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1 Úvod 

Diplomová práce se bude zabývat provedením auditu bezpečnosti informací ve 

společnosti ABC, s.r.o. a navržením vhodných doporučení v případě nesplnění 

standardních opatření. 

Téma diplomové práce bylo zvoleno vzhledem k potenciální možnosti navázání 

pracovního vztahu s touto organizací. Díky bezprostřednímu kontaktu s kompetentní 

osobou a prostředím firmy je možné provést nestranný a nezávislý audit aktuálního 

stavu systému bezpečnosti informací. 

Jelikož stále roste význam a důležitost informací, řešení dané problematiky je 

velice aktuální a pro firmu značně přínosné. V případě nedostatečného zavedení a 

implementace systému bezpečnosti informací se firma vystavuje vysokému 

externímu i internímu riziku. 

Základem pro audit managementu bezpečnosti informací ve firmě ABC bude 

norma ISO/IEC 27001:2005. Všeobecná možnost použití je vhodná pro zhodnocení 

bezpečnosti informací bez ohledu na rozsáhlost firmy, počet zaměstnanců či sféru 

podnikání. Kvůli stále sílící světové globalizaci je důležité, že norma ISO/IEC 

27001:2005 je akceptována mezinárodně. 

První část diplomové práce se bude věnovat informační bezpečnosti, dále 

bude podrobně rozebírat jednotlivé typy přístupů kontroly bezpečnosti informací a 

v závěru teoretické části bude popsán audit bezpečnosti informací. 

Následující část bude zahrnovat představení a popis firmy ABC, s.r.o. a bude 

specifikovat metodiku provedení auditu. 

V další fázi bude proveden audit bezpečnosti informací ve firmě ABC, s.r.o. 

Jednotlivé části normy budou analyzovány dle existence dokumentu a rozsahu 

skutečného provedení. 

Cílem diplomové práce je provést komplexní audit bezpečnosti informací 

firmy dle normy ISO/IEC 27001:2005 a v případě nedostačujícího plnění potřebných 

postupů navrhnout vhodné a prakticky přínosné opatření pro firmu ABC, s.r.o. 
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2 Teoretická východiska systému managementu 

bezpečnosti informací 

2.1 Informační bezpečnost 

2.1.1 Definice a význam informací 

Informace můžeme vyjádřit jako data, která jsou přesná a aktuální, specifická, 

účelně uspořádaná, poskytnutá v kontextu a mohou vést ke zvýšení pochopení, 

porozumění a snížení nejistoty. Informace jsou velice cenné pro jejich možnost 

podstatného ovlivnění situace v podniku, rozhodování a výsledků. 

Vhodné informace pro firmu by měly mít jisté vlastnosti či znaky. Potřebné je, 

aby byly pravdivé, relevantní, včasné, srozumitelné a v souvislosti se správným 

přístupem k mezilidským vztahům nejlépe také eticky přijatelné. 

U informací rozlišujeme dvě úrovně - kvalitativní a kvantitativní. Kvantitativní 

informace lze získat pozorováním či měřením a jsou časově proměnlivější než 

informace kvalitativní. Kvalitativní informace je zpravidla lépe interpretovatelná a 

hodnotitelná v konkrétních situacích. 

 

2.1.2 Definice systému 

Systém lze charakterizovat jako organizovanou strukturu, skládající se ze 

vzájemně propojených a na sobě závislých prvků (komponentů, subjektů, faktorů, 

členů, dílů). Tyto prvky se neustále vzájemně ovlivňují (přímo či nepřímo), za účelem 

dosažení požadovaného účelu a cíle systému. 

Všechny systémy mají vstupy, výstupy a mechanismy zpětné vazby, aby bylo 

možné udržení vnitřního ustáleného stavu navzdory měnícímu se vnějšímu prostředí 

a podmínkám. Systém obvykle přestane fungovat, pokud je prvek odstraněn nebo 

dojde k výrazné změně. 

Přestože existuje obrovské množství různých typů systémů, mají pozoruhodné 

podobnosti. Na nejzákladnější úrovni jsou systémy rozděleny do dvou kategorií. 

Uzavřené systémy, tedy pouze teoretické systémy, které nejsou v interakci s 

prostředím a nejsou ovlivněny okolím. Otevřené systémy naopak umožňují výměnu 

energie, materiálů a informací s vnějším prostředím. [1] 



 

5 

 

 

 

2.1.3 Význam systému informací 

Informační systém (IS) lze vymezit jako souhrn osob, hardware, software a 

metod sloužících ke shromažďování, filtrování, vytváření a distribuci dat. Obecně 

platí, že informační systémy jsou zaměřeny na zpracování informací v organizacích 

zejména v rámci obchodních podniků. Informační systém představuje také formu 

komunikačního systému, ve kterém jsou údaje zpracovány jako forma sociální 

paměti. 

Veškeré informační systémy se zaměřují na podporu výkonu, řízení a 

rozhodování. V širším slova smyslu je termín používán nejen pro informační a 

komunikační technologie využívané organizací, ale také pro způsob interakce osob s 

touto technologií na podporu podnikových procesů. 

Historie informačních systémů je úzce spojena s historií výpočetní techniky. 

Pomocí informačních systémů bylo v minulosti možné výrazně rozšířit podnikání a 

průmysl na světový trh. 

V současné době společnosti nutně potřebují strategický informační systém, 

aby mohly vstoupit na trh a získat konkurenční výhodu.  Implementace informačního 

systému nemůže být oddělena od integrace informačních technologií. K podpoře 

výkonu podnikání lze využívat e-business a e-commerce. Pomocí podnikových 

informačních systémů je možné zlepšit všechny oblasti řízení podniku, zvýšit příjmy, 

zvýšit spokojenost zákazníků. [5] 

 

2.1.4 Vymezení pojmu bezpečnost informací 

Informační bezpečnost znamená proces chránění informací proti 

neautorizovanému přístupu, neoprávněnému přenášení, narušení, modifikaci, 

inspekci, zneužití a zničení informací. Spolu s potřebou uchovávání znalostí a 

vědomostí dochází ke stále rostoucímu významu informací. Proto je nutné, aby byla 

ve společnostech tomuto tématu věnována dostatečná pozornost. Kvůli stále většímu 

počtu možných hrozeb z vnějšího okolí i vnitřního prostředí firmy je v efektivním 

podniku nutné vytvořit a zavést bezpečnostní informační politiku. 
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Informační bezpečnost se skládá ze dvou hlavních aspektů, bezpečnosti 

informačních technologií a zajištění informací. Bezpečnost informačních technologií 

lze také jednodušeji vyjádřit jako zabezpečení počítačové techniky.  Za tuto oblast 

jsou zodpovědní IT specialisté, kteří zajišťují daný podnik proti škodlivým 

kybernetickým útokům pokoušejícím se často prolomit bezpečnost kriticky důležitých 

informací, zejména osobní kontrolou či posílením vnitřních systémů. 

Zajištění informací zahrnuje opatření proti zničení informací, například při 

přírodní katastrofě (povodně, požár, zemětřesní), poruchy serveru či fyzické odcizení. 

Vzhledem k tomu, že převažující část informací je uložena na počítačích, zajišťování 

informací je obvykle také řešeno odborníky bezpečnosti IT. Jednou z nejběžnějších 

metod zajištění informací je zálohování dat. 

Je vhodné zajistit hlavní koncepty informační bezpečnosti, tedy integritu, 

diskrétnost, přístupnost, ověření, autorizaci a nepopiratelnost. 

Integrita informací znamená celistvost a ochranu před neoprávněnými 

úpravami po celý životní cyklus informace. Diskrétnost informací se týká zabránění 

zveřejnění informací a přístupu nepovolaným osobám.  Přístupnost vyžaduje, aby v 

případě potřeby byly pro jakýkoliv informační systém k dispozici informace. Proto 

musí výpočetní technika pro ukládání a zpracování informací, bezpečnostní kontroly 

a komunikační kanály fungovat souběžně a správným způsobem. Požadovaná 

přístupnost zajišťuje nepřerušení služby ze stanovených důvodů. Ověření znamená 

autentizaci informací čili zjištění, zda se dané subjekty či dokument shodují se 

skutečností. Je tedy značně důležité potvrdit identitu zúčastněných stran. Autorizací 

je myšleno zamezení dostupnosti kritických informací neoprávněným uživatelům. 

Nepopiratelnost znamená vyloučení možnosti popření provedení určité předchozí 

operace či postupu. [10] 

Existuje mnoho přímých důvodů proč zajistit bezpečnost a ochranu informací 

potřebných v podniku. Je to především zajištění maximálního zisku, zachování 

konkurenceschopnosti a image firmy, získání nových a udržení stávajících zákazníku 

či zajištění obchodního tajemství.  
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2.1.5 Vývoj informační bezpečnosti 

Přestože zkoumání minulosti oblasti bezpečnosti informací stěžují chybějící 

doložená fakta, do doby 80. let byla tato oblast většinou spojována s ochranou 

tajných informací. Ministerstvo obrany úzkostlivě tajilo kritické informace a 

v diplomatických jednáních bylo používáno šifrování. Počítačová kriminalita nebyla 

častá, také kvůli malému množství výpočetní techniky.  

V druhé polovině 80. let se postupně články začaly věnovat tématu ochrany 

počítačů a jejich systémů přestože na našem území ovšem ještě neexistovalo 

vzdělávání ani výzkum na tomto poli Vyšší zájem a pozornost vyvolala až existence a 

rozšíření počítačových virů. V této době se začali shromažďovat odborníci do skupin 

a vytvářet prostředí pro rozvoj bezpečnosti informací.  

Období po roce 1989 přineslo velké společenské změny a s nimi i rozmach 

oboru informační bezpečnosti. Odborníci se už nenacházeli pouze ve státních 

službách, přesunuli se i do komerční sféry. V této době poprvé vzniklo oficiální 

oddělní počítačové kriminality a Česká republika přijala první verzi zákona o ochraně 

osobních dat. Postupně začaly vznikat nové organizace zabývající se informační 

bezpečností jako Asociace firem pro ochranu dat a informací, nebo pobočka 

mezinárodní společnosti Information Systems and Control Asociation. Do povědomí 

se dostaly i mezinárodní certifikáty, například Certified Information Systeme Auditor. 

Začala se pořádat vědecká jednání, semináře a zasedání s tématem bezpečnosti 

informací a odborné články byly stále častější a žádanější. 

  

2.1.1 Klasifikace stupně bezpečnosti informačních systémů 

Nejběžnější standard klasifikace bezpečnosti informačních systémů je Trusted 

Computer Evaluation Criteria, vydaný americkým ministerstvem obrany. Tento 

standard samozřejmě prošel celou řadou inovací a úprav. Rozděluje oddíly 

informačních systémů na čtyři třídy dle úrovně bezpečnosti.  

V evropské oblasti také vznikl soubor bezpečnostních kritérií Information 

Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC), přijata byla v Anglii, Německu, 
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Holandsku a Francii. ITSEC formuluje sedm tříd záruk a deset tříd funkčnosti a je 

sestaven obecně a dílčím způsobem popisuje i požadavky na celistvost informací 

zmíněnou výše. [3] 

2.1.2 Role globalizace v rozvoji bezpečnosti informací 

Proces sjednocování společností na úrovni ekonomické, sociální, politické i 

kulturní má značný vliv na rozvoj informační bezpečnosti. Celosvětová vzájemná 

propojenost a závislost, kdy význam času a prostoru se postupně začíná vytrácet, 

nesporně podpořila rozmach bezpečnosti informací. Díky digitalizaci světa a 

rozmáhající se technologii na vysoké úrovni, zejména počítačové techniky, internetu 

a komunikačních sítí, je možné okamžité sdělování informací po celém světě. 

Specialistům je tak umožněno neomezené sdílení poznatků, vyměňování zkušeností, 

vzájemná pomoc a podpora znalostí.  

Společně s výhodami globalizace existují samozřejmě i hrozby a nevýhody 

tohoto fenoménu. Se současnou vysokou mírou propojenosti pomocí internetového 

připojení stále roste počet případů trestné činnosti s prvky výpočetní techniky, tedy 

počítačové kriminality. Nejenže tyto útoky jsou stále častější, ale organizace musí 

čelit jejich novým druhům a podstatně větší rozmanitosti způsobů narušení 

bezpečnosti. Může se jednat o neoprávněné využití počítače, neoprávněnou 

distribuci počítačového software, nevyžádanou změnu v programech a datech či 

nabytí utajovaných informací. 

 

2.1.3 Nynější stav informační bezpečnosti v ČR 

V České Republice se nachází mnoho kvalitních specialistů v oboru 

informační a komunikační technologie, kteří řeší problémy dané tématiky. Je však 

nutné se zabývat bezpečností informací celistvěji a v rámci celého podniku. Zaopatřit 

je potřeba nejen informační systémy, ale také fyzické prostory, objekty i 

zaměstnance.  

Bez propracované bezpečnostní strategie není zpravidla možné vybudovat 

pevné a důvěryhodné vztahy s obchodními partnery, zaměstnanci a především se 
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zákazníky podniku, jelikož s jejich citlivými osobními údaji musí být nakládáno 

s nejvyšší opatrností. Shromažďování, zpracovávání a uchovávání je nutné provádět 

za pomocí centrální databáze na vysoké technologické úrovni. Podnik také musí 

zajistit zabezpečení veškeré elektronické komunikace vnější i vnitřní. [3] 

 

2.1.4 Výzkum na téma informační bezpečnost v ČR 

V průběhu roku 2009 byl proveden průzkum aktuálního stavu bezpečnosti 

informací společností Ernst & Young i Národním bezpečnostním úřadem. Tohoto 

tříměsíčního průzkumu se zúčastnilo na 1100 firem.  

Poznatky výzkumu jsou následující. Počet organizací, které vnímají svou 

bezpečnost informací, jako velmi významnou přibývá. Nejvíce se společnosti obávají 

hrozby útoku. Organizací, ve kterých neexistuje zodpovědná osoba za bezpečnost 

informací, je stále méně. Za největší bariéru je označeno nízké povědomí a finanční 

náročnost. Bezpečnostní politika je zavedena asi u 65 % organizací a u stejného 

počtu firem je informační bezpečnost řešena v souvislosti s externími společnostmi.  

Využívané standardy jsou nejčastěji vlastní, interní standardy nebo převzaté 

z mateřské společnosti. Kromě těchto směrnic je další nejpoužívanější  ISO/IEC 

27001:2009. Proto lze říci, že firem používajících standardy na mezinárodní úrovni 

přibývá.  
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Graf 2.1.4 Využití standardů v oblasti informační bezpečnosti 

 

Zdroj: Vlastní úprava dle výsledku výzkumu Ernst & Young a Národního 

bezpečnostního úřadu 

 

2.1.5  Bezpečnostní hrozby 

Útok na jakýkoli proces či hmotný majetek podniku může vyvolat nežádoucí 

důsledky. Proto je nejprve nezbytné identifikovat a určit četnost a úroveň 

pravděpodobnosti jejich výskytu.  

 

Hrozby můžeme rozdělit na objektivní a subjektivní. Příkladem objektivní hrozby 

bezpečnosti je přírodní katastrofa, tedy požár, povodeň, výpadky elektrického napětí. 

Dále zničení paměťového nosiče, krádež či chyba software.  

 

Subjektivní hrozby mohou být úmyslné nebo neúmyslné. Úmyslně způsobené 

útoky mohou být zvenčí (hackeři, crackeři) či zevnitř organizace. Překvapivě většina 
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(asi 80 %) útoků jsou provedeny zevnitř firmy, nejčastěji zaměstnanci. Neúmyslné 

hrozby mohou zahrnovat špatně vyškolený personál či specialista bezpečnosti 

v organizaci i nedbalost a neopatrnost. [14] 

 

2.1.6  Opatření bezpečnosti  

Prostředí informační bezpečnosti se stále proměňuje. Se stále vyšším počtem 

hrozeb je nutné opatření informační bezpečnosti stále obnovovat a aktualizovat. 

Prostředky zajištění bezpečnosti dostatečné v současnosti mohou být v blízké 

budoucnosti zaostalé. Odborníci se shodují, že v oblasti informační bezpečnosti je 

nejslabším článkem ve většině případů člověk. [16] 

Bezpečnostní opatření můžeme rozdělit do několika skupin. Existují opatření 

preventivní, redukční, detekční, represivní a nápravná.  

 

Vedení organizace by se mělo zaměřit na stanovení plánu bezpečnosti a 

zpracovat v jeho rámci jednotlivá opatření a nejlépe stanovit priority, zodpovědnosti i 

data. V praxi je tento plán většinou střední cestou mezi ideální úrovní bezpečnosti a 

finančními, personálními a kapacitními možnostmi firmy. Upřesněny musí být také 

reálně dosažitelné cíle a strategie, popisující jak cíle splnit. 

Pro případy kolize je nutný vypracovaný pohotovostní plán a plán obnovy, se 

stanovenými pravidly pro úspěšné vyřešení kritických situací. Důležité je, aby 

obsahoval časové omezení pro danou činnost. 

 

Další, neméně důležitý krok, je formulace bezpečnostní politiky podniku. To 

vyžaduje vytvoření dokumentů specificky zaměřených na zásadní bezpečnostní 

požadavky s cílem zabezpečení informací v organizaci. Bezpečnostní politika firmy je 

po schválení nadřízených striktně závazná a zaměstnanci i spolupracující externí 

osoby se jí musí řídit. Dokument bezpečnostní politiky má definovat cíle, role, 

záměry, úmysl, odpovědnosti i zásady informační bezpečnosti. 

 

Podnik dále musí stanovit bezpečnostní role a určit zaměstnance, kteří budou 

povinnosti dané role vykonávat. Tyto kompetentní osoby budou zodpovědné za 

provádění činností za účelem dosažení bezpečnostních cílů.  
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Pro rozsáhlejší firmy je užitečné vypracovat návod či příručku pro uživatele. 

Výhodou je určité přiblížení problematiky běžným zaměstnancům, kteří nejsou 

specialisty na bezpečnost informací. Proto by příručka měla být napsána výhradně 

srozumitelným, ne příliš odborným jazykem. Popisuje důležité postupy, pravomoci, 

povinnosti i práva uživatelů. Konkrétně by měla pokrýt témata jako práce s osobním 

počítačem, internetem, zálohování dat, správné nakládání s hesly či certifikáty. 

 

V dnešní době však nestačí pouze zavést tato opatření a dále této oblasti 

nevěnovat pozornost. Klíčové je stálé zvyšování bezpečnostního povědomí v rámci 

celé firmy. Hlavním prostředkem jsou odborně vedená školení, která vysvětlí 

bezpečné zacházení s aktivy a informacemi podniku. Žádoucí je zakončit školení 

kontrolním testem. 

 

Vedení společnosti musí ve vlastním zájmu věnovat pozornost komplexní 

ochranné politice. Může být také přínosné najmutí externích odborníků pro ochranu 

majetku (fyzického i nemateriálního). Nelze jednotně uplatnit daná pravidla stejně 

v každé firmě, a proto je nutný individuální přístup a zajištění bezpečnostních prvků a 

systémů podle specifikací dané společnosti. [3] 

 

2.1.7 Kontrola informační bezpečnosti  

Nepřetržitá kontrola plnění bezpečnostních opatření je základem pro 

úspěšnou implementaci bezpečnostních pravidel. Nutné je přesně vědět aktuální 

stav bezpečnosti jednotlivých úseků organizace, a také zda se personál skutečně řídí 

stanovenými požadavky na bezpečnost. Díky výsledkům těchto průběžných kontrol je 

možné provést užitečné změny v řízení bezpečnosti informací i v dokumentu 

bezpečnostní politiky. Oblasti kontroly jsou technické zabezpečení, kontroly 

personálu a uživatelů. Prověření technického zabezpečení zahrnuje bezpečnostní 

audit kritických zařízení či aplikací a prověrky konkrétních systémů, laptopů. Kontrola 

personálního zabezpečení pokrývá prověrky znalostí a dodržování daných opatření a 

v neposlední řadě také zkontrolování osobního počítače včetně uložených dat, 

historie procházených webových stránek a nainstalovaných počítačových programů. 
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Ověření schopností uživatelů lze provést například simulací případů sociálního 

inženýrství.  

 

2.2 Přístupy kontroly bezpečnosti informací 

V současné době existuje mnoho přístupů ke kontrolování bezpečnosti 

informací. Aby vedení firmy zvolilo ten správný standard, musí brát v potaz specifika 

a jedinečnost dané organizace. Výběr závisí na mnoha faktorech, interních i 

externích. V této diplomové práci budou popsány nejpoužívanější nástroje v oblasti 

bezpečnosti informací, tedy směrnice OECD, Cobit, Itil, ISO/IEC TR 13335, ISO 

20000 a ISO 27001. [17] 

 

2.2.1 Směrnice OECD pro bezpečnost informačních systémů a sítí 

Směrnice OECD pro bezpečnost informačních systémů a sítí respektuje 

neustále se měnící bezpečnostní prostředí a podporuje rozvíjení kultury bezpečnosti. 

Obecně řečeno, tato část směrnice OECD se zabývá uchováním bezpečnosti při 

vzniku informačních systémů a sítí. Každý účastník systému je důležitým činitelem 

pro zajištění bezpečnosti. Účastníci si musí být vědomi svých rolí a příslušných 

bezpečnostních rizik s touto rolí spojených. Dále je nutné, aby účastníci znali a 

vykonávali preventivní opatření a převzali nutnou zodpovědnost.  

 Podpora kultury bezpečnosti vyžaduje důsledné zapojení účastníků do řešení 

problematiky a vytvoření priorit pro plánování bezpečnosti a řízení, ale také 

pochopení potřeby bezpečnosti mezi všemi účastníky.  

 

2.2.1.1 Cíle směrnice 

 vytvoření vyšší důvěry k informačním systémům a jejich využívání; 

 zvýšení informovanosti o rizicích informačních systémů a sítí a o postupech, 

které jsou pro jejich řešení k dispozici; 

 prosazování bezpečnostní kultury u všech účastníků; 

 prosazování vnímání bezpečnosti jako důležitého cíle účastníků, zapojeným 

do vytvoření a realizaci standardů; 

 prosazovat sdílení informací a spolupráci; 
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 vytvořit obecný rámec užitečný pro pochopení bezpečnostních otázek a 

uvědomění etických hodnot při vytvoření politiky, opatření a postupů 

bezpečnosti informačních systémů a sítí. 

 

2.2.1.2 Zásady 

 Zásady Směrnice OECD pro bezpečnost informačních systémů a sítí se týká 

účastníků všech úrovní (provozní, koncepční). Zodpovědnost účastníků za plnění 

zásad se odvíjí podle jejich role. Žádoucí je vzájemné sdílení informací mezi 

účastníky, správné školení a jejich vzdělání.  

 

 Informovanost 

Účastníci musí být informovaní o požadavcích bezpečnostních informačních 

systémů a sítí, o nastavení systému, dostupných aktualizacích a možnostech 

zlepšení bezpečnosti. 

 

 Zodpovědnost 

 Účastníci by měli správně chápat své odpovědnosti za bezpečnost 

informačních systémů a sítí. 

 

 Odezva 

 Účastníci musí jednat včas a být vedeni ke vzájemné kooperaci při prevenci 

bezpečnostních událostí, jejich odhalení a řešení. 

 

 Etické cítění 

 Účastníci si musí uvědomit, že jejich aktivita či naopak neaktivita může 

negativně ovlivnit jiné účastníky. Nezbytné je respektování zájmů ostatních v rámci 

platných zákonů. 

 

 Demokracie 

 Bezpečnost informačních sítí a systémů musí být v souladu se základními 

prvky demokratické společnosti. 
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 Odhadnutí rizika 

 Všichni účastníci by dle svých odpovědností měli průběžně provádět odhady 

možných rizik a určení přijatelné úrovně rizik. Stanovit je nutné i patřičný kontrolní 

mechanismus pro úspěšné zvládnutí rizika. 

 

 Naplánování a implementace bezpečnosti 

Kritickou činností je navržení vhodných bezpečnostních opatření a prevence 

možného poškození či jeho omezení. Podle kritičnosti a hodnot souborů informací 

firma zvolí vyhovující bezpečnostní opatření. 

 

 Management bezpečnosti 

V návaznosti na odhady rizik je nutné vykonávat řízení bezpečnosti na všech 

úrovních činností účastníků. Management bezpečnosti se zabývá prevencí a 

rozeznávání možných incidentů a možnou korekcí. Všechny postoje, postupy, 

omezení, politiky a opatření bezpečnosti informačních systémů a sítí by měly být 

především komplexní. 

 

 Přehodnocení 

Účastníci by měli kontrolovat a provádět opětovné posouzení bezpečnosti 

informačních systémů a sítí a upravovat jednotlivé bezpečnostní postupy, politiku a 

zajištění. [11]  

 

2.2.2 ITIL  

Information Technology Infrastructure Library je mezinárodně akceptovaný 

standard zabývající se IT managementem. ITIL určuje nejlepší osvědčené způsoby 

jednání správy služeb IT a poskytuje návod, jak si úspěšně osvojit procesy IT. 

Komplexně se zaměřuje na služby a nepřetržité zlepšování kvality služeb IT.  

2.2.2.1 Vývoj 

ITIL vznikl v roce 1989 a byl využíván především ve Velké Británii a 

Holandsku. První znění ITIL obsahovalo přes 30 knih, druhé znění bylo zredukováno 

na 7 knih a poslední třetí verze z roku 2007 se skládá z pěti knih, pokrývajících fáze 
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životního cyklu služeb. Jsou to knihy strategie služeb, návrh služeb, přechod služeb, 

provoz služeb a neustálé zlepšování služeb. 

 

2.2.2.2 ITIL a informační bezpečnost 

ITIL obsahuje velice komplexní popis problematiky managementu IT 

v organizaci. Hlavním zájmem této diplomové práce je především informační 

bezpečnost, a proto bude výhradně pojednávat o částech zabývajících se oblastí 

Řízení informační bezpečnosti.  

2.2.2.3 Bezpečnostní cíle 

 Potřebné informace existují v dosažitelné a použitelné formě, jsou 

správně umístěny.  

 Systémy zajišťující dostupnost a použitelnost informací jsou chráněny 

proti potenciálním útokům. 

 Informace jsou sděleny jen autorizovaným osobám. 

 Informace jsou ucelené, výstižné a chráněné proti neautorizovanými 

opravami. 

 Vyměňované informace mezi všemi kritickými subjekty jsou věrohodné a 

spolehlivé. [7] 

 

2.2.2.4 Řízení bezpečnosti informací (ISM) 

Pro ekonomické řízení bezpečnostních aspektů a rizik podnikání je nutné 

věnovat pozornost: 

 Obchodním bezpečnostním politikám a plánům, 

 obchodnímu provozu a bezpečnostním požadavkům, 

 právním požadavkům, 

 podnikatelskému riziku a riziku informačních technologií. 
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2.2.2.5 Proces řízení bezpečnosti informací 

Proces řízení bezpečnosti informací by měl obsahovat a pokrývat následující. 

 Vytvoření, udržování a šíření politiky bezpečnosti a informačních a ostatních 

důležitých pomocných bezpečnostních politik, 

 soulad nynějších a budoucích bezpečnostních požadavků a plánů firmy, 

 realizaci kontrol bezpečnosti podporujících informační politiku bezpečnosti a 

řízení rizika spojeného s poskytováním služeb, 

 dokumentování veškerých bezpečnostních kontrol, jejich údržbu, provoz a 

riziko, 

 management vztahů s dodavateli, 

 spravování veškerých bezpečnostních útoků a mimořádných událostí 

týkajících se systémů a služeb, 

 zvyšování úrovně bezpečnostních kontrol,  

 zapojení bezpečnostních prvků do všech procesů informačních technologií. 

 

2.2.2.6 Bezpečnostní politika firmy dle ITIL 

Oddělení informační technologie mělo mít dostatečnou podporu top IT 

managementu. Společnost musí vytvořit a implementovat celkovou, komplexní 

bezpečnostní politiku a soubor dalších pomocných bezpečnostních politik. 

 

 Komplexní bezpečnostní politiku, 

 politiku manipulace s aktivy informačních technologií, 

 politiku ověřování přístupu, 

 politiku ověřování hesel, 

 e-mailovou politiku, 

 internetovou politiku, 

 anti-virovou politiku, 
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 politiku třídění informací, 

 politiku pro dodavatele IT služeb. 

 

Oblasti ITIL bezpečnosti informací jsou kontrola, plánování, realizace, 

hodnocení a udržování. [15] 

2.2.2.7 Cíle kontroly 

Cíle kontroly bezpečnostních postupů v organizaci by měly zahrnovat 

následující. 

 Vznik strategie pro spuštění procesů informační bezpečnosti ve firmě, 

 vznik organizační struktury pro přípravu, schválení a implementaci 

informační bezpečnostní politiky, 

 udělení zásadních povinností a odpovědností, 

 vznik nezbytné dokumentace. 

 

2.2.2.8 Plánování 

Dalším prvkem ITIL je vytvoření plánů, strategií a vhodných požadavků 

informační bezpečnosti. Důležité jsou dohody o kvalitě služeb, provozu a další 

pomocné dohody. 

 

2.2.2.9 Realizační cíle 

Cílem realizace řízení bezpečnosti informací je zaručit, aby dané procesy, 

prostředky a kontrolní mechanismy byly bezchybně implementovány a aby 

dostatečným způsobem podporoval zvolenou bezpečnostní politiku. 

Kladný výsledek realizace bezpečnostní kontroly a opatření je určen několika 

faktory: 

 Stanovení jednoznačné a managementem schválené politiky, která 

odráží specifika a požadavky podniku, 
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 přiměřené bezpečnostní procesy, podporované výkonnou složkou 

organizace, 

 průběžné vzdělávání v oblasti bezpečnostních požadavků 

 účinný marketing, 

 vytvoření nástroje pro ustavičné zlepšování. 

 

2.2.2.10 Cíle hodnocení 

Cíle hodnocení bezpečnostního rámce ITIL: 

 Dozor nad dodržováním schválené bezpečnostní politiky a 

bezpečnostních nároků, 

 průběžné vykonávání auditů technického příslušenství systémů 

informačních technologií a poskytnutí potřebných informací externím 

subjektům. 

 

2.2.2.11 Udržování 

Údržba informační bezpečnosti se zabývá: 

 Zdokonalováním bezpečnostních dohod, 

 vylepšení realizace bezpečnostních zajištění a kontrol. [7] 

 

2.2.3 COBIT 

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) je jedním 

z nejznámějších souhrnů praktik pro řízení a správu informatiky. Standard COBIT byl 

vydán v roce 1996 a od této doby prošel mnoha aktualizacemi v oblastech realizace 

či auditních postupů. Nejaktuálnější verze byla vytvořena v roce 2012. 
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2.2.3.1 COBIT a informační bezpečnost 

COBIT není prvotně určen jen pro řízení a správu informační bezpečnosti ve 

firmě, ale toto téma je řešeno prakticky ve všech oblastech procesů COBIT. 

Nejdůležitější oblasti informační bezpečnosti jsou definovány dle COBITu jako: 

 Plánování a organizace,  

 akvizice a implementace,  

 dodání služeb a podpora, 

 monitorování a hodnocení. [8] 

 

2.2.3.2 Plánování a organizace 

Prvotně je nutné identifikovat informace a služby, které jsou kritické pro 

funkci firmy, jsou to: 

 Informace, které pro správné fungování nesmí být zničeny či zneužity, 

 služby, u kterých je bezpodmínečná nutnost dostupnosti v každém 

okamžiku, 

 transakce, které musí být celistvé, neporušitelné a autentické. 

 

Jako jednu z kritických oblastí informační bezpečnosti definuje COBIT řízení 

lidských zdrojů. Jednotlivé pozice ve struktuře organizace musí být obsazeny lidmi 

s nezbytnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi. Při procesu přijímání nových 

zaměstnanců musí vedení firmy věnovat patřičnou pozornost referencím z minulého 

zaměstnání. Nově přijatí zaměstnanci musí být odpovídajícím způsobem zaškoleni a 

jejich znalosti a dovednosti v průběhu výkonu práce testovány. Odpovědnosti za 

kritické bezpečnostní procesy by měly být rozděleny mezí více osob. 

Realizované bezpečnostních funkce musí být v souladu s platnou 

legislativou, nařízeními a směrnicemi. Firma identifikuje potřebné postupy pro 

dodržení ochrany osobních údajů a práv duševního vlastnictví. 
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Nutným krokem pro správné řízení bezpečnosti je identifikace rizik, stanovení 

efektu, závažnosti a pravděpodobnosti. Odpovědný tým sestaví plán řízení rizik pro 

řešení nejvíce významných typů rizik. 

2.2.3.3 Akvizice a implementace 

COBIT se v této části zabývá:  

 Řízením automatizovaných řešení,  

 pořízením a údržbou technologického vybavení, 

 vývojem pracovních procesů, 

 instalací systémů,  

 řízením změn.  

Systémy je nutné ustavičně testovat ve vhodném módu a vyvodit z daného 

testu závěry pro zlepšení bezpečnosti a uskutečnění cílů firmy. V oblasti řízení změn 

je nutné, aby všechny změny byly prováděny bezpečně, v souladu s cíli podniku a 

byly dokumentovány. 

 

2.2.3.4 Dodání služeb a podpora 

Při řízení služeb poskytovaných firmou je nutné brát ohled na bezpečnostní 

prvky: 

 Zabezpečit, aby vedení určilo požadavky na informační bezpečnost a 

průběžně bylo dohlíženo na jejich plnění, 

 zkoumat a hodnotit odbornou způsobilost dodavatelů odebíraných 

služeb v rámci dodržování bezpečnostních nároků, 

 posoudit závislost na odebíraných službách externích dodavatelů 

v souladu s bezpečnostními nároky a určit preventivní nástroje 

například sankce. 

 

Pro firmu je v oblasti zajištění kontinuity kritickým úkolem zabezpečení 

stálého provozu a v případě bezpečnostních incidentů zajistit jejich minimální dopad.  
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Pro dosažení odpovídající úrovně informační bezpečnosti musí být 

prostředky používány jen oprávněnými osobami. 

V zájmu podniku je řádné a spolehlivé zajištění všech aktiv a vynaložení úsilí 

na snížení bezpečnostních rizik na nejmenší možnou míru. K této žádané situaci 

vede:  

 Zajištění existence průběžně aktualizovaného záznamu technického 

zabezpečení a programového vybavení podniku, 

 pravidelné přezkoumávání aktualizací software a jeho platné licence. 

 

V oblasti řízení dat je klíčové zajistit celistvá, úplná a přesná data: 

 Data i transakce jsou vystaveny kontrolám a testům pro zajištění všech 

prvků informační bezpečnosti 

 diskrétní data jsou poskytnuta jen autorizovaným osobám 

 data a termíny pro uchování údajů jsou dodrženy 

 uložená data nemůžou být zneužita. 

2.2.3.5 Monitorování a hodnocení 

Vnitřní kontrola musí zajistit odhalení možných slabých míst podniku. Pomocí 

monitorování pak zjistíme výkonnost podniku. Je nutné: 

 stanovit přiměřené bezpečnostní kontroly,  

 testovat správné fungování bezpečnostních mechanismů a monitorovat 

nedokonalosti pomocí penetračních a zátěžových testů. 

 

Vnější kontrola pomocí objektivního a spolehlivého poradenství zajistí důvěru 

zúčastněných stran v daný systém managementu bezpečnosti informací. [13] 
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Pojem ISO znamená zkratku pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci, což 

je světová federace národních normalizačních organizací. Tento institut vydal 

množství norem, zabývajících se jednotlivými úseky v řízení a kontrolování firmy. 

Příkladem důležité normy, která se však přímo nezabývá bezpečností informací je 

ISO 9000, jež se týká řízení jakosti a vytvářeni prostředí pro neustálé zlepšování a 

rozvoj v organizaci. [4] Dalším příkladem je řada ISO 14000, která pojednává o 

environmentálních opatřeních.  

 

2.2.4 ISO/IEC TR 13335 

2.2.4.1 Účel a cíle normy ISO/IEC TR 13335 

Účelem ISO/IEC TR 13335 je poskytnout vodítko pro řízení bezpečnosti IT. 

Osoby odpovědné za bezpečnost IT by měly být schopny přizpůsobit normu ISO/IEC 

TR 13335 specifickým potřebám firmy.  

Specifické cíle ISO / IEC TR 13335 zahrnují: 

 Definování a popis přístupu k řízení bezpečnosti IT, 

 identifikovat vztahy mezi řízením bezpečnosti IT a obecným řízením IT, 

 poskytnout obecné pokyny pro řízení bezpečnosti IT. [9] 

 

2.2.4.2 Struktura ISO/IEC TR 13335 

Norma  ISO/IEC TR 13335 je rozdělena do pěti částí. ISO/IEC TR 13335-1 

poskytuje přehled základních pojmů a modelů popisujících řízení bezpečnosti IT. 

Tento materiál je vhodný pro manažery odpovědné za bezpečnost IT a osoby 

odpovědné za program celkové bezpečnosti organizace. Norma ISO/IEC TR 13335-2 

popisuje řídící a plánovací prvky a je užitečná pro IT manažery zodpovědné za 

navržení, implementaci, testování či zadávání veřejných zakázek.  

ISO/IEC TR 13335-3 popisuje bezpečnostní techniky vhodné pro použití 

během fází životního cyklu projektu, jako je plánování, projektování, realizace, 

testování a akvizice. ISO/IEC TR 13335-4 poskytuje návod k výběru ochranných 

opatření a navrhuje praktické použití technik z předešlé části. ISO/IEC TR 13335-5 
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obsahuje instrukce zahrnující výběr a použití ochranných opatření bezpečnosti pro 

externí připojení a služby.  

2.2.4.3 Směrnice pro řízení bezpečnosti IT část 3: Techniky pro řízení 

bezpečnosti IT 

Pro účely této diplomové práce je nejvhodnější část normy ISO/IEC TR 

13335-3, jejímž cílem je doporučit postupy pro úspěšné řízení bezpečnosti IT. Dané 

techniky mohou být použity k posouzení bezpečnostních rizik a udržování vhodné 

úrovně zabezpečení IT.  

a) Strategie a politiky bezpečnosti IT 

Po procesu stanovení cílů bezpečnosti IT by měla být určena bezpečnostní 

strategie IT, která dále tvoří základ pro rozvoj firemní bezpečnostní politiky IT. 

Bezpečnostní politika je podporována managementem v rámci organizace a bere v 

úvahu firemní cíle a konkrétní aspekty organizace. Je možné, že bude potřeba 

stanovit samostatnou a specifickou bezpečnostní politiku pro každý IT systém. 

Bezpečnostní politika by měla být založena na analýzách rizik. 

b) Analýza firemního rizika 

Strategie analýzy rizik by měla zajistit, aby byl zvolený přístup vhodný pro 

dané prostředí organizace. Norma navrhuje čtyři typy analýz rizik lišící se podle 

hloubky a detailnosti analýzy daného rizika. Jsou to:  

 Základní přístup k analýze rizika 

 Neformální přístup k analýze rizika 

 Detailní analýza rizika 

 Kombinovaný přístup. 

 

Vzhledem k vysokým nákladům je provedení detailní analýzy rizika pro 

všechny IT systémy neefektivní. Dle preferencí je tedy nutné zaměřit pozornost 

hlavně na vážná rizika ohrožující systémy podniku. 

Základní přístup k analýze rizika by měl být uplatněn u všech možností rizika. 

Výhody tohoto přístupu jsou: 
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 Minimální množství prostředků pro analýzu rizik,  

 výchozí ochranná opatření mohou nabídnout nákladově efektivní řešení,  

 podobné opatření mohou být použity na mnoha různých systémech. 

Nevýhody jsou: 

 Vysoká základní úroveň způsobí nadměrnou, a proto neužitečnou míru 

ochrany, 

 nízká základní úroveň způsobuje nedostatečnou míru ochrany, která 

má za důsledek přílišné vystavení riziku. 

 

Neformální přístup k analýze rizika zahrnuje provedení neformální analýzy 

věcného rizika. Výhody jsou:  

 Nenáročnost na množství prostředků nebo času, 

 není nutnost dodatečně osvojených dovedností. 

Nevýhody jsou:  

 Bez další komplexní kontroly hrozí, že některé důležité detaily uniknou, 

 během analýzy existuje možnost přítomnosti určité míry subjektivity, 

konkrétně se mohou projevit předsudky jedince, které dále ovlivňují 

výsledky analýzy. 

  

Jak z názvu vyplývá, detailní analýza rizik se vyznačuje komplexnějším 

přístupem k hodnocení rizika. Tento typ analýzy rizik zahrnuje důkladnou identifikaci 

a ocenění aktiv, posouzení hrozeb těchto aktiv, a odhad míry zranitelnosti. 

Výhody této varianty jsou: 

 Podrobné posouzení rizika a příslušných hrozeb, 

 výstup analýz je použitelný zpravidla pro všechny systémy, 

 výsledky detailní analýzy mohou být použity při řízení změn 

bezpečnosti. 
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Nevýhody jsou především kvůli: 

 Spotřeby značného množství času a úsilí, 

 potřeby osvojení odborných znalostí, 

 vysokých nákladů.  

 

Při použití Kombinovaného přístupu se nejprve provede počáteční analýza 

rizik pro všechny IT systémy se zaměřením na obchodní hodnoty IT systému. Pro ty 

IT systémy, které byly identifikovány jako kritické pro podnikání a/nebo pro systémy 

vystavené vysokým rizikům by měla být provedena podrobná analýza. U všech 

ostatních IT systémů by měl být zvolen základní přístup. 

Výhody jsou: 

 Přiměřená úroveň ochran pro všechny systémy, 

 podpora plánovacího procesu pomocí strategického bezpečnostního 

programu   

 zdroje mohou být použity tam, kde jsou nejvíce potřebné,  

Potenciální nevýhodou je: 

 Možnost nesprávně označených priorit u systémů vyžadujících 

podrobnou analýzu. 

c) Zmírnění rizik 

Existuje celá řada možností, jak zmírnit rizika:  

 Vyhnout se riziku  

 transfer rizika (např. pojištění),  

 omezit hrozby,  

 snížení zranitelnosti,  

 omezit možné dopady, 

 odhalit nežádoucí události a reagovat na ně. 
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d) Bezpečnostní plán IT 

 Bezpečnost IT plán je koordinační dokument definující činnosti, které mají 

být provedeny pro implementaci požadovaných záruk IT systémů. Bezpečnostní plán 

IT by měl zaručit zachování časového rámce, udržení odpovídající úrovně 

bezpečnosti, nákladů a harmonogramu realizace.  

Měl by obsahovat: 

 Cíle bezpečnosti z hlediska důvěrnosti, integrity, dostupnosti, 

odpovědnosti, autenticity a spolehlivosti, 

 možnost analýzy rizik  

 posouzení zbytkových rizik. 

 

Je třeba zajistit, aby ochranná opatření bezpečnostního plánu byla 

prováděna včasně, podle priorit odvozených od rizik IT systému a v souladu 

s návodem jak provádět ochranná opatření a jak stanovit vhodnou úroveň 

zabezpečení.  

Norma nakonec zmiňuje i následné činnosti nutné pro správně zabezpečení. 

Jsou to: 

 Údržba, 

 kontrola dodržování bezpečnosti, 

 řízení změn, 

 monitorování, 

 zvládání incidentů. [9] 

 

2.2.5 ISO/IEC 20000 

ISO/IEC 20000 je první mezinárodní standard pro řízení IT služeb, vyvinut v 

roce 2005 a revidován v roku 2011.  

ISO/IEC 20000, stejně jako předchůdce BS 15000, měl původně následovat 

doporučené postupy obsažené v ITIL. Obsahuje také další přístupy řízení IT služeb 
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včetně rámce Microsoft Operations a vybraných složek COBITu. ISO/IEC 20000 se 

skládá z pěti částí. 

Stejně jako u většiny norem ISO, organizace a jednotlivci potřebují výcvik pro 

úspěšné osvojení znalosti v oblasti uplatňování norem. Systém certifikace se 

zaměřuje na organizace, zatímco kvalifikační plán je vhodný u jednotlivců. [12] 

2.2.5.1 ISO/IEC 20000-1 

První část normy obsahuje návrh, přechod, dodávání a zlepšení služeb, které 

splňují dané požadavky a poskytují zákazníkům hodnotu. ISO/IEC 20000-1 vyžaduje 

integrovaný přístup, kdy poskytovatel služeb provádí plánování, realizaci, řízení, 

monitorování, posouzení, údržbu a zlepšování systému managementu služeb. První 

část ISO/IEC 20000 se skládá z devíti částí:  

 Rozsah, 

 normativní odkazy,  

 termíny a definice, 

 obecné požadavky na systém řízení služeb,  

 návrh a přechod k novým nebo upraveným službám,  

 proces poskytování služeb,  

 procesy zahrnující vztahy,  

 procesy řešení,  

 řídící procesy. [18] 

2.2.5.2 ISO/IEC 20000-2 

ISO/IEC 20000-2 z roku 2012 poskytuje návod na použití systémů 

managementu. Tato část normy se zabývá realizací systému managementu služeb a 

poskytuje přesnější interpretaci normy ISO/IEC 20000-1 pro její efektivnější využití. 

2.2.5.3 ISO/IEC 20000-3 

ISO/IEC TR 20000-3 poskytuje instrukce pro poskytovatele služeb, aby 

správně definovali působnost, použitelnost a potvrzení shody. Týká se poskytovatelů 
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služeb, jejichž cílem je splnění požadavků normy ISO/IEC 20000-1, nebo 

poskytovatelů plánujících zlepšení služeb, kteří mají v úmyslu použít ISO/IEC 20000 

jako obchodní cíl.  

2.2.5.4 ISO/IEC 20000-4 

ISO/IEC TR 20000-4 má usnadnit rozvoj modelu posuzování procesu v 

souladu s principy posuzování procesu dle ISO/IEC 15504. ISO/IEC 15504 popisuje 

koncepty používané pro posuzování procesů a požadavky pro provádění hodnocení 

procesu. 

2.2.5.5 ISO/IEC 20000-5 

ISO/IEC TR 20000-5 je vzor plánu realizace, který poskytuje vodítka pro 

implementaci systému řízení služeb pro splnění požadavků standardu ISO/IEC 

20000-1. [18] 

 

2.2.6 Norma ČSN ISO/IEC 27001:2005 

2.2.6.1 Charakteristika normy  

Mezinárodní norma ISO/IEC 27001 obsahuje doporučení pro úspěšnou 

implementaci opatření v souladu s procesy zavedení, provozování, monitorování, 

udržování a zlepšování systému managementu bezpečnosti informací. [3] 

2.2.6.2 Procesní model ISMS 

1.1.1.1 Plánuj 

„V kontextu všech svých činností a rizik musí organizace ustavit, zavést a 

provozovat systém ISMS. Nejen to, ale také jeho monitorování, přezkoumání, 

udržování, zlepšování, řízení, evidenci, archivaci jeho dokumentů a záznamů. 

Politika ISMS je nadřízená bezpečnostní politice organizace. Princip procesu toho 

systému založen na modelu PDCA je popsán v předešlé kapitole. V první fázi 

procesu plánuj, musí organizace pro ustanovení ISMS:“ 

 Stanovit hranice a rozsah ISMS dle činností svého podnikání, jeho 

uspořádání, struktury, lokality, aktiv- stanovit politiku ISMS, její směr, 



 

30 

 

cíle, řízení- zvážit všechny požadavky organizace a její bezpečnostní 

závazky- stanovit kritéria pro hodnocení rizik.“ 1 

 Stanovit systematický přístup k hodnocení rizik- identifikovat metodiku 

hodnocení rizik- identifikovat jejich akceptační úrovně2 - zajistit 

porovnatelnost a reprodukovatelnost výsledků hodnocení – pro 

metodiku hodnocení rizik lze doporučit normu ISO/IEC TR 13335- 

3:2000. 

 „Identifikovat rizika aktiv - hrozby pro tato aktiva – zranitelnosti, které by 

mohly být hrozbami využity – identifikovat dopady ztrát důvěrnosti a 

integrity na aktiva. 

 Analyzovat a vyhodnocovat rizika – posoudit dopady na činnost 

organizace při selhání bezpečnosti – pravděpodobnost selhání 

působením existujících hrozeb  - analyzovat zranitelnost a dopady na 

konkrétní aktiva – odhadnout úroveň rizik.  

 Ohodnotit a identifikovat varianty pro zvládání rizik – aplikovat vhodná 

opatření – objektivní akceptování rizik – vyhnutí se rizikům – přenesení 

rizik na třetí strany. 

 Vybrat cíle a opatření pro zvládání rizik – zohlednit kritéria pro 

akceptaci rizik – získat souhlas vedení organizace s navrhovanými 

riziky – získat povolení vedení k zavedení ISMS – připravit prohlášení a 

aplikovatelnosti poskytující, souhrn rozhodnutí ke zvládání rizik.“ 3 

 

1.1.1.2 Dělej  

Pro zajištění zavedení a provozování ISMS, musí organizace v této fázi 

procesu provést následující doporučení: 

 „Formulovat plán zvládání rizik s vymezením zdroje priorit a 

odpovědnosti řízení rizik4 - zavést plán zvládání rizik – zavést 

                                            
1
 DRASTICH, M. Systém managementu bezpečnosti informací. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 

2011. 128 s. ISBN 987-80-247-4251-9, str. 29 

2
 ISO/IEC 27001:2005 kapitola normy 5.1 

3
 DRASTICH, M. Systém managementu bezpečnosti informací. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 

2011. 128 s. ISBN 987-80-247-4251-9, str. 29 

4
 ISO/IEC 27001:2005 kapitola normy 5 
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bezpečnostní opatření k dosažení cílů těchto opatření – určit způsob 

měření účinnosti opatření5 - zavést programy školení a programy lepší 

informovanosti 6 - řídit činnosti a zdroje ISMS.“ 7 

1.1.1.3 Kontroluj 

„Pro zajištění monitorování a přezkoumávání ISMS v této fázi procesu musí 

organizace provést následující doporučení: 

 

 Zavést opatření pro včasnou detekci chyb – včasnou identifikaci pokusů 

o narušení bezpečnosti – detekci bezpečnostních incidentů – umožnit 

vyhodnocení účinnosti činnosti při narušení – pravidelně přezkoumávat 

účinnost ISMS – měřit účinnost zavedených opatření – provádět 

v pravidelných intervalech přezkoumání hodnocení rizik, cílů činností 

organizace, kvalifikovaných hrozeb, účinnosti zavedených opatření.  

 Provádět interní audity ISMS ve spolupráci s externími auditory – 

přezkoumání na úrovni vedení podniku – aktualizovat bezpečnostní 

plány – zaznamenávat všechny události mající dopad na výkon a 

účinnost ISMS.“ 8 

 

1.1.1.4 Jednej 

„Pro zajištění udržování a zlepšování ISMS musí organizace v této fázi procesu 

pravidelně provádět následující doporučení  

 Zavádět identifikovaná zlepšení ISMS – provádět nápravnou a preventivní 

činnost 9 - projednávat návrhy na zlepšení se všemi zainteresovanými 

                                            
5
 ISO/IEC 27001:2005 kapitola normy 4.2.3 

6
 ISO/IEC 27001:2005 kapitola normy 4.2.2 

7
 DRASTICH, M. Systém managementu bezpečnosti informací. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 

2011. 128 s. ISBN 987-80-247-4251-9, str. 29 

8
 DRASTICH, M. Systém managementu bezpečnosti informací. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 

2011. 128 s. ISBN 987-80-247-4251-9, str. 29 

9
 ISO/IEC 27001:2005 kapitola normy 8.2 
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stranami – dohodnout s nimi další postupy – zaručit, že zlepšení dosáhne 

předpokládaných cílů.“10 

 

a) Základní dokumenty ISMS 

Povinná dokumentace musí obsahovat: 

 bezpečnostní politiku,  

 prohlášení o aplikovatelnosti, 

 soupis aktiv, 

 rozřazení informací, 

 správu záznamů, 

 řízení sporů, 

 stanovení kroků k prevenci a nápravě, 

 vnitřní audit ISMS, 

 odhad a hodnocení rizik, 

 plán řízení rizik, 

 havarijní a obnovovacího plán. 

 

2.2.6.3 Odpovědnost managementu 

Participace vedení podniku v procesu realizace ISMS je nutným 

předpokladem pro zavedení bezpečnosti. Management musí vypracovat důležitý 

dokument – strategii bezpečnosti.  

2.2.6.4 Interní audit systému managementu bezpečnosti informací 

Obecným účelem auditu je odhalit, zda jsou opatření schválená podnikem 

v souladu s požadavky normy a zda správně fungují.  

Pro zajištění informační bezpečnosti je nutné pravidelně provádět vnitřní audit 

a stanovit techniky, kritéria a četnost auditů. Auditoři musí být zvoleni objektivně a 

audity musí být prováděny nezávisle. [3] 

 

                                            
10

 DRASTICH, M. Systém managementu bezpečnosti informací. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 

2011. 128 s. ISBN 987-80-247-4251-9, str. 29 



 

33 

 

2.2.6.5 Zlepšování ISMS 

Zdokonalování systému managementu informací zahrnuje: 

a) Nepřetržité zlepšování 

Je nutné stále zlepšovat informační systémy pomocí:  

 vedení a hodnocení incidentů,  

 vytváření návrhů na odstranění škodlivých incidentů,  

 sestavení nových, vhodnějších opatření pro předcházení událostí.  

b) Nápravná opatření 

Po nastalém incidentu je nezbytné, aby organizace přijala nápravná opatření a 

stanovila prostředky k nápravě.  

c) Opatření pro prevenci 

Podnik musí brát v úvahu, že efektivnější je incidentům předcházet. Proto je 

zavedení preventivních opatření nutnou součástí bezpečnosti. [3] 

2.2.6.6 Bezpečnostní politika dle ČSN ISO/IEC 27001 

Politika bezpečnosti informačních technologií je východiskem pro správnou 

funkci systému bezpečnosti. Záměrem bezpečnostní politiky je stanovení: 

 Požadavků,  

 opatření,  

 nařízení,  

 postupů pro zabezpečení všech klíčových informací a dat.    

 

Všechny prvky musí být v souladu s platnými zákony a vnitřními pravidly 

podniku. 

 Dokument politiky ochrany informací je nutné schválit vedením podniku, 

zveřejnit a poskytnut zúčastněným stranám. Je žádoucí, aby obsahoval také soupis 

odpovědností vedení a pracovníků konkrétně pro oblast bezpečnostní politiky. 

 Pro efektivní funkci bezpečnostní politiky jsou nutné pravidelné revize a 

přezkoumávání, aby dokument byl co nejvíce aktuální a vyhovující. [2] 
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2.2.6.7 Uspořádání bezpečnosti informací 

a) Vnitřní organizace 

Norma nařizuje cílené řízení bezpečnosti informací podniku, nastolení a 

schválení bezpečnosti informací a objektivní výběr odborníka na bezpečnost 

informací. [3] 

 Vedení podniku musí podporovat bezpečnost informací a zaručit účast. 

 Procesy zajišťující bezpečnost informací musí být v souladu a 

koordinovány. Proto musí osoby z různých oblastí spolupracovat a být 

vzájemně nápomocny. 

 Základem je jednoznačné vymezení jednotlivých odpovědností.  

 Schvalovací proces pro prostředky zpracovávající informace musí být 

proveden odpovědnou osobou s ohledem na zvážení rizik.  

 Pro ochranu citlivých informací je nutná dohoda o důvěrnosti informací, 

která zajistí zachování mlčenlivosti mezi zúčastněnými stranami s 

 Nestranné a pravidelné přezkoumání bezpečnosti informací je nutnou 

součástí dohledu nad ISMS. [3] 

b) Externí subjekty 

Jelikož spolupráce s externími subjekty představuje určité riziko v podobě 

vyzrazení tajných informací podniku, nejdůležitější je v této oblasti kontrola. [3 

 

 Základem je dohled nad používanými prostředky a fyzickým přístupem osob 

do databází či k statistickým datům.  

 Podnik by měl omezit rozšiřování informací, poskytnout zákazníkům 

přístupová hesla a určit si právo na monitorování činností zákazníků. [3] 

2.2.6.8 Řízení aktiv 

a) Zodpovědnost za aktiva 

Zodpovědnost za aktiva je určena vlastnictvím aktiv. 

 

 Evidence aktiv je nutná pro zvolení odpovídajícího bezpečnostního 

zabezpečení. Každé aktivum ve firmě má vlastníka, který je za něj odpovědný.  
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 Pro racionální využívání aktiv jsou stanovená přesná pravidla. Týkají se 

internetu, mobilních zařízení nebo elektronické korespondence.  

b) Klasifikace informací 

Informace je vhodné rozřadit dle úrovně nutné ochrany.   

 

 Informace by měly být roztřízeny dle významu, právních nároků, důvěrnosti a 

hodnoty. Výhody členění informací a zpracování směrnic přestavují 

především schopnost včasného určení způsobu zacházení.  

 Označování a zpracovávání informací musí odpovídat zásadám členění 

informací. [3] 

2.2.6.9 Bezpečí lidských zdrojů 

Bezpečnost lidských zdrojů pojednává o třech fázích pracovního poměru 

zaměstnanců. 

a) Před počátkem pracovního poměru 

 

Před počátkem pracovního poměru je vhodné vytvořit dohodu o povinnostech, 

odpovědnostech a kompetencích budoucího zaměstnance. Dohoda bude obsahovat 

prohlášení o porozumění zaměstnance svým povinnostem, aby se podnik vyhnul 

možným budoucím sporům. Již během přijímacího řízení by personální oddělení 

mělo prověřit uchazeče z pohledu manipulace s důvěrnými informacemi.  

 

 Role a odpovědnosti zaměstnanců, společníků a ostatních zúčastněných stran 

musí být odpovídajícím způsobem zaznamenány. 

 Dozor a prověření osob podnik provádí pomocí kontroly životopisu, výpisu 

z trestního rejstříku, zaměstnaneckých doporučení i posouzení finanční 

situace. 

 Podmínky vykonávání činností zaměstnanců, dodavatelů i ostatních 

zúčastněných stran obsahují slib mlčenlivosti, zodpovědnost za aktiva, a práci 

s důvěrnými informacemi. Uvedena by měly být také konkrétní opatření 

v případě nedodržení podmínek. 
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b) V průběhu pracovního procesu 

 Jednotlivé odpovědnosti nadřízených pracovníků musí být jasně stanoveny ve 

vnitřních směrnicích organizace.  

 Školení musí být zajištěna pro všechny subjekty, které by mohly zapříčinit 

porušení bezpečnosti.  

 Proti subjektům, které značným způsobem ohrozily bezpečnost informací 

organizace, je vhodné vést disciplinární řízení. Viníkovi by měly být odňaty 

pravomoci a přístupová práva. [3] 

c) Po zakončení pracovního poměru. 

 Před samotným ukončením pracovního poměru musí pracovníci navrátit 

zapůjčená aktiva podniku. Jedná se například o mobilní telefon, autorizační 

karty, notebook, software a jiné.  

 Nutné je také odejmutí přístupových práv a hesel zaměstnance, aby byla 

zajištěna bezpečnost aktiv i informací. [3] 

2.2.6.10 Fyzická bezpečnost 

a) Zabezpečení prostor 

 Pro chránění prostorů a majetku je vhodné používat vhodné fyzické bariéry, 

jako například závory, bránu, zeď, ploty, turnikety na čipové karty, recepci, 

bezpečnostní službu, požární dveře či systémy detekce pohybu. Míra 

zabezpečení bude určena dle závažnosti a důležitosti daných prostor. Chránit 

je nutné také nevyužívané oblasti.  

 Umístění kritických zdrojů, důležitých zařízení a citlivých informací je nutné 

zvolit mimo dosah neautorizovaných osob a subjektů. Označení těchto zdrojů 

a databází musí být nenápadné. 

 Pro kontrolu informací a majetku je nutné zajistit zaznamenávání příchodů a 

odchodů návštěvníků. 

 Ohled musí brát společnost také na externí hrozby a stanovit prostředky pro 

ochrany proti požárům, zemětřesení, povodním či explozím.[5] 
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b) Bezpečnost vybavení podniku  

 

 Poloha zařízení musí být zvolena s ohledem na jejich hodnotu a důležitost. 

Vybavení vyšší hodnoty by měla být separována.  

 Vhodná ochrana a správné označení kabelových rozvodů by mělo zabránit 

poškození a odposlechu.  

 Údržbu vybavení je nutno provést pouze pomocí autorizovaných odborníků 

s odpovídajícími znalostmi.  

 Těsně před zničením nebo propůjčením je nutné provést kontrolu obsahu 

paměťových médií. 

 Odstranění nebo změnu polohy majetku musí schválit odpovědná osoba. [3] 

2.2.6.11 Řízení komunikace a činností 

a) Provozní metody a odpovědnosti 

 Evidence spisů o provozních procesech je nutné uchovávat také pro stanovení 

instrukcí správného zpracovávání informací. 

 Součástí účinné bezpečnostní politiky je vytvoření konkrétního plánu řízení 

změn a stanovit důsledky a proces testování  

 Pro zamezení vzniku potíží je nutné od sebe oddělit činnosti zaměřené na 

vývoj, zkoušení a provoz a zamezit přístupu neautorizovaných osob.  

b) Řízení 

 V dohodě o dodávání služeb by měla být uvedena bezpečnostní opatření a 

odpovědnosti třetích stran. 

 Je doporučeno provádět pravidelný monitoring, testování služeb a nezávislý 

audit. Zápisy o útocích, obtížích, problémech nebo porušení poskytování 

služeb se uchovávají a následně se vyvozují důsledky. 

 

c) Plán informačních systémů 

  Aby podnik mohl nejlépe rozvrhnout své zdroje, musí být prováděn průběžný 

monitoring využití zdrojů pro každou činnost.  
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 Přijímání nových informačních systémů lze vykonávat pouze dle stanovených 

postupů a kritérií.  

d) Obrana proti škodlivému software 

 Nutné je pravidelně zvyšovat povědomí uživatelů a provádět preventivní 

opatření pro zamezení ztráty a zneužití dat.  

 

e) Zálohy informací 

 Všechny důležité informace, data i programové vybavení je nezbytné 

zálohovat. Podnik by měl stanovit časové intervaly pro pořizování kopií a tyto 

úkony evidovat.  

f) Správa bezpečnostní sítě 

 Pro efektivní ochranu podnikových sítí je doporučeno využívat šifrování, 

omezení přístupu běžných uživatelů k síťovým systémům a pravidelně 

provádět kontroly síťových připojení. [3] 

g) Manipulace s médii 

 Manipulování s výměnnými musí být popsáno v interních směrnicích a 

následně dodržováno. Mazání obsahu medií je vhodné uskutečňovat 

pravidelně. 

 V případě, že jsou data nadále nepotřebná, musí být bezpečným a trvalým 

způsobem zlikvidována. 

 Vedení podniku vtvoří pravidelně aktualizovaný seznam autorizovaných osob, 

aby ochránil databáze před neoprávněnými subjekty. [3] 

h) Výměna informací 

 Politiky pro chránění informací musí být řádně stanoveny a aplikovány. 

 Kontrakt mezi podnikem a ostatními stranami zajistí bezpečné předávání a 

výměnu informací s ohledem na právní požadavky.  

 Při používání elektronické pošty je třeba dbát na výběr správného adresáta, 

aby informace nebyly poskytnuty nechtěným osobám. [3] 
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2.2.6.12 Řízení přístupu 

 Politika řízení přístupu stanoví míru kontroly regulací a postupy řízení přístupu 

pro konkrétní osoby 

 Řízení přístupu osob. 

 Správu hesel. 

 Zodpovědnost uživatelů. 

 Regulaci přístupu k sítím, databázím, informacím, datům. [3] 

 

2.2.6.13 Sběr dat, vývoj a údržba informačního systému 

a) Požadavky bezpečnosti informačních systémů  

 Podnik provede analýzu potřeb pro zavedení a udržení bezpečnosti nových 

informačních systémů. 

b) Zpracování informací 

 Vstupní data využívaná organizací musí být ověřena, aby bylo zamezeno 

změnám či chybám. Tento proces zahrnuje posouzení věrohodnosti, integrity 

a správnosti a je ho nutné kontrolovat. 

c) Šifrování 

 Politika využívání šifrovacích prostředků se doporučuje zavést z důvodů 

potřeby ochrany důvěrnosti a integrity informací, převážně citlivých informací. 

d) Bezpečnost systémových dat 

 Správu podnikového software má na starost pouze IT specialista a oprávněné 

osoby.  

 

e) Management, kontrola a správa technických slabin 

Informace o technických slabinách musí být zcela aktuální, aby odhad rizik byl 

proveden správným způsobem. [3] 
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2.2.6.14        Proces řízení bezpečnostních útoků 

a) Hlášení bezpečnostních incidentů. 

b) Stanovení odpovědností a postupů zvládání útoků. 

c) Poučení se z chyb pro následné zamezení výskytu problémů. 

d) Evidování důkazů. 

 

2.2.6.15 Řízení spojitosti procesů podniku 

Management spojitosti procesů podniku je nutný pro zamezení výpadků, 

přerušení činností firmy a ztrátám informací. Skládá se z následujících kroků. 

a) Začlenění bezpečnosti informací do řízení kontinuity organizace, 

b) hodnocení jednotlivých rizik, 

c) aplikování plánu zachování spojitosti procesů, 

d) testování a kontrolování plánu zachování spojitosti procesů. [3] 

 

2.2.6.16 Soulad s nároky 

a) Dodržen musí být soulad s právními předpisy požadavky i kontrakty 

mezi organizacemi.  

b) Soulad s interními směrnicemi, bezpečnostní politikou. 

c) Opatření pro audit informačního systému. [3] 

 

2.3 Audit 

2.3.1 Definice auditu 

Pojem audit lze charakterizovat jako postup přezkoumávání skutečností, 

kontroly a hodnocení dle předem daných kritérií, norem či standardů. Obecný důvod 
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pro provedení auditu je zjištění, zda firmou uvedené skutečnosti jsou pravdivé, 

evidované, správně zařazené a uchované. Dále je vhodné pravidelně posuzovat, 

jestli všechny činnosti podniku jsou v souladu s platnými právními předpisy a 

certifikáty a do jaké míry je společnost v dané oblasti efektivní. 

2.3.2 Proces auditu 

 Stanovení hlavního cíle auditu, 

 určeni dílčích cílů auditu, 

 rozhodnutí o míře rozsahu auditu, 

 zahájení shromažďování důkazů a ostatních potřebných informací, 

 zpracovávání důkazů, 

 vypracování závěrečného reportu, 

 ukončení auditu. [3] 

 

2.3.3 Průběh auditu 

2.3.3.1 Příprava auditu 

a) Počáteční plánování zahrnující: 

 Zvolení subjektu pro vykonání auditu, 

 zjištění požadavků, 

 potvrzení termínu. 

b) Předběžné zkoumání podniku 

 Meeting vedení se zaměstnanci, 

 stanovení požadavků. 

c) Detailní plánování: 

 Shromáždění potřebných dat, 

 plánování kroků auditu, 

 výběr týmu provádějícího audit, 

 příprava důkazů a dokumentace. 
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2.3.3.2 Provedení auditu 

 Zdokumentování auditu 

 Technické zázemí auditu 

 Kontrolní seznamy 

 Objevení hlavních příčin problémů 

 Ohlášení neshod  

 Záznamy auditu [3]   

 

2.3.3.3  Následná opatření 

 Hlášení z provedení auditu, 

 příprava závěrečného reportu, 

 prezentace závěrečného reportu, 

 přijmutí následných opatření. 

 

2.3.4 Auditor 

2.3.4.1 Osobnost a kompetence auditora 

 Nezávislost, 

 kompetence, 

 odbornost, 

 praxe. 

 

Auditor musí být kvalifikovaný odborník s požadovanou dobou praxe, aby byl 

schopen porozumět specifikům podniku a použitým kritériím. Pro správné provedení 

auditu je dále nutné, aby auditor byl naprosto nezávislý pro objektivní posouzení 

shody skutečnosti a standardu a kompetentní, pro správné určení druhu a rozsahu 

potřebných informací.   

 

2.3.5 Závěrečná zpráva auditu 

V konečné fázi auditu připraví auditor závěrečnou zprávu s cílem předat 

zjištěné informace pověřeným osobám či subjektům. Účelem závěrečné zprávy z 
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auditu je vyhodnotit stav společnosti a popsat soulad se standardy. Závěr auditu by 

měl obsahovat důvody a podpůrné důkazy argumentace. 

 

 

2.3.6 Výběr metody auditu 

V teoretické části byly popsány metody:  

 Cobit,  

 Itil,  

 směrnici OECD,  

 ISO/IEC TR 13335,  

 ISO 20000, 

 ISO/IEC 27001:2005. 

 

Pro audit managementu bezpečnosti informací byla vybrána poslední norma 

ISO/IEC 27001:2005 vzhledem k její mezinárodní aplikovatelnosti a všeobecnému 

použití. Tuto normu jsem vybrala také s ohledem na to, že absolvovala povinně 

volitelný předmět Bezpečnost informací, ve kterém norma ISO/IEC 27001:2005 byla 

obsažena. 



 

44 

 

3 Představení společnosti ABC s.r.o. 

3.1 Popis společnosti ABC s.r.o.  

Firma ABC, s.r.o. má sídlo v České Republice, přesněji ve městě Praha, právní 

forma podnikání je společnost s ručením omezeným. 

3.1.1 Produkty firmy ABC, s.r.o. 

Firma ABC, s.r.o. nabízí škálu produktů a služeb v oblasti řízení kreditního 

rizika pro přesnější podnikatelská rozhodnutí s co možná nejmenší mírou rizika.  

Jádrem služeb jsou informace, díky kterým firma ABC, s.r.o. může nabídnout 

komplexní služby související s procesem rozhodování v podniku:  

 Skórkarty,  

 modelování,  

 analytické služby,  

 konsultační služby  

 originální software.  

 

Společně umožňují nejlepší rozhodování v oblasti kreditního rizika. Specifickým 

oborem, kterým se společnost zabývá, je zakládání úvěrových registrů v zemích s 

rozvíjejícími se trhy. Partnerům firma nabízí hosting, správu a veškerá finanční data. 

[6] 

3.1.1.1 Kreditní skóring ABC, s.r.o. 

Skórkarta je statistický model schopný předvídat budoucí chování individua či 

společnosti. Výpočet je založen na poskytnutých aktuálních informacích a 

matematických vzorcích, které vyjádří veškeré relevantní informace o subjektu 

pomocí jednoho čísla určujícího, do jaké míry bude potenciální klient dobrým nebo 

špatným zákazníkem.  

Kreditní skóring je výhodný především pro poskytovatele půjček, zákazníky a celý 

ekonomický systém. Systém jako takový eliminuje faktor možných předsudků a 

značně snižuje riziko lidského selhání, což je vhodné hlavně ve firmách, kde by 

pochybení diskriminačního rázu mohlo způsobit újmu na pověsti firmy a vést k 

soudním sporům. 
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a) Výhody skórkarty 

 

 Možnost testování skóringu před samotným spuštěním, 

 zabezpečení absence diskriminace v rámci platné legislativy, 

 úspora času během procesu hodnocení, 

 poskytnutí okamžitých rozhodnutí, 

 úspora nákladů z důvodu požadavku menšího počtu lidí a prostředků. [6] 

 

3.1.1.2 Analytický servis 

Cílem analytiků společnosti ABC, s.r.o. je zvýšení příležitostí, snížení 

finančního rizika a optimalizace hospodaření. Mezi analytické služby patří Decision 

Modeling, Decision Consultancy a Decision Reporting, které pomáhají dostát 

požadavkům společností na řízení rizika. 

a) Konzultování při procesu rozhodování 

 

Rozsah konzultací poskytovaných společností ABC, s.r.o. zahrnuje analýzu 

aktuálního stavu, návrh strategie a průběžnou kontrolu provedených rozhodnutí.  

 Hodnocení procesu řízení rizik společnost ABC, s.r.o. provádí z důvodu 

prověření současně využívaných nástrojů a procesů. Dále poskytuje 

poradenství při tvorbě plánu pro zvýšení efektivity a ziskovosti podniku. 

 Při navrhování a uvádění nové strategie v praxi firma ABC, s.r.o. rozdělí 

strategii do více samostatných procesů  

 Po vytvoření strategie odborníci společnosti ABC, s.r.o. odhadují její 

dopady na podnikání v závislosti na aktuální situaci.  

 

b) Řízení kreditního rizika 

 Decison Modeling zajišťuje předpověď budoucího vývoje daného segmentu. 
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 Decision Consultancy zajistí konfrontaci klienta s jeho obchodními výzvami a 

vyřeší daný obchodní problém pomocí objektivních, odborných rad pro 

snadnější podnikatelská rozhodování. 

 

 Decision Monitoring se skládá ze tří částí - data management, tvorba reportu a 

implementace výsledků. Podpoří jasnou interpretaci portfolia klienta a umožní 

identifikaci příležitostí pro efektivnější plnění obchodních záměrů. [6] 

3.1.1.3 Software 

Firma ABC, s.r.o. nabízí informace týkající se domácích i zahraničních 

společností. Ty jsou základem pro stanovení přesné míry rizika při poskytování 

půjček novým zákazníkům. Zahrnují:  

 Výpisy z úvěrových registrů,  

 výpisy z insolvenčních rejstříků, 

 další informační zdroje týkajících se finanční historie a platební morálky 

klienta.  

Software společnosti ABC s těmito informacemi efektivně nakládá a přenáší 

citlivá osobní data v zabezpečeném prostředí.  

a) Úvěrové registry- Credit Bureau System 

V nabídce firma ABC, s.r.o. se nachází vytvoření úvěrového registru, což by 

mělo být základním předpokladem správně fungujícího úvěrového trhu a klíčovým 

faktorem pro další ekonomický růst. 

V procesu založení a implementace Credit Bureau, vedoucí úlohu mají 

především centrální banky a bankovní subjekty konfrontované s velkým množstvím 

výzev - od legislativního rámce až po technickou realizaci systému. Je tedy nutné 

nalézt partnera s odbornými znalostmi procesu a prokazatelnými zkušenostmi s 

implementací a provozem Credit Bureau. 

 

Dílčí služby pro založení a provoz Credit Bureau: 

 Credit Bureau System development,  

 Přizpůsobení firmě,  

 lokalizace,  
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 testování, 

 implementace, 

 řízení celého projektu, 

 poskytnutí know-how a dokumentace související s Credit Bureau Solution 

operacemi, 

 poradenství v oblasti organizačního uspořádání Credit Bureau - výběr 

vhodných zaměstnanců,  

 odborné školení pro zaměstnance, 

 rozsáhlá obchodní a technická podpora, 

 budování datového centra, 

 aktualizace systému, údržba.  

 

b) MultiConnector 

MultiConnector je komplexní, nákladově zaměřené řešení pro dotazování do 

variabilních datových zdrojů. MultiConnector rovněž slouží jako prostředník mezi 

vnějšími zdroji dat a interními systémy banky (APS, správa portfolia, systém, anti-

fraud, CRM). Zajišťuje automatické spojení s různými zdroji dat, například kreditní 

reporty nebo obchodní rejstříky. 

 

3.1.1.3.b.1 Výhody 

 Standardizované řešení s garantovanou dobou realizace, 

 možnost poskytnutí samotného systému i odborné metodiky pro práci s daty,  

 integrace s ohledem na situaci dané finanční instituce, 

 centralizace sběru dat,  

 finanční a časová úspora, 

 mezinárodní podpora a údržba systému, 

 podrobné manažerské reporty, 

 efektivní proces vymáhání pohledávek. [6] 
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c) Business Evaluation Engine 

Business Evaluation Engine představuje samostatný software, který může být 

využit jako součást všech ostatních produktů nabízených společností ABC, s.r.o. 

Vzhledem ke standardnímu rozhraní webových služeb však může být použit také 

zcela samostatně jako rozhodovací nástroj v jiném IT systému. 

Business Evaluation Engine umožní navrhovat, měnit, testovat a zcela 

automatizovaně vykonávat rozhodování v oblasti obchodních procesů. 

 

 

3.1.1.3.c.1 Výhody: 

 

 Nezávislost na dodavateli, 

 možnost rychlé realizace změn, 

 nízké náklady na změny, 

 ochrana klientova know-how, 

 dokumentované procesy,  

 kontrola nad realizací. 

 

d) Creditinfo Predictor Suite 

 

Creditinfo Predictor Suite umožňuje přeměnit komplexní sadu informací z 

úvěrového registru do podoby jednoho skóre, které hodnotí zákazníka z hlediska 

finančního rizika. Využívá veškeré dostupné informace o zákazníkově finanční historii 

a platební morálce. Takové hodnocení je naprosto objektivní a neovlivnitelné 

případnými předsudky ze strany člověka. 

Creditinfo Predictor je inovativním systémem ve smyslu užití dat a generuje 

spolehlivé indikátory, které umožní předvídat budoucí vývoj a správně nastavit 

podnikatelské záměry. 
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3.1.1.3.d.1 Výhody  

 

 Kombinace informací z různých zdrojů, 

 hloubková analýza, 

 kontrola míry rizika, 

 úspora nákladů a času nutného k monitorování a vyhodnocení všech 

informací, 

 určení specifických cílových zákazníků ve fázích kreditního cyklu, 

 poskytuje nejobjektivnější obraz potenciálního klienta, 

 podpora a servis. [6] 

 

3.1.1.4 Systém sledování vazeb 

Systém sledování vazeb je nástrojem pro rychlé a efektivní prověření 

ekonomického zdraví partnerských subjektů a jejich vazeb. Prověří souvislosti 

dlužníků a firem v úpadku či v likvidaci včetně jejich historie. Automaticky monitoruje 

insolvenci obchodních partnerů a další negativní jevy. [6] 

 

3.1.1.5 Application Processing 

Application Processing podporujíce automatizovaný proces schvalování 

žádostí o finanční služby. Rozhodovací proces je založen na dostupných 

relevantních informacích z vnitřních i vnějších zdrojů. Jedná se například o převod 

peněžních prostředků. 

Application Processing pracuje s různými skupinami (jednotlivci, malé a 

střední podniky, právnické osoby) a různými druhy produktů - půjčky, úvěry, kreditní 

karty, kontokorentní účty, hypotéky, pojištění. 

 Application Processing využívá celá řada institucí jsko banky, leasingové 

společnosti, pojišťovny, maloobchody či vládní instituce.  

 

3.1.1.6 Anti-Fraud Solutions 

Anti-Fraud řešení se opírá o analýzy vnitřních a vnějších dat obsahujících 

ověřená pravidla detekce podvodů.  
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3.1.1.6.a.1 Výhody: 

 prevence ztrát z pojistných podvodů 

 úspora manuální činnosti  

 zlepšení poměru pohledávek 

 rychlé rozpoznání podvodného jednání.  

3.1.2 Konkurenční výhoda 

Jako největší přednosti firma ABC, s.r.o. uvádí technické know-how, zkušenosti 

zaměstnanců na vysoké odborné úrovni a osobní přístup, kdy poskytuje klientovi 

řešení navržené dle jeho očekávání.  

3.1.3 Zákazníci 

Mezi zákazníky společnosti ABC, s.r.o. patří domácí i mezinárodní banky, 

instituce zabývající se mikrofinancováním a malé i střední podniky z různých odvětví 

průmyslu a služeb.  Příklady zákazníků:  

 Raiffeisenbank, 

 Citibank, 

 UniLeasing, 

 Hypoteční banka, 

 Volksbank, 

 Cofidis, 

 Škofin, 

 Wüstenrot, 

 Caspian Bank, 

 Temir Bank, 

 Nurbank. [6] 
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4 Provedení analýzy stavu systému managementu 

bezpečnosti informací 

4.1 Metodika a proces auditu systému managementu bezpečnosti 

informací 

 

Metodika je obecně pracovní postup či návod pro získávání poznatků a 

představuje formální stránku poznání. Učení o metodice se označuje jako postup 

soustavného kritického hledání a zkoumání metodiky. 

Hlavní částí metodiky je audit systému managementu bezpečnosti informací, 

který stanoví, na jak vysoké kvalitativní úrovni se nachází systém informační 

bezpečnosti jednotlivých oblastí ve vybrané organizaci. Cílem auditu je tedy 

především ověřit, jaký stupeň bezpečnosti informací se ve firmě nachází.  

V průběhu konzultace s vedoucím pracovníkem firmy ABC, s.r.o. jsem popsala 

cíle diplomové práce a vysvětlila postup požadované spolupráce. Vedoucí pracovník 

s požadavky souhlasil a poskytl doplňující informace o časových možnostech firmy. 

Dále zmínil, že poskytnuté informace jsou důvěrné. Z tohoto důvodu jsou některé 

informace o firmě upraveny. 

 

4.1.1 Oblasti auditu bezpečnosti informací 

Pro účely výzkumu a zhodnocení stavu systému managementu bezpečnosti 

informací ve společnosti ABC, s.r.o. jsem sestavila soubor otázek pro každou oblast 

bezpečnosti informací dle normy ISO/IEC 27001:2005, tedy:  

 Bezpečnostní politika,  

 uspořádání bezpečnosti informací,  

 řízení aktiv,  

 lidské zdroje,  

 fyzická bezpečnost,  

 řízení komunikace a provozu,  

 řízení přístupu,  

 sběr dat, vývoj a údržba informačního systému,  

 bezpečnostní incidenty,  
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 řízení kontinuity, 

 soulad s požadavky.  

 

Tyto otázky jsou pro jednoduchou orientaci v nadcházejícím textu uvedeny v 

tabulkách. 

4.1.2 Ohodnocení bezpečnosti informací 

Za každou odpověď na otázku je možné udělit maximálně 10 bodů, 

rozvržených mezi existenci dokumentu a praktické provedení opatření v dané firmě.  

 Za neexistující dokument je uděleno 0 bodů,  

 za doloženou existenci dokumentu je uděleno 5 bodů, 

 za částečnou implementaci se udělí 2 body, 

 za kompletní implementaci je uděleno 5 bodů. 

 

4.1.3 Výpočet zhodnocení bezpečnosti informací 

Výpočet hodnocení bezpečnosti bude proveden pro každou otázku zvlášť, dále 

vždy samostatně pro celou oblast a nakonec bude vypočten celkový index plnění 

normy ISO/IEC 27001:2005. Pro efektivnější pochopení fungování firmy je uveden ke 

každé oblasti vlastní doplňující komentář. 

V případě, že některé oblasti bezpečnostního auditu budou ve výsledku 

neuspokojivé, budou navržena účinná opatření pro nejlepší řešení odstranění 

nedostatečně chráněných oblastí. 
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4.2 Provedení analýzy stavu systému managementu bezpečnosti 

informací 

4.2.1 Bezpečnostní politika 

A. 5 Bezpečnostní politika  

A.5.1 Bezpečnostní politika informací  

A 5.1.1 Je ve firmě ABC, s.r.o. popsána oblast bezpečnosti informací 

v odpovídajícím dokumentu? 

A 5.1.1.a Je dokument bezpečnosti informací potvrzen managementem a 

k dispozici všem zaměstnancům a třetím stranám? 

A 5.1.2.b Je bezpečnostní politika informací pravidelně kontrolována? 

 

Komentář k oblasti bezpečnostní politika informací 

 Jelikož je společnost ABC, s.r.o. mezinárodní a profesionální firma operující 

s mnoha cennými a důvěrnými informacemi, dokument pojednávající o bezpečnosti 

informací přirozeně existuje. Touto tématikou se zabývá více než 100 interních 

dokumentů. Specifický dokument o bezpečnosti informací je zaveden od roku 2012. 

 Základní bezpečnostní informace jsou poskytnuty zaměstnancům i třetím 

stranám. Na všem dostupné nástěnce lze nalézt celoročně dokument 

s nejdůležitějšími dvaceti body bezpečnosti, za jehož dodržování jsou zaměstnanci 

zodpovědní. V zájmu uchování citlivých dat však nemají všichni zaměstnanci přístup 

k informacím o hrozbách a rizicích podniku z důvodu prevence jejich zneužití.  

Zaměstnanci jsou pravidelně jednou ročně povinni absolvovat bezpečnostní 

školení a zdokonalovat tak své znalosti v dané oblasti. 

Bezpečnostní politika firmy je také pravidelně přezkoumávána a kontrolována 

ve formě auditů. Kompletní audit je prováděn jednou ročně. 
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Tabulka 4.2.1  Bezpečnostní politika 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A 5.1.1 ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

A 5.1.1.a ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

A 5.1.2.b ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

Celkem   30 bodů 

 

Výpočet hodnocení oblasti bezpečnostní politika 

 

Plný počet bodů 30 

Získaný počet bodů 30 

Koeficient plnění opatření 
%1001

30

30
  

 

Jelikož firma splnila požadované kritéria na 100%, není nutné navrhovat další 

doporučení. 

 

4.2.2 Uspořádání bezpečnosti informací 

A.6.1 Interní organizace 

A.6.1.1 Je bezpečnost informací aktivně podporována managementem firmy? 

A.6.1.3 Jsou ve firmě přesně stanoveny odpovědnosti jednotlivých pracovníků 

v oblasti bezpečnosti informací? 

A.6.1.4 Je zaveden postup schvalování nových prostředků pro zpracování 

informací? 

A.6.1.6 Jsou udržovány vhodné vztahy s orgány veřejné správy, zájmovými 

skupinami? 

A.6.1.8 Jsou výsledky implementace opatření bezpečnosti informací 

v pravidelných intervalech přezkoumávány? 
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Komentář k oblasti uspořádání bezpečnosti informací 

 Bezpečnost informací je ve skutečnosti silně podporována managementem 

firmy. Ustanovení týkající se informační bezpečnosti jsou zavedeny již ve 

společenské smlouvě vytvořené při zakládání společnosti a dokumenty jsou 

podepsány všemi zakladateli společnosti. Přesné odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků v oblasti bezpečnosti informací jsou jasně stanoveny v interních 

směrnicích firmy a také popsány ve smlouvě se zaměstnanci. Postup schvalování 

nových prostředků pro zpracování informací je ve firmě ABC, s.r.o. dosti náročný, a 

to po stránce časových nároků, i po administrativní stránce. Pro úspěšný proces 

zavedení nových prostředků pro zpracování informací musí být vytvořena žádost 

v interním systému firmy a nadále se musí vyjádřit IT oddělení, ekonomické oddělení 

a management společnosti.  

 Výsledky implementace opatření bezpečnosti informací jsou v pravidelných 

intervalech přezkoumávány a kontrolovány. K tomuto účelu slouží dva typy auditů, 

které se oba provádí jednou ročně. První je proveden interní audit sloužící jako 

příprava pro následný mezinárodní audit vyššího významu. Oba typy auditů jsou 

prováděny výhradně externí firmou, což zaručí nezávislost a objektivnost výsledků 

auditu. 

Tabulka 4.2.2 Uspořádání bezpečnosti informací 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.6.1.1 ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

A.6.1.3 ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

A.6.1.4 ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

A.6.1.6 NE - 0 bodů ČÁSTEČNĚ - 2 body 2 body 

A.6.1.8 ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

Celkem   42 bodů 
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Výpočet hodnocení oblasti uspořádání bezpečnosti informací 

Plný počet bodů 50 

Získaný počet bodů 42 

Koeficient plnění opatření 
%8484,0

50

42
  

 

Firma splnila požadované kritéria na 84%, proto bude navrženo doporučení 

v oblasti vztahů s veřejností. 

 

 

 

4.2.3 Řízení aktiv 

A.7 Řízení aktiv 

A.7.1 Odpovědnost za aktiva 

A.7.1.1 Jsou identifikována všechna aktiva organizace a jejich seznam 
aktualizován? 
 
A.7.1.2 Mají všechna aktiva určeného vlastníka? 
 
A.7.1.3 Jsou zavedena pravidla pro přípustné využití aktiv souvisící 
s prostředky pro zpracování informací? 
 
A.7.2.1 Jsou informace klasifikovány s ohledem na jejich hodnotu, citlivost a 
kritičnost? 
 
 
Komentář k oblasti řízení aktiv 

Ve firmě jsou všechna aktiva organizace identifikována a jejich seznam je 

aktualizován a umístěn ve firemním interním systému, který je dostupný 

zaměstnancům. Všechna aktiva mají přesně stanoveného vlastníka, který je za dané 

aktivum plně zodpovědný. Jelikož jsou tyto informace poskytnuty, zamezí se možným 

sporům a duplicitní odpovědnosti.  

Pravidla pro přípustné využití aktiv souvisící s prostředky pro zpracování 

informací jsou popsána a je možné je nalézt v interních směrnicích firmy. 

Různé druhy informací jsou klasifikovány a jsou jim přiřazeny hodnotové stupnice 
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Tabulka č. 4.2.3 Řízení aktiv 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.7.1.1 
ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

A.7.1.2 
ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

A.7.1.3 
ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

A.7.2.1 
ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

Celkem   40 bodů 

 

. 

Výpočet hodnocení oblasti uspořádání bezpečnosti informací 

Plný počet bodů 40 

Získaný počet bodů 40 

Koeficient plnění opatření 
%1001

40

40
  

 

Jelikož firma splnila požadované kritéria na 100%, není nutné navrhovat další 

doporučení. 

 

 

4.2.4 Bezpečnost lidských zdrojů 

A.8  Bezpečnost lidských zdrojů 

A.8.1 Před vznikem pracovního vztahu 
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A.8.1.1 Jsou odpovědnosti a role zaměstnanců jasně definovány a 

zdokumentovány v souladu s bezpečnostní politikou organizace? 

A.8.1.2 Prověřuje společnost všechny uchazeče o zaměstnání podle platné 

legislativy, předpisů a v souladu s etikou? 

A.8.1.3 Jsou obsahem pracovní smlouvy i jasná ustanovení o odpovědnostech 

a bezpečnosti informací? 

Tabulka č. 4.2.4.1 Bezpečnost lidských zdrojů 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.8.1.1 
ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

A.8.1.2 NE - 0 bodů ČÁSTEČNĚ - 2 body 
2 body 

A.8.1.3 
ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

Celkem 
  22 

 

 

A.8.2 Během pracovní vztahu 

A.8.2.1 Vyžaduje vedení firmy po zaměstnancích a třetích stranách dodržování 

bezpečnostních postupů? 

A.8.2.2 Jsou zaměstnanci, s ohledem na náplň práce, pravidelně školeni v 

oblasti bezpečnosti informací a směrnic organizace? 

A.8.2.3 Existuje formální disciplinární řízení vůči zaměstnancům, kteří se 

dopustili narušení bezpečnosti? 
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Tabulka č. 4.2.4.2 Bezpečnost lidských zdrojů 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.8.2.1 
ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

A.8.2.2 
ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

A.8.2.3 
ANO - 5 bodů ANO - 5 bodů 10 bodů 

Celkem 
  30 bodů 

 

A.8.3 Ukončení nebo změna pracovního poměru 

A.8.3.1 Jsou konkrétně dané zodpovědnosti a postupy pro případ ukončení 

nebo změny pracovního vztahu? 

A.8.3.2 Musí zaměstnanci odevzdat veškeré prostředky, které jsou majetkem 

organizace a byly jim svěřeny? 

A.8.3.3 Odjímá firma po ukončení pracovního vztahu přístupová práva 

k informacím, databázím a prostředkům pro zpracování informací? 

Tabulka č. 4.2.4.3 Bezpečnost lidských zdrojů 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.8.3.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.8.3.2 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.8.3.3 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

Celkem 
  30 bodů 
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Komentář k bezpečnosti lidských zdrojů 

 Ve firmě jsou role a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců definovány a 

dokumentovány v souladu s bezpečnostní politikou organizace. Existuje dokument 

s detailním popisem pozic, pracovních míst, odpovědností, povinností, práv i rolí 

jednotlivých zaměstnanců.  

 Dokument, který by pojednával o přesných předpisech tykajících se přijímání 

potenciálních zaměstnanců v dané společnosti, není. Zaměstnanci jsou samozřejmě 

přijímáni dle platných zákonů a předpisů, ale etické hledisko je spekulativní. 

Prověřena je totožnost potenciálního zaměstnance (jeho občanský průkaz) a 

absolvuje přijímací pohovor. Například výpis z trestního rejstříku není požadován. 

 Pracovní smlouvy neobsahují ustanovení o jejich odpovědnostech a 

bezpečnosti informací, nýbrž je předkládán samostatný dokument pojednávající o 

přesných odpovědnostech zaměstnanců a základních bezpečnostních opatření. 

Zaměstnanci jsou povinni si tento dokument pozorně přečíst a podepsat. Součástí 

tohoto dokumentu je také Prohlášení o mlčenlivosti, které zavazuje zaměstnance 

k nevyzrazení informací o firmě. Takto se firma brání možným únikům informací a 

poskytuje tak ochranu sobě i klientům. V dohodě o mlčenlivosti je stanovena sankce, 

tedy přesná peněžní částka, kterou musí zaměstnanec zaplatit v případě prozrazení 

důvěrných informací. 

 Zaměstnanci absolvují pravidelná školení v oblasti bezpečnosti informací a 

směrnic organizace konkrétně jednou ročně. Dalším krokem ke zlepšení bezpečnosti 

je, že firma navíc provádí informační školení jednou za tři měsíce, kde jsou 

zaměstnancům sdělovány veškeré provedené změny a novinky směrnic.  

 Formální disciplinární řízení vůči zaměstnancům, kteří se dopustili narušení 

bezpečnosti, je popsáno ve smlouvě, jak se však jeden ze zaměstnanců svěřil, 

probíhá jen vzácně. 

 Odpovědnosti a postupy pro případ ukončení nebo změny pracovního vztahu 

jsou srozumitelně popsány v interních směrnicích. Zaměstnanci jsou povinni 

odevzdat veškeré jim svěřené prostředky, které jsou majetkem organizace. Veškeré 

položky jsou evidovány, smlouvy o přiřazení vlastnictví podepsány zaměstnancem a 

po ukončení pracovní činnosti je musí vrátit. 
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 Po ukončení pracovního vztahu jsou odejmuta přístupová práva k informacím 

a prostředkům pro zpracování informací a to ve formě blokace hesel, uživatelských 

jmen a domén. Tento postup se používá namísto úplného smazání 

zaměstnancových informací z důvodů potřeby pro pozdější audit. Po uplynutí 

stanovené doby se mohou smazat. 

  

Výpočet hodnocení oblasti bezpečnosti lidských zdrojů 

Plný počet bodů 90 

Získaný počet bodů 82 

Koeficient plnění opatření 
%9191,0

90

82
  

 

Jelikož firma splnila požadované kritéria na 100%, není nutné navrhovat další 

doporučení. 

 

4.2.5 Fyzická bezpečnost 

A.9 Fyzická bezpečnost 

A.9.1 Zabezpečení oblasti 

A.9.1.1 Jsou pro ochranu informací a firemního majetku používány bariéry 

(vstupní brány, turnikety na čipové karty nebo recepce)? 

A.9.1.2.a Existuje ve firmě systém vstupních kontrol osob nepatřících mezi 

zaměstnance organizace? 

A.9.1.2.b Existuje kontrola zaměstnanců při vstupu do firmy (oprávněnost 

vstupu)? 

A.9.1.3 Je provedeno fyzické zabezpečení kanceláří, místností a aktiv? 
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A.9.1.4 Je majetek odpovídajícím způsobem chráněn před škodami 

způsobenými povodněmi, zemětřesením, požárem, výbuchem či jinou 

katastrofou? 

A.9.1.6 Jsou místnosti pro styk s třetími osobami odděleny od prostředků 

zpracovávajících informace (PC) tak, aby bylo zamezeno neoprávněnému 

přístupu? 

Tabulka č. 4.2.5.1 Fyzická bezpečnost 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.9.1.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.9.1.2.a 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.9.1.2.b 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.9.1.3 
ANO – 5 bodů 

ČÁSTEČNĚ - 2 body 
7 bodů 

A.9.1.4 
ANO – 5 bodů 

ČÁSTEČNĚ - 2 body 
7 bodů 

A.9.1.6 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

Celkem 
  54 bodů 
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A.9.2 Bezpečnost zařízení 

A.9.2.2 Jsou zařízení chráněna před selháním dodávky proudu a dalších 

služeb? 

A.9.2.3.a Jsou kabelové rozvody chráněny před poškozením? 

A.9.2.3.b Jsou kabelové rozvody chráněny před odposloucháváním? 

A.9.2.4 Jsou potřebná zařízení řádně udržována a v případě potřeby dostupná? 

A.9.2.5 Jsou aktiva používaná mimo prostory organizace dostatečně 

zabezpečena? 

A.9.2.6.a Jsou paměťová média a obsažené informace před jejich likvidací 

kontrolována? 

A.9.2.6.b Jsou důvěrná data pro opakované použití paměťových médií 

smazána? 

A.9.2.7 Je nutný souhlas managementu pro přemisťování zařízení nebo 

programového vybavení? 
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Tabulka č. 4.2.5.2 Fyzická bezpečnost 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.9.2.2 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.9.2.3.a 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.9.2.3.b 
ANO – 5 bodů 

ČÁSTEČNĚ - 2 body 
7 bodů 

A.9.2.4 
ANO – 5 bodů 

ANO – 5 bodů 
10 bodů 

A.9.2.5 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.9.2.6.a 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.9.2.6.b 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.9.2.7 
ANO – 5 bodů 

ČÁSTEČNĚ - 2 body 
7 bodů 

Celkem 
 

 
74 bodů 

 

Komentář k oblasti fyzické bezpečnosti  

 Při ochraně informací a majetku jsou ve firmě používány fyzické bariéry. 

Společnost má hlavní vchod, který je chráněn sekuritní službou, a to 24 hodin denně. 

Dále v prostoru se nachází vstupní brány, kde se zaměstnanci musí prokázat 

čipovou kartou. Následuje 3 úroveň ochrany- recepce, kde se vždy nachází 

zaměstnanec.  

 Systém vstupních kontrol osob probíhá právě přes čipy a recepci. V případě, 

že se nejedná o zaměstnance firmy, každá návštěva je zapsána a evidována, musí 

být sdělen a zapsán účel návštěvy společně s informací, ke kterému konkrétnímu 
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zaměstnanci návštěva přichází. Navíc každý člověk nepatřící do firmy se smí uvnitř 

společnosti pohybovat pouze s doprovodem, nejčastěji tedy navštěvovanou osobou. 

Cizí osoba také musí být po celou dobu označena cedulkou.  

 Fyzické zabezpečení kanceláří, místností a prostředků je zajištěno, nejčastěji 

pomocí nainstalovaných alarmových systémů, zámků a trezorů. Majetek firmy je 

chráněn pouze proti požáru systémem protipožární ochrany. 

 V prostorách společnosti existují místa, kudy se cizí osoby mohou dostat do 

prostor organizace, které nejsou chráněny alarmem, průchod je ovšem dosti 

nepravděpodobný, jelikož osoba vždy musí projít přes recepci. 

 Místnosti pro styk s třetími osobami jsou zcela odděleny od prostředků 

zpracovávajících informace, aby bylo zamezeno neoprávněnému přístupu. K tomuto 

účelu je vymezena zasedací místnost, do které je opět vstup možný pouze po 

kontrole na recepci. 

 Zařízení jsou chráněna před selháním dodávky proudu a dalších služeb 

pomocí speciálního systému DRS (Data Recovery Systém), záložní server se 

nachází ve zcela oddělené budově, aby v případě vynechávky služeb nebyl ovlivněn. 

Tento systém zajistí v kritické situaci automatické přesměrování na záložní server. 

 Před likvidací jsou paměťová média a informace na nich kontrolována přímo IT 

oddělením, které má nejvyšší bezpečnostní práva v organizaci a zaměstnanci IT 

paměťová média sami likvidují, což zabezpečuje téměř nulové riziko.  

 Při opakovaném použití paměťových médií jsou zaměstnanci povinni, každý 

na svou zodpovědnost, informace smazat. 

 Pro přemisťování zařízení, programového vybavení nebo informací v rámci 

firmy není nutný souhlas vedoucích pracovníků, mimo formu je přemisťování 

zakázáno. 

Výpočet hodnocení oblasti fyzické bezpečnosti 

Plný počet bodů 140 

Získaný počet bodů 128 

Koeficient plnění opatření 
%43,919143,0

140

128
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Firma splnila požadované kritéria na téměř 91,5%, budou navržena některá 

drobná opatření. 

 

4.2.6 Řízení komunikace a provozu 

A.10 Řízení komunikace a provozu 

A.10.1 Provozní postupy 

A.10.1.1 Jsou provozní postupy zdokumentovány a udržovány dostupné pro 

potřeby uživatelů?  

A.10.1.2 Jsou změny systémů pro zpracování informací řízeny? 

A.10.1.3 Je zajištěno oddělení jednotlivých odpovědností a povinností? 

A.10.1.4 Je zajištěno oddělení prostředků vývoje od testování a provozu? 

A.10.2 Řízení dodávek a služeb 

A.10.2.1 Jsou dodržovány dohody se třetími stranami ohledně bezpečnostních  

opatření? 

A.10.2.2 Jsou služby, zprávy a záznamy poskytované třetí strnou pravidelně 

kontrolovány? 

A.10.3 Plánování systémů 

A.10.3.1 Existují ve firmě odhady a monitorování kapacitního využití zdrojů? 

A.10.4 Ochrana proti škodlivým softwarům 

A.10.4.1 Jsou ve firmě použita opatření proti škodlivým programům a jejich 

detekci? 

A.10.5 Zálohování 



 

67 

 

A.10.5.1 Jsou pořizovány záložní kopie informací a programového vybavení? 

A.10.6 Správa sítí 

A.10.6.1 Jsou sítě vhodným způsobem kontrolovány pro zamezení možným 

hrozbám? 

A.10.7 Bezpečnost médií 

A.10.7.1 Jsou vytvořeny postupy pro správu výměnných počítačových médií? 

A.10.7.3 Jsou stanoveny postupy pro manipulaci s výměnnými počítačovými 

médii pro zamezení neoprávněného přístupu? 

A.10.7.4 Je systémová dokumentace chráněna proti neoprávněnému přístupu? 

A.10.8 Výměna informací 

A.10.8.1 Jsou uzavřeny dohody o výměně informací s ostatními stranami? 

A.10.8.4 Jsou elektronicky přenášené informace vhodně chráněny? 

A.10.9 Transakce 

A.10.9.3 Jsou informace publikované veřejně chráněny proti modifikaci? 

A.10.10 Monitorování 

A.10.10.1 Jsou auditní záznamy uchovávány pro pozdější využití? 

A.10.10.2Jsou stanovena pravidla pro monitorování použití prostředků pro 

zpracování informací? 

A.10.10.5 Jsou chyby zaznamenávány a analyzovány? 
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Komentář k oblasti řízení komunikace a provozu 

 Provozní postupy jsou evidovány a udržovány dostupné pro potřeby uživatelů 

pomocí interního systému firmy. Zde mohou zaměstnanci nalézt všechny potřebné 

informace (nejen) ohledně provozu společnosti. 

 Změny systémů pro zpracování informací jsou řízeny výhradně pracovníky IT 

oddělení, pro tyto účely v organizaci existuje formální schvalovací proces.  

 Prostředky vývoje od testování a provozu jsou odděleny nejen na úrovni sítí a 

práv, ale i fyzicky- tedy centra existují v oddělených budovách.  

 Zaměstnanci i management jsou zodpovědní za dodržování dohod se třetími 

stranami ohledně bezpečnostních opatření, v organizaci je to smluvně ošetřeno. 

 Služby, zprávy a záznamy poskytované třetí stranou jsou pravidelně 

kontrolovány převážně automaticky speciálním softwarem, který umožňuje 

monitoring těchto informací a v případě krizové situace okamžitě odesílá textovou 

zprávu na příslušné oddělení.  

 Odhady a monitorování kapacitního využití zdrojů ve firmě probíhá pomocí 

intranetu, kde lze zjistit informace o využití jednotlivých zdrojů v čase a jsou zde 

poskytnuty statistiky pro budoucí odhad.  

 Jelikož firma pracuje s velmi důvěrnými informacemi, jejich zařízení pro 

zpracování informací musí být pečlivě chráněna. Opatření proti škodlivým 

programům a jejich detekci jsou součástí nejen firemních počítačů, ale tyto podmínky 

musí splňovat i počítače zaměstnanců v domácím prostředí. Musí být nainstalovány 

antiviry, firewall a vstupní brány.  

 Záložní kopie informací a programového vybavení jsou uloženy v záložní 

databázi. Sítě jsou chráněny firewally a programy pro monitoring. 

 Postupy pro správu výměnných počítačových médií nejsou stanoveny, určeny 

jsou pouze pro záložní média. Postupy pro manipulaci s výměnnými počítačovými 

médii pro zamezení neoprávněného přístupu také nejsou stanovena, v praxi se však 

záložní média odnáší do trezoru a jsou šifrovaná.   

 Systémová dokumentace je chráněna proti neoprávněnému přístupu pomocí 

identifikace a řízení přístupu do intranetu a pomocí nepřenosných práv jednotlivých 

zaměstnanců. 
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Dohody o výměně informací s ostatními stranami jsou přesně popsány ve 

smlouvách se třetími stranami. Elektronicky přenášené informace jsou šifrovány. 

Auditní záznamy jsou uchovávány pro pozdější využití. 

Chyby jsou zaznamenávány a analyzovány speciálním oddělením zřízeným 

pro tento účel. Selhání jsou posuzována podle důležitosti a významu pro organizaci. 

Pokud se jedná o ojedinělé drobné pochybení, každé oddělení si tento problém 

vyřeší samo. 

 
 
Tabulka č. 4.2.6 Řízení komunikace a provozu 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.10.1.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.1.2 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.1.3 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.1.4 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.2.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.2.2 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.3.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.4.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.5.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.6.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 
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A.10.7.1 
ANO – 5 bodů 

ČÁSTEČNĚ - 2 body 
7 bodů 

A.10.7.3 
ANO – 5 bodů 

ČÁSTEČNĚ - 2 body 
7 bodů 

A.10.7.4 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.8.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.8.4 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.9.3 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.10.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.10.2 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.10.10.5 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

Celkem 
  184 bodů 

 
 

Výpočet hodnocení oblasti řízení komunikace a provozu 

Plný počet bodů 190 

Získaný počet bodů 184 

Koeficient plnění opatření 
%84,969684,0

190

184
  

 

Firma splnila požadované kritéria na téměř 96,9%, budou navržena drobná 

doporučení. 
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4.2.7 Řízení přístupu 

A.11 Řízení přístupu 

A.11.1 Požadavky na řízení přístupu 

A.11.1.1 Je politika řízení přístupu zavedena a kontrolována? 

A.11.2 Řízení přístupu uživatelů 

A.11.2.1 Existuje postup formální registrace uživatele pro autorizovaný přístup  

k informačním databázím? 

A.11.3 Odpovědnost 

A.11.3.1 Je udělování privilegií omezeno? 

A.11.3.2 Je přidělování hesel řízeno formálním postupem? 

A.11.4 Přístup k síti 

A.11.4.1 Mají uživatelé přístup pouze k těm sítím, ke kterým mají oprávnění? 

A.11.4.1 Je u sdílených sítí mimo organizace omezený přístup k informacím? 

A.11.5 Řízení přístupu k operačnímu systému 

A.11.5.1 Mají všichni uživatelé své unikátní ID? 

A.11.5.3 Podporuje systém použití kvalitních hesel? 

A.11.5.5 Ukončují se neaktivní relace po uplynutí doby? 

A.11.7 Práce na dálku 

A.11.7.2 Jsou zavedeny postupy a zásady práce na dálku? 
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Komentář k oblasti řízení přístupu 

 Politika řízení přístupu je zavedena a kontrolována výhradně IT oddělením, 

které disponuje nejvyššími bezpečnostními právy. Spravují také postupy formální 

registrace uživatele pro autorizovaný přístup k informačním databázím. Uživatel musí 

podat oficiální žádost přes interní systém organizace a tato žádost musí být 

schválena vlastníkem databáze. Přidělování privilegií je tedy omezeno a má je pouze 

IT oddělení, další možnost existuje pouze přes notáře. 

 Přidělování hesel je řízeno formálním postupem, a to pomocí interní aplikace. 

Jelikož všichni uživatelé mají své unikátní ID, mohou se dostat pouze k těm sítím, ke 

kterým mají oprávnění. Mimo osobní ID mají zaměstnanci další doménové jméno 

výhradně pro externí systémy, o něj si však musí zažádat a musí být schváleno ID 

oddělením. 

 Interní aplikace podporuje systém použití kvalitních hesel. Existuje mnoho 

podmínek pro vytvoření hesla. Musí mít například 8 znaků, musí obsahovat číslice, 

posledních 10 hesel se nikdy nesmí opakovat a každé 3 měsíce musí být vytvořeno 

heslo nové. 

 Neaktivní relace se po uplynutí doby neukončují, jelikož odpojení by mohlo 

znamenat přerušení časově náročné operace jako například oprava klientských 

systémů. 

 Postupy a zásady práce na dálku jsou stanoveny především nařízením 

opatření pro ochranu a bezpečnost domácích počítačů, zmíněnou výše. 

 
Tabulka č. 4.2.7 Řízení přístupu 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.11.1.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.11.2.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.11.3.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.11.3.2 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 
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A.11.4.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.11.4.1 ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.11.5.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.11.5.3 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.11.5.5 
ANO – 5 bodů 

ČÁSTEČNĚ - 2 body 
7 bodů 

A.11.7.2 
ANO – 5 bodů 

ANO – 5 bodů 
10 bodů 

Celkem 
 

 
97 bodů 

 
 

Výpočet hodnocení oblasti řízení přístupu 

Plný počet bodů 100 

Získaný počet bodů 97 

Koeficient plnění opatření 
%9797,0

100

97
  

 

Firma splnila požadované kritéria na 97%, budou navržena drobná 

doporučení. 
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4.2.8 Sběr dat, vývoj a údržba informačního systému 

A.12 Sběr dat, vývoj a údržba informačního systému 

A.12.2 Správné zpracování v aplikacích 

A.12.2.1 Jsou vstupní informace kontrolována z hlediska správnosti? 

A.12.3 Kryptografická opatření 

A.12.3.1 Je zavedena politika pro používání kryptografických opatření? 

A.12.4 Bezpečnost systémových souborů 

A.12.4.1 Jsou zavedeny postupy pro kontrolu instalace software? 

A.12.4.3 Je přístup k zdrojovým kódům omezen? 

A.12.5 Bezpečnost vývoje 

A.12.5.4 Jsou zavedený opatření proti úniku informací? 

Komentář k oblasti sběr dat, vývoj a údržba informačního systému 

 Vstupní informace jsou kontrolována z hlediska správnosti, každý jednotlivý 

systém má svůj daný proces validace informací.  

 Politika pro používání kryptografických opatření je zavedena a všechny sítě i 

zařízení jsou v praxi šifrovány. 

 Pro postupy kontroly instalace software existuje seznam povoleného 

programového vybavení specifický pro dané oddělení i konkrétního zaměstnance, 

což znamená, že ne všichni pracovníci jsou oprávnění využívat všechny druhy 

podnikového software. Po domluvě s IT o oprávněných potřebách konkrétního 

programu lze udělit výjimku 

 Přístup k zdrojovým kódům je přirozeně omezen, aby bylo zabráněno 

modifikacím neoprávněných uživatelů.  Existují centrální repository, tedy systémy pro 

správu zdrojových kódů, které jsou rozdělen na klientskou a serverovou část. 
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Tabulka č. 4.2.8 Sběr dat, vývoj a údržba informačního systému 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.12.2.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.12.3.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.12.4.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.12.4.3 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.12.5.4 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

Celkem 
  50 bodů 

 
 

Výpočet hodnocení oblasti sběr dat, vývoj a údržba informačního systému 

Plný počet bodů 50 

Získaný počet bodů 50 

Koeficient plnění opatření 
%1001

50

50
  

 

Firma splnila požadované kritéria na 100%, není proto nutné doporučit žádné 

opatření. 
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4.2.9 Zvládání bezpečnostních incidentů 

A.13 Zvládání bezpečnostních incidentů 

A.13.1 Hlášení 

A.13.1.1 Jsou bezpečnostní incidenty hned hlášeny? 

A.13.1.2  Jsou zaměstnanci i ostatní strany povinni zaznamenávat a ohlašovat 

všechny bezpečnostní slabiny či podezření? 

A.13.2.1 Jsou zavedeny zodpovědnosti a konkrétní procesy při zvládání 

bezpečnostních incidentů? 

A.13.2 Zvládání bezpečnostních incidentů a jejich náprava 

A.13.2.2 Jsou ve firmě zavedeny mechanismy pro monitoring nákladů a 

rozsahu bezpečnostních incidentů? 

A.13.2.3 Jsou zaměstnanci obeznámeni o tom, že v případě podezření na 

spáchání incidentu je nutné zachovat všechny důkazy? 

 

Komentář k oblasti zvládání bezpečnostních incidentů 

 Ohrožující incidenty jsou co nejrychleji hlášeny, k tomuto účelu je vytvořena 

speciální interní aplikace, která umožňuje ohlášení kritické situace v co možná 

nejkratším čase. Zaměstnanci i třetí strany jsou povinni hlásit všechny bezpečnostní 

slabiny nebo podezření, vše je popsáno ve smlouvě.  

 Popsání odpovědností a konkrétních postupů při zvládání bezpečnostních 

incidentů je součástí směrnic. Obsažen je i popis a seznam zaměstnanců 

odpovědných za konkrétní oblast. 

Mechanismy pro monitoring rozsahu a nákladů bezpečnostních incidentů se 

provádí pomocí analýzy jednotlivých incidentů.  

Zaměstnanci si nejsou přesně vědomi, že v případě podezření na spáchání 

ohrožujícího incidentu je nutné zachovat všechny důkazy. 
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Tabulka č. 4.2.9 Zvládání bezpečnostních incidentů 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.13.1.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.13.1.2 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.13.2.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.13.2.2 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.13.2.3 NE - 0 bodů NE – 0 bodů 
0 bodů 

Celkem   
40 bodů 

 

 

Výpočet hodnocení oblasti sběr dat, vývoj a údržba informačního systému 

Plný počet bodů 50 

Získaný počet bodů 40 

Koeficient plnění opatření 
%808,0

50

40
  

 

Firma splnila požadované kritéria na 80%, bude proto navrženo bezpečnostní 

opatření. 
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4.2.10 Řízení kontinuity činností organizace  

A.14 Řízení kontinuity činností organizace  

A.14.1 Aspekty řízení kontinuity 

A.14.1.1 Existuje řízený proces pro udržování kontinuity činností organizace? 

A.14.1.2 Jsou ve firmě identifikovány možné příčiny přerušení činností včetně 

pravděpodobnosti výskytu? 

A.14.1.3 Jsou vytvořeny a implementovány plány pro obnovu provozních 

činností organizace po přerušení nebo selhání některých procesů? 

A.14.1.5 Pokud jsou vytvořeny plány obnovy kontinuity, jsou pravidelně 

testovány a aktualizovány? 

 

Komentář k oblasti řízení kontinuity činností organizace 

 Řízený proces pro udržování kontinuity činností organizace ve firmě existuje a 

jsou identifikovány možné příčiny přerušení činností, pravděpodobnosti jejich výskytu 

ale není věnována pozornost.  

Plány pro obnovu provozních činností organizace po přerušení nebo selhání 

některých procesů jsou vytvořeny a implementovány pro definované kritické aplikace. 

Plány obnovy kontinuity jsou pravidelně testovány a aktualizovány jednou 

ročně v rámci přípravy na audit. 
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Tabulka č. 4.2.10 Řízení kontinuity činností organizace 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.14.1.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.14.1.2 ANO – 5 bodů ČÁSTEČNĚ - 2 body 
7 bodů 

A.14.1.3 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.14.1.5 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

Celkem 
  37 bodů 

 

 

Výpočet hodnocení oblasti řízení kontinuity činností organizace 

Plný počet bodů 40 

Získaný počet bodů 37 

Koeficient plnění opatření 
%5,920.925

40

37
  

 

Firma splnila požadované kritéria na 92,5 %, bude proto navrženo drobná 

korekce. 
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4.2.11 Soulad s požadavky 

A.15  Soulad s požadavky 

A.15.1 Soulad s právními normami 

A.15.1.1 Jsou pro každý informační systém jednoznačně definovány a 

udržovány zákonné a smluvní požadavky? 

A.15.1.3 Jsou důležité záznamy organizace chráněny proti ztrátě, zničení či 

padělání v souladu se zákonnými požadavky?  

A.15.2 Soulad s politikami 

A.15.2.1 Jsou informační systémy kontrolovány, zda jsou v souladu 

s bezpečnostní politikou a standardy? 

A.15.3 Audit 

A.15.3.1 Jsou požadavky auditu naplánovány a schváleny? 

A.15.3.2 Je přístup k nástrojům pro audit informačních systémů chráněn proti 

zneužití?  

Komentář k oblasti soulad s požadavky 

Zákonné a smluvní požadavky jsou pro každý informační systém jednoznačně 

definovány. Firma operuje v několika zemích světa a proto vše musí být jasně 

popsáno v mezinárodních smlouvách. 

 Důležité záznamy organizace jsou chráněny proti ztrátě, zničení či 

padělání v souladu se zákonnými požadavky. Firma používá vedle časových razítek 

a fyzických podpisů například elektronické podpisy, což  je označení specifických dat, 

nahrazujících vlastnoruční podpis. 

Informační systémy jsou kontrolovány, zda jsou v souladu s bezpečnostní 

politikou a standardy pomocí monitoringu a detailněji v období interního a 

mezinárodního auditu 
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Požadavky auditu jsou samozřejmě naplánovány a schváleny managementem 

a přístup k nástrojům pro audit informačních systémů je chráněn proti zneužití, a to 

pomocí omezení přístupu osob i fyzických bariér. 

 
 
Tabulka č. 4.2.11 Soulad s požadavky 

Opatření Dokumentace Implementace Body celkem 

A.15.1.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.15.1.3 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.15.2.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.15.3.1 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

A.15.3.2 
ANO – 5 bodů ANO – 5 bodů 10 bodů 

Celkem 
  50 bodů 

 

 

Výpočet hodnocení oblasti soulad s požadavky 

Plný počet bodů 50 

Získaný počet bodů 50 

Koeficient plnění opatření 
%1001

50

50
  

 

Firma splnila požadované kritéria na 100%, není proto nutné doporučovat 

další opatření. 

 
 
 
 



 

82 

 

 

4.3 Závěrečné hodnocení stavu bezpečnosti informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast bezpečnostní politika 1 

Oblast uspořádání bezpečnosti informací 0,84 

Oblast řízení aktiv 1 

Oblast lidské zdroje 0,91 

Oblast fyzická bezpečnost 0,9143 

Oblast řízení komunikace a provozu 0,9684 

Oblast řízení přístupu 0,97 

Oblast sběr dat, vývoj a údržba informačního systému 1 

Oblast bezpečnostní incidenty 0,8 

Oblast řízení kontinuity 0.925 

Oblast Soulad s požadavky 1 

Celkový index plnění opatření 10.328 

Průměrný index splnění opatření 
0.939

11

 10.328
  

Celkové procentuální plnění opatření 93,9% 



 

83 

 

 

Graf 4.3 Závěrečné hodnocení stavu bezpečnosti informací  

 

 

 

 

4.4 Stupnice ohodnocení managementu bezpečnosti informací 

 

90 -100 Standardu vyhovující 

80 – 89,99 Převážně vyhovující – drobné úpravy 

60 – 79,99 Podmíněně vyhovující – značné úpravy 

Méně než 60 Standardu nevyhovující 
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5 Návrhy a doporučení 

5.1 Doporučení v oblasti uspořádání bezpečnosti informací 

Organizace se příliš nezabývá vztahy s veřejnosti, tedy PR aktivitami. Tyto 

techniky a nástroje, pomocí kterých firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a 

veřejností jsou však potřebné. Nejen z hlediska image firmy je žádoucí, aby 

organizace poskytovala informace veřejnosti a zároveň získávala zpětnou vazbu a 

další informace od veřejnosti. Nejvýhodnější by bylo najmout externího PR 

specialistu, který by vytvořil program vztahů s veřejností a zajistil jeho realizaci. 

 

5.2 Doporučení v oblasti bezpečnost lidských zdrojů 

Jelikož dokument pojednávající o předpisech přijímání potenciálních 

zaměstnanců v dané společnosti není, společnost by měla pověřit specialistu na 

personální a bezpečnostní postupy, aby daný dokument vytvořil. Management musí 

dokument schválit, podepsat a zajistit implementaci do praxe. Zaměstnanci jsou sice 

přijímáni dle platných zákonů, ale například výpis z trestního rejstříku není 

požadován. Pro vyšší úroveň zabezpečení bych proto doporučila prověřit i trestný 

rejstřík. Tento krok může v budoucnu společnosti ušetřit značné obtíže. 

 

5.3 Doporučení v oblasti fyzická bezpečnost 

Fyzické zabezpečení kanceláří, místností a prostředků je velmi důležité, proto 

bych doporučila nainstalovat alarmové systémy i do oblastí, kde osoba musí projít 

přes recepci a prokázat se. Přestože zaměstnanec musí být na recepci po celou 

dobu, může dojít k nepředvídané situaci, čehož je možné zneužít.  

Majetek firmy bych doporučila chránit nejen proti požáru, ale také proti 

povodním, které jsou v České Republice, v porovnání například se zemětřesením, 

relativně časté. Pro tento účel slouží protipovodňové systémy, které zajistí ochranu 

budov a pozemků prostřednictvím instalace vhodných protipovodňových bariér. 

Pro přemisťování zařízení, programového vybavení nebo informací ve firmě 

není nutný souhlas vedoucích pracovníků, proto bych navrhovala zavést postup 

podání žádosti přes interní systém, který by byl odsouhlasen IT oddělením. 
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Kabelové rozvody nejsou chráněny před odposloucháváním. Firma argumentuje 

tím, že rozvody jsou pouze uvnitř organizace, tudíž nikdo z okolí nemůže linky 

odposlouchávat. Existují však situace, kdy ani odposlouchávání rozhovoru například 

vedoucího pracovníka podřízeným může způsobit komplikace a prozrazení citlivých 

informací. Dle mého názoru by proto organizace měla přijmout toto opatření. 

 

5.4 Doporučení v oblasti řízení komunikace a provozu 

Jelikož postupy pro správu výměnných počítačových médií nejsou přesně 

stanoveny, firma by měla vytvořit dokument pro zacházení a spravování výměnných 

počítačových médii pro zamezení neoprávněného přístupu. Ohledně nových postupů 

musí být zaměstnanci proškoleni a vedoucí pracovníci by měli dodržování 

kontrolovat. 

 

5.5 Doporučení v oblasti řízení přístupu 

Ve firmě se neaktivní relace se po uplynutí doby neukončují, jelikož odpojení by 

mohlo znamenat přerušení časově náročné operace jako například oprava 

klientských systémů. Proto bych navrhla použít upravenou aplikaci pro ukončování 

relací použitelnou dle specifik firmy. Tato aplikace by ukončovala neaktivní relace po 

uplynutí doby, kterou by nastavil a schválil uživatel dle potřeb prováděné operace. 

 

5.6 Doporučení v oblasti zvládání bezpečnostních incidentů 

Zaměstnanci organizace si nejsou v praxi vědomi, že v případě podezření na 

spáchání ohrožujícího incidentu je nutné zachovat všechny důkazy. Proto bych 

navrhla povinné jednorázové školení v konkrétní oblasti praktického zvládání 

incidentů. Výstupem by bylo písemné přezkoušení znalostí. 

 

5.7 Doporučení v oblasti řízení kontinuity činností organizace  

 Řízený proces pro udržování kontinuity činností organizace sice ve firmě 

existuje a jsou identifikovány možné příčiny přerušení činností, ale firma už se 

nezaměřuje na určování pravděpodobností jejich výskytu. Dle mého názoru by proto 
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bylo užitečné, učinit krok navíc a určit pravděpodobnost výskytu jednotlivých 

ohrožení. 
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6 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo provést audit a vyhodnotit stav bezpečnosti 

informací ve společnosti ABC, s.r.o. ve všech oblastech normy ISO/IEC 

27001:2005.  

Teoretická část se věnovala popisu, vývoji a kontrole informační bezpečnosti a 

podrobnému vysvětlení několika přístupů posuzování bezpečnosti informací 

organizace, tedy standardy OECD, ITIL, COBIT, ISO/IEC TR 13335, ISO/IEC 20000 

a ČSN ISO/IEC 27001:2005. V závěrečné části této kapitoly byl objasněn proces a 

náležitosti auditu. 

V následující fázi diplomové práce byla popsána vybraná společnost včetně 

nabízených produktů a typu zákazníků. Pro provedení praktické části analýzy stavu 

systému managementu bezpečnosti informací byla vybrána norma ČSN ISO/IEC 

27001:2005 a byly sestaveny kontrolní otázky, jejichž cílem bylo zjistit, zda 

požadované dokumenty ve společnosti ABC, s.r.o. existují a jsou prakticky 

implementovány.   

Po zhodnocení informační bezpečnosti byly nalezeny drobné nedostatky 

v oblastech uspořádání bezpečnosti informací, bezpečnost lidských zdrojů, fyzická 

bezpečnost řízení komunikace a provozu, řízení přístupu, zvládání bezpečnostních 

incidentů a řízení kontinuity činností organizace, tedy v sedmi ze všech jedenácti 

kontrolovaných oblastí. 

V oblasti bezpečnostní politiky organizace splnila opatření na 100%, v oblasti 

uspořádání bezpečnosti informací na 84%, v oblast řízení aktiv na 100%, v oblasti 

lidských zdrojů na 91%, v oblasti fyzické bezpečnosti na 91%, v oblast řízení 

komunikace a provozu na 97%, v oblasti řízení přístupu na 97%, v oblasti sběru dat, 

vývoje a údržby informačního systému na 100%, v oblasti bezpečnostních incidentů 

na 80%, v oblasti řízení kontinuity na 93% a v oblasti souladu s požadavky na 100%. 

.  

 Nejmenší procentuální plnění opatření firma prokázala v oblastech zvládání 

bezpečnostních incidentů a uspořádání bezpečnosti informací. Pro všechny oblasti, 
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kde firma nedosáhla 100%, byla navržena vhodná opatření pro nápravu dané 

situace.  

Provedené zhodnocení bezpečnosti informací bylo předloženo organizaci pro 

možnou implementaci doporučených návrhů opatření do praxe.  

Výsledek celkového procentuálního plnění opatření bylo zhodnoceno na 

93,9% a spadá tedy do intervalu stupnice standardu vyhovující.  
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