupových práv uţivatelů 

Management musí přezkoumávat v pravidelných intervalech přístupová práva 

uživatelů formalizovaným postupem. 

Povinnosti managementu v oblasti přístupových práv jsou dána platnou směrnicí. 

A.11.3 Odpovědnosti uţivatelů 

Cíl: Předcházet neoprávněnému přístupu uživatelů. 
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A.11.3.1 Pouţívání hesel 

Na uživatelích musí být vyžadováno, aby při výběru a použití hesel správně dodržovali 

bezpečnostní postupy. 

Užívání hesel pracovníky je dáno platnou směrnicí 

A.11.3.2 Neobsluhovaná zařízení uţivatelů. 

Na uživatelích musí být vyžadováno, aby zajistili přiměřenou ochranu 

neobsluhovaných zařízení. 

Neobsluhovaná zařízení jsou vybavena cedulkami, popisujícími stav zařízení.  

A.11.3.3 Politika čistého stolu a prázdné obrazovky. 

Musí být přijata a realizována politika čistého stolu nejen pro papíry, ale rovněž pro 

přenosná média a prázdné obrazovky u zařízení pro zpracování informací. 

V závodu je aplikována metoda 5s (metod prázdného stolu) a na počítačích jsou 

zavedeny bezpečnostní Screensavery
5
.  

A.11.4 Řízení přístupu k síti 

Cíl: Ochrana síťových služeb před neautorizovaným přístupem. 

A.11.4.1 Politika uţívání síťových sluţeb 

Uživatelé smí mít přímý přístup pouze ke službám, pro jejichž užití byli zvlášť 

oprávněni. 

 Přístup pracovníků je schvalován vedoucím závodu. 

A.11.4.2 Autentizace uţivatele externího připojení 

Vzdálený přístup uživatelů musí být předmětem zvláštních metod autentizace. 

Vzdálený přístup je schvalován vedoucím závodu. 

A.11.4.3 Identifikace zařízení v síti 

Jako prostředek prokázání autentického připojení ze specifických lokalit a zařízení se 

doporučuje využívat automatické identifikace zařízení. 

Přístup do sítí je řízen pomocí certifikované PKI karty.  

A.11.4.4  Ochrana portů pro vzdálenou diagnostiku a konfiguraci 

                                                 
5
 Spořiče obrazovky. 
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Přístup k diagnostickým portům musí být bezpečně řízen. 

Není v kompetenci závodu ale v kompetenci outsourcsingové firmy. 

A.11.4.5 Princip oddělení skupin v sítích 

Do sítí musí být zavedena opatření pro oddělení skupin informačních služeb, uživatelů 

a informačních systémů. 

Není v kompetenci závodu ale v kompetenci outsourcsingové firmy. 

A.11.4.6 Řízení síťových spojení 

Ve sdílených sítích, obzvláště v těch, které překračují hranice organizace, musí být 

vymezena možnost připojení uživatelů, a to v souladu s politikou řízení přístupu (viz.11.1). 

Není v kompetenci závodu ale v kompetenci outsourcsingové firmy. 

A.11.4.7 Řízení směrování sítě 

Sdílené sítě musí být vybaveny řízeným směrováním, které zajistí, že spojení počítačů a 

informační toky nejsou v rozporu s politikou řízení přístupu k aplikacím organizace. 

Není v kompetenci závodu ale v kompetenci outsourcsingové firmy. 

A.11.5 Řízení přístupu k operačnímu systému 

Cíl: Předcházet neoprávněnému přístupu k operačním systémům počítačů. 

A.11.5.1 Bezpečné postupy pro přihlašování 

Přístup k operačním systémům musí být řízen bezpečným postupem pro přihlašování. 

Přístup k systémům je řešen buďto heslem nebo PKI kartou. 

A.11.5.2 Identifikace a autentizace uţivatelů 

Všichni uživatelé musí při své činnosti užívat jedinečný identifikátor (ID uživatele) tak, 

aby bylo možné vysledovat odpovědnost jednotlivců za prováděné činnosti. 

Pro přístup do informačního systému je použit jedinečný identifikátor PKI karta. 

A.11.5.3 Systém správy hesel 

Pro zajištění efektivního a interaktivního posouzení kvality hesel musí být zaveden 

systém správy hesel. 

Systém správy hesel je popsán v platné směrnici. 
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A.11.5.4 Pouţití systémových nástrojů 

Použití systémových programových nástrojů musí být omezeno a přísně řízeno. 

Tento bod není v kompetenci závodu. 

A.11.5.5 Definování času odpojení stanice po nečinnosti 

Neaktivní terminály na vysoce rizikových místech nebo u vysoce rizikových systémů 

musí být po předem určeném období nečinnosti odpojeny. 

Časy pro odpojení rizikových pracovišť jsou dány směrnicí. 

A.11.5.6 Časové omezení spojení 

Pro zajištění doplňkové bezpečnosti u vysoce rizikových aplikací musí být omezena 

doba, kdy je možno se k nim připojit. 

Dáno pravidly na úrovni sektoru. 

A.11.6 Řízení přístupu k informacím a aplikacím 

Cíl: Předcházet neoprávněnému přístupu k informacím uloženým v počítačových 

systémech. 

A.11.6.1 Omezení přístupu k informacím  

Přístup uživatelů a podpůrných zaměstnanců k informacím a funkcím aplikačního 

systému musí být omezen v souladu s politikou řízení přístupu. 

Přístup je zajištěn pomocí PKI karty. 

A.11.6.2 Oddělení citlivých systémů 

Citlivé systémy musí být provozovány v odděleném (izolovaném) prostředí. 

Tento bod není v kompetenci závodu. 

A.11.7 Mobilní výpočetní prostředky a práce na dálku 

Cíl: Zajistit bezpečnost informací při použití mobilní výpočetní techniky a při využití 

prostředků pro práci na dálku. 

A.11.7.1 Mobilní výpočetní prostředky a komunikace 

Musí existovat formální zásady a musí být schválena vhodná opatření pro ochranu 

před riziky, která plynou z práce na mobilních výpočetních prostředcích, zejména 

v nechráněném prostředí. 
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Dáno platnou směrnicí. 

A.11.7.2 Práce na dálku 

Pro autorizaci a řízení práce na dálku musí být vytvořena bezpečnostní politika a 

postupy. 

Dáno platnou směrnicí, využívá se metoda připojení pomocí URA. 

A.13 Řízení incidentů v oblasti bezpečnosti informací 

A.13.1 Hlášení událostí a slabých míst, týkajících se informační bezpečnosti 

Cíl: Zajistit, aby byly včas komunikovány mimořádné události v rámci systému 

bezpečnosti informací a slabá místa spojená s informačními systémy způsobem, umožňujícím 

přijmout včas opatření k nápravě. 

A.13.1.1 Hlášení událostí týkajících se bezpečnosti informací 

Jakmile jsou zjištěny mimořádné události v rámci systému bezpečnosti informací, musí 

být vhodným služebním postupem co nejdříve hlášeny.  

Chyby v rámci bezpečnosti informací jsou hlášeny závodovému ISS, který informaci 

podstoupí regionálnímu ISA, případně řeší s outsourcsingovou firmou. 

A.13.1.2 Hlášení slabých míst týkajících se bezpečnosti informací 

Vyžaduje se, aby všichni zaměstnanci, smluvní dodavatelé a uživatelé informačních 

systémů a služeb z třetích stan, zaznamenali a ohlásili jakékoliv pozorované nebo očekávané 

zranitelné místo v systému či hrozbu pro systém. 

Při nástupu jsou zaměstnanci poučeni, jak se chovat v případě zaznamenání 

informační mezery nebo zranitelného místa v systému. 

A.13.2 Správa informačních incidentů a zlepšení 

Cíl: Zajistit, aby byl aplikován konzistentní a efektivní přístup k managementu 

bezpečnosti incidentů. 

A.13.2.1 Odpovědnosti a postupy 

Musí být stanoveny odpovědnosti managementu a postupy pro zajištění rychlé, 

efektivní a systematické odezvy na informaci o bezpečnostním incidentu. 

Odpovědnost je dána platnou směrnicí. 
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A.13.2.2 Učení se z informačních bezpečnostních incidentů 

Musí být zaveden mechanizmus, umožňující kvantifikovat a monitorovat druhy, rozsah, 

a související náklady ve vztahu vůči incidentům v rámci zajišťování bezpečnosti informací. 

Mechanismus je dán využitím RIC toolu. 

A.13.2.3 Shromaţďování důkazů 

Tam, kde dochází k následné akci proti osobám nebo organizaci po incidentu, jenž 

souvisí s porušením právních předpisů, musí být shromážděny důkazy a uchovány a 

prezentovány podle předpisů, uvedených v příslušném právním předpise. 

Zajišťuje krizový manažer. 

A.14 Řízení kontinuity činností organizace 

A.14.1 Aspekty bezpečnosti informací při řízení kontinuity činností organizace 

Cíl: Bránit přerušení činnosti organizace a chránit kritické procesy organizace před 

následky závažných chyb informačních systémů nebo havárií a zajistit jejich včasné navrácení 

do původního stavu. 

A.14.1.1 Zahrnutí bezpečnosti informací do procesu řízení kontinuity činností 

V rámci organizace musí existovat řízený proces pro rozvoj a udržování kontinuity 

činností organizace, který pokrývá požadavky na bezpečnost informací, nezbytné pro 

zachování kontinuity podnikových procesů. 

Řídí krizový manažer. 

A.14.1.2 Kontinuita činností organizace a hodnocení rizik 

Musí být identifikovány události, které mohou způsobit přerušení podnikových 

procesů, včetně vyhodnocení pravděpodobnosti a dopadu takových přerušení a jejich 

důsledky na bezpečnost informací. 

Události jsou popsány v platné směrnici krizového managementu. 

A.14.1.3 Vytváření a implementace plánů kontinuity týkajících se bezpečnosti 

informací 

Pro udržování a obnovování činnosti po přerušení a zajištění dostupnosti informací 

musí být připraveny a zavedeny plány pro případ přerušení nebo poruchy kritických firemních 

aktivit. Plány musí obsahovat instrukce pro předepsané funkce včetně časové souslednosti. 
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Plány kontinuity jsou součástí směrnice pro krizový management. 

A.14.1.4 Struktura plánování kontinuity 

Musí být udržována jednoduchá kostra plánů kontinuity činností organizace, která 

zajistí, že jsou všechny plány konzistentní, konzistentně pokrývají všechny požadavky na 

bezpečnost, a která určí priority pro testování a údržbu.  

Řeší směrnice pro krizový management. 

A.14.1.5 Testování, udrţování a přezkoumání plánů kontinuity 

Plány kontinuity činností organizace musí být pravidelně testovány a udržovány, aby 

se zajistilo, že jsou aktuální a efektivní. 

Krizová směrnice je jednou za rok aktualizována pro zajištění vyšší efektivnosti. 

A.15 Soulad s poţadavky 

A.15.1 Soulad s právními poţadavky 

Cíl: Vyvarovat se porušení jakýchkoli norem trestního nebo občanského práva, 

zákonných nebo smluvních povinností a bezpečnostních požadavků. 

A.15.1.1 Určení souvisejících zákonných poţadavků 

Pro každý informační systém a organizaci musí být explicitně vymezeny, 

dokumentovány a udržovány v aktuálním stavu požadavky, vyplývající ze zákonů a ze smluv a 

přístup organizace, jak tyto požadavky naplnit. 

Řeší legislativní útvar regionální společnosti. 

A.15.1.2 Zákony na ochranu duševního vlastnictví 

Musí být zavedeny příslušné postupy pro zajištění shody se zákonnými nebo 

smlouvami vymezenými omezeními, vztahujícími se k užití materiálů a programového 

vybavení, které jsou předmětem práv duševního vlastnictví. 

Řeší platná směrnice. 

A.15.1.3 Ochrana dokladů organizace 

Důležité doklady organizace musí být chráněny před ztrátou, zničením a paděláním 

v souladu s požadavky zákonů, dalších předpisů, a pokud je to potřebné i podle požadavků ze 

smluv.  
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Realizováno papírovým archivem závodu. 

A.15.1.4 Ochrana dat a osobních údajů 

Musí být zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky a 

dalšími předpisy a pokud je to potřebné i podle požadavků ze smluv. 

Nerelevantní pro závod. Řeší útvar Řízení lidských zdrojů regionální společnosti 

A.15.1.5 Prevence zneuţití prostředků pro zpracování informací  

Musí se zabránit, aby uživatelé nemohli využívat zařízení v neautorizovaném režimu. 

Pravidla dána platnou směrnicí. 

A.15.1.6 Regulace kryptografických prostředků  

Kryptografické prostředky se musí používat v souladu s dohodami, zákonnými a jinými 

předpisy. 

Využití kryptografických prostředků je dáno platnou směrnicí. 

A.15.2 Posouzení shody s bezpečnostními politikami a normami a technické shody 

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

A.15.2.1 Shoda s bezpečnostními politikami a normami  

Vedoucí zaměstnanci musí zaručit, že všechny bezpečnostní postupy, které patří do 

jejich odpovědnosti, jsou prováděny správně a všechny oblasti uvnitř organizace musí být 

předmětem pravidelného ověření, které posoudí soulad s bezpečnostními politikami a 

normami bezpečnosti. 

Povinností manažerů jsou dány platnou směrnicí 

A.15.2.2 Kontrola technické shody 

Musí být pravidelně ověřován soulad informačních systémů s normami pro 

implementaci bezpečnosti. 

Je zajištěno systémem RIC tool. 

A.15.3 Aspekty auditu informačních systémů 

Cíl: Maximalizovat efektivnost a minimalizovat interferenci při provádění auditu 

systémů. 
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A.15.3.1 Opatření pro audit informačního systému 

Požadavky na audit a činnosti související s kontrolou zajištění bezpečnosti, prováděné 

v rámci auditu přímo na pracovních systémech se musí pečlivě plánovat a odsouhlasit v rámci 

organizace, aby se minimalizovalo riziko přerušení podnikových procesů. 

Existuje plán interních auditů prováděných útvarem Management kvality. 

A.15.3.2 Ochrana nástrojů pro audit systému 

Aby bylo zabráněno zneužití nebo ohrožení nástrojů auditu systému, musí být přístup 

k nim chráněn. 

Externí audity jsou prováděny nezávislými firmami. 
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5 Vyhodnocení výsledků 

Poté, co byla jednotlivá opatření normy ISO/IEC 27001:2005 ohodnocena podle 

sestaveného hodnocení (viz. Tab. 3.2), byly jednotlivé hodnoty dosazeny do vzorců 3.1 a 3.2. 

Nejprve byla vypočtena míra plnění jednotlivých cílů a poté míry plnění jednotlivých kapitol. 

Pro přehlednost byly výsledky auditu zobrazeny v následujícím grafu (viz. Graf 5.1).  

 

Graf 5.1 Míry plnění jednotlivých kapitol ISMS 

 Jak je vidět z grafu, všechny kapitoly ISMS překročily hranici míry plnění v bodě 

80% a pět kapitol z jedenácti dosáhlo plnění 100%, což je výborný výsledek. Podle 

vypočtených hodnot uvedených v příloze (viz. Příloha č. 1), závod ABC má zavedeny a 

dostatečně využívány téměř všechny cíle a opatření. Nejnižší ohodnocení v rámci 

jednotlivých cílů, závod ABC získal v oblasti řízení přístupu k informacím a aplikacím, kde 

míra plnění daného cíle je pouze 50%. Jelikož součástí tohoto cíle je opatření, které není 

v kompetenci závodu, nemůže se podílet na jeho zavedení ani implementaci a tudíž nemůže 

ovlivnit míru plnění v rámci závodu. Součástí tohoto cíle jsou dvě opatření. Omezení přístupu 

k informacím, kde míra plnění závodu ABC je 100%. Druhé opatření, oddělení citlivých 

systémů nedosáhlo žádného hodnocení. Toto opatření tedy v závodu není zavedeno vůbec. 

Cíl, který, se týká oblasti služeb elektronického obchodování, závod nezískal žádné 

ohodnocení, protože tento cíl není pro něj relevantní.  
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Pro výpočet míry plnění systému řízení bezpečnosti informací, jsou získané hodnoty 

(viz. Příloha č. 1) dosazeny do vzorce (3.1) a byla získána tato hodnota: 

       

       

  
        

Výsledné plnění ISMS závodu ABC je výborné. Pokud by se závod v budoucnu 

rozhodl pro získání certifikátu ISO/IEC 27001:2005, má velmi dobré předpoklady pro jeho 

získání. Podrobný přehled všech získaných hodnot auditu je obsažen v příloze (viz. Příloha 

č. 1).  

V příloze č. 2 je možno nahlédnout do části protokolu prováděného auditu. Vedoucí 

auditor zde není z důvodu utajení uveden.  
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Závěr 

S pojmem bezpečnost informací se již nesetkáváme jen v oblasti informačních 

technologií, ale i v běžném životě. Každý z nás za nějakým účelem poskytuje někomu 

informace za nějakým účelem a nikdo si nepřeje, aby tyto informace byly jakkoliv zneužity.  

Pro organizace jsou tyto aktiva neméně důležitou složkou, která mohou být i konkurenční 

výhodou.  

Protože toto téma je v dnešní moderní době více než aktuální díky stále se zvyšujícím 

útokům zaměřených na nelegální získání dat, je potřeba této bezpečnosti věnovat nemalou 

pozornost. Postupy, jak správně implementovat, udržovat a řídit systém bezpečnosti informací 

může být čerpán z norem, standardů a odborné literatury, které se touto problematikou 

zabývají.  

Informace jako takové představují pro organice nepostradatelnou součást jejich 

existence a proto by mělo být v jejich vlastním zájmu a jejich prioritou tyto aktiva co nejlépe 

chránit a zabránit jejich odcizení. 

Cílem práce je, poskytnou závodu ABC přehledový audit provedený podle normy 

ISO/IEC 27001:2005 a poskytnou tak podklady pro možná zlepšení v rámci bezpečnosti 

informací.  

První část bakalářské práce je zaměřena na vymezení bezpečnosti informací, definici 

auditu včetně popsání základních pojmů a nástrojů souvisejících s auditem jako takovým. 

Jsou zde přiblíženy i pojmy jako standard a norma. Dále je nastíněn obsah normy řady 

ISO/IEC 27000. 

Druhá část práce obsahuje přípravu auditu. Tato část zahrnuje stručnou identifikaci 

společnosti XYZ, s. r. o. a závodu ABC, popis jeho hardwarové a softwarové struktury a 

bezpečnostní politiky. Tato politika obsahuje popis roční náplně práce manažera IT, který je 

zodpovědný za informační bezpečnost celého závodu. Poté následuje samotná příprava 

auditu, která zahrnuje cíl, plán a hodnocení auditu, podle kterého jsou jednotlivé cíle a 

opatření hodnoceny, včetně použitých vzorců. 

Třetí část zahrnuje vlastní realizaci auditu podle normy ISO/IEC 27001:2005. 

Jednotlivé cíle a opatření jsou přímo citovány z této normy. Dále je obsahem této části 

vyjádření závodu ABC k jednotlivým opatřením.   
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V poslední, čtvrté části, jsou vyhodnocena získaná data a sestaven graf, který obsahuje 

míry plnění jednotlivých cílů, ISMS a souhrnné vyhodnocení auditu.  

Hodnocení prováděného auditu v závodu ABC dopadlo velmi dobře. Závod obdržel 

vysoké hodnocení, aniž by měl zavedenou jakoukoliv specifickou normu bezpečnosti 

informací. Závod ABC byl o výsledku auditu a jeho procentuálním plnění informován a je jen 

na něm, jestli bude brát na vědomí zjištěné nedostatky. Návrh opatření není náplní této práce. 

Jak již bylo v práci zmíněno, společnost XYZ, s. r. o., kterou je závod ABC součástí, 

je velmi citlivá na důvěrné a interní informace. Proto by mělo být prioritou této společnosti 

tyto aktiva co nejlépe chránit a mít zavedena všechna potřebná opatření téměř na 100%. 

Ovšem co se týče závodu ABC, pro který byl tento přehledový audit vypracován, má 

nedostatky v zavedení systému ISMS pouze v těch oblastech, které nejsou v jeho kompetenci. 

Tudíž se nemůže nijak podílet na jejich zavedení nebo optimalizaci.  

Tato práce mi pomohla nahlédnout a přiblížit problematiku auditu a získat tak přehled 

a praktické zkušenosti v této oblasti.  

Cíl bakalářské práce je splněn.  
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R/3 – distribuce systému SAP 
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Příloha č. 1: Hodnocení jednotlivých opatření 

A.5 Bezpečnostní politika H  

A.5.1 Politika bezpečnosti informací   

Cíl: Určit směr a vyjádřit podporu bezpečnosti informací ze strany vedení. 
  

A.5.1.1 Dokument politiky bezpečnosti informací 100 

A.5.1.2 Přezkoumání politiky bezpečnosti informací 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

Míra plnění kapitoly A.5 100% 

A.6 Organizace bezpečnosti informací   

A.6.1 Vnitřní organizace   

Cíl: Řídit bezpečnost informací v organizaci.   

A.6.1.1 Závazek vedení k bezpečnosti informací 100 

A.6.1.2 Koordinace bezpečnosti informací 100 

A.6.1.3 Přidělení odpovědnosti v oblasti bezpečnosti informací 100 

A.6.1.4 Schvalovací proces pro prostředky zpracování informací 100 

A.6.1.5 Ujednání o důvěrnosti 100 

A.6.1.6 Kontakt s autoritami  100 

A.6.1.7 Kontakty se speciálními zájmovými skupinami 100 

A.6.1.8 Nezávislé přezkoumání bezpečnosti informací 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

A.6.2 Externí partneři   

Cíl: Zachovat bezpečnost zařízení pro zpracování informací a bezpečnost 

informačních aktiv organizace, pokud jsou přístupné třetím stranám. 
  

A.6.2.1 Identifikace rizik vyplývajících z přístupu externích partnerů 100 

A.6.2.2  Zohlednění požadavků na bezpečnost informací při jednání se 

zákazníky 100 

A.6.2.3 Zohlednění požadavků na bezpečnost informací ve smlouvách s třetími 

stranami 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

Míra plnění kapitoly A.6  100% 

A.7 Řízení aktiv   

A.7.1 Odpovědnost za aktiva   

Cíl: Udržovat přiměřenou ochranu aktiv organizace.   

A.7.1.1 Evidence aktiv 100 

A.7.1.2 Vlastnictví aktiv 100 

A.7.1.3 Přijatelná využívání aktiv 100 

Míra plnění daného cíle 100,00% 

A.7.2 Klasifikace informací   

Cíl: Zajištění přiměřenosti ochrany informačních aktiv.   
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A.7.2.1 Směrnice pro klasifikaci 100 

A.7.2.2 Označování a zpracování informací 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

Míra plnění kapitoly A.7 100% 

A.8 Bezpečnost lidských zdrojů   

A.8.1 Před zahájením pracovního poměru   

Cíl: Zajistit, aby zaměstnanci, smluvní dodavatelé a uživatelé z třetích stan znali 

své odpovědnosti a rozuměli jim a byli zároveň vhodní pro zastávání přidělených 

úloh v rámci systému, ke kterým byli vybráni, a tím riziko zcizení, podvodu nebo 

nesprávného použití zařízení. 
  

A.8.1.1 Role a odpovědnosti 100 

A.8.1.2 Prověřování osob 100 

A.8.1.3 Požadavky a podmínky v rámci pracovního poměru 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

A.8.2 V průběhu pracovního poměru   

Cíl: Zajistit, aby zaměstnanci, smluvní dodavatelé a uživatelé z třetích stran si 

byli vědomi bezpečnostních hrozeb a problémů, svých odpovědností a závazků, a 

byli dostatečně vybaveni, aby v průběhu své běžné práce mohli podporovat 

bezpečnostní politiku organizace, a aby se redukovalo riziko lidských chyb.  
  

A.8.2.1 Odpovědnost vedení 100 

A.8.2.2 Povědomí o bezpečnosti informací, vzdělávání a výcvik 100 

A.8.2.3 Disciplinární řízení 80 

Míra plnění daného cíle 93,30% 

A.8.3 Ukončení nebo změna pracovního poměru   

Cíl: Zajistit, aby zaměstnanci, smluvní dodavatelé a uživatelé z třetích stran 

opouštěli organizaci nebo měnili zaměstnání předepsaným způsobem. 
  

A.8.3.1 Odpovědnost při ukončování pracovního poměru 100 

A.8.3.2 Vracení aktiv 100 

A.8.3.3 Odstranění přístupových práv 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

Míra plnění kapitoly A.8 97,80% 

A.9 Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí   

A.9.1 Zabezpečení oblasti   

Cíl: Předcházet neoprávněnému přístupu, poškození a zásahům do zařízení a 

informací organizace.   

A.9.1.1 Fyzický bezpečnostní perimetr 100 

A.9.1.2 Opatření pro fyzický přístup osob 100 

A.9.1.3 Zabezpečení kanceláří, místností a zařízení 100 

A.9.1.4 Ochrana proti vnějším a přírodním hrozbám 100 
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A.9.1.5 Práce v zabezpečených oblastech 100 

A.9.1.6 Veřejné přístupné prostory, prostory příjmu zboží a nakládky 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

A.9.2 Bezpečnostní zařízení   

Cíl: Předcházet ztrátě, poškození nebo kompromitaci aktiv a přerušení činnosti 

organizace.   

A.9.2.1 Umístění zařízení a jeho ochrana 80 

A.9.2.2 Dodávky energie 100 

A.9.2.3 Bezpečnost kabeláže 100 

A.9.2.4 Údržba zařízení 100 

A.9.2.5 Bezpečnost zařízení vně objektu 100 

A.9.2.6 Bezpečná likvidace nebo opakované použití zařízení 80 

A.9.2.7 Odstranění majetku 100 

Míra plnění daného cíle 94,30% 

Míra plnění kapitoly A.9 97,20% 

A.10 Řízení komunikace a řízení provozu    

A.10.1 Provozní postupy a odpovědnosti   

Cíl: Zajistit správná a bezpečný provoz prostředků pro zpracování informací.  
  

A.10.1.1 Dokumentované provozní postupy 100 

A.10.1.2 Řízení změn 100 

A.10.1.3 Oddělení povinností 80 

A.10.1.4 Oddělení vývojového, testovacího a provozního zařízení 100 

Míra plnění daného cíle 95% 

A.10.2 Řízení dodávek sluţeb třetí strany   

Cíl: Zavést a udržovat vhodnou úroveň bezpečnosti informací a dodávání služeb 

v souladu s dohodami o dodávání služeb třetí stranou.  
  

A.10.2.1 Dodávky služeb 100 

A.10.2.2 Monitorování a přezkoumání služeb zabezpečovaných třetí stranou 
100 

A.10.2.3 Řízení změn ve službách zabezpečovaných třetí stranou 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

A.10.3 Plánování a akceptace systému   

Cíl: Minimalizovat riziko selhání systému.   

A.10.3.1 Kapacitní plánování 100 

A.10.3.2 Akceptace systému 100 

Míra plnění daného cíle 90% 

A.10.4 Ochrana proti škodlivým a mobilním kódům   

Cíl: Chránit integritu programů a dat.   

A.10.4.1 Opatření na ochranu proti škodlivým programům 100 

A.10.4.2 Opatření proti mobilním kódům 80 
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Míra plnění daného cíle 90% 

A 10.5 Zálohování   

Cíl: Udržovat integritu a dostupnost informací a zařízení na zpracování 

informací.   

10.5.1 Zálohování informací 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

A.10.6 Správa bezpečnosti sítě   

Cíl: Zajistit ochranu informací v počítačových sítích a ochranu podpůrné 

infrastruktury.    

A.10.6.1 Síťová opatření 100 

A.10.6.2 Bezpečnost síťových služeb 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

A.10.7 Zacházení s médii   

Cíl: Předcházet poškození aktiv a přerušení činnosti organizace.    

A.10.7.1 Správa vyměnitelných počítačových médií 100 

A.10.7.2 Likvidace médií 80 

A.10.7.3 Postupy pro nakládání s informacemi 100 

A.10.7.4 Bezpečnost systémové dokumentace 100 

Míra plnění daného cíle 95% 

A.10.8 Výměna informací    

Cíl: Udržovat bezpečnost informací a software při jejich přenosu v rámci 

organizace i při výměnách s kteroukoli externí organizací.    

A.10.8.1 Politiky a postupy výměny informací 100 

A.10.8.2 Dohody o výměně informací a programů 100 

A.10.8.3 Bezpečnost médií při přepravě  100 

A.10.8.4. Elektronické posílání zpráv (pošta) 100 

A.10.8.5 Obchodní informační systémy 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

A.10.9 Sluţby elektronického obchodování   

Cíl: Zajistit bezpečnost služeb elektronického obchodování a jejich bezpečné 

používání.   

A.10.9.1 Elektronický obchod 0 

A.10.9.2 On-line transakce 0 

A.10.9.3 Veřejně dostupné informace 0 

Míra plnění daného cíle 0,00% 

A.10.10 Monitorování   

Cíl: Zaznamenat neoprávněné aktivity zpracovávání informací.   

A.10.10.1 Záznamy z auditů 100 

A.10.10.2 Monitorování používání systému 100 

A.10.10.3 Ochrana zaznamenaných informací 100 

A.10.10.4 Záznamy administrátora a operátora 100 
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A.10.10.5 Záznamy o chybách 100 

A.10.10.6 Synchronizace hodin 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

Míra plnění kapitoly A.10 87% 

A.11 Řízení přístupu    

A.11.1 Poţadavky podnikání (obchodní poţadavky) na řízení přístupu  
  

Cíl: Řídit přístup k informacím.   

A. 11.1.1 Politika řízení přístupu 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

A.11.2 Management přístupu uţivatelů   

Cíl: Zajistit oprávněné přístupy uživatelů a zabránit neoprávněnému přístupu do 

systémů.   

A.11.2.1 Registrace uživatele  100 

A.11.2.2 Řízení privilegovaného přístupu 100 

A.11.2.3Správa hesel uživatelů 100 

A.11.2.4 Přezkoumávání přístupových práv uživatelů 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

A.11.3 Odpovědnosti uţivatelů   

Cíl: Předcházet neoprávněnému přístupu uživatelů.   

A.11.3.1 Používání hesel 100 

A.11.3.2 Neobsluhovaná zařízení uživatelů. 80 

A.11.3.3 Politika čistého stolu a prázdné obrazovky. 100 

Míra plnění daného cíle 93,33% 

A.11.4 Řízení přístupu k síti   

Cíl: Ochrana síťových služeb před neautorizovaným přístupem.   

A.11.4.1 Politika užívání síťových služeb 100 

A.11.4.2 Autentizace uživatele externího připojení 100 

A.11.4.3 Identifikace zařízení v síti 100 

A.11.4.4  Ochrana portů pro vzdálenou diagnostiku a konfiguraci 0 

A.11.4.5 Princip oddělení skupin v sítích 100 

A.11.4.6 Řízení síťových spojení 100 

A.11.4.7 Řízení směrování sítě 100 

Míra plnění daného cíle 85,71% 

A.11.5 Řízení přístupu k operačnímu systému   

Cíl: Předcházet neoprávněnému přístupu k operačním systémům počítačů. 
  

A.11.5.1 Bezpečné postupy pro přihlašování 100 

A.11.5.2 Identifikace a autentizace uživatelů 100 

A.11.5.3 Systém správy hesel 100 

A.11.5.4 Použití systémových nástrojů 100 
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A.11.5.5 Definování času odpojení stanice po nečinnosti 100 

A.11.5.6 Časové omezení spojení 80 

Míra plnění daného cíle 96,67% 

A.11.6 Řízení přístupu k informacím a aplikací   

Cíl: Předcházet neoprávněnému přístupu k informacím uloženým v počítačových 

systémech.   

A.11.6.1 Omezení přístupu k informacím  100 

A.11.6.2 Oddělení citlivých systémů 0 

Míra plnění daného cíle 50% 

A.11.7 Mobilní výpočetní prostředky a práce na dálku   

Cíl: Zajistit bezpečnost informací při použití mobilní výpočetní techniky a při 

využití prostředků pro práci na dálku.   

A.11.7.1 Mobilní výpočetní prostředky a komunikace 100 

A.11.7.2 Práce na dálku 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

Míra plnění kapitoly A.11 89,40% 

A.13 Řízení incidentů v oblasti bezpečnosti informací   

A.13.1 Hlášení událostí a slabých míst, týkajících se informační bezpečnosti 
  

Cíl: Zajistit, aby byly včas komunikovány mimořádné události v rámci systému 

bezpečnosti informací a slabá místa spojená s informačními systémy způsobem, 

umožňujícím přijmout včas opatření k nápravě. 
  

A.13.1.1 Hlášení událostí týkajících se bezpečnosti informací 100 

A.13.1.2 Hlášení slabých míst týkajících se bezpečnosti informací 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

A.13.2 Správa informačních incidentů a zlepšení   

Cíl: Zajistit, aby byl aplikován konzistentní a efektivní přístup k managementu 

bezpečnosti incidentů.   

A.13.2.1 Odpovědnosti a postupy 100 

A.13.2.2 Učení se z informačních bezpečnostních incidentů 100 

A.13.2.3 Shromažďování důkazů 80 

Míra plnění daného cíle 93% 

Míra plnění kapitoly A.13 96,70% 

A.14 Řízení kontinuity činností organizace   

A.14.1 Aspekty bezpečnosti informací při řízení kontinuity činností 

organizace   

Cíl: Bránit přerušení činnosti organizace a chránit kritické procesy organizace 

před následky závažných chyb informačních systémů nebo havárií a zajistit jejich 

včasné navrácení do původního stavu.   

A.14.1.1 Zahrnutí bezpečnosti informací do procesu řízení kontinuity činností 
100 
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A.14.1.2 Kontinuita činností organizace a hodnocení rizik 100 

A.14.1.3 Vytváření a implementace plánů kontinuity týkajících se bezpečnosti 

informací 100 

A.14.1.4 Struktura plánování kontinuity 100 

A.14.1.5 Testování, udržování a přezkoumání plánů kontinuity 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

Míra plnění kapitoly A.14 100% 

A.15 Soulad s poţadavky   

A.15.1 Soulad s právními poţadavky   

Cíl: Vyvarovat se porušení jakýchkoli norem trestního nebo občanského práva, 

zákonných nebo smluvních povinností a bezpečnostních požadavků. 
  

A.15.1.1 Určení souvisejících zákonných požadavků 100 

A.15.1.2 Zákony na ochranu duševního vlastnictví 100 

A.15.1.3 Ochrana dokladů organizace 100 

A.15.1.4 Ochrana dat a osobních údajů 100 

A.15.1.5 Prevence zneužití prostředků pro zpracování informací  100 

A.15.1.6 Regulace kryptografických prostředků  100 

Míra plnění daného cíle 100,00% 

A.15.2 Posouzení shody s bezpečnostními politikami a normami a technické 

shody   

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

A.15.2.1 Shoda s bezpečnostními politikami a normami  100 

A.15.2.2 Kontrola technické shody 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

A.15.3 Aspekty auditu informačních systémů   

Cíl: Maximalizovat efektivnost a minimalizovat interferenci při provádění auditu 

systémů.   

A.15.3.1 Opatření pro audit informačního systému 100 

A.15.3.2 Ochrana nástrojů pro audit systému 100 

Míra plnění daného cíle 100% 

Míra plnění kapitoly A.15 100% 

Míra plnění ISMS 90,50% 
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