
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

 TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA RIZIK IS U VELKÉ SPOLEČNOSTI 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

Autor:      Bc. Ivana Chytková 

Vedoucí diplomové práce:   Ing. Roman Danel, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2014 

 



 

 



 

Prohlášení 

- Celou diplomovou práci včetně příloh jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a §60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§35 

odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této 

licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-

TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne: 26. 4. 2014    __________________________ 

       podpis diplomanta 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Děkuji vedoucímu diplomové práce panu Ing. Romanu Danelovi, Ph.D. za cenné 

rady a vedení při vytváření práce. 

Dále bych chtěla poděkovat kolegům na pracovišti za poskytnutí odborných 

konzultací a potřebných informací důležitých pro vznik této diplomové práce a své rodině 

za podporu. 



 

 Anotace 

V diplomové práci je zpracována kvalitativní analýza rizik informačních systémů ve 

Společnosti, která má k počítačové síti připojeno téměř 1500 uživatelů a spravováno více 

než 900 počítačů. V první části je uveden souhrn teorie a používané metody analýzy rizik, 

klady a zápory kvantitativních a kvalitativních metod a postup vypracování této analýzy. 

V dalších kapitolách jsou identifikována a ohodnocena aktiva Společnosti, popsány a 

ohodnoceny úrovně hrozeb, které mohou na daná aktiva působit, popsána opatření, která 

jsou pro zabezpečení aktiv v informačních systémech ve Společnosti nastavena a která 

ovlivňují míru zranitelnosti každé potenciální dvojice hrozba-aktivum. Následně je 

vypočítána výsledná hodnota rizika a provedeno zhodnocení oblastí s nejvyšším rizikem. 

V závěru práce jsou navržená taková bezpečnostní opatření, která by velikost výsledného 

rizika u ohrožených aktiv snížila na přijatelnou úroveň. 
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Summary  

The diploma thesis deals with a qualitative risk analysis of information systems in 

the Company, where nearly 1500 users are connected to the net and over 900 computers 

administered. The first part contains a summary of theory and used methods of risk 

analysis, pros and cons of quantitative and qualitative methods as well as the procedure for 

analysis elaboration. Other chapters of the thesis identify and assess the assets of the 

Company, describe and appraise levels of threat that may affect the given assets, describe 

measures that have been taken and set to secure the assets in information systems of the 

Company and that influence the vulnerability rate of each potential couple threat-assets. 

Afterwards the resultant value of risk is calculated and assessment of areas with the highest 

risk is evaluated. The final part of the thesis proposes such safety measures that would 

decrease the final amount of the resultant risk of jeopardised assets to an acceptable level. 
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1. ÚVOD 

V dnešní době je pro společnosti, které se chtějí prosadit na trhu, nezbytně nutná 

práce s informacemi, výpočetní technikou a informačními systémy. A stejně nezbytné je 

tyto systémy chránit, aby nedošlo k jejich zničení, poškození, ztrátě integrity, důvěrnosti a 

dostupnosti. To je jen malý výčet rizik, která mohou informační systémy postihnout. 

Organizace jsou na informacích plně závislé, spoléhají na ně při plánování, řízení a 

realizování svých výrobních aktivit a věnují mnoho času a prostředků na jejich pořízení, 

zpracování a vyhodnocování. Je pro ně tedy nutné i na zabezpečení informací vynaložit 

přiměřené množství prostředků tak, aby nebyla ohrožena činnost společnosti, ztráta zisků, 

důvěry zákazníků, dobrého jména. 

Petrochemická a rafinérská společnost na severozápadě České republiky je největším 

zpracovatelem ropy, důležitým výrobcem plastů a vlastníkem největší sítě čerpacích stanic 

u nás. V oboru petrochemické a rafinérské výroby je významným členem i ve střední a 

východní Evropě. Od roku 2005 je součástí skupiny PKN Orlen. Zaměstnává téměř 4000 

pracovníků nejrůznějších profesí. Sídlí v několika lokalitách, např. v Litvínově – Záluží 

(dále jen Litvínov), v Praze, v Pardubicích, v Bratislavě. Největší lokalita jak rozlohou, tak 

počtem zaměstnanců připojených k počítačové síti je v Litvínově. Stejně tak zázemí ICT 

jako datová farma, zálohovací systém, specialisté a jejich vedení jsou v této lokalitě.  

Provést analýzu rizik IS v této společnosti, která je cílem diplomové práce, je třeba 

z důvodu zvýšení bezpečnosti dat v síti a celopodnikového přechodu na operační systém 

MS Windows 7, což pro společnost tohoto rozměru je poměrně složitý a časově náročný 

projekt, kdy je potřeba posoudit, zda stávající zabezpečení informačních systémů bude i 

nadále dostatečné. Tato analýza je prováděna pouze v lokalitě Litvínov z toho důvodu, že 

zde se nachází datová farma a zde se připravuje a testuje přechod na nový operační systém. 

Zde se také nastavují jednotné bezpečnostní politiky jednotlivých informačních systémů, 

které jsou v Litvínově používány největším počtem uživatelů, a je v této lokalitě i veškeré 

zázemí ICT.  

Cílem této analýzy rizik je analýza současného stavu informačních systémů a 

navržení vhodnějšího zabezpečení s ohledem na plánovanou změnu operačního systému a 

na odpovídající zajištění bezpečnosti IS v poměru hodnoty IS k možné ztrátě.  
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2. TEORIE ANALÝZY RIZIK A PŘEHLED METODIK 

Rizika se objevují v životě každého z nás, nevyhýbají se ani prostředí okolo 

informací a informačních systémů, které jsou pro většinu společností dnešní doby klíčové 

v jejich fungování a konkurenceschopnosti na trhu.  

Rizika mohou s určitou pravděpodobností nepříznivě ohrozit aktiva společnosti a 

v důsledku toho se každá společnost snaží rizikům bránit. Z těchto důvodů se většina 

společností pokouší svá rizika analyzovat, odhalit jejich zdroje a identifikovat faktory, 

které ovlivňují následky rizik a možnosti, že tyto následky nastanou. 

 Hlavní roli pro zachování nutné úrovně důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat 

v informačním systému společnosti má bezpečnostní politika informačního systému, 

s kterou analýza rizik úzce souvisí. Je nutno zdůraznit, že rizika ve společnosti neexistují 

samostatně, ale většinou se jedná o kombinace rizik, které mají pro společnost ještě 

výraznější dopady než jednotlivá rizika. Z hlediska dopadu rizik a pravděpodobnosti jejich 

výskytu je třeba určit priority a zaměřit se na hlavní rizikové oblasti. Tyto oblasti je 

potřeba analyzovat a následně řídit.  

Na obrázku 1 je znázorněn model známý jako „Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej“, který 

může být aplikován na všechny procesy systému managementu bezpečnosti informací 

(ISMS) dle mezinárodní normy ISO/IEC 27000:2005. 

 

 

Obrázek 1 – PDCA model aplikovaný na procesy ISMS [Upraveno zdroj 7] 
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Výsledkem analýzy rizik by měla být odpověď na otázku, jakým hrozbám je 

společnost vystavena, jak jsou její aktiva vůči těmto hrozbám zranitelná, s jakou 

pravděpodobností může hrozba zneužít určitou zranitelnost a hlavně jaký dopad by to na 

společnost jako celek mohlo mít.   

2.1 Základní pojmy analýzy rizik  

Před charakteristikou jednotlivých metod analýzy rizik je nutné vysvětlit základní 

pojmy, které se v analýze rizik vyskytují a používají. 

Aktivum (asset) – vše co tvoří hodnotu společnosti a mělo by být odpovídajícím 

způsobem chráněno. Aktiva lze dělit na hmotná (např. zařízení, nemovitosti peníze) a 

nehmotná (např. licence software, kvalita zaměstnanců, informace, autorská práva). 

Základní vlastností aktiva je jeho hodnota, která může být působením hrozby zmenšena. 

Hodnota je relativní z hlediska úhlu pohledu hodnocení, může být vyjádřena objektivně 

pomocí vnímané ceny aktiva nebo subjektivně oceněním důležitosti aktiva pro danou 

společnost. Pro hodnocení aktiv se využívají v prvé řadě pořizovací náklady, potřebnost 

aktiva pro existenci či působení společnosti, náklady na odstranění škod na aktivu, 

dostupnost náhradního aktiva. Typická aktiva pro informační technologie jsou např. 

počítače, počítačová síť, operační systém, software a především uložená a zpracovávaná 

data. 

Hrozba (threat) – jakákoliv událost, která negativně ovlivňuje bezpečnost nebo 

přímo způsobí škodu. Hrozbou může být například výpadek napájení elektrickým 

proudem, změna zákona, přírodní katastrofa, úmyslné poškození zařízení, získání přístupu 

k datům neoprávněnou osobou atd. Úroveň hrozby se charakterizuje podle nebezpečnosti 

(schopnost hrozby způsobit škodu), přístupu (pravděpodobnost, že hrozba má umožněn 

přístup k aktivu) a motivace (zájem uplatnit hrozbu vůči aktivu). Odhadnout motivaci je 

možné na základě pochopení záměrů jednotlivců či skupin, jejich cílů a chování dle 

současných podmínek a předchozích činností. Příkladem hrozby v informace je škodlivý 

software jako počítačové viry, trojské koně, spyware a adware.  

Dopad hrozby - škoda, kterou hrozba způsobí při jednom působení na aktivum. 

Může být vyjádřen hodnotou ztrát, které zahrnují náklady na znovuobnovení aktiva nebo 

náklady na odstranění následků škody. 
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Zranitelnost (vulnerability) – vlastnost aktiva, která vyjadřuje citlivost na působení 

určité hrozby. Jedná se o nedostatek, slabinu v oblasti fyzické, logické nebo 

administrativní bezpečnosti, kterou může hrozba využít pro uplatnění negativního vlivu. 

Úroveň zranitelnosti lze vyjádřit citlivostí (jak snadno může být aktivum poškozeno 

hrozbou) a kritičností (důležitost aktiva pro společnost). Typickou zranitelností pro 

informační systém je neaktualizovaný antivirový program, špatně nastavený firewall nebo 

nedostatečně složité přístupové heslo do systému.  

Riziko (risk) – je nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení aktiva. 

Zároveň se jedná o pravděpodobnost, že hrozba využije zranitelnosti a způsobí narušení 

aktiva. Riziko vyjadřuje stupeň ohrožení aktiva, vzniká působením hrozby na aktivum. 

Úroveň rizika je určena hodnotou aktiva, zranitelností aktiva a úrovní hrozby a je možno ji 

snížit pomocí správně nastavených protiopatření. Při jejich navrhování je vhodné dodržet 

pravidlo, že náklady vynaložené na snížení rizika musí přiměřeně odpovídat hodnotě 

chráněných aktiv (hodnotě škod vzniklých dopadem hrozby). Toto pravidlo ovlivňuje 

stanovení referenční úrovně rizika, pod kterou se riziko považuje za zbytkové, a další 

protiopatření se již nerealizují. Zbytkové riziko je natolik nevýznamné, že je pro společnost 

již přijatelné. Žádné zabezpečení nemůže být dokonalé a při snižování rizika na nulovou 

hodnotu neúměrně rostou náklady na příslušná opatření a pro společnost jsou tyto výdaje 

neadekvátní. Pro informační systémy je vhodná definice rizika, která ho popisuje jako 

pravděpodobnost, že určitá hrozba využije zranitelnosti systému, překoná nastavené 

protiopatření a způsobí narušení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti aktiva, což povede 

ke vzniku škody.  

Protiopatření (countermeasure) – jedná se o jednotlivý postup, proces, technický 

prostředek nebo jejich soubor, který je přímo navržen pro eliminaci nebo zmírnění vlivu 

hrozby, snížení zranitelnosti nebo dopadu hrozby. Cílem protiopatření je předejít vzniku 

škody nebo zmírnit následky vzniklé škody. Protiopatření je charakterizováno efektivitou a 

náklady. Efektivita vyjadřuje stupeň snížení účinku hrozby a je to jeden z hlavních 

parametrů analýzy rizik při rozhodování o použití určitého protiopatření. Při výběru 

protiopatření jsou důležitým faktorem rovněž náklady na pořízení, zavedení a provozování 

protiopatření. Výběr vhodného protiopatření spočívá ve vyhledání nejúčinnějšího 

protiopatření za co nejmenší náklady. Příkladem protiopatření pro informační systémy jsou 

firewall, patche, aktualizace, záplaty, antivirové programy. 
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Ohrožení (exposure) – skutečnost, že existuje zranitelnost, která může být zneužita 

hrozbou. 

Narušení (breach) – je to situace, kdy byl uplatněn vliv hrozby a tím došlo 

k narušení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti aktiva vlivem překonání bezpečnostních 

protiopatření. 

Procesy uplatnění rizika jsou následující: Vlastník využívá a zhodnocuje aktiva. Pro 

zachování jejich hodnoty, zavádí vhodná protiopatření, která vedou ke snížení 

zranitelností. Hrozba, vyvolaná zdrojem hrozby, se snaží zranitelnosti zneužít a 

znehodnotit aktiva. Blokové schéma těchto procesů je uvedeno na obrázku 2. 

 

 

Obrázek 2 - Blokové schéma procesů uplatnění rizika [Upraveno zdroj 1] 



Ivana Chytková: Analýza rizik IS u velké společnosti 

2014 

 

6 

2.2 Metodiky analýzy rizik 

Jako základní hledisko pro rozdělení metod analýzy rizik lze použít způsob vyjádření 

veličin, s nimiž se v analýze rizik pracuje. Existují dva základní přístupy: kvalitativní a 

kvantitativní metody vyjádření. Kromě těchto metod existují (a společnosti při řízení rizik 

využívají) další typy analýzy rizik např. stromový diagram, expertní metody, případně lze 

použít kombinovaný přístup k analýze rizik. 

2.2.1 Kvantitativní metody 

Tyto metody se začaly objevovat na počátku 70. let minulého století, neboť v této 

době vznikl požadavek na formalizaci procesu analýzy rizik informačního systému. Jedná 

se o metodu ALE (Annualized Loss Expectancy), neboli metodu očekávaných ročních 

ztrát. Do této metody jsou zahrnuty předpokládané škody i náklady na obnovu. Rovněž se 

může jednat o nepřímou finanční ztrátu ušlé příležitosti nebo naopak smluvní pokutu za 

nedodržení závazků. 

ALE se vypočítá tak, že SLE (Single Loss Exposure), tedy ztrátu při jednom výskytu 

hrozby, vynásobíme ARO (Annualized Rate of Occurrence), která vyjadřuje 

pravděpodobnost výskytu hrozby za jeden rok. Tato metoda je prvním představitelem 

kvantitativních metod analýzy rizik.  

Obecně jsou kvantitativní metody exaktnější než metody kvalitativní. Pro jejich 

provedení je sice potřeba více času a úsilí, jejich výsledkem je však finanční vyjádření 

rizik, které umožňuje jejich výhodnější zvládání.  

Výhodou těchto metod je přesné matematické vyjádření. Tím jsou snadno 

pochopitelné, srozumitelné a jednoznačné a výsledná rizika lze vyjádřit v penězích. To je 

vždy účinný argument pro management organizace.  

Nevýhodou kvantitativních metod je jejich náročnost na provedení a vysoce 

formalizovaný postup. Při zpracování výsledků může dojít k opomenutí některých specifik 

posuzovaného subjektu. Tato opomenutí mohou vést k jeho vysoké zranitelnosti z důvodů 

zahlcení hodnotitele značným objemem formálně strukturovaných dat. Další nevýhodou 

kvantitativních metod je také skutečnost, že velké ztráty s malou pravděpodobností dávají 

stejný výsledek jako malé ztráty s velkou pravděpodobností. 
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Pro provedení analýzy rizik touto metodou se většinou používají speciální aplikace a 

metodiky – např. CRAMM, COBRA, MELISA. Ale existují i obecné metodiky jako 

@RISK, RiskPAC, RiskWatch. 

CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Methodology) byla vyvinuta 

organizací CCTA (Central Computing and Telecommunications Agency) v roce 1985 ve 

Velké Británii. Hlavním cílem tohoto produktu bylo poskytnout podporu systémovým 

analytikům při provádění analýzy rizik informačního systému. V současnosti obsahuje 

normu ISO/IEC 27001:2005, která nahrazuje evropskou normu pro informační bezpečnost 

BS7799-2. Jedná se tedy o metodiku podporovanou softwarovým nástrojem, který 

umožňuje shromažďovat údaje o analyzovaném systému, provádět výpočty hodnot aktiv, 

rizik, protiopatření a zpracovávat reporty v podobě výstupů z procesu hodnocení rizik. 

Také umožňuje připravit systémy společnosti na certifikaci podle ISO/IEC 27001:2005, 

navrhnout efektivní opatření pro zlepšení informační bezpečnosti, řídit informační rizika, 

vytvářet bezpečnostní dokumentace havarijních plánů a plánů zajištění kontinuity při 

provozu.  

Při provádění analýzy pomocí CRAMM Expert je nutné podrobné popsání celého 

systému do nejmenších detailů a ohodnotit všechna identifikovaná aktiva, hrozby a 

zranitelnosti. Tento proces je zdlouhavý, náročný a trvá většinou několik měsíců. Tento 

problém řeší CRAMM Expres, který umožňuje velmi rychlý způsob provedení analýzy, 

např. během několika hodin. Generuje protiopatření pouze u velmi vysoké úrovně hrozeb. 

Expresní analýzu je tedy možné použít pro zmapování systému a následně na vybrané 

oblasti použít analýzu podrobnější. Cena systému se počítá v jednotkách statisíců, při 

nákupu metodiky je zásadní proškolení analytiků, bez něj nelze CRAMM využívat. 

CRAMM je vysoce ceněn mezi auditory informačních systémů a systémů řízení 

bezpečnosti informací.  

@RISK – v této metodice se využívají k analýze rizik simulační metody Monte 

Carlo. Celá problematika je zpracována ve formě tabulek.  

RiskPAC – jedná se o metodiku, která slouží k automatizaci dotazníkových přístupů. 

Tento produkt zahrnuje nástroje, které zpracovávají odpovědi z dotazníků a poskytují 

podklady pro vytvoření závěrů.  
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Vyjádření hodnoty aktiva a dopadu v peněžních jednotkách jsou základem pro 

kvantitativní analýzu rizik. Ta probíhá v několika krocích, ve kterých je určována 

identifikace a kvantifikace aktiv, hrozeb, zranitelností a stanovena celkové výše škody.  

Identifikace a kvantifikace aktiv - v této fázi je nutné identifikovat všechna pro 

společnost kritická aktiva a provést jejich kvantifikaci, tj. stanovit jejich hodnotu tzv. AV 

(Asset Value) v peněžních jednotkách. Je nutné si uvědomit, jak se dané aktivum podílí na 

výnosech či kolik zisku společnosti generuje, kolik by stálo opětovné pořízení aktiva a jeho 

zprovoznění, i jakou bychom zaplatili pokutu v případě porušení důvěrnosti, integrity a 

dostupnosti.  

Identifikace a kvantifikace hrozeb - zde bychom měli identifikovat a kvantifikovat 

hrozby, kterým je společnost vystavena. U každé hrozby bychom měli stanovit 

pravděpodobnost jejího výskytu během roku tzv. ARO. Jestliže se hrozba vyskytuje 1x za 

rok, je hodnota ARO rovna 1, pokud se vyskytne jednou za deset let, pak je ARO rovno 

0,1. 

Identifikace a kvantifikace zranitelností - v této fázi je nutné určit u každé dvojice 

hrozba – aktivum jakou škodu by mohla hrozba způsobit. Hodnota této ztráty bývá 

nejčastěji uváděna v procentech a označuje se zkratkou EF (Exposure Factor). Opět je 

potřeba si uvědomit, o kolik se sníží výnosy respektive zisk společnosti v případě narušení 

důvěrnosti, integrity a dostupnosti, jaké jsou náklady na obnovení systému po působení 

určité hrozby, jak vysoká by společnosti hrozila pokuta v případě porušení důvěrnosti, 

integrity a dostupnosti. V tomto okamžiku je nutno brát v úvahu implementovaná opatření, 

která snižují účinnost hrozby a z tohoto důvodu bývá i velikost ztráty nižší než celková 

hodnota aktiva, stanovená v prvním kroku.  

Stanovení celkové výše škody - nyní, když je stanovená hodnota aktiva (AV), 

pravděpodobnost hrozby (ARO) a hodnota zranitelnosti (EF), přistoupíme ke stanovení 

výše celkové škody tzv. ALE, kterou získáme součinem těchto hodnot: 

ALE=AV*ARO*EF. Můžeme se setkat i se vzorcem ALE=SLE*ARO, kde SLE=AV*EF 

vyjadřuje škodu, která by vznikla při jednom výskytu hrozby. Tímto způsobem je nutno 

postupně spočítat výši škody pro každou dvojici aktivum – hrozba. 
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2.2.2 Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody se objevují na začátku 80. let minulého století. Tyto metody 

popisují výši dopadu, hrozeb, zranitelností a výsledného rizika pomocí diskrétní škály nebo 

slovního popisu (velmi nízká až velmi vysoká). 

Kvalitativní metody jsou charakteristické tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém 

rozsahu (například jsou obodována v intervalu 1 – 10, nebo určena pravděpodobnostní 

hodnotou v intervalu 0 – 1). Úroveň rizika je obvykle určována kvalifikovaným odhadem. 

Kvalitativní metody jsou rychlejší a jednodušší na provedení, ale zároveň i více 

subjektivní. Často přináší problémy v oblasti zvládání rizik, zvláště při posuzování 

přiměřenosti finančních nákladů potřebných k eliminaci hrozby, která může být 

kvalitativní metodou vyhodnocena jako velká až kritická. Kontrola efektivnosti nákladů se 

tím, že chybí jednoznačné finanční vyjádření, znesnadňuje. 

Kvalitativní analýzu je výhodné použít jako úvodní přehled k identifikaci rizik, která 

vyžadují později detailní zkoumání. Dále tam, kde tato metoda analýzy postačuje 

k rozhodování a tam, kde finanční vyčíslení údajů nebo zdrojů není dostatečné k provedení 

kvantitativní analýzy. Kvantitativní analýzy by měla obsahovat dostupné údaje a skutečná 

fakta. 

Základem kvalitativních metod a přístupů je v převážné většině hodnocení 

specialistů a expertů v oboru, dále hodnocení multioborové skupiny respondentů,  

v neposlední řadě se využívají i strukturovaná interview nebo dotazníky. Klady uvedených 

metod a přístupů jsou především v možnostech a schopnostech vyzdvihnout a vyhodnotit 

ty dopady na společnost, organizaci nebo jednotlivce, které nelze vyčíslit v peněžních 

jednotkách, což bývá výsledkem u metod kvantitativních. Při použití kvalitativních 

přístupů pro hodnocení dopadů rizik u běžně používaných metodik však hrozí nebezpečí 

ztráty konzistentnosti a zároveň je u kvalitativních přístupů nízká schopnost obsáhnout 

veškerá hlediska, podle kterých jsou dopady hodnoceny. Z těchto důvodů většina 

rizikových analytiků používá své vlastní způsoby, kterými jsou schopni vyhodnotit dopady 

a parametry pro stanovení míry rizika. 

Předností kvalitativních metod je především jejich snadná proveditelnost a tím i 

poměrně vysoká rychlost hodnocení, protože není třeba určit přesné finanční ztráty a 

zkoumat statistiku výskytu hrozeb. 
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Záporem a nevýhodou kvalitativních metod je především subjektivní chápání 

každého hodnotitele pro stupně 1 až 10 nebo dalších údajů, např. pojmu nízký - vysoký. 

Rovněž je snížena kontrola efektivnosti nákladů, neboť při použití těchto metod není 

vyjádřena hodnota aktiva v penězích. 

Nejčastěji se z kvalitativních metod používá metoda Delphi. 

Delphi – jedná se o metodu účelových interview mezi experty hodnotící skupiny a 

představiteli hodnocené společnosti. Metoda Delphi není založena na strojovém zpracování 

velkého počtu dotazníků, ale používá soubor otázek prodiskutovaných na účelových 

pohovorech. Některé otázky jsou předem dané, jiné jsou variabilní v závislosti na 

postavení respondenta a průběhu pohovoru. Důležité je zajistit vzájemné neovlivňování 

respondentů. Tato metoda je méně náročná na zdroje a čas, také umožňuje zohlednit 

specifika posuzovaného informačního systému. Nevýhodou této metody je nepřítomnost 

finančního vyjádření. Při víceúrovňovém postupu jsou výsledky po statistickém zpracování 

předloženy respondentům, kteří mají možnost k nim zaujmout stanovisko a toto upravit či 

potvrdit. Tím jsou prosazeny podstatné hypotézy a nedochází k ovlivnění respondentů 

dominantními příslušníky hodnocené společnosti. Doporučuje se provést 2 až 3 kola 

rozhovorů, jinak může dojít k nárůstu statistické chyby metody. Díky tomu, že tato metoda 

určuje, co se může stát a za jakých podmínek, je pro analýzu rizik vhodná.  

 

Kvalitativní analýza rizik také probíhá v několika krocích, ve kterých se snažíme o 

identifikaci pro společnost kritických aktiv, hrozeb, zranitelností a stanovení výše rizika. Je 

založena na expertním odhadu a používá slovní nebo číselné hodnocení pro vyjádření 

jednotlivých aktiv, hrozeb a zranitelností.  

Analýza aktiv – v tomto kroku je nutné identifikovat všechna klíčová aktiva a 

následně určit jejich hodnotu. Tato aktiva je vhodné nejprve sepsat a poté slovně ohodnotit 

jejich důležitost pro společnost (nízká, střední, vysoká nebo kritická). 

Analýza hrozeb – nyní je nutno analyzovat hrozby, kterým je společnost vystavena. 

U každé hrozby je třeba stanovit pravděpodobnost jejího výskytu. Pokud se hrozba 

vyskytuje alespoň jednou za rok, je možno pravděpodobnost výskytu této hrozby označit 

jako jistou. Jako nízkou lze považovat pravděpodobnost takové hrozby, která se prakticky 

nevyskytuje.  
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Analýza zranitelností – zde je nutno uvažovat míru zranitelnosti daného aktiva vůči 

vlivu dané hrozby. Je třeba brát v úvahu již zavedená opatření, která účinnost hrozby 

eliminují nebo alespoň snižují. Pokud žádné opatření ke snížení zranitelnosti nastaveno 

není, označí se míra zranitelnosti daného aktiva jako kritická. Při obavě, že opatření spíše 

selže, lze zranitelnost označit jako vysokou, střední zranitelnost odpovídá situaci, kdy 

opatření spíše neselže a pokud opatření neselže nikdy, lze označit zranitelnost jako nízkou. 

Stanovení výše rizika – při znalosti hodnoty dopadu (A), pravděpodobnosti hrozby 

(T) a hodnoty zranitelnosti (V) je možno určit riziko (R). Kvalitativní analýza rizik 

poskytuje více možností, jak výsledné riziko spočítat. Podmínkou tohoto výpočtu je, aby 

vykazoval výsledky, které se dají porovnat a měřit. Tedy pokud bude hodnota aktiva, 

hrozby nebo zranitelnosti změněna, aby se tato změna promítla i do výsledného rizika. 

Vedle nejčastěji používaného vzorce - R=A*T*V tuto podmínku splňuje i vzorec - 

R=A+V+T. Tím je ale dosaženo při použití stejných hodnot odlišného výsledku.  

 

Souhrnné porovnání kvantitativních a kvalitativních metod analýzy rizik je uvedeno 

v tabulkách 1 a 2. 

 

Tabulka 1 - Klady a zápory kvantitativní analýzy  

Kvantitativní metody 

Klady Zápory 

 Podpora matematického aparátu 

 Snadná pochopitelnost 

 Srozumitelnost 

 Jednoznačnost 

 Riziko lze vyjádřit v penězích 

 Obtížnost 

 Časová náročnost 

 Velké ztráty s malou 

pravděpodobností mají stejný 

výsledek jako malé ztráty s velkou 

pravděpodobností 

[Upraveno zdroj 8] 
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Tabulka 2 - Klady a zápory kvalitativní analýzy  

Kvalitativní metody 

Klady Zápory 

 Snadná proveditelnost 

 Rychlost 

 Značná subjektivita 

 Není k dispozici finanční hodnota 

aktiva 

 Kontrola efektivnosti nákladů 

[Upraveno zdroj 8] 

2.2.3 Další metody analýzy rizik 

Metody používané k  analýze rizik nelze dělit pouze z hlediska kvalitativního a 

kvantitativního přístupu. Existuje řada metod, které se dají se využít přímo či nepřímo 

k analýze, pojmenování a řízení rizik.  

Stromový diagram – umožňuje systematickou dekompozici celku na dílčí části. Je 

vhodná k popisu struktury systému a slouží ke grafickému zobrazení hierarchické 

dekompozice systému na subsystémy a prvky, tím je vhodným nástrojem pro prvotní 

orientační představu o analyzovaném systému. 

Expertní metody: 

 Skupiny expertních metod například Extrapolace trendů, Brainstorming, Delfská 

metoda, Metoda scénářů, Heuristické metody, Panelová diskuse, Metoda analogie, 

Komparativní metoda a další. 

 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) – analýza možností vzniku vad a jejich 

následků – lze odhalit 70 – 90% možných neshod. 

Mapy nebezpečí a rizik – grafická metoda, která přehledným způsobem poskytuje 

informace o řízení rizik v souvislosti s jejich nežádoucím dopadem na společnost. 

2.2.4 Vlastní metody 

Mezinárodní normy a standardy umožňují použití i vlastní metodiky pro analýzu 

rizik. Jediný požadavek, který musí tato metodika splňovat, je změna výše rizika při 

jakékoliv změně hodnoty aktiva, hrozby či zranitelnosti. 



Ivana Chytková: Analýza rizik IS u velké společnosti 

2014 

 

13 

Důležitým předpokladem k provedení analýzy rizik je dobře porozumět prostředí, ve 

kterém společnost podniká, a procesům, které ve společnosti probíhají. Proces je tvořen 

lidmi, hardware, software, daty a prostory, které v analýze rizik vystupují jako aktiva, a u 

kterých mohou hrozby zneužít zranitelnosti a snižovat hodnotu těchto aktiv. Proto je 

nezbytné tyto procesy pochopit a co nejjednodušeji a nejsrozumitelněji je popsat.  

2.3 Plán analýzy rizik 

Před započetím vlastní analýzy je třeba sestavit plán analýzy rizik, podle kterého 

budu postupovat. Nejprve je třeba stanovit hranice analýzy, což je pomyslná čára, která 

odděluje aktiva, jež jsou předmětem analýzy rizik, a říkáme, že leží uvnitř analýzy, od těch 

aktiv, která nejsou předmětem analýzy a tím leží mimo hranice nebo za hranicemi analýzy 

rizik. Při určování této hranice již získávám seznam aktiv, která budu v následujícím kroku 

identifikovat a určovat jejich hodnotu, neboli provádět analýzu aktiv. Dalším bodem plánu 

je identifikace a analýza hrozeb a zranitelností. Určení pravděpodobnosti, že hrozba 

využije zranitelnosti aktiva, je také součástí analýzy bezpečnostních rizik. Dalšími kroky 

jsou vyhodnocení provedených analýz a návrh takových bezpečnostních opatření, která 

sníží velikost rizika u každého aktiva na referenční úroveň.  

Postup analýzy rizik: 

 Analýza aktiv:   stanovení hranice analýzy 

identifikace aktiv 

stanovení hodnoty aktiv 

 Analýza bezpečnostních rizik: identifikace a hodnota úrovně hrozby pro aktivum 

identifikace a hodnota míry zranitelnosti 

výpočet výsledného rizika pro aktivum 

 Vyhodnocení provedených analýz 

 Návrh vylepšení bezpečnostních opatření 
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3. ANALÝZA AKTIV V IS VELKÉ FIRMY 

Chemická a petrochemická společnost (dále jen Společnost) sídlí v Ústeckém kraji, 

vedení Společnosti je v Praze a další dceřiné společnosti jsou v Kralupech, Kolíně, 

Pardubicích, Brně a Bratislavě. Celkem je ve všech lokalitách zaměstnáno téměř 4000 

pracovníků. V lokalitě Litvínov, kde se analýza rizik provádí, je zaměstnaná necelá 

polovina z nich.  

K počítačové síti je ve Společnosti připojeno téměř 1500 uživatelů a spravováno více 

než 900 počítačů, na kterých je nastaveno uživatelské prostředí – operační systém a 

standardní kancelářský balík firmy Microsoft (Windows XP, Windows 7, Office 2003 

nebo 2010, Office Outlook 2007 nebo 2010), pro ochranu před viry, spywarem a síťovými 

hrozbami je použita aplikace Symantec Endpoint Protection (SEP). Správa počítačové sítě 

a datové farmy je centralizovaná z lokality Litvínov. Dceřiné společnosti jsou do této 

lokality připojeny přes pronajaté vysokorychlostní linky WAN. Správu počítačové sítě, 

serverů, připojených počítačů, uživatelů a používaných aplikací provádí Úsek IT, jehož 

vedení a převážná část pracovníků sídlí v Litvínově.   

3.1 Stanovení hranice analýzy rizik 

Analýza rizik je provedena v Litvínově z důvodů, že zde jsou nastavovány 

bezpečnostní politiky, pravidla a opatření pro celou společnost ve všech lokalitách jak 

v oblasti uživatelů, aplikací, správy počítačů a serverů, tak v oblasti zabezpečení rozsáhlé 

počítačové sítě týmem specialistů z Úseku IT. Nástroje a pravidla na zabezpečení jsou 

poskytovány od zahraničního vlastníka celé organizace. V Litvínově je centrální 

serverovna s datovou farmou a s nastaveným zálohováním dat na serverech pro celou 

společnost. Je zde také k počítačové síti připojeno nejvíce uživatelů a počítačů z celkového 

počtu uživatelů a počítačů připojených v doméně společnosti.   

I projekt na změnu operačního systému se nejprve testuje v Litvínově, kde je možno 

případné problémy s kompatibilitou používaných aplikací pod MS Windows 7 a jejich 

funkčnosti ihned řešit pomocí přítomných pracovníků IT.  

Součástí analýzy rizik nejsou tiskové služby, Společnosti je zajišťuje externí firma 

v rámci outsourcingu a veškerá zařízení, která slouží k tisku (tiskárny, scannery, kopírky, 
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plottery) jsou majetkem této externí firmy. Autentizace uživatelů k těmto zařízením je 

součástí SafeQ serveru, který se využívá k vyúčtování tiskových služeb a který zajišťuje, 

že vytištěné dokumenty může vyzvednout pouze oprávněný uživatel.  

Řídicí systémy výrobních technologií Společnosti také nejsou součástí analýzy rizik, 

tyto systémy fungují na technologické lokální počítačové síti, která je od celopodnikové 

LAN oddělena. Data, která se z technologických systémů přenášejí, jsou ze strany oddělení 

ASŘTP kontrolována a následně uložena na servery pro využití v celopodnikových 

informačních systémech (VIS, PI). 

Analýza rizik se týká informačních systémů instalovaných na počítačích, které jsou 

používány pro kancelářské činnosti např. email, účetní systém, aplikace pro analýzu dat 

z výrobních technologií atd. Dále se týká počítačové sítě Společnosti, vybavení 

serverovny, serverů, dat, přístupů k jednotlivým aplikacím a k síti, zabezpečení počítačů, 

dostupnosti dat a jejich ochrany. Týká se těch informačních systémů, které jsou 

spravovány Úsekem IT a jsou podrobněji popsány a identifikovány jako aktiva 

informačního systému Společnosti v další kapitole. Analýza rizik se netýká aplikačních a 

datových serverů SAP/R3 a MS Exchange umístěných a provozovaných u zahraničního 

vlastníka Společnosti, ale data, která v těchto aplikacích zpracovávají a vytvářejí uživatelé 

Společnosti, jsou označena jako důvěrná a jsou součástí této analýzy. 

3.2 Identifikace aktiv Společnosti 

Klíčová aktiva informačního systému Společnosti lze rozdělit na prostory, hardware, 

software, síťovou infrastrukturu, média, data a personální obsazení. Všechny skupiny spolu 

úzce souvisí a všechny je potřeba podrobně identifikovat.  

3.2.1 Prostory 

V areálu Společnosti je vybudována rozlehlá počítačová síť (LAN), která umožňuje 

vysokorychlostní komunikaci mezi všemi oprávněnými uživateli. Počítače těchto uživatelů 

jsou dle potřeby rozmístěny v budovách po celém areálu, do kterého je umožněn přístup 

pouze zaměstnancům Společnosti a externích firem, které mají v areálu pronajaté prostory. 

Veřejnost přístup do areálu Společnosti nemá. LAN je vytvořena v hvězdicové struktuře 

znázorněné na obrázku 3. 
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Obrázek 3 - Blokové schéma LAN ve Společnosti [Vlastní zdroj] 

 

Centrum informačních technologií je umístěno v jedné budově, kde pracovníci IT 

sídlí v přidělených kancelářích a kde je vytvořeno datové centrum ve speciální datové 

komoře Lampertz (modulární certifikované zabezpečení datové místnosti). Zde jsou 

umístěny skříně se servery a diskovým polem, zálohovacím polem, firewallem, IPS a 

páteřní switche. Dále jsou v místnosti napájecí rozvaděče, ventilátory, klimatizace, požární 

ústředna s hasicím přístrojem, zvlhčovač vzduchu, kamera, zabezpečovací zařízení 

připojené na centrální pult podnikové zásahové jednotky a jednotka, která umožňuje 

přehledy o funkčnosti a parametrech všech zařízení v komoře. Vše je propojeno kabeláží 

umístěnou nad racky pro snazší dostupnost při montáži. Celá datová komora je místnost 

v místnosti. V suterénu budovy jsou umístěné UPS a vně budovy kapotovaný diesel 

agregát.  

3.2.2 Hardware 

 Datová farma – veškerá zařízení jsou pořízena od firmy Dell. 6 vysoce výkonných 

serverů PowerEdge R820 s 500 GB paměti pro provoz virtuálních serverů. Všechny 
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R820 sdílejí jedno diskové pole. Pro sdílení dat protokoly CIFS a NFS slouží NAS Dell 

Compellent FS8600, který využívá stejné diskové pole, jehož kapacita je 90 TB.  

 Zálohovací server – opět pořízen od firmy Dell, k němu je připojeno nízkonákladové 

diskové pole pro ukládání záloh o kapacitě 60 TB, celé zálohovací zařízení je umístěno 

v Litvínově v datové komoře. Veškerá data se zálohují na disky, staré zálohy (do konce 

roku 2013) jsou uloženy na páskách v trezoru mimo datovou komoru. 

 Infrastrukturní servery – virtuální servery v datové farmě: 

- DHCP server – pro přidělování IP adres připojeným zařízením 

- DNS server – pro převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě 

- FTP server – pro přenos většího objemu dat, v současné době se uvažuje o jeho 

zrušení 

- Proxy server – pro přístup do Internetu, umístěn v demilitarizované zóně, 

povoleny jsou pouze protokoly http a https 

- Radius server – pro ověřování připojovaných počítačů přes WiFi v areálu 

 Aplikační servery – jsou součástí datové farmy jako virtuální servery, pouze aplikační 

server pro SAP/R3 a e-mailový server jsou umístěny v lokalitě zahraničního vlastníka 

Společnosti. Pro každou aplikaci je vytvořen zvláštní virtuální server. Samostatně mimo 

datovou farmu jsou pouze servery pro aplikaci Lotus Notes a Energis. 

 UPS – jsou dimenzovány minimálně na dvojnásobek požadovaného výkonu v zapojení 

2n+1. Slouží k filtraci a stabilizaci napájení ze sítě a v případě výpadku všech přívodů 

překlenují dobu potřebnou pro start diesel agregátu a jeho stabilizaci. Výstupem z UPS 

jsou dva nezávislé okruhy pro napájení zařízení v datové komoře, tím zabezpečují proti 

výpadku napájení z jednoho místa a proti poruše samotného zdroje. 

 Počítače – desktopy (více než 700 kusů) i notebooky (více než 200 kusů) uživatelů jsou 

nakoupeny od firmy Dell, jedná se o různé modely podle doby pořízení uvedené 

v tabulce 3. 

 Monitory – typu Dell 17“ a 19“, více než 1100 kusů 

 Externí vypalovací jednotky – DVD, v celé Společnosti 15 kusů různých typů 

 Mobilní telefony – BlackBerry pro manažery a Nokia pro běžné zaměstnance 
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Tabulka 3 - Typy desktopů a notebooků 

Typ počítače Modely Počet 

Desktop OP745, OP755, OP760, OP780, OP790 >700 

Notebook 
D620, D630, E4200, E4310, E6320, E6330, E6400, E6410, 

E6420, E6430, E6500, E6520, M6300 

>200 

[Zdroj: HP Service Manager] 

3.2.3 Síťová infrastruktura: 

 Kabely optické pro velmi rozsáhlou strukturu sítě po celém areálu Společnosti, 

propojení mezi servery a pro velké vzdálenosti 

 Kabely metalické pro připojení koncových stanic (UTP 5E)  

 Switche – 2x páteřní, 12x distribuční (na šesti místech areálu, vždy dva pro určitou 

oblast), 140x přístupový (access) pro připojení koncových stanic 

 Routery – pro každou linku do Internetu jeden, celkem tedy 2 kusy 

 IPS – HW systém pro prevenci průniku útoku z Internetu, kontroluje útoky, identifikuje 

prohledávání portů z cizích IP adres, vytížení serverů (křivky zatížení oproti běžnému 

provozu), zablokuje automaticky IP adresu, odkud jde útok (dle typu útoku na určitou 

dobu nebo nastálo) 

 Firewall – kontrolní bod, který zajišťuje hardwarově i softwarově kontrolu všech 

komunikací, které přes firewall prochází. Definují se zde pravidla komunikace mezi 

sítěmi, které firewall odděluje. Nastavují se zákazy a povolování protokolů, portů, 

serverů a IP adres. Odděluje LAN síť od venkovní sítě neboli Internetu. Podporuje VPN 

(u zaměstnanců přes certifikát, u externích přístupů přes login + heslo + SMS na 

mobilní telefon). Ve Společnosti jsou zakoupena dvě tato zařízení. 

3.2.4 Média 

Většina dat uživatelů i dat vytvořených a používaných v aplikacích je uložena 

v datové farmě na diskovém poli. Toto aktivum je součástí datové farmy a je popsáno i 

ohodnoceno v kapitole Hardware. V této kapitole jsou popsány ostatní typy médií 

používané ve Společnosti. 

 CD – zálohovaná data uživatelů, instalační CD aplikací 



Ivana Chytková: Analýza rizik IS u velké společnosti 

2014 

 

19 

 DVD – zálohovaná data uživatelů, instalační DVD aplikací  

 USB flash disk – pro přenos dat uživatelů 

 externí disky – zálohovaná data uživatelů 

3.2.5 Software 

Operační systém: 

 Na počítačích uživatelů je používán MS Windows XP v české nebo anglické verzi a 

v současné době se testuje MS Windows 7 v obou jazykových verzích.  

 VMware vSphere 5 Enterprise Plus – vizualizační platforma pro vytváření, provoz a 

správu virtuálních serverů na šesti Dell Power Edge R 820 

 Na serverech MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 a MS Windows 

Server 2012 – zde záleží, pro kterou aplikaci se server využívá (některé aplikace 

vyžadují pro provoz určitý operační systém). 

Aplikace pro všechny uživatele: 

Jedná se o aplikace, které jsou buď součástí instalačního balíčku (image), který se 

instaluje z USB flash disků na jednotlivé počítače a pomocí něj se udržuje jednotné 

uživatelské prostředí na všech počítačích Společnosti, nebo se instalují pomocí politik 

(např. antivir) ihned po zařazení do domény, případně se později instalují vyšší verze dle 

požadavku uživatele. V tabulce 4 je uveden jejich seznam odpovídající nainstalované verzi 

operačního systému. 

Tabulka 4 - Základní aplikace uživatelů přidělené dle operačního systému 

Operační systém MS Windows XP MS Windows 7 

Kancelářský SW MS Office 2003 MS Office 2010 

Email klient MS Outlook 2007 MS Outlook 2010 

Prohlížeč IE Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 

Antivir + personální 

firewall 

Symantec Endpoint Protection 

12.1 

Symantec Endpoint Protection 

12.1 

Šifrování obsahu 

disků NB 

SafeGuard Easy v. 4.40.3 Check Point Endpoint Security 

8.2.833 

[Vlastní zdroj] 
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Aplikace pro definované skupiny uživatelů: 

Tyto aplikace mají data umístěna převážně v databázích na serverech, spouštění 

těchto aplikací probíhá buď přes klienta nainstalovaného na počítačích, nebo přes zástupce 

(i klient je na serveru), případně se aplikace používá přes webové rozhraní. Některé 

systémy jsou vzájemně propojené přímo nebo přes exportované tabulky v MS Excel. Pro 

samostatné informační systémy jsou připravovány podklady v SAP/R3 opět přes tabulky v 

MS Excelu. Blokové schéma propojení je na obrázku 4. 

 SAP/R3 – systém, který zahrnuje veškeré účetnictví a správu financí Společnosti. 

Obsahuje kromě finančního účetnictví i moduly výroba, skladové hospodářství a nákup, 

údržba, mzdy a personalistika, odbyt. Server s daty je umístěn u zahraničního vlastníka.  

 SAP GUI – klient aplikace SAP/R3, který je nainstalován na všech počítačích 

připojených v doméně Společnosti. U operačního systému MS Windows XP je 

nainstalován klient verze 7.20, na počítačích s MS Windows 7 je klient verze 7.30. 

 VIS – výrobní informační systém speciálně vytvořen pro chemickou výrobu. Poskytuje 

informace pro celkový přehled o výrobě – bilance. Vstupní data se získávají z měření 

(hmotnostních i objemových), ručním zadáváním, ze SAP/R3 (skladové zásoby plastů – 

nepřímo přes tabulky v MS Excelu), z PI (stavy zařízení), z LIMS (laboratorní měření - 

opět přes MS Excel). Výstupy se z tohoto systému přenášejí do SAP/R3 (stavy zásob) a 

PI (emise CO2) – opět přes tabulky v MS Excelu. Dále se systém využívá na 

podnikovém dispečinku pro celkový přehled o výrobě. Zobrazení všech dat ve VIS je 

tabulkové, systém není grafický. Byl vyvinut zaměstnancem Společnosti před více než 

15 lety, v současné době se připravuje přechod na modernější systém s grafickým i 

tabulkovým zobrazením. VIS slouží jako pracovní nástroj pro více než 250 uživatelů. 

 PI ProcessBook 2012 (dále jen PI) – výrobní informační systém pro provoz a údržbu 

chemické výroby. Poskytuje online informace o výrobě jak jednotlivým provozovnám a 

výrobnám, tak podnikovému dispečinku. Na rozdíl od technologických výrobních 

systémů spojuje data ze všech výroben a skladů ve Společnosti. Vstupní data získává 

z technologií, z LIMS, ručním zadáváním a sběrem dat z externích zdrojů (Povodí Ohře, 

meteorologické stanice, Air Products). Výstupy se přenáší do systémů VIS a LIMS 

(stavy zařízení), ale hlavní je grafické zobrazení informací o výrobě přímo v tomto 

systému. PI je nainstalován na téměř 250 počítačích. 
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 LIMS Symatic IT Unilab 6.3 (dále jen LIMS) - laboratorní informační a manažerský 

systém. Poskytuje komplexní informační podporu laboratoří odboru kontroly jakosti, 

zajišťuje operativní dostupnost a jednotnost informací pro výrobu a dispečerské řízení. 

Zajišťuje přímou součinnost s dalšími informačními systémy Společnosti – VIS, PI, 

SAP/R3 a podporuje funkcionality manažerských nástrojů. Je nainstalován přibližně na 

130 počítačích. Pro uložení dat a pro reportované výstupy využívá systém virtuální 

servery. Tato verze LIMS nefunguje na operačním systému MS Windows 7, připravuje 

se přechod na verzi 6.4. 

 ISDL – systém pro řízení silniční i železniční dopravy a logistiky. Tento systém 

zahrnuje výběrová řízení pro dopravce, grafické zobrazení plánovaných a 

uskutečněných odběrů vyrobených komponent, povolení vjezdu do areálu (propojeno 

s Evidence 2000), tisk veškerých dokladů ohledně dopravy a logistiky. Využívá služeb 

autováhy a je propojen do systému SAP/R3. 

 ISA – informační systém pro správu a řízení areálu, verze 6. Poskytuje podrobné 

informace o areálu v grafické i popisné formě, zahrnuje budovy, stavby, komunikace, 

ostatní plochy, požární zabezpečení, pronájmy, stanoviště první pomoci, evidenci 

vozidel včetně užívání, požadavkový systém Helpdesk Facility a telefonní seznam. Data 

do systému jsou zadávána pomocí exportů ze SAP/R3 a ručním plněním uživatelů 

s aktivním přístupem. Pasivní přístup do této aplikace mají všichni uživatelé 

Společnosti. 

 Evidence 2000 – systém pro elektronickou evidenci docházky zaměstnanců v areálu, 

zahrnuje i automobilovou dopravu (osobní i nákladní). Je provázaná do SAP/R3, kde je 

využívána k výpočtu mezd, a s ISDL, kde jsou uloženy podklady o řidičích a 

dopravních prostředcích. 

 Energis – systém pro řízení podnikové energetiky. Jedná se o aplikaci s webovým 

rozhraním, kde přístupy a hesla spravuje externí firma, na její požadavek má tato 

aplikace data na samostatném serveru (není součástí datové farmy). 

 EVI 8 – systém pro evidenci odpadů, která je nařízena státem dle Zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb., všechny výkazy a hlášení na úřady tímto probíhají v elektronické podobě 

díky nastavenému datovému standardu Ministerstva životního prostředí.   
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 Daňová kancelář – systém pro výpočet daní, verze 1/2014 (nainstalováno na 9 

počítačích), obsahuje moduly pro všechny typy daní, které se Společnosti týkají a jsou 

využívány pro podání daňových přiznání Společnosti. 

 Bankovní software – jedná se o aplikace, které umožňují přímou komunikaci útvaru 

bankovních služeb s jednotlivými bankami. Zástupce pro přístup k těmto aplikacím je 

funkční na 5 počítačích.  

 Helios Orange – moduly Cla a Spedice, verze 1.0.2014. Zahrnuje kompletní přípravu 

celního řízení – měsíční hlášení Intrastat, celní deklaraci, komunikaci s celní správou 

v oblasti dovozní, vývozní i tranzitní a s příslušným celním úřadem. Tuto podporu 

umožňuje pro obchody v rámci EU i se zeměmi mimo EU. Je nainstalován na 10 

počítačích útvaru expedice a celního jednatelství.  

 

 

Obrázek 4 - Blokové schéma propojení informačních systémů [Vlastní zdroj] 
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 MS SharePoint – systém pro řízení informací a správu dokumentů. Jedná se o webovou 

aplikaci, ve které jsou obsaženy a jednotně spravovány menší databáze a přibližně 30 

aplikací. 

 Lotus Notes – verze 6.5.4, dříve používán pro elektronickou poštu, nyní se v něm již 

provozuje pouze aplikace pro schvalování smluv. 

Aplikace s jednotlivě nakoupenými licencemi: 

 MS Project – verze standard 2003, 2007 nebo 2010 v českém i anglickém jazyce 

 MS Visio - verze standard 2003, 2007 nebo 2010 v českém i anglickém jazyce 

 Adobe Acrobat – verze 6, 7, 8 nebo 9 dle data pořízení (zakoupeno celkem 25 licencí) 

Freeware: 

Tyto aplikace jsou volně ke stažení na Internetu a jejich použití ve Společnosti je 

schváleno manažerem bezpečnosti IT. Nejsou uvedeny v kapitole Stanovení hodnoty aktiv, 

protože Společnost na jejich pořízení nemusí vynakládat žádné prostředky a svojí 

dostupností jsou kdykoliv nahraditelné. 

 Adobe Reader – verze X, aplikace pro prohlížení souborů s příponou pdf 

 DWG Trueview – aplikace pro prohlížení souborů s příponou dwg, verze z roku 2011, 

2012 nebo 2013 

 Software602 Form Filler – aplikace pro využití datových schránek 

Aplikace pro správu uživatelů a počítačové sítě: 

 Uživatelé a počítače služby Active Directory (dále jen AD) – správa uživatelských účtů 

a počítačů připojených v doméně Společnosti 

 Goverlan – verze 7.06, aplikace pro vzdálený přístup k počítačům, umožňuje dálkově 

nainstalovat nebo odinstalovat aplikace, zjišťovat konfiguraci počítačů, obsahuje i další 

funkce pro vzdálenou správu. 

 HP Service Manager – verze 7.11, program pro evidenci a elektronické zadávání 

požadavků od uživatelů na Úsek IT, přidělování požadavků řešitelům, schvalování 

požadavků a evidenci hardware. Uživatelé přistupují pomocí webového rozhraní, odkaz 

je skriptem nakopírován na plochu všech počítačů v doméně. 

 NetBackup 7.5 – aplikace, která umožňuje nastavení pravidel zálohování a správu 

zálohovacích procesů. 
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3.2.6 Lidé: 

 Uživatelé – ve Společnosti je k počítačové síti připojeno přibližně 1450 uživatelů, jejich 

účty jsou spravovány pomocí AD, každému uživateli je pomocí organizačních skupin 

vytvořených v AD přidělen datový prostor pro sdílení dat v rámci Společnosti, úseku a 

odboru. Také je mu přidělen datový prostor o velikosti 400 MB pro vlastní data a e-

mailová schránka. Tato data uložená na serverech jsou každou noc zálohována. Dále je 

každému uživateli dle jeho pracovní náplně přidělen přístup k potřebným aplikacím a 

k aplikačním datům, tento přístup je spravován většinou opět pomocí aplikačních 

skupin vytvořených v AD.  

 Hlavní uživatelé – odpovídají za korektní chod daných aplikací, správci s nimi 

konzultují změny v aplikaci či plánovanou nedostupnost, zodpovídají za proškolení 

uživatelů, kteří s nimi komunikují ohledně problémů při práci s danou aplikací. 

 Správci – operačních systémů, aplikací, databází, sítě. Jedná se o osoby, které mají za 

danou oblast odpovědnost a znají příslušná administrátorská hesla k systémům. Jsou 

schopni v určené aplikaci (operačním systému, databázi, síti) identifikovat problémy a 

řešit je. Často je potřeba testování na určitém vzorku uživatelů a kooperaci několika 

specialistů, aby vyřešení jednoho problému nezpůsobilo problém v jiné oblasti. 

Provádějí výzkum, nasazení a údržbu nových informačních systémů ve Společnosti. 

3.2.7 Data 

Interní, důvěrná i přísně důvěrná data jsou uložena na NAS, kde jsou podle 

požadavků zpřístupněna odpovídajícím uživatelům, pouze data z e-mailových schránek 

uživatelů jsou uložena na serveru umístěném v lokalitě zahraničního vlastníka Společnosti. 

Veřejná data Společnosti jsou uložena na externím pronajatém úložišti. Data vztahující se 

k výše uvedeným aplikacím a systémům jsou brána jako součást těchto systémů a jsou 

s těmito systémy i hodnocena. 

 Veřejná – internetové stránky Společnosti, za funkčnost a dostupnost těchto stránek je 

odpovědná externí firma, za obsah odpovídá útvar Public Relations Společnosti a tato 

data nejsou součástí této analýzy 

 Interní – data přístupná uživatelům počítačové sítě Společnosti dle přidělených 

přístupových práv  
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 Důvěrná – data přístupná vybraným skupinám uživatelů, zahrnují i e-mailovou 

komunikaci uživatelů a jejich privátní prostor na serveru. Patří mezi ně i data 

z informačního systému SAP/R3. 

 Přísně důvěrná – data přístupná vybraným skupinám uživatelů (nejčastěji data 

personální) 

 Zálohovaná data – jedná se o veškerá data (mimo dat elektronické pošty a SAP/R3), 

která jsou z datového pole každou noc zálohována. Zálohy se provádí rozdílové nebo 

plné.  

3.3 Stanovení hodnoty aktiv 

Při stanovení hodnoty aktiv vycházím z BIA (Business Impact Analysis), tedy jedná 

se o stanovení hodnoty dopadu, kdy je nutná odpověď na otázky, co by se stalo, pokud by 

byla narušena důvěrnost, integrita nebo dostupnost aktiva. Je obvyklé, že se používají 4 

pásma, jak je vidět v tabulce 5. Tyto otázky musí zodpovědět respondenti – IT specialisté a 

osoby, které mají za dané aktivum odpovědnost. 

 

Tabulka 5 - Rozdělení pásem dopadu  

Stupeň Výše dopadu Zkratka Popis dopadu Od Do 

1 Nízká N Malé škody 0 0,3 

2 Střední S Vážné škody 0,3 3 

3 Vysoká V Velmi vážné škody 3 30 

4 Kritická K Přežití je ohroženo 30 100 

[Upraveno zdroj 1] 

K odhadu dopadu pomáhá respondentům tabulka 6, kde jsou v řádcích uvedené 

dopady, které je nutno vzít v úvahu, a ve sloupcích jsou znázorněny jednotlivé stupně 

dopadu. Při hodnocení dopadů je nutná diskuze s respondenty – pracovníky IT a 

odpovědnými osobami.  
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Tabulka 6 - Hodnocení dopadu  

Stupeň 1 2 3 4 

Popis dopadu Malé škody Vážné škody Velmi vážné škody Přežití je ohroženo 

Finanční ztráta 0 – 5% 5 – 10% 10 – 30% 30% a více 

Ztráta 

produktivity 

Zpomalení nebo 

přerušení výrobní a 

obchodní činnosti 

na několik minut 

Zpomalení nebo 

přerušení výrobní a 

obchodní činnosti 

na několik hodin 

Zpomalení nebo 

přerušení výrobní a 

obchodní činnosti 

na několik dnů 

Zpomalení nebo 

přerušení výrobní a 

obchodní činnosti 

na několik týdnů 

Porušení 

legislativy 
Drobné porušení 

Porušení – 

vyšetřováni a 

pokuta 

Závažné porušení – 

vyšetřování, soudní 

proces a pokuta 

Velmi závažné 

porušení – soudní 

proces, společnosti 

hrozí zánik 

[Upraveno zdroj 1] 

Vlastní hodnocení aktiva je vztaženo k celkové hodnotě Společnosti, která přesahuje 

10 miliard korun. U každého aktiva je uveden stupeň dopadu, popis dopadu a hodnota 

aktiva v intervalu 0 – 100, kde 0 znamená, že aktivum je volně dostupné a je možno ho 

pořídit v krátké době bez vynaložení finančních prostředků. Hodnota 100 by odpovídala 

hodnotě Společnosti. 

Aktiva jsou ohodnocena podle různých hledisek, z nichž hlavní je důležitost aktiva 

pro Společnost, u některých rozhoduje pořizovací cena aktiva či dostupnost náhradního 

aktiva. Velikost hodnoty aktiva je určena po konzultacích se správci aktiva, jejich uživateli 

a odpovědnými osobami za pořízení daného aktiva. Do stanovené hodnoty aplikací jsou 

zahrnuta i data, která jsou v této aplikaci využívána. 

3.3.1 Prostory 

a. Kanceláře s počítači – rozmístěné v budovách po celém areálu, jednotlivá hodnota 

těchto kanceláří je pro provoz IS minimální a snadno nahraditelná, jejich počet je 

úměrný počtu počítačů a uživatelů ve Společnosti. Z hlediska důvěrnosti, integrity a 

dostupnosti je stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,05. 

b. Místnosti s přístupovým switchem – je umístěna v každé budově, která je připojena 

k počítačové síti. Umožňuje připojení všech uživatelů z dané budovy k počítačové síti, 

pro celkový provoz IS není důležitá, při její nedostupnosti pro pracovníky IT (např. 
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nedostupnost klíčů k místnosti) bývá funkční (funkčnosti switche a kabeláže budou 

hodnoceny později), důvěrnost a integritu nelze hodnotit. Stupeň dopadu 1, malé škody, 

hodnota aktiva 0,07. 

c. Místnosti s distribučním switchem – ve Společnosti je 6 těchto místností (viz. obrázek 

3), každá je v jiné budově, zajišťují dostupnost IS pro určitou lokalitu, v každé místnosti 

jsou 2 switche. Při její nedostupnosti (např. nedostupnost klíčů k místnosti) jsou switche 

funkční (funkčnosti switche a kabeláže budou hodnoceny později), důvěrnost a integritu 

nelze hodnotit. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,15.  

d. Kancelářské prostory Úseku IT – jsou umístěny ve 2 patrech budovy, hodnota 

jednotlivých kanceláří je pro provoz IS minimální a snadno nahraditelná. Stupeň 

dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,07. 

e. Datová komora – je umístěna ve zvýšeném přízemí v místnosti bez oken, jedná se o 

nově vytvořený prostor pro datovou farmu, který zajišťuje fyzickou ochranu proti ohni, 

vodě, kouři a cizím zásahům. Datová komora je vzduchotěsná a izolovaná i proti 

elektromagnetickému záření (nefungují mobilní telefony – uvnitř GSM replikátor). 

Součástí datové komory jsou 4 klimatizační jednotky (n+1 – i při plném zatížení může 

jedna vypadnout, nejsou napojeny na UPS, mají zvláštní přívod elektrické energie), 

zvlhčovač vzduchu (udržuje vlhkost vzduchu na 40%), automatické stabilní hasicí 

zařízení (obsahuje speciální plyn, který sám vyhledává zdroj tepla a naváže se na 

plamen), požární ústředna (zajistí po 1 minutě vypnutí všech zařízení, uzavře větrací 

klapky a aktivuje hasicí přístroj, rozvod plynu probíhá i pod podlahou), zabezpečovací 

zařízení proti vstupu neoprávněných osob (biometrický snímač na principu snímání 

krevního řečiště, který otevře dveře, po vstupu je třeba zadat pin), kamery a centrální 

monitorovací panel pro všechna zařízení. Nedostupnost datové komory by měla zásadní 

dopad na IS Společnosti, vedení i dalších dceřiných společností v ostatních lokalitách. 

Pořizovací cena komory je téměř 8 milionů Kč (v této ceně není započítána cena 

hardware – bude uvedena v kapitole 3.3.2). Stupeň dopadu 3, velmi vážné škody, 

hodnota aktiva 5. 

f. Prostor pro UPS – umístěn v suterénu pod datovou komorou, dostupnost tohoto 

prostoru (hodnota UPS bude určena v kapitole 3.3.2) je pro Společnost důležitá. Stupeň 

dopadu 2, vážné škody, hodnota aktiva 2,5.  
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V tabulce 7 je uveden přehled aktiv, které lze zařadit do skupiny Prostory, jejich 

stupeň dopadu a hodnota aktiva z intervalu 0 – 100. 

 
Tabulka 7 - Hodnota aktiv - prostory 

Označení Aktivum Stupeň dopadu Hodnota aktiva 

3.3.1 a Kancelář s počítači 1 0,05 

3.3.1 b Místnost s přístupovým switchem 1 0,07 

3.3.1 c Místnost s distribučním switchem 1 0,15 

3.3.1 d Kancelářský prostor IT 1 0,07 

3.3.1 e Datová komora 3 5 

3.3.1 f Prostor pro UPS 2 2,5 

 [Vlastní zdroj] 

3.3.2 Hardware 

a. Datová farma – umístěna v datové komoře. Tvoří ji 6 serverů PowerEdge R820  

s 500 GB paměti pro provoz virtuálních serverů a NAS pro sdílená data. Všechna tato 

zařízení sdílejí jedno diskové pole o celkové kapacitě 90 TB. Veškeré prvky, které 

slouží k přenosu dat a komunikaci mezi touto datovou farmou a ostatními připojenými 

zařízeními jsou vícenásobné či minimálně zdvojené. Je na ní závislá celá datová 

základna Společnosti, jejího vedení i dceřiných společností v ostatních lokalitách. 

Datová farma byla nově vybudována v loňském roce a její pořizovací cena je téměř  

9 milionů Kč. Stupeň dopadu 3, velmi vážné škody, hodnota aktiva 5. 

b. UPS – jsou umístěné v suterénní místnosti pod datovou komorou. Jsou dimenzovány 

minimálně na dvojnásobek požadovaného výkonu. Slouží k filtraci a stabilizaci napájení 

ze sítě a v případě výpadku všech přívodů zajistí napájení pro celou datovou farmu do 

doby stabilizace napětí, které poskytne diesel agregát (přibližně 30 s). Výstupem z UPS 

jsou dva nezávislé okruhy pro napájení zařízení v datové komoře. Pořizovací cena je 

přibližně 6 milionů Kč. Stupeň dopadu 2, vážné škody, hodnota aktiva 1. 

c. Diesel agregát – nezbytný v případě, že dojde k výpadku elektrické energie ze všech 4 

napájecích přívodů, které slouží k dodávce elektřiny pro datovou komoru a datovou 

farmu. Je kapotovaný a umístěn mimo budovu IT ve venkovním prostoru. Pořizovací 

cena je přibližně 500 000,- Kč. Stupeň dopadu 2, vážné škody, hodnota aktiva 0,35. 
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d. Zálohovací server – jeden server s diskovým polem o kapacitě 60 TB, na který se 

zálohují data celé Společnosti i dalších dceřiných společností. Zálohovací server je 

umístěn v datové komoře a jeho pořizovací cena je přibližně 500 000,- Kč. Stupeň 

dopadu 3, velmi vážné škody, hodnota aktiva 3. 

e. Lotus Notes server – v současné době je používán pro workflow smluv Společnosti, 

zároveň se testuje převod této aplikace do SharePointu, v případě poruchy tohoto 

serveru je dopad pro Společnost nízký, ovlivňuje ho pouze hodnota práce na záchraně 

informací. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,1. 

f. Energis server – aplikace uložená na tomto serveru spravuje odběry a dodávky 

elektrické energie z a do státní energetické sítě, které musí probíhat dle plánu. Server je 

samostatný a nesmí být virtualizován. Jeho výpadek je pro Společnost kritický, protože 

nedodržení energetického plánu je penalizováno. I externí firma, která provádí správu 

této aplikace, je smluvně vázána tak, aby byl systém do 2 hodin plně funkční. Stupeň 

dopadu 3, velmi vážné škody, hodnota aktiva 5. 

g. Desktopy – nakoupeny v průběhu 6 let při průměrné pořizovací ceně 10 500,- Kč, jejich 

celkový počet je vyšší než 700 kusů. Součástí desktopu je myš a klávesnice. Při selhání 

je zajištěn servis technikem ve Společnosti, případně v ceně desktopu je zahrnut servis 

firmy Dell NBD (další pracovní den) od nahlášení poruchy, také je smluvně zajištěna 

záruční doba 3 roky, porucha se týká jednotlivých strojů, které lze snadno nahradit. 

Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,05. 

h. Notebooky – nakoupeny v průběhu 7 let při průměrné pořizovací ceně 28 000,- Kč, 

jejich celkový počet je vyšší než 200 kusů. Součástí notebooku je E-port, myš, 

klávesnice a taška. Při selhání je zajištěn servis technikem ve Společnosti, případně 

v ceně notebooku je zahrnut servis firmy Dell NBD od nahlášení poruchy, také je 

smluvně zajištěna záruční doba 3 roky, porucha se týká jednotlivých strojů, jejich nákup 

podléhá schválení vedení Společnosti. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 

0,07. 

i. Monitory – nakoupeny současně s počítači, do roku 2009 to byly monitory s 17“ 

obrazovkou, později byla jako standard označena 19“ obrazovka, pořizovací cena je 

v průměru 3 800,- Kč. Nyní vlastní Společnost více než 1100 kusů. Vadný monitor 

v záruční době řeší servis firmy Dell, po záruční době je poškozený monitor zlikvidován 
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a nahrazen funkčním. Porucha se opět týká jednotlivých kusů a ty jsou snadno 

nahraditelné. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,02. 

j. Externí vypalovací jednotky DVD – celkem 15 kusů za průměrnou cenu 750,- Kč. 

Jejich poruchy se řeší pouze tehdy, pokud jsou v záruční době, jinak jsou v případě 

potřeby nahrazeny novým zařízením. Závady se týkají jednotlivých kusů a jsou snadno 

nahraditelné. V současné době se nákup nových omezuje z důvodu zálohování dat na 

servery, pro ostatní potřeby jsou k dispozici vypalovací jednotky na novějších 

počítačích. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,01.  

k. Mobilní telefony Nokia – v současné době je zaměstnancům poskytnuto 970 těchto 

mobilních telefonů, průměrná cena je 1 300,- Kč. V případě poruchy je telefon ihned 

vyměněn a následně se řeší reklamace nebo likvidace. V případě ztráty nebo krádeže se 

blokuje ihned SIM karta. Všechny tyto případy jsou jednotlivé a snadno řešitelné, 

telefony jsou snadno nahraditelné. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,02. 

l. BlackBerry – jsou přidělovány manažerům Společnosti a těm zaměstnancům, u kterých 

je požadován online přístup k elektronické poště. V současnosti je jich používáno 130 

kusů a průměrná cena jednoho kusu je 5 500,- Kč. Poruchy, ztráty a krádeže těchto 

telefonů jsou řešeny stejně jako u mobilních telefonů Nokia. Stupeň dopadu 1, malé 

škody, hodnota aktiva 0,05. 

 

V tabulce 8 je uveden přehled aktiv, které lze zařadit do skupiny Hardware, jejich 

stupeň dopadu a hodnota aktiva z intervalu 0 – 100. 

3.3.3 Síťová infrastruktura 

a. Kabely optické – jsou rozvedeny po celém areálu Společnosti až k přístupovým 

switchům, finanční náklady s nimi spojené jsou necelých 115 000,- Kč měsíčně. Pro 

fungování LAN ve Společnosti jsou nezbytné. Stupeň dopadu 2, vážné škody, hodnota 

aktiva 0,8. 

b. Kabely metalické – používají se pro připojení jednotlivých zásuvek k přístupovým 

switchům a pro připojení počítačů k aktivním zásuvkám. Cena těchto kabelů je 

zanedbatelná (řádově stovky Kč). Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,01. 
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Tabulka 8 – Hodnota aktiv - hardware 

Označení Aktivum Stupeň dopadu Hodnota aktiva 

3.3.2 a Datová farma 3 5 

3.3.2 b UPS 2 1 

3.3.2 c Diesel agregát 2 0,35 

3.3.2 d Zálohovací server 3 3 

3.3.2 e Lotus Notes server 1 0,1 

3.3.2 f Energis server 3 5 

3.3.2 g Desktopy 1 0,05 

3.3.2 h Notebooky 1 0,07 

3.3.2 i Monitory 1 0,02 

3.3.2 j Externí vypalovací jednotky DVD 1 0,01 

3.3.2 k Mobilní telefony Nokia 1 0,02 

3.3.2 l BlackBerry 1 0,05 

[Vlastní zdroj] 

c. Páteřní switche – umístěny v datové komoře, jsou dva pro okamžité nahrazení 

funkčnosti, pokud by u jednoho došlo k selhání. Jsou nezbytné pro komunikaci po síti 

LAN. Pořizovací cena je přibližně 3 miliony Kč za oba kusy. Stupeň dopadu 2, vážné 

škody, hodnota aktiva 1,2. 

d. Distribuční switche – umístěny v šesti budovách v areálu Společnosti vždy v páru (na 

obrázku 3 je blokové schéma LAN, kde je i znázorněno, kolik uživatelů je možno 

k jednotlivým distribučním switchům připojit). Tyto switche zajišťují dostupnost LAN 

vždy pro určitou oblast areálu. Pokud dojde u jednoho v páru k selhání, druhý jeho 

činnost přebírá. Pořizovací cena jednoho kusu je přibližně 240 000,- Kč. Stupeň dopadu 

1, malé škody, hodnota aktiva 0,25. 

e. Přístupové switche – umístěny v budovách, kde se připojují počítače uživatelů k LAN, 

nejsou párovány, při poruše je LAN nepřístupná pouze v dané budově. Ve Společnosti 

je jejich počet 140 kusů a pořizovací cena jednoho switche je průměrně 50 000,- Kč. Je 

snadno nahraditelný. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,1. 

f. Routery – umístěny v datové komoře, pro každou linku do Internetu (hlavní a záložní) 

je využíván jeden. Pořizovací cena jednoho kusu je necelých 50 000,- Kč. Stupeň 

dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,18. 
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g. IPS – HW zařízení, které zabezpečuje LAN proti útokům z Internetu, opět jsou 

v činnosti v páru, aby se mohly v případě selhání zastoupit. Celkem jsou čtyři ve 

Společnosti a pořizovací cena jednoho zařízení je 150 000,- Kč + roční podpora 

40 000,- Kč. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,2. 

h. Firewall – hraniční firewally Check Point Appliance s IPS technologií má Společnost 

dva z důvodu zastoupení při selhání. Pořizovací cena je 3,5 milionu Kč za obě zařízení a 

zahrnuje hardware i software. Stupeň dopadu 3, velmi vážné škody, hodnota aktiva 3. 

 

V tabulce 9 je uveden přehled aktiv, které lze zařadit do skupiny Síťová 

infrastruktura, jejich stupeň dopadu a hodnota aktiva z intervalu 0 – 100. 

 

Tabulka 9 - Hodnota aktiv - síťová infrastruktura 

Označení Aktivum Stupeň dopadu Hodnota aktiva 

3.3.3 a Kabely optické 2 0,8 

3.3.3 b Kabely metalické 1 0,01 

3.3.3 c Páteřní switch 2 1,2 

3.3.3 d Distribuční switch 1 0,25 

3.3.3 e Přístupový switch 1 0,1 

3.3.3 f Router 1 0,18 

3.3.3 g IPS 1 0,2 

3.3.3 h Firewall 3 3 

[Vlastní zdroj] 

3.3.4 Média 

a. CD, DVD – zálohovaná data uživatelů, nedoporučuje se zálohovat pracovní data na tato 

média, hodnota média minimální, snadno nahraditelná. Stupeň dopadu 1, malé škody, 

hodnota aktiva 0,01. 

b. Instalační CD, DVD – hodnota těchto médií se odvíjí od ceny aplikace, která se z nich 

instaluje. Některá instalační média lze vytvářet opakovaně stažením z Internetu a 

použitím přiděleného licenčního klíče. Ve většině případů lze tato média při poškození 

opětovně získat od výrobce. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,07. 
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c. USB Flash disk – využívají se pro přenos dat, ale nelze zaručit spolehlivost, média jsou 

snadno dostupná a nahraditelná. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,02. 

d. Externí disk – využívají se pro aktuální zálohy dat, která mají uživatelé na počítači, při 

reinstalaci počítače. Jsou snadno dostupná a nahraditelná. Stupeň dopadu 1, malé škody, 

hodnota aktiva 0,03. 

 

V tabulce 10 je uveden přehled aktiv, které lze zařadit do skupiny Média, jejich 

stupeň dopadu a hodnota aktiva z intervalu 0 – 100. 

 

Tabulka 10 - Hodnota aktiv - média 

Označení Aktivum Stupeň dopadu Hodnota aktiva 

3.3.4 a CD, DVD 1 0,01 

3.3.4 b Instalační CD, DVD 1 0,07 

3.3.4 c USB Flash disk 1 0,02 

3.3.4 d Externí disk 1 0,03 

[Vlastní zdroj] 

3.3.5 Software 

a. Microsoft Enterprise Desktop – tato licence je zakoupena pro každý počítač ve 

Společnosti, vztahuje se na všechny verze desktopového operačního systému, 

kancelářského balíku Office, SharePoint a Exchange od firmy Microsoft, zahrnuje i 

podporu těchto produktů. Při poškození některé z aplikací je snadné tento software opět 

nainstalovat, toto má dopad na dobu, kdy uživatel nemůže pracovat. Stupeň dopadu 1, 

malé škody, hodnota aktiva 0,02. 

b. MS Windows Server 2012 Data Center – zakoupena licence OEM pro každý server 

R820, umožňuje nainstalovat na jakýkoliv virtuální server operační systém verze MS 

Windows Server 2012 a nižší. Zahrnuje i podporu aplikace Uživatelé a počítače služby 

AD. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,25. 

c. VMware vSphere 5.1 Enterprise Plus – vizualizační platforma pro vytváření 

virtuálních serverů, zakoupeny licence pro každý CPU na každém serveru R820, každý 

rok se dokupuje i roční podpora. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,25. 
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d. Antivir Symantec Endpoint Protection 12.1 – opět zakoupena licence s podporou pro 

každý počítač a server, při nefunkčnosti je snadné obnovení aplikace. Stupeň dopadu 1, 

malé škody, hodnota aktiva 0,1. 

e. Safe Guard Easy v 4.40.3 – aplikace pro šifrování obsahu HDD na notebooku 

s operačním systémem MS Windows XP, opět zakoupeny licence podle jejich počtu. 

Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,1. 

f. Check Point Endpoint Security v 8.2.833 - aplikace pro šifrování obsahu HDD na 

notebooku s operačním systémem MS Windows 7, opět zakoupeny licence podle jejich 

počtu. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,1. 

g. SAP/R3 – dopady nedostupnosti či nefunkčnosti této aplikace ovlivňují veškeré 

ekonomické a finanční činnosti Společnosti, která není schopna platit své závazky, 

prodávat své výrobky a vykonávat další aktivity s touto oblastí spojené. Při 

nefunkčnosti delší než 1 den hrozí sankce. Stupeň dopadu 3, velmi vážné škody, 

hodnota aktiva 3. 

h. SAP GUI – poškození klienta je záležitost daného počítače, neovlivňuje to funkčnost 

celého systému, obnovení aplikace je snadné. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota 

aktiva 0,01. 

i. VIS – v tomto systému je velmi důležitá relevantnost informací, jeho nedostupnost 

způsobuje zhoršení kvality řízení výrobních procesů, navazuje na ostatní informační 

systémy spojené s chemickou výrobou a delší nedostupnost či nefunkčnost může 

způsobit i přerušení výroby a tím vysoké finanční ztráty pro Společnost. Stupeň dopadu 

2, vážné škody, hodnota aktiva 2,5. 

j. PI ProcessBook 2012 – tento systém poskytuje online souhrnné informace o výrobě, 

navazuje na další informační systémy, je důležitý pro kvalitní řízení výroby. Největší 

finanční škoda může nastat, pokud v době jeho nedostupnosti nebo nefunkčnosti 

nastane mimořádná situace ve výrobě, neboť není dostupná informace, kde přesně 

problém nastal a tím je zpožděno jeho řešení. Stupeň dopadu 3, velmi vážné škody, 

hodnota aktiva 3. 

k. LIMS – nedostupnost tohoto systému může ovlivnit kvalitu výroby a škoda vzniklá 

nefunkčností systému závisí na době, po kterou tato situace trvá. Stupeň dopadu 2, 

vážné škody, hodnota aktiva 0,9. 
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l. ISDL – v případě nefunkčnosti či nedostupnosti této aplikace se zastaví expedice 

vyrobených komponent v návaznosti na silniční i železniční dopravu. Při nedostupnosti 

delší než jeden den hrozí sankce ze strany zákazníků. Stupeň dopadu 2, vážné škody, 

hodnota aktiva 2. 

m. ISA – aplikace poskytuje kromě jiných výstupů podklady pro povolení výkopových 

prací v areálu a pro výpočet daně z nemovitostí, ale i v případě několikadenní 

nedostupnosti nevznikne Společnosti finanční újma. Stupeň dopadu 1, malé škody, 

hodnota aktiva 0,1. 

n. Evidence 2000 – nefunkčnost nebo nedostupnost ohrožuje expedici výroby. Stupeň 

dopadu 2, vážné škody, hodnota aktiva 2. 

o. Energis – na funkčnost a dostupnost této aplikace je kladen vysoký požadavek, 

plánovaný odběr a dodávku elektrické energie je nutno dodržet dle časového 

harmonogramu, jinak hrozí Společnosti vysoké penále. I krátký výpadek aplikace 

způsobuje neznalost aktuálního stavu energetiky. Stupeň dopadu 3, velmi vážné škody, 

hodnota aktiva 5. 

p. EVI 8 – nedostupnost či nefunkčnost tohoto systému po několik dní neohrožuje 

existenci Společnosti, systém je důležitý z hlediska státní legislativy. Stupeň dopadu 1, 

malé škody, hodnota aktiva 0,2. 

q. Daňová kancelář – aplikace souvisí s výpočtem daní, ale ty se neprovádí každodenně, 

tím i několika denní nefunkčnost či nedostupnost tohoto software neohrozí chod 

Společnosti. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,2. 

r. Bankovní software – komunikace s bankami je využívána k platbám společnosti, které 

se musí provádět do předem určené doby, jinak hrozí Společnosti vysoké sankce. 

Nefunkčnost či nedostupnost těchto aplikací mají vliv na platební schopnost 

Společnosti. Stupeň dopadu 3, velmi vážné škody, hodnota aktiva 3,5. 

s. Helios Orange – komunikace s celní správou je pro Společnost důležitá při zajišťování 

spedice a logistiky do zahraničí, zvláště do států mimo EU. Prodeje do těchto zemí ale 

neprobíhají kontinuálně. Stupeň dopadu 2, vážné škody, hodnota aktiva 0,5. 

t. MS SharePoint – nefunkčnost nebo nedostupnost tohoto systému neohrožuje výrobu 

ani fungování Společnosti.  Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,2. 

u. Lotus Notes – tato aplikace pouze umožňuje přístup ke schvalování smluv, které se 

nyní testuje v SharePointu. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,05. 
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v. MS Project 2003, 2007, 2010 – tato aplikace je zakoupena přímo pro daného uživatele, 

při poškození software na počítači je snadné aplikaci přeinstalovat. Stupeň dopadu 1, 

malé škody, hodnota aktiva 0,01. 

w. MS Visio 2003, 2007, 2010 – tato aplikace je zakoupena přímo pro daného uživatele, 

při poškození software na počítači je snadné aplikaci přeinstalovat. Stupeň dopadu 1, 

malé škody, hodnota aktiva 0,01. 

x. Adobe Acrobat 6, 7, 8, 9 – tato aplikace je zakoupena přímo pro daného uživatele, při 

poškození software na počítači je snadné aplikaci přeinstalovat. Stupeň dopadu 1, malé 

škody, hodnota aktiva 0,01. 

y. Goverlan 7.06 – usnadňuje podporu uživatelů ze strany Úseku IT, ale pro chod 

Společnosti není důležitý. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,02. 

z. HP Service Manager 7.11 – usnadňuje podporu uživatelů ze strany Úseku IT, ale pro 

chod Společnosti není důležitý. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,1. 

aa.  NetBackup 7.5 – nefunkčnost tohoto software způsobí neprovedení zálohování dat 

všech informačních systémů Společnosti a následně nemožnost jejich obnovy. Stupeň 

dopadu 3, velmi vážné škody, hodnota aktiva 3. 

 

V tabulce 11 je uveden přehled aktiv, které lze zařadit do skupiny Software, jejich 

stupeň dopadu a hodnota aktiva z intervalu 0 – 100. 

3.3.6 Lidé 

Ohodnocení tohoto aktiva v podobě lidí je ovlivněno odbornou znalostí těchto lidí, 

která je pro informační systém Společnosti důležitá. Souvisí s pravomocemi, které tito lidé 

v informačních systémech mají a s jejich předpokládanou morálkou a loajalitou ke 

Společnosti. Také je u každé níže uvedené skupiny lidí předpokládaná a oceňovaná jiná 

doba, po kterou se daný člověk věnuje svému oboru a pracovnímu zaměření.  

a. Uživatelé – odchody a příchody těchto pracovníků do Společnosti jsou časté, uživateli 

stačí základní dovednosti v oboru IT a v informačním systému, který souvisí s jeho 

pracovní náplní. Stupeň dopadu 1, malé škody, hodnota aktiva 0,05. 
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Tabulka 11 – Hodnota aktiv - software 

Označení Aktivum Stupeň dopadu Hodnota aktiva 

3.3.5 a Microsoft Enterprise Desktop 1 0,02 

3.3.5 b 
MS Windows Server 2012 Data 

Center 
1 0,25 

3.3.5 c VMware vSphere 5.1. Enterprise Plus 1 0,25 

3.3.5 d Symantec EndPoint Protection 12.1 1 0,1 

3.3.5 e Safe Guard Easy 1 0,1 

3.3.5 f Check Point Endpoint Security 1 0,1 

3.3.5 g SAP/R3 3 3 

3.3.5 h SAP GUI 1 0,01 

3.3.5 i VIS 2 2,5 

3.3.5 j PI ProcessBook 2012 3 3 

3.3.5 k LIMS 2 0,9 

3.3.5 l ISDL 2 2 

3.3.5 m ISA 1 0,1 

3.3.5 n Evidence 2000 2 2 

3.3.5 o Energis 3 5 

3.3.5 p EVI 8 1 0,2 

3.3.5 q Daňová kancelář 1 0,2 

3.3.5 r Bankovní software 3 3,5 

3.3.5 s Helios Orange 2 0,5 

3.3.5 t SharePoint 1 0,2 

3.3.5 u Lotus Notes 1 0,05 

3.3.5 v MS Project 1 0,01 

3.3.5 w MS Visio 1 0,01 

3.3.5 x Adobe Acrobat 1 0,01 

3.3.5 y Goverlan 1 0,02 

3.3.5 z HP Service Manager 1 0,1 

3.3.5 aa NetBackup 3 3 

[Vlastní zdroj] 

b. Hlavní uživatelé – odchody těchto pracovníků znamenají pro Společnost hledat a 

vyškolit za ně odpovídající náhradu, jejich znalosti odpovídajícího informačního 
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systému a daného oboru jsou na vysoké úrovni. Stupeň dopadu 2, vážné škody, hodnota 

aktiva 0,4. 

c. Správci – tito pracovníci jsou v dané oblasti IT vysoce specializovaní, znají velmi 

dobře prostředí přiděleného informačního systému a Společnosti a jejich náhrada je 

značně složitá. Jejich odpovědnost za plnou funkčnost svěřeného systému odpovídá 

jejich odborným znalostem a morálnímu profilu.  Stupeň dopadu 2, vážné škody, 

hodnota aktiva 2. 

 

V tabulce 12 je uveden přehled aktiv, které lze zařadit do skupiny Lidé, jejich stupeň 

dopadu a hodnota aktiva z intervalu 0 – 100. 

 

Tabulka 12 - Hodnota aktiv - Lidé 

Označení Aktivum Stupeň dopadu Hodnota aktiva 

3.3.6 a Uživatelé 1 0,05 

3.3.6 b Hlavní uživatelé 2 0,4 

3.3.6 c Správci 2 2 

[Vlastní zdroj] 

3.3.7 Data 

Ohodnocení dat odpovídá jejich využití ve Společnosti a způsobu jejich prezentace.  

a. Interní – tato data se vytváří, zpracovávají a sdílejí v rámci celé Společnosti, jsou 

přístupná uživatelům podle přidělených přístupových práv. Jsou důležitá z hlediska 

pracovní náplně jednotlivých uživatelů, odborů, úseků a výrobních jednotek 

Společnosti. Narušení jejich dostupnosti, důvěrnosti a integrity má vliv na fungování 

Společnosti. Stupeň dopadu 2, vážné škody, hodnota aktiva 1,5. 

b. Důvěrná – tato data jsou sdílena pouze omezeným počtem uživatelů nebo jsou 

přístupná pouze daným uživatelům (privátní prostor uživatele je 400 MB). Do této 

skupiny patří i data obsažená v e-mailových schránkách uživatelů (jsou uložena na 

serveru v lokalitě zahraničního vlastníka Společnosti, ale mohou ovlivnit stav 

operačního systému nebo aplikací v počítačích Společnosti). Mezi důvěrná data lze 

zařadit i data vyexportovaná ze systému SAP/R3, z kterých definovaní uživatelé 
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zpracovávají různé druhy reportů. Narušení jejich dostupnosti, důvěrnosti a integrity má 

velký vliv na fungování Společnosti. Stupeň dopadu 2, vážné škody, hodnota aktiva 2,5. 

c. Přísně důvěrná – personální data podléhají utajení dle zákona o ochraně osobních 

údajů č. 101/2000 Sb. Porušením důvěrnosti může být Společnost penalizována. Stupeň 

dopadu 2, vážné škody, hodnota aktiva 2. 

d. Zálohovaná data – tato data jsou nutná k obnově systému, u kterého dojde k selhání 

nebo ztrátě integrity dat. U určitých typů dat je ze zákona povinnost archivovat je po 

určitou dobu. Stupeň dopadu 2, vážné škody, hodnota aktiva 2,5. 

 

V tabulce 13 je uveden přehled aktiv, které lze zařadit do skupiny Data, jejich stupeň 

dopadu a hodnota aktiva z intervalu 0 – 100. 

 

Tabulka 13 - Hodnota aktiv - Data 

Označení Aktivum Stupeň dopadu Hodnota aktiva 

3.3.7 a Interní data 2 1,5 

3.3.7 b Důvěrná data 2 2,5 

3.3.7 c Přísně důvěrná data 2 2 

3.3.7 d Zálohovaná data 2 2,5 

[Vlastní zdroj] 

Seznam všech aktiv a jejich hodnota je uveden v příloze č. 1.  
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4. ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK 

Analýza bezpečnostních rizik zahrnuje identifikaci a kvantifikaci hrozeb, identifikaci 

a ohodnocení zranitelností a následné vypočítání rizika (R) pro každou trojici aktiva (A), 

hrozby (H) a zranitelnosti (Z) dle vzorce R(A,H,Z)=a*h*z, kde „a“ je hodnota dopadu na 

aktivum A, „h“ je výše hrozby H pro aktivum A, a „z“ je výše zranitelnosti Z vzhledem 

k hrozbě H. Riziko tedy vyjadřuje v číselné hodnotě míru zneužití konkrétní zranitelnosti 

určitou hrozbou, a následně tím dopad na identifikovaná aktiva.  

Hrozbu lze definovat jako událost, která nastane náhodně nebo je úmyslně vyvolána, 

a která může mít nežádoucí dopad na důvěrnost, integritu a dostupnost aktiv. Pro stanovení 

úrovně hrozeb neexistuje přesný algoritmus, výsledná hodnota je založena na úsudku osob, 

které se hodnocení účastní.  

Ve fázi identifikace zranitelností je třeba označit ta slabá místa na úrovni logické, 

fyzické, organizační, personální a technické bezpečnosti, která by mohla být negativně 

využita hrozbou. Míra zranitelnosti je určena především nastavenými bezpečnostními 

opatřeními. Tato opatření by měla být uvedena v dokumentaci (bezpečnostní politiky, 

směrnice týkající se IT, technické specifikace) a je potřeba provést jejich kontrolu. 

4.1 Identifikace hrozeb 

Hrozby mohou pocházet z vnitřního nebo vnějšího prostředí Společnosti a jejich 

působení na aktivum se může v čase měnit, vliv na aktivum může být trvalý nebo dočasný. 

Vždy je třeba vzít v úvahu i to, že jedna hrozba může působit zároveň na více aktiv a 

naopak jedno aktivum může být ohrožováno současně více hrozbami. Mezi hrozby nepatří 

např. organizační nedostatky, ty jsou uvedeny v kapitole o zranitelnostech a opatřeních. 

V tabulce 14 je uveden seznam hrozeb, které ve Společnosti přicházejí v úvahu. 

Každá hrozba má své číslo (1. sloupec) a název (2. sloupec). V dalších sloupcích je 

křížkem uvedeno, na které atributy bezpečnosti (dostupnost, důvěrnost, integrita) hrozba 

působí. Dále je v tabulce křížkem označeno, jaký je zdroj hrozby. Zdroje mohou být 

úmyslné, náhodné (neúmyslné) a přírodní.  
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Tabulka 14 - Identifikace hrozeb 

Č. Hrozba 
Bezpečnostní atributy Zdroje hrozby 

důvěrnost integrita dostupnost úmyslný náhodný přírodní 

1 Blesk   

 

x     x 

2 Požár     x x x x 

3 Voda   
 

x x x x 

4 Prach   x x     x 

5 Nepřípustná teplota   x x x x x 

6 Elektrostatický náboj   x x     x 

7 Přerušení dodávky elektřiny     x x x x 

8 Kolísání napětí   x x x x x 

9 Nedostatek personálu     x x x   

10 Chyba administrátora x x x x x   

11 Chyba uživatele x x x x x   

12 Průmyslová havárie     x   x   

13 Krádež a vandalismus x   x x     

14 Neautorizovaný přístup k médiím x x x x     

15 Neautorizovaný přístup do IS x x x x     

16 Použití škodlivého SW x x x x     

17 Selhání záložních zdrojů napájení   x x x x   

18 Selhání klimatizace   x x x x   

19 Selhání HW x x x x x   

20 Selhání SW x x x x x   

21 Selhání prvků infrastruktury   x x x x   

22 Selhání veřejné sítě   x x x x   

23 Selhání média   x x x x   

[Upraveno zdroj 1] 

 

Tabulka 15 uvádí, která hrozba na jakou skupinu aktiv může působit. Tento seznam 

poskytuje podklady pro hodnocení hrozeb, kdy je nutné ohodnotit každou dvojici hrozba - 

aktivum. Při tomto hodnocení není potřeba hodnotit každé aktivum s každou hrozbou, ale 

pouze ty hrozby, které na danou skupinu aktiv mohou působit. 

Skupiny uvedených aktiv odpovídají rozdělení aktiv při jejich identifikaci a 

následném stanovení hodnoty aktiv (kapitola 3).  
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Tabulka 15 - Působení hrozby na aktivum 

Č. Hrozba Prostory Hardware Síť Média Software Lidé Data 

1 Blesk x x x       

 
2 Požár x x x x     

 
3 Voda x x x x     

 
4 Prach   x   x     

 
5 Nepřípustná teplota   x x  x     

 
6 Elektrostatický náboj   x x x     x 

7 Přerušení dodávky elektřiny   x x       

 
8 Kolísání napětí   x x       

 
9 Nedostatek personálu   x      x  x 

 
10 Chyba administrátora   x x x x   x 

11 Chyba uživatele   x x x x   x 

12 Průmyslová havárie x x x     x 

 
13 Krádež a vandalismus   x   x x   x 

14 Neautorizovaný přístup k médiím       x     x 

15 Neautorizovaný přístup do IS         x   x 

16 Použití škodlivého SW     x   x   x 

17 Selhání záložních zdrojů napájení   x x        
 

18 Selhání klimatizace   x x       

 
19 Selhání HW   x         

 
20 Selhání SW         x   

 
21 Selhání prvků infrastruktury     x   x    x 

22 Selhání veřejné sítě     x   x    

 
23 Selhání média       x     

 
[Upraveno zdroj 1] 

4.2 Ohodnocení hrozeb pro uvažované aktivum 

Kvantifikace hrozeb v analýze rizik znamená stanovit úroveň hrozby pro každou 

dvojici hrozba-aktivum. Pro toto ohodnocení neexistuje přesný algoritmus a výsledná 

úroveň hrozby na dané aktivum je založena na úsudku osob, které hodnocení provádí, a na 

podrobnosti dotazů při rozhovorech s uživateli, kteří s aktivy pracují nebo přicházejí do 

kontaktu. Je zde nutná dobrá znalost prostředí. Při stanovení úrovně hrozby lze vyjít 

například ze statistik nebo evidence bezpečnostních incidentů v organizaci. Ve Společnosti 

se ale evidence tohoto typu nevede, je tedy třeba vzít v úvahu další aspekty, například, zda 

se respondenti s uvedenou hrozbou již setkali, stáří a parametry vybavení, motivace osob a 

atraktivita aktiva, znalosti, schopnosti a dovednosti lidí aktivum ohrozit, čas, peníze a 
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technické možnosti na provedení hrozby, vlivy na neúmyslné chyby uživatelů, přírodní 

podmínky a další podle typu aktiva. 

Pro stanovení úrovně hrozby je uveden rozsah pásem v tabulce 16 a na základě 

posouzení relevantních faktorů je tato úroveň stanovena v rozsahu 0 – 100, kde 0 znamená, 

že se hrozba neuplatní a hodnota 100, že uplatnění hrozby je jisté. 

 

Tabulka 16 - Rozdělení pásem úrovně hrozby 

Stupeň Úroveň hrozby Zkratka Popis hrozby Od Do 

1 Nízká N Nepravděpodobná 0% 25% 

2 Střední S Pravděpodobná  25% 50% 

3 Vysoká V Vysoce pravděpodobná 50% 75% 

4 Jistá K Jistá 75% 100% 

[Upraveno zdroj 1] 

Hodnoty všech pravděpodobných úrovní hrozeb jsou uvedeny v příloze č. 2 - Úrovně 

hrozeb působící na aktivum. 

Jelikož některé hrozby působí stejnou úrovní na všechna aktiva uvedená v jedné 

skupině aktiv, je provedeno ohodnocení úrovně hrozby vždy pro danou skupinu aktiv. 

V případě, že některé z aktiv v této skupině může ohrozit určitá hrozba vyšší nebo nižší 

měrou, je provedeno ohodnocení této dvojice aktivum – hrozba samostatně. 

4.2.1 Kvantifikace hrozeb – Prostory 

Prostory v areálu Společnosti mohou být ohroženy bleskem, požárem, vodou a 

průmyslovou havárií. Všechny tyto hrozby působí na dostupnost aktiva. Úroveň hrozby u 

požáru a průmyslové havárie je zvýšena tím, že tyto hrozby mohou být jak náhodné, tak 

úmyslné a zároveň obě mohou být zapříčiněny bleskem. Hrozba požáru a hlavně jeho 

rozšíření je ovlivněna i velkým výskytem hořlavých a výbušných látek v areálu.  

 Blesk – areál Společnosti není v bouřkové oblasti, ale úder blesku do budov není 

vyloučen. Úroveň hrozby - 26% 
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 Požár – hrozba požáru je ve Společnosti zvýšena typem výroby a výskytem 

chemických látek, které jsou převážně hořlavé nebo výbušné. Úroveň hrozby – 85% 

 Voda – areál Společnosti není v záplavové oblasti, ale v areálu je rozvod vody veden 

podzemním potrubím. Úroveň hrozby – 40% 

 Prostor pro UPS - místnost je v suterénu budovy IT v blízkosti páteřního vedení vody 

Společnosti. Úroveň hrozby – 55% 

 Průmyslová havárie – v chemické továrně je pravděpodobnost vzniku průmyslové 

havárie jistá, jen záleží na jejím rozsahu. Úroveň hrozby – 80% 

4.2.2 Kvantifikace hrozeb – Hardware 

Hardware může být ohrožen bleskem, požárem, vodou, prachem, nepřípustnou 

teplotou, elektrostatickým nábojem, přerušením dodávky elektřiny, kolísáním napětí, 

chybou administrátora i uživatele, průmyslovou havárií, krádeží a vandalismem, selháním 

záložních zdrojů napájení, selháním klimatizace a selháním hardware. Všechny tyto hrozby 

mohou způsobit nedostupnost aktiva, některé mohou mít vliv i na integritu a důvěrnost 

aktiva (tabulka 14). Blesk může způsobit jak požár, tak průmyslovou havárii. Některé 

hrozby mohou být úmyslné, jiné náhodné či přírodního původu, některé jsou kombinace 

těchto zdrojů.  

 Blesk – areál Společnosti není v oblasti se zvýšenou bouřkovou aktivitou, ale údery 

blesku nejsou vyloučeny. Díky nepřetržitému zapojení většiny hardware do elektrické 

sítě, je ohrožení této skupiny aktiv bleskem pravděpodobné.  Úroveň hrozby – 40% 

 Externí vypalovací jednotky DVD, mobilní telefony Nokia, BlackBerry – jsou do 

zdrojů elektrické energie připojeny jen minimálně.  Úroveň hrozby – 30% 

 Požár - hrozba požáru je ve Společnosti zvýšena typem výroby a výskytem chemických 

látek, které jsou převážně hořlavé nebo výbušné. Úroveň hrozby – 85% 

 Mobilní telefony, BlackBerry – uživatelé je nosí převážně u sebe a v případě požáru 

je pravděpodobné, že tomu bude také tak. Úroveň hrozby – 45% 

 Voda – areál Společnosti není v záplavové oblasti, ale v areálu je rozvod vody veden 

podzemním potrubím. Úroveň hrozby – 40% 

 UPS – jsou umístěny v suterénní místnosti v blízkosti páteřního vedení vody 

Společnosti. Úroveň hrozby – 55% 
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 Prach – v areálu Společnosti je v některých provozech zvýšená prašnost. Úroveň 

hrozby – 65% 

 Nepřípustná teplota - hardware je rozdělen na více kategorií: 

 Datová farma, UPS, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis server – tato 

zařízení nejsou bez klimatizace schopna pracovat při běžných teplotách, protože 

sama produkují tepelnou energii a došlo by k jejich přehřátí a zničení. Úroveň hrozby 

– 100% 

 Diesel agregát – jeho součástí je vzduchové chlazení motoru. Úroveň hrozby – 45% 

 Desktopy, notebooky – tato zařízení mají vlastní ventilátor, který postačuje k udržení 

vhodné teploty pro provoz. Úroveň hrozby – 45%  

 Monitory, externí vypalovací jednotky DVD, mobilní telefony Nokia, BlackBerry – 

tato zařízení jsou provozuschopná při běžných teplotách a převážně se nevyskytují 

v prostředí, které by mělo teplotu výrazně zvýšenou. Úroveň hrozby – 25%  

 Elektrostatický náboj – může ohrozit každé elektronické zařízení. Úroveň hrozby – 

40% 

 Přerušení dodávky elektřiny – tato hrozba může nastat kdykoliv a i velmi často. 

Úroveň hrozby – 100% 

 UPS, diesel agregát – tato zařízení slouží k zabezpečení elektřiny při výpadku pro 

datovou farmu, jsou schopna bez přívodu elektřiny zajistit tuto energii po dostatečně 

dlouhou dobu. Úroveň hrozby - 10% 

 Mobilní telefony Nokia, BlackBerry -  tato zařízení jsou schopna dle stavu vlastní 

baterie fungovat po určitou dobu (např. 1 až 2 dny). Úroveň hrozby – 10% 

 Kolísání napětí – je neovlivnitelné a může nastat kdykoliv i často. Důležitá zařízení 

jsou napájena přes UPS. 

 UPS, diesel agregát, mobilní telefony Nokia, BlackBerry – díky vlastní baterii na tato 

zařízení nemá tato hrozba téměř žádný vliv. Úroveň hrozby – 10% 

 Datová farma, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis server – napájení přes 

UPS, které kolísání či výpadek napětí vyrovnává. Úroveň hrozby je závislá na 

funkčnosti UPS. Úroveň hrozby – 80% 

 Desktopy, notebooky, monitory, externí vypalovací jednotky DVD – kolísání napětí 

může tato zařízení ohrozit kdykoliv. Úroveň hrozby – 100% 
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 Nedostatek personálu – týká se pouze datové farmy, která vyžaduje vysoce 

kvalifikovanou obsluhu. Úroveň hrozby – 80% 

 Chyba administrátora – může být úmyslná či náhodná. Náhodnou chybu lze ovlivnit 

určitými opatřeními, znalostmi administrátorů a odolností hardware. Úroveň hrozby – 

80% 

 Chyba uživatele – může být úmyslná či náhodná. Chyb se uživatel může dopustit 

pouze tam, kde má přístup. Skupinu Hardware je pro určení úrovně hrozby třeba 

rozdělit, na některá zařízení se chyba uživatele nevztahuje vůbec. 

 Desktopy, notebooky, monitory, externí vypalovací jednotky DVD, mobilní telefony 

Nokia, BlackBerry – tato zařízení jsou uživatelům přístupná a za přidělená zařízení si 

i odpovídají. Úroveň hrozby – 80% 

 Průmyslová havárie – ve Společnosti, jejíž výroba je spojená s chemií v různých 

podobách, se zpracováním ropy, s výrobou plastů atd., se průmyslová havárie vyskytne 

téměř jistě, záleží jen na jejím rozsahu. Úroveň hrozby – 80% 

 Krádež a vandalismus – tato hrozba se týká zařízení, ke kterým je přístup a která svou 

hmotností a rozměry krádež umožní.  

 Datová farma, UPS, diesel agregát, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis 

server – tato zařízení nejsou běžnému uživateli přístupná. Úroveň hrozby – 15% 

 Desktopy, notebooky, monitory, externí vypalovací jednotky DVD, mobilní telefony 

Nokia, BlackBerry – tato zařízení jsou uživatelům přístupná a za přidělená zařízení si 

i odpovídají. Svými rozměry a hmotností krádež neznemožní. Úroveň hrozby – 80% 

 Selhání záložních zdrojů – tato hrozba ovlivní níže uvedený hardware v případě, že 

dojde zároveň k přerušení dodávky elektřiny. Na ostatní hardware nemá vliv, protože 

záložní zdroje pro ně nejsou určeny. Jelikož situace, kdy dojde k přerušení dodávky 

elektřiny, je častá, záložní zdroje napájení mají vysokou prioritu. 

 Datová farma, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis server – při současném 

totálním výpadku dodávky elektřiny ze všech zdrojů jsou záložní zdroje (UPS, diesel 

agregát) zásadní pro bezpečný provoz tohoto hardware. Úroveň hrozby 80% 

 Selhání klimatizace – tato hrozba má vliv opět pouze na některá aktiva ze skupiny 

Hardware, ostatní zařízení klimatizaci nevyužívají. 
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 Datová farma, UPS, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis server – pro 

funkčnost a zabránění přehřátí je klimatizace pro tato zařízení nezbytná. Úroveň 

hrozby – 100% 

 Selhání hardware – každé zařízení má svou životnost a u každého zařízení může nastat 

selhání. Úroveň této hrozby se se stářím zařízení zvyšuje. 

 Datová komora, UPS, diesel agregát, zálohovací server, Energis server – tato zařízení 

jsou téměř nová, pořízena v nedávné době (do 6 měsíců). Úroveň hrozby – 30% 

 Desktopy, notebooky, monitory, mobilní telefony Nokia, BlackBerry  – tato zařízení 

jsou pořizována v rozmezí 6 let, jejich selhání je vysoce pravděpodobné. Úroveň 

hrozby – 55% 

 Lotus Notes server, externí vypalovací jednotky DVD – tato zařízení jsou starší než  

6 let, LN server se plánuje v tomto roce vyřadit. Úroveň hrozby – 70% 

4.2.3 Kvantifikace hrozeb – Síťová infrastruktura 

Síťová infrastruktura může být ohrožena bleskem, požárem, vodou, nepřípustnou 

teplotou, elektrostatickým nábojem, přerušením dodávky elektřiny, kolísáním napětí, 

chybou administrátora i uživatele, průmyslovou havárií, použitím škodlivého software, 

selháním záložních zdrojů napájení, selháním klimatizace, selháním prvků infrastruktury a 

selháním veřejné sítě. Všechny tyto hrozby mohou způsobit nedostupnost aktiva, některé 

mohou mít vliv i na integritu a důvěrnost aktiva (tabulka 14). Blesk může způsobit jak 

požár, tak průmyslovou havárii. Některé hrozby mohou být úmyslné, jiné náhodné či 

přírodního původu, některé jsou kombinace těchto zdrojů.  

 Blesk – areál Společnosti není v oblasti se zvýšenou bouřkovou aktivitou, ale údery 

blesku nejsou vyloučeny. Díky nepřetržitému zapojení většiny prvků síťové 

infrastruktury do elektrické sítě, je ohrožení této skupiny aktiv bleskem pravděpodobné.  

Úroveň hrozby – 40% 

 Požár – hrozba požáru je ve Společnosti zvýšena typem výroby a výskytem 

chemických látek, které jsou převážně hořlavé nebo výbušné. Úroveň hrozby – 85% 

 Voda – areál Společnosti není v záplavové oblasti, ale v areálu je rozvod vody veden 

podzemním potrubím. Úroveň hrozby – 40% 

 Nepřípustná teplota – prvky síťové infrastruktury jsou rozděleny na více kategorií: 
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 Kabely optické, kabely metalické, distribuční switche, přístupové switche – tyto 

prvky jsou schopny provozu při běžných teplotách a nevyskytují se v prostředí, které 

by mělo teplotu výrazně zvýšenou. Úroveň hrozby – 25% 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – tato zařízení jsou umístěna v klimatizované 

místnosti (datová komora) a je potřebné je ochlazovat. Úroveň hrozby – 100% 

 Elektrostatický náboj – může ohrozit každé aktivní elektronické zařízení. Úroveň 

hrozby – 40% 

 Kabely optické, kabely metalické – pasivní prvky, které tato hrozba téměř neovlivní. 

Úroveň hrozby – 10% 

 Přerušení dodávky elektřiny - tato hrozba může nastat kdykoliv a i velmi často. 

Úroveň hrozby – 100% 

 Kabely optické, kabely metalické – pasivní prvky, jejichž činnost tato hrozba téměř 

neovlivní. Úroveň hrozby – 10% 

 Kolísání napětí - je neovlivnitelné a může nastat kdykoliv i často. Důležitá zařízení 

jsou napájena přes UPS. 

 Kabely optické, kabely metalické – pasivní prvky, jejichž činnost tato hrozba téměř 

neovlivní. Úroveň hrozby – 10% 

 Distribuční switche, přístupové switche – kolísání napětí může tato zařízení ohrozit 

kdykoliv. Úroveň hrozby – 100% 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – napájení přes UPS, které kolísání či 

výpadek napětí vyrovnává. Úroveň hrozby je závislá na funkčnosti UPS. Úroveň 

hrozby – 80% 

 Chyba administrátora – může být úmyslná či náhodná. Náhodnou chybu lze ovlivnit 

určitými opatřeními, znalostmi administrátorů a odolností síťových prvků. Na optické 

kabely se tato hrozba nevztahuje. Úroveň hrozby – 80% 

 Chyba uživatele – k prvkům síťové infrastruktury nemají uživatelé přístup, pouze 

k metalickým kabelům, které připojují jejich počítače do sítě, a ojedinělý přístup do 

místností s distribučním nebo přístupovým switchem.  

 Kabely metalické – hrozí úmyslné nebo neúmyslné poškození od uživatele. Úroveň 

hrozby – 55% 

 Distribuční switche, přístupové switche – hrozí úmyslné poškození od uživatele, 

kterému byl umožněn přístup do místnosti s těmito prvky. Úroveň hrozby – 40% 
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 Průmyslová havárie – ve Společnosti, jejíž výroba je spojená s chemií v různých 

podobách, se zpracováním ropy, s výrobou plastů atd., se průmyslová havárie vyskytne 

téměř jistě, záleží jen na jejím rozsahu. Úroveň hrozby – 80% 

 Použití škodlivého software – tato hrozba se netýká kabelů, ale může se týkat 

aktivních prvků síťové infrastruktury. Souvisí s chybou administrátora a může být 

úmyslná nebo náhodná. Úroveň hrozby – 40%   

 Selhání záložních zdrojů napájení – kabely, distribuční a přístupové switche záložní 

zdroj napájení nemají. Tato hrozba ovlivní ostatní prvky síťové infrastruktury v případě, 

že dojde zároveň k přerušení dodávky elektřiny. 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – při současném totálním výpadku dodávky 

elektřiny ze všech zdrojů jsou záložní zdroje (UPS, diesel agregát) zásadní pro 

bezpečný provoz tohoto hardware. Úroveň hrozby 80% 

 Selhání klimatizace – tato hrozba má vliv opět pouze na některá aktiva ze skupiny 

Síťová infrastruktura, ostatní prvky klimatizaci nevyužívají. 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – pro funkčnost a zabránění přehřátí je 

klimatizace pro tato zařízení nezbytná. Úroveň hrozby – 100% 

 Selhání prvků infrastruktury – každý prvek síťové infrastruktury má jinou životnost a 

u každého může dojít k selhání, případně k úmyslnému poškození.  

 Kabely metalické – pokládány v průběhu 10 let v budovách směrem od přístupových 

switchů k zásuvkám a dále jsou použity mezi zásuvkou a počítačem (případně jiným 

zařízením, připojeným do počítačové sítě). Jejich selhání je často spojeno 

s mechanickým poškozením. Úroveň hrozby – 55% 

 Kabely optické – pokládány v průběhu 10 let po celém areálu, jejich životnost by 

měla být více než 30 let, hrozí mechanické poškození při výkopových pracích. 

Úroveň hrozby – 40% 

 Distribuční switche, přístupové switche – pořizovány v průběhu 6 let, jejich selhání 

je pravděpodobné. Úroveň hrozby – 45% 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – tyto prvky jsou téměř nové, pořízeny 

v nedávné době (do 6 měsíců). Úroveň hrozby – 30% 

 Selhání veřejné sítě – pokud nastane tato situace, bude stále funkční LAN, takže 

ohrožení prvků síťové infrastruktury je nepravděpodobné a netýká se všech prvků. 

Úroveň hrozby – 10%  
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4.2.4 Kvantifikace hrozeb – Média 

Média mohou být ohrožena požárem, vodou, nepřípustnou teplotou, prachem, 

elektrostatickým nábojem, chybou administrátora i uživatele, průmyslovou havárií, krádeží 

a vandalismem, neautorizovaným přístupem k médiím a selháním média. Všechny tyto 

hrozby mohou způsobit nedostupnost aktiva, některé mohou mít vliv i na integritu a 

důvěrnost aktiva (tabulka 14). Některé hrozby mohou být úmyslné, jiné náhodné či 

přírodního původu, některé jsou kombinace těchto zdrojů.  

 Požár – hrozba požáru je ve Společnosti zvýšena typem výroby a výskytem 

chemických látek, které jsou převážně hořlavé nebo výbušné. Úroveň hrozby – 85% 

 Voda – areál Společnosti není v záplavové oblasti, ale v areálu je rozvod vody veden 

podzemním potrubím. Média nejsou uložena v suterénu budov. Úroveň hrozby – 15% 

 Nepřípustná teplota – média se sama nepřehřívají a jsou konstruována tak, aby byla 

provozuschopná při běžné teplotě. Úroveň hrozby – 20% 

 Prach – v areálu Společnosti je v některých provozech zvýšená prašnost. Úroveň 

hrozby – 65% 

 Elektrostatický náboj – nemá vliv na CD a DVD, ale velmi snadno může způsobit 

nefunkčnost USB flash disků a externích disků. Úroveň hrozby – 70% 

 Chyba administrátora – tato hrozba může být úmyslná nebo náhodná. Úroveň hrozby 

– 45% 

 Chyba uživatele – uživatel nemá přístup k instalačním médiím, u ostatních médií jeho 

chyba může být úmyslná nebo náhodná. Úroveň hrozby – 70% 

 Průmyslová havárie – výroba Společnosti je spojena s chemií, se zpracováním ropy a 

s výrobou plastů, průmyslová havárie se vyskytne téměř jistě, záleží na jejím rozsahu. 

Úroveň hrozby – 80% 

 Krádež a vandalismus – jedná se o rozměrově malá a snadno přenositelná aktiva, která 

ale nejsou atraktivní (jsou snadno finančně dostupná). Úroveň hrozby – 55% 

 Neautorizovaný přístup k médiím – tato média jsou snadno přenositelná a každý 

uživatel (i administrátor) si jejich přístup musí zabezpečit sám. Úroveň hrozby – 60% 

 Selhání média – všechna tato média mají omezenou životnost, nejsou uložena 

v klimatizovaných podmínkách a jejich funkčnost závisí na mechanickém poškození 

(prach, škrábancem, otisky prstů) u CD a DVD, u USB flash disků je zaručena 
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živostnost paměťových buněk maximálně 10 let, u externích disků funkčnost závisí na 

spolehlivosti pohyblivých součástí, které obsahují. Úroveň hrozby – 45% 

4.2.5 Kvantifikace hrozeb – Software 

Software může být ohrožen chybou administrátora i uživatele, krádeží a 

vandalismem, neautorizovaným přístupem do IS, použitím škodlivého SW, selháním SW, 

prvků infrastruktury a veřejné sítě. Všechny tyto hrozby mohou způsobit nedostupnost 

aktiva, některé mohou mít vliv i na integritu a důvěrnost aktiva (tabulka 14). Některé 

hrozby mohou být úmyslné, jiné náhodné.  

 Nedostatek personálu – touto hrozbou jsou ohroženy pouze některé aplikace, 

konkrétně MS Windows Server 2012 Data Center, VMware vSphere 5.1. Enterprise 

Plus, Symantec EndPoint Protection 12.1, VIS, PI, LIMS, ISA, Evidence2000, 

Goverlan a NetBackup z toho důvodu, že základní podporu poskytuje většinou pouze 

jeden, výjimečně dva správci aplikace. Úroveň hrozby – 80% 

 Chyba administrátora – k této hrozbě může dojít při nesprávném postupu instalace, u 

systémů spojených s výrobou (VIS, LIMS, PI, ISDL) a v SAP/R3 při nesprávném 

nastavení aplikace, administrátor má oprávnění zasahovat do dat aplikací a může 

způsobit její nedostupnost, atd. Hrozba může být úmyslná či náhodná. Jelikož má 

administrátor přístup všude, je tato hrozba jistá. Úroveň hrozby – 100% 

 Energis – tuto aplikaci spravuje externí firma a hlavní uživatel má práva pouze 

omezená. Úroveň hrozby – 50% 

 Chyba uživatele – tato hrozba může být úmyslná a náhodná, uživatele je možno omezit 

v přístupech, ale při jeho pracovní náplni vytvářet či upravovat data v aplikacích je 

pravděpodobnost chyby vysoká. Pro stanovení úrovně hrozby je třeba aplikace rozdělit: 

 MS Windows Server 2012 Data Center, VMware vSphere 5.1. Enterprise Plus, 

Goverlan, NetBackup – k těmto software uživatel nemá práva a ani v nich nevytváří 

data – není třeba hodnotit. 

 MS Enterprise Desktop, Symantec EndPoint Protection 12.1, Safe Guard Easy, 

Check Point Endpoint Security – tyto aplikace má uživatel nainstalovány na svém 

počítači a může je svou chybou ohrozit. Úroveň hrozby – 70% 

 ISDL, VIS, ISA, Energis, Bankovní SW, Helios Orange, MS SharePoint, HP Service 

Manager – k těmto aplikacím uživatel přistupuje přes webové rozhraní nebo přes 
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zástupce vytvořeného na ploše počítače a vytváří či zpracovává v nich data. Úroveň 

hrozby – 60% 

 SAP/R3, SAP GUI, PI, LIMS, Evidence 2000, EVI 8, Daňová kancelář, Lotus Notes, 

MS Project, MS Visio, Adobe Acrobat – tyto aplikace má uživatel nainstalovány 

(nebo jejich klientské verze) na počítači a zpracovává v nich data. Může tedy svou 

chybou ohrozit jak aplikaci, tak data v ní uložená. Úroveň hrozby – 80%  

 Krádež a vandalismus – souvisí s umožněným přístupem uživatelů a administrátorů, 

jejich schopnostmi a morálním profilem. Administrátor může ukrást či poškodit téměř 

vše, protože jeho přístup k určité aplikaci je téměř neomezený. Uživatel může ukrást či 

poškodit data, která v aplikacích zpracovává a ke kterým má přístup, ale nemá přístup 

k instalačním zdrojům a licenčním klíčům. Opět je třeba software rozdělit: 

 MS Windows Server 2012 Data Center, VMware vSphere 5.1. Enterprise Plus, 

Goverlan, NetBackup, MS Enterprise Desktop, Symantec EndPoint Protection 12.1, 

Safe Guard Easy, Check Point Endpoint Security – v těchto aplikacích uživatel 

nevytváří data a instalační zdroje nemá přístupné. Úroveň hrozby – 20% 

 Ostatní software – k instalačním zdrojům uživatelé přístup nemají, ale v těchto 

aplikacích vytvářejí nebo zpracovávají data. Jelikož není omezeno používání 

externích nosičů dat, je krádež dat velmi snadno proveditelná. Poškození dat je také 

umožněno. Úroveň hrozby – 90%  

 Neautorizovaný přístup do IS – autorizovaný přístup do počítače (MS Windows) 

všem uživatelům počítačové sítě je umožněn po autentizaci přihlašovacím jménem a 

heslem v doméně Společnosti přes AD. Bez tohoto ověření se do počítače uživatel 

nedostane, pouze síťový administrátor zná jméno a heslo lokálního uživatele, který je 

jednotně na počítačích vytvořen při instalaci operačního systému. Tento lokální uživatel 

ale nemá zpřístupněn žádný síťový software. Některé aplikace umožňují přístup přes 

vlastní přihlašovací jméno a heslo, jiné jsou provázány s AD či se přístup k těmto 

aplikacím uděluje přes skupiny vytvořené v AD, ostatní žádné další ověřování 

nepožadují. Bankovní SW má přístup nejen přes vlastní přihlašovací jméno a heslo, ale i 

přes čipovou kartu. Tato hrozba může IS ovlivnit v případě, že uživatel své přihlašovací 

jméno a heslo někomu prozradí, případně má tyto údaje někde zapsané a dojde k jejich 

zneužití, či dojde k prolomení hesla. Úroveň hrozby – 40% 
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 Použití škodlivého SW – tato hrozba může ovlivnit všechny aplikace ve Společnosti 

používané, její úroveň ovlivňuje správně nastavený antivir, pravidelné aktualizace 

operačních systémů a aplikací, využití SW pro kontrolu emailových adres a kategorizaci 

webových stránek, nedostatečně zabezpečené přístupy přes externí nosiče dat. Skupinu 

Software je třeba pro stanovení úrovně hrozby rozdělit: 

 MS Windows Server 2012 Data Center, VMware vSphere 5.1. Enterprise Plus, 

Goverlan, NetBackup – k těmto software nemají uživatelé přístup, úroveň hrozby je 

ovlivněna nastavením antiviru a dalších bezpečnostních pravidel infrastruktury. 

Úroveň hrozby – 50% 

 ISDL, VIS, ISA, Energis, Bankovní SW, Helios Orange, MS SharePoint, HP Service 

Manager – tyto aplikace jsou nainstalovány pouze na serverech, úroveň hrozby je 

ovlivněna nastavením antiviru a dalších bezpečnostních pravidel infrastruktury, 

uživatel může ohrozit data ze svého počítače. Úroveň hrozby – 60% 

 Ostatní software – celá aplikace či její klient je nainstalován na počítačích, úroveň 

hrozby je ovlivněna i chováním uživatelů. Úroveň hrozby – 80% 

 Selhání SW – k této hrozbě může dojít kdykoli, důležité je provádět pravidelné 

aktualizace operačních systémů a aplikací, používat aplikace na určených systémech, 

dodržovat doporučené postupy při zacházení s počítačem. Úroveň hrozby – 65% 

 Selhání prvků infrastruktury – tato hrozba ovlivňuje dostupnost síťových software a 

integritu a dostupnost dat v těchto aplikacích vytvořených. Netýká se MS Enterprise 

Desktop, Safe Guard Easy, MS Project, MS Visio, Adobe Acrobat, protože tyto 

aplikace jsou nainstalovány lokálně na počítačích uživatelů a nedostupnost LAN jejich 

funkčnost neovlivňuje. U ostatních software záleží, v jakém rozsahu a v kterém 

okamžiku dojde k selhání. Úroveň hrozby – 75% 

 Selhání veřejné sítě – při tomto selhání je nedostupný SAP/R3, Energis, Bankovní SW, 

EVI 8, Helios Orange a emailová komunikace. Ostatní software je funkční. Úroveň 

hrozby – 100% 

4.2.6 Kvantifikace hrozeb – Lidé 

Tato skupina aktiv může být ohrožena nedostatkem personálu a průmyslovou havárií. 

Lidé a jejich znalosti, zvláště pokud jsou specifické, jsou pro Společnost velmi důležité.  
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 Nedostatek personálu - pro Společnost je nezbytné mít dostatečný počet správců 

neboli administrátorů, aby při neplánované či plánované absenci nebyl ohrožen chod IS 

a tím byla splněna dostatečná zastupitelnost. Stejně tak je nutno zajistit potřebný počet 

uživatelů i hlavních uživatelů. Získat či vychovat si dostatečně kvalifikovaného 

administrátora může trvat i roky, zaškolení uživatelů je záležitost podstatně kratší. Tato 

hrozba je závislá i na personální politice Společnosti. 

 Uživatelé, hlavní uživatelé – určitá fluktuace zaměstnanců panuje v každé firmě, 

díky kvalitnímu výběrovému řízení lze většinou v potřebné době získat odpovídající 

náhradu nebo jsou náhle či plánovaně nedostupní uživatelé zastoupeni kolegy. 

Úroveň hrozby – 35% 

 Správci – dostatek těchto pracovníků je pro IS nezbytný, oblastí informačních 

technologií je ve Společnosti tolik, že žádný správce systému nemá podrobné 

znalosti o všech systémech, je proto nutná zastupitelnost správců pro danou oblast  

k zachování plné funkčnosti systému. Úroveň hrozby – 90% 

 Průmyslová havárie -  výroba Společnosti je spojena s chemií, se zpracováním ropy a 

s výrobou plastů, průmyslová havárie se vyskytne téměř jistě, záleží na jejím rozsahu. 

Při vzniku průmyslové havárie a její likvidaci je prvotním úkolem ochrana zdraví všech 

zaměstnanců.  

 Uživatelé, hlavní uživatelé – tito lidé pracují přímo ve výrobě, mohou se vyskytnout 

přímo u zdroje havárie a jejich zdraví či život může být ohrožen. Úroveň hrozby – 

60% 

 Správce – informační systémy jsou umístěny v budově IT, správci těchto systémů 

také nemají kanceláře u výrobních procesů. Úroveň hrozby – 25% 

4.2.7 Kvantifikace hrozeb – Data 

Data mohou být ohrožena elektrostatickým nábojem, chybou administrátora a 

uživatele, krádeží a vandalismem, neautorizovaným přístupem k médiím a k informačním 

systémům, použitím škodlivého SW. Zde jsou ohodnoceny úrovně hrozeb, které mohou 

působit na data uložená na sdíleném prostoru diskového pole NAS. Jedná se i o emailovou 

komunikaci a zálohovaná data. Při hodnocení je potřeba zohlednit i čas, tedy jak se 

dovědět, že data byla ohrožena (ukradena, změněna, zpřístupněna neoprávněným osobám 

atd.) a před jakou dobou. 
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 Chyba administrátora – tato hrozba může ovlivnit veškerá data, protože administrátor 

k nim má neomezený přístup. Při správné funkci zálohovacího systému by mělo být 

možno data obnovit. Úroveň hrozby – 45% 

 Chyba uživatele – uživatel má přístup k datům dle své pracovní činnosti, jeho chybou 

lze tato přístupná data zneužít či nechtěně poškodit (smazat, zapsat špatné hodnoty). 

Úroveň hrozby – 100% 

 Krádež a vandalismus – data může zneužít či poškodit uživatel, který k nim má 

přístup, díky malým přenosným médiím je krádež umožněna bez vědomí správce dat. 

Úroveň hrozby – 100%  

 Zálohovaná data – přístup k nim má pouze síťový administrátor. Úroveň hrozby – 

45% 

 Neautorizovaný přístup k médiím – autorizace přístupů k datům uloženým v datové 

farmě nastává po autentizaci uživatele pomocí přihlašovacího jména a hesla do 

operačního systému k počítači zařazeného do domény Společnosti. Každému uživateli 

jsou prvotně přidělena přístupová práva k datům dle jeho pracovního zařazení, dále dle 

požadavku jeho nadřízeného a po schválení správce dat. Přístupy k CD, DVD, USB 

flash diskům a externím diskům si musí uživatelé zabezpečovat sami, toto není 

v možnostech Úseku IT. Toto neplatí pro přísně důvěrná data, přístupy k těmto datům 

jsou pravidelně kontrolovány. 

 Interní data, důvěrná data – není procesně zajištěna změna přístupů k datům při 

změně pracovní náplně uživatele, pokud si o to on či jeho nadřízený nepožádá. Toto 

se netýká přístupů k emailové komunikaci a k privátnímu prostoru každého uživatele 

na serveru. Úroveň hrozby – 100% 

 Přísně důvěrná data – přístupy k těmto datům jsou pravidelně monitorovány a 

aktualizovány. Úroveň hrozby – 30% 

 Zálohovaná data – k těmto datům mají přístup pouze administrátoři, aby mohli 

provádět obnovu dat dle požadavku. Úroveň hrozby – 20% 

 Neautorizovaný přístup k IS – jak již bylo uvedeno v kapitole 4.2.5, jsou přístupy 

k informačním systémům autentizovány. Autorizace k IS nastává pomocí přístupových 

skupin vytvořených v AD ihned po autentizaci uživatele, který tím dostane přístup 

k potřebným datům dle své pracovní činnosti.  
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 Interní data, důvěrná data - změna autorizace k datům v IS opět není procesně 

zajištěna, pokud si o to uživatel či jeho nadřízený nepožádá. Při ukončení pracovní 

činnosti uživatele je správce IS informován. Toto se netýká přístupů k emailové 

komunikaci a k datům SAP/R3. Úroveň hrozby – 100% 

 Přísně důvěrná data - přístupy k datům v personálních aplikacích (Evidence 2000, 

MS SharePoint, SAP/R3) jsou pravidelně monitorovány a aktualizovány. Úroveň 

hrozby – 30% 

 Zálohovaná data – přístupy k zálohovacímu IS mají pouze síťový administrátoři, 

kteří jej i nastavují. Autorizace těchto přístupů je plně kontrolována. Úroveň hrozby 

– 20% 

 Použití škodlivého SW – tato hrozba může ovlivnit všechna data ve Společnosti, její 

úroveň ovlivňuje správně nastavený antivir, pravidelné aktualizace operačních systémů 

a aplikací, využití SW pro kontrolu emailových adres a kategorizaci webových stránek, 

nedostatečně zabezpečené přístupy přes externí nosiče dat. Úroveň hrozby – 80% 

4.3 Identifikace zranitelnosti 

Nyní je třeba identifikovat slabá místa, která by mohla být zneužita hrozbou. Míra 

zranitelnosti je dána především nastavenými bezpečnostními opatřeními. Tato opatření lze 

identifikovat na úrovni personální, fyzické, logické, administrativní a technické 

bezpečnosti.  

Seznam opatření: 

1. Personální – zajištění dostatečného počtu kvalitních zaměstnanců 

1.1 Přijímání pracovníků 

1.1.1 Totožnost – je ověřována dalším dokladem. 

1.1.2 Vzdělání – jsou vytvořeny kopie originálních dokladů o dosaženém vzdělání a 

uloženy do složky pracovníky. 

1.1.3 Smlouva – součástí smlouvy je podepsaná dohoda o mlčenlivosti. 

1.1.4 Znalosti – pracovníci na určité pozice jsou přijímáni dle výsledku výběrového 

řízení. 

1.1.5 Bezpečnostní politika – pracovník je seznámen s bezpečnostní politikou 

Společnosti. 
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1.2 Trvání pracovního poměru 

1.2.1 Pracovník je pravidelně proškolován z bezpečnosti práce, požární ochrany, 

první pomoci. 

1.3 Ukončení pracovního poměru 

1.3.1 Pracovník je povinen vrátit všechny svěřené předměty. 

1.3.2 Veškerá přístupová práva do IS jsou pracovníkovi zablokována. 

1.3.3 Pracovníkovi je odebrána průkazka na průchod branou do Společnosti. 

2. Fyzická – ochrana aktiv před neoprávněným přístupem, poškozením, zničením a 

krádeží  

2.1 Ochrana aktiv Společnosti 

2.1.1 Vstup do areálu je povolen jen zaměstnancům Společnosti po ověření čipovou 

kartou na turniketu nebo evidovaným osobám na vrátnici  

(s doprovodem). 

2.1.2 Celý areál je oplocen a pravidelně kontrolován bezpečnostní agenturou. 

2.1.3 Budovy jsou vybaveny protipožárními čidly a po aktivaci čidly detekujícími 

pohyb, na předepsaných místech jsou uloženy příslušné hasicí přístroje. 

2.1.4 Specifická místa jsou sledována kamerami. 

2.1.5 Společnost má vlastní hasičský záchranný sbor specializovaný na chemickou 

výrobu a s tím spojené havárie či mimořádné stavy. 

2.1.6 Budovy jsou vybaveny hromosvody. 

2.2 Ochrana prostor IT 

2.2.1 Budova IT není viditelně označena. 

2.2.2 V době nepřítomnosti pracovníků IT je prostor v budově zabezpečen aktivací 

pohybových čidel napojených na pult centrální ochrany Společnosti. 

2.2.3 Místnosti jsou vybaveny čidly požáru, které jsou napojeny na požární ústřednu. 

2.2.4 Celý prostor je zabezpečen bezpečnostními dveřmi na čip, každá kancelář je 

uzamykatelná. 

2.2.5 Přístupové switche jsou uloženy v uzamykatelných boxech, distribuční switche 

jsou umístěny v uzamčených místnostech. 

2.2.6 Zařízení v prostoru UPS jsou umístěna na podstavcích o výšce 30 cm nad 

podlahou. 
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2.3 Ochrana datové komory a datové farmy v ní umístěné 

2.3.1 Datová komora Lampertz je uzamčená místnost s biometrickým snímačem 

krevního řečiště pro vstup, uvnitř je nutno okamžitě zadat pin, který zablokuje 

přístupový systém napojený na pult centrální ochrany Společnosti. 

2.3.2 Jedná se o modulární certifikované zabezpečení datové místnosti, zvenku je tato 

místnost zabezpečena mřížemi. 

2.3.3 Protipožární čidla jsou umístěna na stropě i pod podlahou, v místnosti je požární 

ústředna a stabilní hasicí zařízení se speciálním plynem, který sám vyhledává 

zdroj tepla, při aktivaci požární ústředny je do 1 minuty zajištěno vypnutí 

zařízení a uzavření klapek větrání. Čidla proti vodě jsou umístěna pod podlahou. 

2.3.4 Datová komora je izolovaná místnost s ochranou proti tryskající i stojaté vodě a 

průniku korozivních plynů, odolná proti mechanickému poškození a explozi, 

stěny pohlcují elektromagnetické záření, pro funkčnost mobilních telefonů je zde 

umístěn GSM replikátor. 

2.3.5 V komoře je umístěn zvlhčovač vzduchu a udržována stálá 40% vlhkost vzduchu 

omezující výboje statické elektřiny. 

2.3.6 Čtyři klimatizační jednotky udržují teplotu vzduchu na požadované hodnotě, 

jejich výkon umožňuje výpadek jedné klimatizační jednotky a přesto i při plné 

zátěži všech zařízení v komoře bude dodržena stanovená teplota. Ta je sledována 

teplotními čidly. Klimatizace nejsou napájeny přes UPS, mají zvláštní přívod 

elektrické energie. 

2.3.7 Datová komora je plně monitorována kamerami, záznamové zařízení je v jiné 

místnosti. 

2.4 Ochrana ostatních prvků IS 

2.4.1 Přístupové a distribuční switche jsou umístěny v uzamčených místnostech nebo 

skříních. 

2.4.2 Kanceláře s počítači jsou uzamykatelné a v případě nepřítomnosti oprávněných 

uživatelů mají být zamčeny. 

2.4.3 Optické kabely jsou vedeny v chráničkách nebo kolektorech mimo dostupnost 

pracovníků Společnosti, oprávněný administrátor IT upřesňuje vedení těchto 

kabelů na povolení pro výkopové práce. 
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2.5 Zabezpečení napájení datové komory 

2.5.1 Přívod elektrické energie pro každé zařízení je zajištěn ze dvou nezávislých 

okruhů přes UPS. 

2.5.2 UPS jsou umístěny v jiné místnosti, jejich výkon poskytuje při výpadku 

elektřiny více než dvojnásobek požadovaného množství energie. 

2.5.3 V případě výpadku obou přívodů elektřiny poskytnou UPS dostatečné napájení 

do doby ustálení napětí dodávaného z diesel agregátu. 

2.5.4 Diesel agregát je schopen napájet všechna zařízení v datové komoře bez 

doplňování paliva minimálně dva dny. 

3. Logická 

3.1 Přístupy a jejich přidělování 

3.1.1 Přístupy k datové farmě mají pouze síťoví administrátoři, ti ale nemají přístupy 

ke všem aplikacím (nepotřebují ho). 

3.1.2 Ve Společnosti je stanoveno, kdo může o přístupy požádat, kdo je schvaluje i 

kdo je zřizuje a ruší. Ne u všech přístupů je toto dokumentováno. 

3.1.3 Je zde zavedeno pravidlo, že každému jsou přiděleny přístupy pouze 

k potřebným informacím. 

3.1.4 Přístupy jsou uživatelům v aplikacích přidělovány pomocí rolí, ne přímo na 

jméno uživatele. 

3.1.5 Bankovní software je kromě autentizace uživatele jménem a heslem navíc 

zabezpečen čipovou kartou. 

3.1.6 Harddisky notebooků jsou ve Společnosti šifrovány tak, aby se zamezil přístup 

neoprávněným osobám k datům na nich uloženým. 

3.2 Hesla k informačním systémům 

3.2.1 Hesla administrátorů pro přihlašování k serverům, AD účtům i aplikacím (pokud 

mají vlastní autentizaci) jsou uložena pomocí webové aplikace CyberArk. 

3.2.2 Heslo pro přístup do LAN jsou uživatelé povinni měnit po 180 dnech, heslo 

musí mít alespoň 8 znaků a musí obsahovat 3 ze 4 skupin znaků (velká písmena, 

malá písmena, číslice, speciální znak), heslo nesmí mít uživatel poznamenané na 

viditelném místě a nesmí ho nikomu sdělit. 

3.2.3 Některé aplikace mají vlastní autentizační údaje (oddělená od přihlašování do 

LAN). Tyto přihlašovací údaje poskytuje uživateli správce dané aplikace, 
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uživatel je opět nesmí mít poznamenané na viditelném místě a nesmí je nikomu 

sdělovat. 

4. Administrativní 

4.1 Zabezpečení software 

4.1.1 Žádost o instalaci dalšího potřebného software provede nadřízený uživatele se 

zdůvodněním přes aplikaci HP Service Manager. 

4.1.2 Uživatelé mají zakázáno instalovat aplikace (licencované, freeware, shareware) 

na počítače, pokud to není náplň jejich pracovních povinností, instalaci provede 

lokální správce.  

4.1.3 Uživatelé mají zákaz kopírování software zakoupeného Společností pro vlastní 

potřebu nebo ho distribuovat dalším osobám. 

4.1.4 Uživatelé mají zakázáno spouštění neautorizovaného software, který nevyžaduje 

předchozí instalaci. 

4.1.5 Uživatelé nemají administrátorská práva na počítač, s výjimkou práv 

schválených specialistou bezpečnosti IT. 

4.1.6 Uživatelé jsou povinni přihlásit se do LAN alespoň jednou měsíčně z důvodu 

aktualizace operačního systému a virové databáze. 

4.1.7 Antivir je instalovaný na počítače po zařazení do domény automatickým 

skriptem. 

4.1.8 Uživatelé mají zakázáno šířit emaily s hrubým, nelegálním, závadným nebo 

pornografickým obsahem či obsahem s rasovými předsudky. 

4.1.9 Příchozí i odchozí emailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a 

jiného závadného obsahu. Potenciálně nebezpečné přílohy jsou blokovány. 

4.1.10 Ve Společnosti je zákaz automatického přeposílání emailových zpráv mimo 

doménu Společnosti. 

4.1.11 Využití Internetu je dovoleno pouze pro pracovní účely, přístup na Internet je 

povolen pouze přes aplikaci Internet Explorer. 

4.2 Podpora hardware a software  

4.2.1 Při nefunkčnosti prvků infrastruktury, datové farmy nebo datové komory je 

nasmlouván servis od firmy Dell do 4 hodin.  

4.2.2 Při závadě na počítačích a monitorech v záruce je nasmlouván servis od firmy 

Dell NBD (příští pracovní den). 
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4.2.3 Ve Společnosti je nakoupena základní podpora většiny aplikací, aby v případě 

problémů byla zprovozněna. U každé aplikace je stanoven správce aplikace, 

který zajišťuje její funkčnost. U některých aplikací je podpora zajištěna pouze 

z vlastních lidských zdrojů. 

4.2.4 Instalační média jsou uložena v uzamykatelné skříni u odpovědné osoby. 

4.2.5 Dokumentace k provozování a instalaci aplikací je k dispozici. 

4.3 Zálohování 

4.3.1 Rozdílové zálohování všech dat uložených v datové farmě je prováděno denně. 

Jedenkrát týdně je provedena plná záloha dat. Tyto zálohy mají životnost 1 

měsíc. Měsíční záloha se uchovává 1 rok, roční záloha 10 let. 

4.3.2 Pro úsporné využití prostoru pro zálohy se používá doplňková metoda 

zálohování (deduplikace). 

4.3.3 Obnova souborů se provádí na vyžádání. 

4.4 Ostatní 

4.4.1 Poplachové směrnice jsou umístěny u každého telefonu, všechna elektrická 

zařízení jsou evidována a musí na ně být vydáno povolení s uvedenou 

odpovědnou osobou. 

4.4.2 Ve Společnosti probíhá pravidelné proškolování a přezkušování zaměstnanců z 

bezpečnosti práce. 

4.4.3 Společnost má nasmlouvány dva způsoby k připojení veřejné sítě (primární, 

záložní), záložní linka má nižší výkon. 

4.4.4 V areálu Společnosti je zákaz kouření ve všech prostorech vyjma prostor k tomu 

určených. 

5. Technická 

5.1 Zabezpečení LAN 

5.1.1 Infrastrukturní aktivní prvky a hardware v datové komoře (vyjma zálohovacího 

serveru, Lotus Notes serveru a Energis serveru) jsou zapojeny minimálně v páru 

(páteřní a distribuční switch, router, firewall, IPS, datová farma, UPS) pro 

vyloučení SPOF (jeden bod pro chybu). 

5.1.2 Nastavení hraničního firewallu pro kontrolu komunikací, která přes něj prochází, 

povolené i zakázané protokoly, porty, servery a IP adresy. Odděluje Internet od 

LAN Společnosti. Tento firewall podporuje VPN – k připojení účtů uživatelů 
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v AD se používá certifikát, pro externí uživatele je připojení přes jméno, heslo a 

kód zaslaný pomocí SMS. 

5.1.3 Ve Společnosti je využívána technologie Ethernet s protokolem IP.  

5.1.4 Radius server je nastaven jako autentizační server pro připojování zařízení do 

počítačové sítě přes WiFi (WPA šifrování + EAP autentizační rámec). 

Ověřování uživatelů probíhá přes centrální databázi AD účtů uživatelů a 

získaným certifikátem na počítači zařazeného do skupin Computers v AD.  

5.1.5 Pro oddělení serverů od LAN je nastaven firewall pro datovou farmu.  

5.1.6 DNS server obsahuje v databázi seznam přidělených IP adres přes server DHCP 

pro zařízení připojená do domény Společnosti, pevných IP adres přidělených 

ručně a IP adresy zařízení, která nejsou v AD.  

5.1.7 Demilitarizovaná zóna je přístupná z LAN i z Internetu pouze přes protokoly 

http a https, obsahuje Proxy servery, autentizace uživatelů je opět přes databázi 

účtů v AD.  

5.1.8 Nastavený Proxy server umožňuje stahování aktualizací od firmy Microsoft, 

zajišťuje funkčnost a aktuálnost antiviru a antimalware, autentizaci uživatelů 

z Internetu do LAN a naopak, kontrolu a kategorizaci webů z centrální McAfee 

databáze rizikových objektů.  

5.1.9 IPS zabezpečuje LAN proti útokům z Internetu, porovnává provoz na linkách 

oproti běžnému provozu ve stejné době, sleduje vytížení serverů, brání útokům 

na otevřené porty. Automaticky zablokuje přístup z IP adresy, ze které jde útok, 

na určitou či neurčitou dobu (dle typu útoku).  

5.1.10 Funkčnost všech zařízení v datové komoře je monitorována a v případě detekce 

poruchy některého ze zařízení je toto komunikováno přes SNMP směrem 

k odpovědné osobě. 

4.4 Ohodnocení zranitelnosti vzhledem k uvažované hrozbě 

Po identifikaci všech klíčových opatření, která jsou ve Společnosti nastavena, je 

třeba tato opatření přiřadit k potencionální hrozbě, jejíž úroveň opatření snižují. Toto 

přiřazení je provedeno v tabulce č. 17.  
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Tabulka 17 - Matice hrozba x opatření 

Č. Hrozba Opatření 

1 Blesk 2.1.6, 2.3 

2 Požár 2.1.3, 2.1.5, 2.2.3, 2.3.3 

3 Voda 2.2.6, 2.3.3, 2.3.4 

4 Prach 2.3.4 

5 Nepřípustná teplota 2.3.6 

6 Elektrostatický náboj 2.3.5 

7 Přerušení dodávky elektřiny 2.5 

8 Kolísání napětí 2.5.1 

9 Nedostatek personálu Žádné opatření není nastaveno 

10 Chyba administrátora 1.1, 1.2, 5.1.1, 4.3 

11 Chyba uživatele 1.1, 1,2, 2.2.5, 4.1, 4.3 

12 Průmyslová havárie 2.3.4, 4.4.1, 4.4.2 

13 Krádež a vandalismus 1.3, 2.1, 2.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.4.1, 2.4.2  

14 Neautorizovaný přístup k médiím 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2 

15 Neautorizovaný přístup do IS 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 

16 Použití škodlivého SW 4.1, 5.1 

17 Selhání záložních zdrojů napájení 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 

18 Selhání klimatizace 2.3.6 

19 Selhání HW 4.2.1, 4.2.2, 5.1.1 

20 Selhání SW 4.2.3 

21 Selhání prvků infrastruktury 2.3.7, 2.4.3, 4.2.1, 5.1 

22 Selhání veřejné sítě 4.4.3, 5.1 

23 Selhání média 4.2.4, 2.3 

[Vlastní zdroj] 

Při stanovení míry zranitelností je třeba posoudit pro každou dvojici hrozba-aktivum 

(nebo pro dvojici hrozba-skupina aktiv) v jakém rozsahu je aktivum vůči působení hrozby 

odolné při přijatých opatřeních.  

Při posuzování je nutno zohlednit prostředí, ve kterém se IS nachází a fakt, že toto 

prostředí se rychle mění. Je tedy potřeba zohlednit i proces zavádění opatření. Ke 

stanovení míry zranitelnosti je využita modifikovaná stupnice vyzrálosti procesů.  

V této stupnici jsou posuzovány nejen nastavená opatření, jejich dokumentace, 

kontrola funkčnosti a průběžné zlepšování, ale i již vzniklé bezpečnostní incidenty a 

vytvořené či nevytvořené havarijní plány pro případné selhání nastavených opatření.  
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Rozsahy stanovení míry zranitelností jsou uvedeny v tabulce 18 – Proces zavádění 

opatření, v tabulce 19 – Bezpečnostní incidenty a v tabulce 20 – Havarijní plány.  

Velikost míry zranitelnosti je pro každou dvojici hrozba-aktivum (či pro dvojici 

hrozba-skupina aktiv) stanovena v procentech, kdy 0% znamená, že aktivum je díky 

nastaveným opatřením nezranitelné a 100% znamená, že nastavená opatření nezabrání 

vlivu dané hrozby nebo nejsou žádná opatření nastavena. 

 

Tabulka 18 – Proces zavádění opatření 

Stupeň Zranitelnost Opatření Od Do 

1 Nízká Opatření jsou zavedena, dokumentována, 

kontrolována a zlepšována 

0% 25% 

2 Střední Opatření jsou zavedena, dokumentována a 

kontrolována  

25% 50% 

3 Vysoká Opatření jsou zavedena a dokumentována 50% 75% 

4 Kritická Žádná opatření nejsou zavedena, dokumentována, 

kontrolována a zlepšována 

75% 100% 

[Upraveno zdroj 1] 

 

Tabulka 19 - Bezpečnostní incidenty 

Stupeň Zranitelnost Bezpečnostní incidenty Od Do 

1 Nízká Neexistují důkazy o žádných závadách či selhání 

bezpečnostních opatření 

0% 25% 

2 Střední Existují důkazy o malém počtu závad či selhání 

bezpečnostních opatření 

25% 50% 

3 Vysoká Existují důkazy o větším počtu závad či selhání 

bezpečnostních opatření 

50% 75% 

4 Kritická Existují důkazy o rozsáhlých závadách či selhání 

bezpečnostních opatření 

75% 100% 

[Upraveno zdroj 1] 
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Tabulka 20 - Havarijní plány 

Stupeň Zranitelnost Havarijní plány Od Do 

1 Nízká Pro všechna potenciální narušení businessu jsou 

připraveny havarijní plány a jsou pravidelně 

testovány a optimalizovány 

0% 25% 

2 Střední Havarijní plány spíše neselžou 25% 50% 

3 Vysoká Havarijní plány spíše selžou 50% 75% 

4 Kritická Pro žádná potenciální narušení businessu nejsou 

připraveny žádné havarijní plány 

75% 100% 

[Upraveno zdroj 1] 

V příloze č. 3 - Míra zranitelnosti pro dvojici hrozba-aktivum jsou uvedeny hodnoty 

výše míry zranitelnosti v procentech. 

4.4.1 Kvantifikace zranitelnosti – Prostory 

Prostory jsou ohroženy bleskem, požárem, vodou a průmyslovou havárií.  

 Blesk – nastavená opatření odpovídají běžné ochraně budov. Míra zranitelnosti – 30% 

 Požár – nebezpečí požáru není ve Společnosti podceňováno, umístění protipožárních 

čidel je dokumentováno a čidla jsou pravidelně kontrolována, hasičský záchranný sbor 

podniku zaručuje rychlý zásah při vzniklém požáru. Kromě datové komory a prostoru 

pro UPS je míra zranitelnosti – 60% 

 Datová komora, prostor pro UPS – v místnostech je zvýšený počet protipožárních 

čidel, které detekují kouř i oheň a vlastní požární ústředna. Provádí se i pravidelná 

kontrola těchto zařízení. Míra zranitelnosti – 30% 

 Voda – pro prostory kromě datové komory Míra zranitelnosti – 100% 

 Datová komora – v tomto prostoru jsou umístěna čidla detekující vodu, součástí 

konstrukce komory je ochrana proti tryskající i stojaté vodě. Čidla jsou pravidelně 

kontrolována. Míra zranitelnosti – 30% 

 Průmyslová havárie – nastavena opatření ohledně zaškolení zaměstnanců. Míra 

zranitelnosti – 80% 

 Datová komora – tato místnost je odolná proti explozi a mechanickému poškození, 

záleží na rozsahu průmyslové havárie. Míra zranitelnosti – 50%  
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4.4.2 Kvantifikace zranitelnosti – Hardware 

Hardware je ohrožen bleskem, požárem, vodou, prachem, nepřípustnou teplotou, 

elektrostatickým nábojem, přerušením dodávky elektřiny, kolísáním napětí, chybou 

administrátora a uživatele, průmyslovou havárií, krádeží a vandalismem, selháním 

záložních zdrojů napájení, selháním klimatizace a selháním hardware. 

 Blesk – nastavená opatření odpovídají běžné ochraně. Míra zranitelnosti – 30% 

 Požár - nebezpečí požáru není ve Společnosti podceňováno, umístění protipožárních 

čidel je dokumentováno a čidla jsou pravidelně kontrolována, hasičský záchranný sbor 

podniku zaručuje rychlý zásah při vzniklém požáru. Kromě hardware umístěného  

v datové komoře a v prostoru pro UPS je míra zranitelnosti – 60% 

 Datová farma, UPS, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis server – 

v místnostech, kde je tento hardware umístěn, je zvýšený počet protipožárních čidel, 

které detekují kouř i oheň a vlastní požární ústředna. Provádí se i pravidelná kontrola 

těchto zařízení. Míra zranitelnosti – 30% 

 Voda - pro hardware kromě toho, které je umístěno v datové komoře a v prostoru pro 

UPS, není nastaveno žádné opatření. Míra zranitelnosti – 100% 

 Datová farma, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis server – tento 

hardware je umístěn v datové komoře, kde jsou v provozu čidla detekující vodu, 

součástí konstrukce komory je ochrana proti tryskající i stojaté vodě. Čidla jsou 

pravidelně kontrolována. Míra zranitelnosti – 20% 

 UPS – zařízení jsou na vyvýšeném místě. Míra zranitelnosti – 70% 

 Prach – opět je chráněn pouze hardware umístěný v datové komoře a UPS. Míra 

zranitelnosti – 100% 

 Datová farma, UPS, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis server – tento 

hardware je umístěn v klimatizovaných prostorech. Míra zranitelnosti – 20% 

 Nepřípustná teplota – opatření jsou zavedena pouze pro zařízení v datové komoře a 

v prostoru pro UPS. Míra zranitelnosti – 100% 

 Datová farma, UPS, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis server – tento 

hardware je umístěn v klimatizovaných prostorech, kde je výkon klimatizačních 

jednotek předimenzován pro případnou poruchu. Míra zranitelnosti – 20% 
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 Elektrostatický náboj - opatření jsou zavedena pouze pro zařízení v datové komoře. 

Míra zranitelnosti – 100% 

 Datová farma, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis server – v datové 

komoře se udržuje stálá vlhkost vzduchu. Míra zranitelnosti – 20% 

 Přerušení dodávky elektřiny - opatření jsou zavedena pouze pro zařízení v datové 

komoře. Míra zranitelnosti – 100% 

 Datová farma, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis server – v datové 

komoře je napájení zajištěno ze dvou nezávislých zdrojů přes UPS, následně napětí 

dodává diesel agregát. Míra zranitelnosti – 20% 

 Kolísání napětí - opatření jsou zavedena pouze pro zařízení v datové komoře. Míra 

zranitelnosti – 100% 

 Datová farma, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis server – v datové 

komoře je kolísání napětí vyrovnáváno zapojením zdrojů elektřiny přes UPS. Míra 

zranitelnosti – 10% 

 Nedostatek personálu – žádné opatření není nastaveno. Míra zranitelnosti – 100% 

 Chyba administrátora – nastavená jsou opatření pouze pro datovou farmu a UPS, pro 

ostatní hardware žádné opatření nastaveno není. Míra zranitelnosti – 100% 

 Datová farma, UPS – hardwarové prvky jsou minimálně ve dvojím provedení. Míra 

zranitelnosti – 20% 

 Chyba uživatele – opatření se vztahují pouze na hardware, ke kterému má uživatel 

přístup. 

 Desktopy, notebooky, monitory, externí vypalovací jednotky DVD, mobilní telefony 

Nokia, BlackBerry – nastavena opatření pouze z personální oblasti. Míra 

zranitelnosti – 80% 

 Průmyslová havárie - nastavena opatření ohledně zaškolení zaměstnanců. Míra 

zranitelnosti – 80% 

 Datová farma, zálohovací server, Lotus Notes server, Energis server – jsou umístěny 

v datové komoře, která je odolná proti explozi a mechanickému poškození, záleží na 

rozsahu průmyslové havárie. Míra zranitelnosti – 50%  

 Krádež a vandalismus – nastaveno několik opatření proti této hrozbě, která jsou 

popsána, prováděna i kontrolována. Míra zranitelnosti – 40% 
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 Selhání záložních zdrojů napájení – opatření nastavena, kontrolována, 

zdokumentována. Míra zranitelnosti – 20% 

 Selhání klimatizace – výkon klimatizačních jednotek je předimenzován pro případnou 

poruchu, opatření je nastaveno, kontrolováno a zdokumentováno. Míra zranitelnosti – 

20% 

 Selhání hardware – nastaven servis od dodavatelské firmy. Míra zranitelnosti – 80% 

 Datová farma, UPS – hardwarové prvky jsou minimálně ve dvojím provedení. Míra 

zranitelnosti – 20% 

4.4.3 Kvantifikace zranitelnosti – Síťová infrastruktura 

Prvky síťové infrastruktury jsou ohroženy bleskem, požárem, vodou, nepřípustnou 

teplotou, elektrostatickým nábojem, přerušením dodávky elektřiny, kolísáním napětí, 

chybou administrátora a uživatele, průmyslovou havárií, použitím škodlivého software, 

selháním záložních zdrojů napájení, selháním klimatizace, selháním prvků infrastruktury a 

veřejné sítě. 

 Blesk – nastavená opatření odpovídají běžné ochraně. Míra zranitelnosti – 30% 

 Požár – nebezpečí požáru není ve Společnosti podceňováno, umístění protipožárních 

čidel je dokumentováno a čidla jsou pravidelně kontrolována, hasičský záchranný sbor 

podniku zaručuje rychlý zásah při vzniklém požáru. 

 Kabely optické – uloženy pod zemí v chráničkách nebo kolektorech. Míra 

zranitelnosti – 50% 

 Kabely metalické, distribuční switche, přístupové switche – nastavená opatření jsou 

prováděna, dokumentována. Míra zranitelnosti – 60% 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – v místnosti, kde jsou tyto prvky umístěny, 

je zvýšený počet protipožárních čidel, které detekují kouř i oheň a vlastní požární 

ústředna. Provádí se i pravidelná kontrola těchto zařízení. Míra zranitelnosti – 30% 

 Voda – kromě prvků v datové komoře nejsou nastavena žádná opatření proti vodě. Míra 

zranitelnosti – 100% 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – tyto prvky jsou umístěny v datové komoře, 

kde jsou v provozu čidla detekující vodu, součástí konstrukce komory je ochrana 

proti tryskající i stojaté vodě. Čidla jsou pravidelně kontrolována. Míra zranitelnosti 

– 20% 
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 Nepřípustná teplota – kromě prvků v datové komoře nejsou nastavena žádná opatření 

proti této hrozbě. Míra zranitelnosti – 100% 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – tyto prvky jsou umístěny v klimatizovaných 

prostorech, kde je výkon klimatizačních jednotek předimenzován pro případnou 

poruchu. Míra zranitelnosti – 20% 

 Elektrostatický náboj – kromě prvků v datové komoře nejsou nastavena žádná 

opatření proti této hrozbě. Míra zranitelnosti – 100% 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – tyto prvky jsou umístěny v datové komoře, 

kde se udržuje stálá vlhkost vzduchu. Míra zranitelnosti – 20% 

 Přerušení dodávky elektřiny – kromě prvků v datové komoře nejsou nastavena žádná 

opatření proti této hrozbě. Míra zranitelnosti – 100% 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – tyto prvky jsou v datové komoře, kde je 

napájení zajištěno ze dvou nezávislých zdrojů přes UPS, následně napětí dodává 

diesel agregát. Míra zranitelnosti – 20% 

 Kolísání napětí – kromě prvků v datové komoře nejsou nastavena žádná opatření proti 

této hrozbě. Míra zranitelnosti – 100% 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – tyto prvky jsou v datové komoře, kde je 

napájení zajištěno přes UPS, které vyrovnávají kolísání napětí. Míra zranitelnosti – 

20% 

 Chyba administrátora – nastavená jsou opatření pouze pro prvky v datové komoře, 

pro ostatní zařízení žádné opatření nastaveno není. Míra zranitelnosti – 100% 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – tyto prvky jsou minimálně ve dvojím 

provedení. Míra zranitelnosti – 20% 

 Chyba uživatele – ohodnocují se pouze prvky přístupné uživatelům. 

 Metalické kabely – žádné opatření kromě personálního není nastaveno. Míra 

zranitelnosti – 100% 

 Distribuční a přístupové switche – nastaveno opatření, které není zdokumentováno a 

je možné ho snadno obejít. Míra zranitelnosti – 80%  

 Průmyslová havárie – nastavena opatření ohledně zaškolení zaměstnanců. Míra 

zranitelnosti – 80% 
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 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – jsou umístěny v datové komoře, která je 

odolná proti explozi a mechanickému poškození, záleží na rozsahu průmyslové 

havárie. Míra zranitelnosti – 50% 

 Použití škodlivého software – týká se pouze aktivních prvků infrastruktury. Nastavena 

opatření, ale ne všechna jsou i zdokumentována. Míra zranitelnosti – 50% 

 Selhání záložních zdrojů napájení – týká se pouze prvků umístěných v datové 

komoře, opatření jsou nastavena, kontrolována, zdokumentována. Míra zranitelnosti – 

20% 

 Selhání klimatizace – týká se pouze prvků umístěných v datové komoře, výkon 

klimatizačních jednotek je předimenzován pro případnou poruchu, opatření je 

nastaveno, kontrolováno a zdokumentováno. Míra zranitelnosti – 20% 

 Selhání prvků infrastruktury – nastavená opatření jsou dodržována, kontrolována, ale 

u prvků mimo datovou komoru není dokumentace. Míra zranitelnosti – 40% 

 Páteřní switche, routery, IPS, firewally – u těchto prvků je i aktuální dokumentace. 

Míra zranitelnosti – 20% 

 Selhání veřejné sítě – opatření je aplikováno, kontrolováno, aktualizováno. Míra 

zranitelnosti – 25% 

4.4.4 Kvantifikace zranitelnosti – Média 

Média jsou ohrožena požárem, vodou, prachem, nepřípustnou teplotou, 

elektrostatickým nábojem, chybou administrátora a uživatele, krádeží a vandalismem, 

neautorizovaným přístupem k médiím a selháním média. 

 Požár – nebezpečí požáru není ve Společnosti podceňováno, umístění protipožárních 

čidel je dokumentováno a čidla jsou pravidelně kontrolována, hasičský záchranný sbor 

podniku zaručuje rychlý zásah při vzniklém požáru. Nastavená opatření jsou prováděna, 

dokumentována. Míra zranitelnosti – 60% 

 Voda – proti této hrozbě není mimo datovou komoru nastaveno žádné opatření. Míra 

zranitelnosti – 100% 

 Prach – proti této hrozbě není mimo datovou komoru nastaveno žádné opatření. Míra 

zranitelnosti – 100% 

 Nepřípustná teplota – proti této hrozbě není mimo datovou komoru nastaveno žádné 

opatření. Míra zranitelnosti – 100% 
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 Elektrostatický náboj – proti této hrozbě není mimo datovou komoru nastaveno žádné 

opatření. Míra zranitelnosti – 100% 

 Chyba administrátora – proti této hrozbě není kromě personálních záležitostí 

nastaveno žádné opatření. Míra zranitelnosti – 100% 

 Chyba uživatele – proti této hrozbě není nastaveno žádné opatření. Míra zranitelnosti – 

100% 

 Krádež a vandalismus – nastavena opatření proti krádeži, která jsou dokumentována a 

dodržována, proti vandalismu žádné opatření není. Míra zranitelnosti – 70% 

 Neautorizovaný přístup k médiím – nastaveno několik opatření, která jsou 

dodržována, ale nejsou kontrolována a chybí dokumentace. Míra zranitelnosti – 70% 

 Selhání média – proti této hrozbě není nastaveno žádné opatření. Míra zranitelnosti – 

100% 

4.4.5 Kvantifikace zranitelnosti – Software 

Software je ohrožen chybou administrátora a uživatele, krádeží a vandalismem, 

neautorizovaným přístupem do IS, použitím škodlivého SW, selháním SW, selháním prvků 

infrastruktury a selháním veřejné sítě. 

 Nedostatek personálu – žádná opatření nejsou nastavena. Míra zranitelnosti – 100% 

 Chyba administrátora – nastavená opatření jsou kontrolována a částečně i 

zdokumentována. Míra zranitelnosti – 80% 

 Chyba uživatele – uživatel je omezen v přístupech k software právy, výjimky jsou 

evidovány. Míra zranitelnosti – 40% 

 Krádež a vandalismus – nastavena opatření proti krádeži, která jsou dokumentována a 

dodržována, proti vandalismu žádné opatření není. Míra zranitelnosti – 70% 

 Neautorizovaný přístup do IS – opatření jsou nastavena, kontrolována, jen 

dokumentace není vždy aktuální. Míra zranitelnosti – 30% 

 Použití škodlivého SW – opatření jsou nastavena a kontrolována, ne vždy je aktuální 

dokumentace. Míra zranitelnosti – 30% 

 Selhání SW – nastaveno opatření ohledně podpory. Míra zranitelnosti – 30% 

 Selhání prvků infrastruktury – nastavená opatření jsou dodržována, kontrolována, ale 

u prvků mimo datovou komoru není dokumentace. Míra zranitelnosti – 40% 
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 Selhání veřejné sítě - opatření je aplikováno, kontrolováno, aktualizováno, ale ne vždy 

je dostatečné. Míra zranitelnosti – 60% 

4.4.6 Kvantifikace zranitelnosti – Lidé 

Lidé jsou ohroženi nedostatkem personálu a průmyslovou havárií. 

 Nedostatek personálu – proti této hrozbě není nastaveno žádné opatření. Míra 

zranitelnosti – 100% 

 Průmyslová havárie - nastavena opatření ohledně zaškolení zaměstnanců. Míra 

zranitelnosti – 40% 

4.4.7 Kvantifikace zranitelnosti – Data 

Data jsou ohrožena chybou administrátora a uživatele, krádeží a vandalismem, 

neautorizovaným přístupem k médiím a do IS a použitím škodlivého SW. 

 Chyba administrátora – nastavená opatření jsou kontrolována a částečně i 

zdokumentována. Míra zranitelnosti – 50% 

 Chyba uživatele – uživatel je omezen v přístupech k datům právy, výjimky jsou 

evidovány. Míra zranitelnosti – 40% 

 Krádež a vandalismus – určitá opatření jsou nastavena, ale u této hrozby nejsou 

dostatečně účinná. Míra zranitelnosti – 100% 

 Neautorizovaný přístup k médiím – nastaveno několik opatření, která jsou 

dodržována, ale nejsou kontrolována a chybí dokumentace. Míra zranitelnosti – 70% 

 Neautorizovaný přístup do IS – opatření jsou nastavena, kontrolována, jen 

dokumentace není vždy aktuální. Míra zranitelnosti – 30% 

 Použití škodlivého SW – opatření jsou nastavena a kontrolována, ne vždy je aktuální 

dokumentace. Míra zranitelnosti – 30% 

4.5 Vyhodnocení rizik 

Jak je uvedeno v úvodu kapitoly 4, výsledné riziko daného aktiva se spočítá 

vynásobením hodnoty aktiva, úrovní hrozby, která na aktivum může působit, a mírou 

zranitelnosti, která je odvoditelná z nastavených opatření pro danou dvojici hrozba-

aktivum. Vypočítaná rizika jsou uvedena v příloze č. 4. U rizik vyšších než 1,5 je vhodné 
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znovu přehodnotit nastavená opatření a posoudit, čím je toto riziko způsobeno a zda je 

možné nastavit další opatření, která by výsledné riziko snížila. 

4.5.1 Prostory 

Z prostor je nejvíce ohrožena datová komora a prostor pro UPS průmyslovou havárií. 

Tato hrozba je v chemické společnosti dosti významná, souvisí s výrobními procesy, kdy 

se zpracovávají a vyrábějí hořlavé a výbušné látky. Datová komora je odolná proti 

mechanickému poškození a explozi, ale prostor pro UPS ne. Zvýšené riziko pro datovou 

komoru je ovlivněno její vysokou hodnotou.  

4.5.2 Hardware 

Z hardware jsou nejvyšší rizika pro datovou farmu, která opět souvisí s její vysokou 

hodnotou pro Společnost. Maximální riziko je z nedostatku personálu, kdy specialistů, 

kteří znají důkladně problematiku obsluhy a nastavení serverové politiky, je ve Společnosti 

nedostatek. Rizika z požáru a průmyslové havárie jsou také vysoká, ale ovlivnitelná jen 

zčásti. Tyto dvě hrozby jsou rizikové i pro zálohovací a Energis server. Vysoká rizika 

hardware mohou nastat i chybou administrátora, což souvisí s nedostatkem personálu a tím 

možným přepracováním odpovědných a znalých osob.  

Nízká rizika jsou u menších zařízení, kterých je ve Společnosti velké množství a 

která jsou snadno nahraditelná. 

4.5.3 Síťová infrastruktura 

V této kategorii aktiv jsou spočítaná rizika v nižších hodnotách. Tato skutečnost je 

ovlivněna nastavením velkého množství opatření. Opět nejvyšší hodnota rizik prvků síťové 

infrastruktury je u průmyslové havárie.  

4.5.4 Média 

Tato skupina aktiv zahrnuje pouze přenosná média, která nejsou k ukládání dat ve 

Společnosti doporučená. Největším úložištěm dat je datová farma a zálohovací server, tato 

aktiva byla hodnocena v hardware.  

Výsledná rizika médií jsou minimální. 
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4.5.5 Software 

Součástí aplikací jsou i data v těchto aplikacích zpracovávaná. Tím jsou 

nejrizikovější ty aplikace, na kterých je ve Společnosti závislé kvalitní řízení výroby, a ty, 

při jejichž nefunkčnosti či nedostupnosti hrozí Společnosti vysoké pokuty od zákazníků. 

Jedná se o VIS, PI, bankovní software a Energis. Další rizikovou aplikací je NetBackup 

z toho důvodu, že záložní data touto aplikací spravovaná, nejsou k dispozici na jiném 

místě.   

Několik aplikací je ohroženo i nedostatkem znalého personálu.  

Další vysoce rizikový faktor je krádež a vandalismus, kdy není dostatečně zajištěn 

únik dat zpracovávaný v aplikacích.  

Také nedostupnost Internetu je pro některé aplikace vysoce riziková (SAP/R3, 

Energis a bankovní software) 

4.5.6 Lidé 

Z lidí jsou nejvíce rizikoví správci. Znalosti, které tito lidé mají, jsou získávány 

v dlouhodobém časovém horizontu a pro Společnost jsou nepostradatelné. U některých 

aktiv je nedostatek personálu déletrvající záležitostí a v případě náhlého výpadku určitého 

specialisty, je tato situace pro funkčnost příslušného aktiva silně ohrožující. 

4.5.7 Data 

Tato skupina aktiv je nejvíce ohrožena krádeží a vandalismem a neautorizovaným 

přístupem k médiím, na kterých je možné data zcizit. Úmyslné či neúmyslné poškození či 

smazání dat lze opravit z pravidelně prováděných záloh, ale pro únik dat na přenosných 

médiích není nastaveno žádné opatření. 

 

Podklady pro analýzu rizik jsem získala z dostupné vnitropodnikové dokumentace 

(směrnice, metodiky), pomocí opakovaných konzultací se správci příslušných aktiv a ze 

znalosti prostředí Společnosti. 
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5. VYHODNOCENÍ PROVEDENÉ ANALÝZY 

Nastavování pravidel a opatření, která zajišťují celkové zabezpečení informačních 

systémů ve Společnosti, je v kompetenci odboru Infrastruktury, některá pravidla a opatření 

jsou nařízena vlastníkem Společnosti. Distribuce těchto politik na jednotlivé uživatele a 

připojené počítače do LAN probíhá převážně automaticky pomocí scriptů, které se aplikují 

po připojení uživatelů a počítačů, jejichž účty jsou vedeny v AD, k počítačové síti. Také 

přístupová práva k datům a síťovým aplikacím jsou přiřazována přes skupiny vytvořené 

v AD. Aktuální verze antiviru na počítačích, šifrování notebooků, případné bezpečnostní 

incidenty a další nastavení bezpečnostních pravidel kontroluje specialista bezpečnosti IT 

pomocí pravidelně prováděných prohlídek počítačů a následně vytvořených reportů. 

Z výše provedené analýzy rizik informačního systému ve Společnosti vyplynulo 

několik oblastí, u kterých je vhodné přezkoumat a přehodnotit nastavená opatření tak, aby 

se výše rizika u těchto aktiv snížila. Je nutno zohlednit i skutečnost, že každé další 

nastavované opatření je finančně náročné a je třeba posoudit, zda je současné riziko 

akceptovatelné. Prováděná analýza byla kvalitativní, nevyplývá z ní tedy přímá finanční 

hodnota rizik. 

Mezi rizikové oblasti nelze započítávat aktiva IS, která jsou ohrožena průmyslovou 

havárií a požárem, protože tyto hrozby jsou ve Společnosti s chemickou výrobou možné a 

nelze jim dalšími opatřeními předcházet. Jejich vznik nesouvisí s informačními systémy, 

ale s kvalitou a kontrolou zařízení, která se podílejí na výrobních procesech, a 

s dodržováním bezpečnostních předpisů všech pracovníků ve Společnosti. 

Rizikové oblasti: 

 Nedostatek vyškoleného a znalého personálu – pro správu takto rozsáhlého síťového 

prostředí je potřeba dostatek specialistů, kteří jsou schopni se vzájemně v jednotlivých 

oblastech informačních technologií zastoupit. A také je potřeba pro zvládnutí všech 

úkonů spojených s danými oblastmi (např. správa síťových rozvodů, správa datové 

farmy, správa mobilních komunikací, zabezpečení správné funkčnosti prvků 

infrastruktury, komunikace po LAN i WAN atd.) mít vysoce znalý personál. Ten sice ve 

Společnosti je, ale počet specialistů je nedostatečný, v případě poruch i plánovaných 

událostí, které se většinou řeší mimo běžnou pracovní dobu ostatních zaměstnanců 
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Společnosti, dochází k přetížení stávajících specialistů a tím se zvyšuje rizikovost jejich 

chyb. Ze strany Společnosti není snaha tuto situaci řešit. Nedostatek znalého personálu 

se týká i některých aplikací (např. VIS, LIMS, ISA, PI, Evidence 2000). Navíc získání 

kvalifikovaného správce pro určitou oblast IT, který by zároveň znal již nastavené 

prostředí Společnosti, není záležitost krátkodobá. 

 Zálohovací hardware a software – všechna důležitá zařízení, nutná pro kvalitní 

fungování počítačové sítě, jsou v minimálně dvojím provedení, aby se v případě náhlé 

nefunkčnosti jednoho z nich mohla zastoupit. To ale neplatí o hardware pro zálohování 

dat celé Společnosti, které je pouze v jednom provedení a ani starší kopie dat se 

neukládají v jiném prostoru. Toto odporuje základní bezpečnostní politice o zálohování 

dat všeobecně. Neprovádějí se ani pravidelné testy na obnovu dat ze záloh. 

 Data a jejich ochrana proti krádeži – pokud má uživatel nastaven přístup k datům, 

protože je potřebuje k vykonání pracovní činnosti, má i možnost tato data zkopírovat na 

CD, DVD (pokud má na počítači vypalovací jednotku) nebo na USB flash disk (i 

soukromý). 

 Kontrola přístupových práv k datům – ve Společnosti je nastaveno přidělování 

přístupových práv při zřizování nového účtu do AD, případně přidávání oprávnění 

k datům pokud je to potřeba a zablokování účtu při odchodu zaměstnance ze 

Společnosti. Není ale nastaven proces, při kterém by byla odebrána práva k datům a 

aplikacím v případě přestupu zaměstnance v rámci Společnosti na jinou pracovní pozici, 

kdy již tato práva uživatel nepotřebuje. 

 Častá změna organizační struktury Společnosti – tyto změny způsobují chaos 

v organizaci dat v NAS, protože struktura dat se prvotně nastavila dle organizační 

struktury Společnosti k určitému datu. Jelikož není nastavena jednotná správa dat a 

organizační struktura Společnosti se velmi často mění, je v současné době nastaveno 

velké množství křížových práv k datům a na jejich logické uspořádání chybí Úseku IT 

personální kapacita. Tím není možno jednoznačně určit, která data již nejsou pro 

Společnost aktuální a dochází k neustálému narůstání množství dat na serverech 

v datové farmě. Také nastávají problémy s odpovědností za konkrétní adresáře 

vytvořené na uživatelských serverech, uživatelé si adresářovou strukturu v nižších 

vrstvách vytvářejí sami a přebírají i autorská práva těchto dat. Při hromadných 
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manipulacích s daty nastávají problémy s délkou cesty k souborům společně s délkou 

názvu souborů. 

 Nedostupnost WAN – je vysoce riziková pro několik aplikací (bankovní software, 

Energis, SAP/R3) a nasmlouvaná záložní linka není dostatečně výkonná. K uplatnění 

této hrozby sice nedochází pravidelně, ale je vhodné zvážit, zda by náklady na pronájem 

výkonnější záložní linky nepokryly ztráty, které Společnosti vznikají při možné 

nespolehlivosti záložní linky. 

 Nedostatečná dokumentace – ve Společnosti je nastaveno mnoho bezpečnostních 

pravidel, ale velká část z nich není zdokumentována ani jinak popsána. Chybí i aktuální 

vnitropodnikové směrnice pro některé procesy v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. I toto je důsledek nedostatečného personálního obsazení Úseku IT. Tyto 

nedostatky se týkají i havarijních plánů obnovy informačních systémů. 

Z provedené analýzy vyplývá, že ve Společnosti je kladen důraz na nastavení 

bezpečnostní politiky a je aplikován soubor opatření proti narušení informačních systémů 

z vnějšího prostředí, ale pravidelné kontroly a testy spolehlivosti těchto opatření se 

neprovádějí. K dispozici není ani plně aktuální dokumentace k procesům v ICT. Jedním 

z důvodů je rychle se měnící prostředí těchto technologií a dalším důvodem je 

nedostatečné personální zabezpečení. 
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6. NÁVRH VYLEPŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 

V této kapitole navrhuji doplnit určitá bezpečnostní opatření, která by mohla přispět 

k vyšší bezpečnosti informačních systémů ve Společnosti. Návrhy se týkají především 

rizikových oblastí zjištěných v předchozí analýze rizik, kterou jsem prováděla. Při 

navrhování se snažím vzít v úvahu měnící se prostředí jak ve Společnosti, tak v oblasti 

informačních technologií. Je třeba mít na paměti, že navrhovaná bezpečnostní opatření 

nemůžou být tak striktní, aby bránila lidem ve vykonávání jejich pracovní činnosti, ale je 

třeba najít rovnováhu mezi zabezpečeným systémem a přijatelným rizikem. 

6.1 Personální oblast 

Navrhuji vyčlenit (případně přijmout nové) schopné pracovníky, kteří již mají hlubší 

znalosti ohledně informačních technologií, aby se zaškolili a průběžně podíleli na 

činnostech okolo procesů spojených s informačními systémy. Jedná se hlavně o oblasti 

síťové infrastruktury, datové farmy, aplikací VIS a PI ProcessBook 2012. Dále se jedná o 

oblasti dokumentací, aktualizace směrnic a metodik, plánů obnovy ICT prostředků, 

sledování organizačních změn ve Společnosti, jejich promítání do struktury sdílených dat 

v datovém prostoru NAS a správu těchto dat. 

Také navrhuji pravidelné proškolování uživatelů například metodou e-learningu 

ohledně počítačové sítě ve Společnosti. Součástí výukové prezentace by mohlo být 

vysvětlení bezpečnosti ohledně přihlašovacího jména a hesla, nastavení nového hesla a 

jeho požadovaná minimální složitost, seznámení s připojenými síťovými jednotkami 

pomocí login scriptu, jaká práva na nich uživatelé mají nastavená, jaká data mohou na 

příslušné jednotky ukládat, jak má vypadat název souboru a do jaké úrovně je vhodné 

vnořování adresářů, jak jsou jednotlivé síťové jednotky v rámci Společnosti sdílené a 

podobně. V prezentaci by mohly být uvedené i změny v informačních systémech, které ve 

Společnosti nastaly v uplynulém období a které se uživatelů týkají. V současné době je to 

hlavně přechod z operačního systému MS Windows XP na MS Windows 7 a změna 

kancelářského balíku MS Office 2003 na MS Office 2010, doporučila bych zde uvést i 

základní rozdíly v těchto systémech, protože mnoho uživatelů nemá s MS Office 2010 

žádné zkušenosti a rozdíly v ovládání obou verzí jsou podstatné. Závěrem proškolení by 

mohl být i krátký test znalostí, které si uživatel z výukové prezentace odnesl, tím by byl 
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k dispozici i doklad o tom, že byl uživatel seznámen se základní bezpečnostní politikou 

informačních systémů. Proškolování uživatelů by bylo optimální jedenkrát za dva roky. 

6.2 Zálohovací systém 

V současné době je záloha dat celé společnosti (nejen v lokalitě Litvínov) uložena na 

zálohovacím serveru v Litvínově, data jsou ukládána na disky a není nastavena jejich 

redundance. Navíc jsou ve stejném (i když zabezpečeném) prostoru jako aktuální data. 

Toto odporuje základnímu pravidlu o zálohách, které by měly být uloženy na jiném místě 

než data, která se zálohují. V dnešní době mají velké firmy zálohy dat i na jiném 

kontinentě.  

Navrhuji vytvořit druhý zálohovací systém v jiné lokalitě organizace v České 

republice nebo v lokalitě zahraničního vlastníka Společnosti, data by se mohla kopírovat 

v nočních hodinách přes nevytíženou linku WAN opět na server s nižším výkonem. 

Případně by se mohl pronajmout virtuální prostor v nějakém datovém centru externí 

společnosti a data přenášet i tam.  

Navrhuji i zavedení opatření k zabezpečení instalačních CD a DVD, která by se měla 

před použitím zkopírovat na jiné médium a instalace software provádět z kopie. Originální 

instalační média a licenční klíče by měly být uloženy v trezoru s prokazatelným přístupem. 

6.3 Ochrana dat proti krádeži 

Ve společnosti je sledována komunikace a transport dat pomocí emailových služeb, 

jsou pravidelně kontrolovány obsahy počítačů s ohledem na typ uložených dat a 

nainstalovaný software, není dovoleno instalovat aplikace, které podporují mobilní 

telefony. Uživatelé, kteří potřebují mít synchronizovaný kalendář v MS Outlook 

s kalendářem v mobilním telefonu, mají k dispozici BlackBerry, které je chráněno heslem. 

Ale není sledován přesun dat ze serverů a počítačů na USB flash disky ani vypálení dat na 

CD či DVD. V dnešní době při běžné kapacitě USB flash disků 32 GB v ceně několika 

stokorun není pro uživatele jejich pořízení žádný problém. Vypalovací jednotky sice 

nejsou součástí všech typů počítačů, ale pokud na počítači jsou, opět není kontrola nad tím, 

jaká data se vypalují a k jakému účelu. Ve vnitropodnikové směrnici je zakázáno používat 
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USB flash disky, které nejsou ve vlastnictví Společnosti, odpovědnost za výměnu dat nese 

uživatel, ale nikdy tyto zákazy nebyly kontrolovány.  

Navrhuji používání USB flash disků a vypalovacích jednotek CD či DVD na 

počítačích zakázat nastavením příslušné politiky. Toto opatření zamezí nejen krádeži dat, 

ale i rozšíření škodlivého software pomocí těchto médií. I přesto, že má Společnost 

pravidelně aktualizován antivir a jeho virové definice, již se ve Společnosti vyskytl nový 

druh viru distribuovaný na USB flash discích, který narušil práci s daty na serverech pro 

velkou část uživatelů, a teprve dodatečně byla upozorněna společnost Symantec na vzniklý 

problém.  

Používání USB flash disků a vypalovacích jednotek by bylo umožněno na základně 

schválení bezpečnostním specialistou IT. Doporučila bych toto spojit se schválenými 

administrátorskými právy uživatele na počítači. 

6.4 Kontrola práv uživatelů k datům 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5, ve Společnosti je zajištěno přidělování práv ke 

sdíleným datům na serverech pro uživatele v době jeho nástupu a vytváření uživatelského 

účtu v AD, další přidělení práv se vyřizuje po žádosti jeho nadřízeného a případném 

schválení odpovědné osoby za daná data. Odebrání přístupu k informačním systémům se 

provádí při ukončení pracovního poměru uživatele. Všechny tyto procesy jsou nastaveny a 

o nástupu a ukončení pracovní činnosti je Úsek IT informován personálním oddělením.  

Není ale již řešena situace, kdy uživatel pouze změní pracovní náplň a pracovní 

pozici. Následně by v této situaci mělo dojít i ke změně práv k datům a k původním 

zpřístupněným informačním systémům. O této změně již ale personální oddělení Úsek IT 

neinformuje a příslušný lokální správce se tuto informaci dozvídá minimálně s několika 

denním zpožděním od samotného uživatele, který nemá přidělená práva ke stejným datům 

jako jeho noví kolegové. Někdy dochází i k situaci, kdy uživatel sice přejde na novou 

pracovní pozici, ale dle ústní domluvy s původním vedoucím vykonává i předchozí 

pracovní činnosti. 

Navrhuji zasílat z personálního oddělení i informace o přestupech zaměstnanců 

Úseku IT, aby si odpovědný lokální správce mohl předem zajistit podklady ohledně 

nových přístupových práv pro uživatele, domluvit se s novým nadřízeným tak, aby změna 
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v AD byla plynulá a platná k datu přestupu. Uživateli by měly být odebrány původní 

přístupové skupiny v AD a nastaveny nové přístupy ke sdíleným datům podle nové 

pracovní činnosti. Kromě změny přístupových práv je třeba provést změnu telefonního 

čísla v seznamu na Intranetu, zjistit, zda uživatel bude přecházet na nové pracovní místo i 

s původní technikou a provést změnu v evidenci hardware, zajistit zapojení síťové zásuvky 

atd. Toto jsou činnosti lokálního správce, které je třeba vykonat v co nejkratší době a je 

vhodné, pokud se na ně může včas připravit. Tímto postupem by bylo zajištěno, že uživatel 

bude mít zpřístupněna ta data a ty aplikace, které jsou nutné pro jeho novou pracovní 

náplň, a nezůstanou mu přístupy tam, kde to již potřeba není. 

6.5 Správa dat a adresářů na NAS 

Sdílení dat na serverech se ve Společnosti využívá více než 15 let. Za tu dobu se od 

uživatelů nashromáždilo více než 1 TB dat, ale u některých dat nikdo nedokáže odpovědně 

posoudit, zda jsou k užitku, či je možno je ze serverů vymazat. Ve Společnosti chybí 

centralizovaná a strukturovaná správa dat, kdy je z dokumentace patrno, kdo určité 

adresáře vytvořil, kdo za jejich obsah zodpovídá, kdo rozhoduje o uživatelích, kteří 

potřebují mít k datům přístup, a kdo rozhoduje o rozsahu tohoto přístupu.  

V současné době je uživatelům automatickým skriptem mapováno několik disků, kdy 

každý je využíván k jinému druhu dat. Některé jsou sdílené v rámci celé Společnosti, kdy 

na jednom jsou uloženy instalační zdroje pro aplikace a na druhém sdílená data, další disk 

je pro sdílení dat v rámci úseků Společnosti a další pro sdílení dat v rámci odborů. Každý 

uživatel má vymezen i prostor na serveru pro pracovní data, která nesdílí. Práva ke 

sdíleným datům jsou přidávána přes skupiny vytvořené v AD, ale ne u každé skupiny je 

přesně popsáno, ke kterému adresáři je přiřazená, kdo vytvoření dané skupiny požadoval a 

kdo určuje, kteří uživatelé jsou členy této skupiny, a tím přebírá i odpovědnost za data 

v příslušném adresáři obsažená. Problém je, že AD neumožňují u vytvořené skupiny zjistit, 

ke kterým adresářům byla přiřazena. A další problém je častá organizační změna struktury 

Společnosti, která není ve struktuře dat zohledněna. Data jednoho útvaru po organizační 

změně potřebují dále zpracovávat uživatelé více úseků nebo odborů a tím dochází 

k nastavování různých kombinací práv na sdílená data, tyto kombinace jsou značně 

nepřehledné.  
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Pro udržování dokumentace o datech a pro správu dat navrhuji vyčlenit minimálně 

jednoho zaměstnance Úseku IT, který by nejprve provedl identifikaci přidělených skupin 

na adresáře alespoň do druhé úrovně na každém serveru, a dle domluvy s uživateli, kteří 

data v daném adresáři zpracovávají, by jmenoval konkrétního uživatele odpovědného za 

obsah a strukturu dat ve vnořených adresářích. Takto jmenovaný uživatel by schvaloval 

přístupy dalších uživatelů k těmto datům. Správce dat by provedl o tomto kroku záznam do 

dokumentace o daném adresáři, který by obsahoval jméno adresáře, datum vytvoření, 

příslušné skupiny AD, které jsou k danému adresáři přidány, a odpovědnou osobu za data a 

oprávnění. Bez jeho vědomí a zápisu by žádný další adresář v těchto úrovních adresářů 

neměl být vytvořen. Jmenovaný uživatel by měl dohlížet na to, aby data uložená 

v prostoru, za který nese odpovědnost, byla aktuální, v přiměřené struktuře vnořených 

adresářů a s přiměřenými názvy souborů. Po provedení prvotní identifikace příslušných 

adresářů na serverech by správce dat tuto dokumentaci udržoval v aktuálním stavu dle 

potřeb. 

6.6 Aktuálnost dokumentace, metodik, směrnic a plánů obnovy IS 

Dokumentace je nyní aktuální k datové komoře a jejímu vybavení, k UPS a diesel 

agregátu. 

Metodiky pro instalaci aplikací jsou aktualizovány nepravidelně. Metodiky pro 

procesy probíhající v síťové struktuře, virtualizaci serverů, vytváření účtů uživatelů a 

přístupových práv vypracovány nejsou.  

Ve Společnosti existuje několik směrnic zabývajících se pravidly pro ICT – 

„Pravidla ICT bezpečnosti pro pracovníky IT“, „Pravidla ICT bezpečnosti pro koncové 

uživatele“, „Pravidla používání elektronické pošty“, „Přístupová práva do SAP/R3“ a 

„Používání mobilních telefonů a datových zařízení“.  

Plány obnovy klíčových ICT prostředků byly vytvořeny před 6 lety, v současnosti 

pozbývají platnosti. 

Navrhuji zkontrolovat a doplnit dokumentaci ke všem zařízením a systémům, které 

jsou ve správě Úseku IT a umístit tuto dokumentaci na jedno centrální úložiště v případě, 

že je dokumentace dostupná v elektronické podobě. Pokud je dokumentace v podobě 

papírové, navrhuji ji umístit do ohnivzdorné skříně – trezoru.  
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Dále doporučuji kontrolu všech již vytvořených metodik. V případě, že jsou 

neaktuální, provést jejich úpravu dle současného stavu nebo je vyřadit. Pomocí 

brainstormingu v jednotlivých odborech Úseku IT identifikovat seznam všech činností a 

procesů, které pracovníci jednotlivých odborů provádějí, a ke každé činnosti i procesu 

jmenovat odpovědnou osobu za vytvoření příslušné metodiky. Tato osoba danou metodiku 

zpracuje, pokud již metodika není vytvořena. V každé metodice bude přesně popsáno o 

jakou činnost či proces se jedná, jaké činnosti předchází, kde jsou umístěné zdroje 

potřebné pro vykonání dané činnosti či procesu, přesný postup dané činnosti či procesu, 

související dokumenty s touto problematikou, odpovědná osoba za danou činnost či proces 

a datum poslední aktualizace metodiky. Všechny tyto metodiky by měly být zpracovány 

v elektronické podobě a umístěny na serveru v jednom prostoru, ke kterému budou mít 

odpovídající přístup všichni pracovníci Úseku IT. 

Dle kontroly při provádění analýzy rizik jsem zjistila, že aktuální je směrnice 

„Přístupová práva do SAP/R3“ a její obsah odpovídá skutečně probíhajícím procesům, 

které jsou pravidelně kontrolovány. Směrnice „Pravidla ICT bezpečnosti pro pracovníky 

IT“ a „Pravidla ICT bezpečnosti pro koncové uživatele“ jsou také aktuální, ale ne všechna 

popsaná nařízení se dodržují a kontrolují – například připojování soukromých USB flash 

disků od uživatelů, pravidelné školení uživatelů o bezpečnosti IT, pravidelná kontrola 

přístupů k ICT prostředkům, tvorba systémové dokumentace pro každý informační systém 

a její pravidelná kontrola. Směrnice „Používání mobilních telefonů a datových zařízení“ a 

„Pravidla používání elektronické pošty“ jsou v současné době neaktuální, zvláště směrnice 

týkající se elektronické pošty je zaměřena na emailového klienta Lotus Notes, který se již 

několik let na tuto komunikaci ve Společnosti nevyužívá. Navrhuji tuto směrnici 

přepracovat dle současného stavu, u ostatních směrnic navrhuji provést kontrolu, jak jsou 

nařízení v nich uvedená, dodržována v praxi. 

Dle směrnice „Pravidla ICT bezpečnosti pro pracovníky IT“ by měla mít Společnost 

vytvořeny plány obnovy klíčových ICT prostředků. Ty ale neodpovídají současnému stavu 

informačních systémů, které jsou ve Společnosti provozovány. Jsou zastaralé a průběžně se 

neaktualizují. Navrhuji plány obnovy přepracovat tak, aby v případě externích vlivů 

(přírodní katastrofa, požár, dlouhodobý výpadek elektrické energie, atd.) bylo možno podle 

nich obnovit požadované ICT prostředky. Uložení těchto plánů musí být mimo ICT 
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prostředků, pro které jsou určeny. Tyto plány je nutno pravidelně kontrolovat a testovat, 

aby byla zaručena jejich funkčnost a efektivita. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy rizik informačních systémů ve velké 

společnosti, její vyhodnocení, identifikace rizikových oblastí a navržení takových 

bezpečnostních opatření, která by riziko ohrožených aktiv snížila na akceptovatelnou 

úroveň. 

Nejprve jsem představila Společnost, ve které jsem analýzu rizik prováděla. Uvedla 

jsem, kolik je zde k počítačové síti připojeno uživatelů a počítačů, jakým oborem se 

Společnost zabývá, kde sídlí a proč je potřeba analýzu rizik v této Společnosti provést. 

V teoretické části jsem vysvětlila základní pojmy, které se v analýze rizik používají. 

Popsala jsem kvalitativní a kvantitativní metody analýzy rizik a rozdíly mezi nimi, dále 

jsem popsala od každého typu metod tu nejznámější. Stručně jsou zde popsány i další 

metody používané pro analýzu rizik. V závěru teoretické části je uveden plán prováděné 

analýzy. 

V praktické části jsem představila prostředí informačních systémů Společnosti a 

stanovila hranice analýzy rizik – kde se bude provádět, jakých zařízení a informačních 

systémů se bude týkat, které oblasti do ní zařazeny nebudou. Následovala identifikace 

klíčových aktiv Společnosti, která jsem rozdělila do 7 skupin – prostory, hardware, síťová 

infrastruktura, média, software, lidé a data. Celkem bylo identifikováno 64 aktiv. V každé 

skupině jsou jednotlivá aktiva stručně popsána a v další kapitole je provedeno jejich 

ohodnocení v přibližném poměru hodnoty aktiva k hodnotě Společnosti. Dále jsem 

vytvořila seznam potenciálních hrozeb, které mohou na aktiva ve Společnosti působit a 

provedla jsem jejich rozdělení na úmyslné, náhodné a přírodní. Také jsem označila, jakou 

vlastnost aktiva může hrozba ovlivnit – dostupnost, integritu nebo důvěrnost. U každé 

skupiny aktiv jsem uvedla, které hrozby na ní mohou působit a následně jsem provedla 

ohodnocení každé dvojice hrozba-aktivum nebo hrozba-skupina aktiv, pokud působí 

hrozba na všechna aktiva ve skupině stejným vlivem. Toto ohodnocení je uvedeno 

v příloze č. 2. Pro kvantifikaci míry zranitelnosti jednotlivých aktiv jsem nejprve 

vypracovala seznam bezpečnostních opatření, kterými jsou aktiva již chráněna. Tento 

seznam opatření jsem rozdělila na opatření personální, fyzická, logická, administrativní a 

technická. Na základě nastavených opatření jsem stanovila míru zranitelnosti pro každou 

dvojici hrozba-aktivum – viz příloha č. 3. Podle vzorce R = a * h * z (a – hodnota dopadu 
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na aktivum, h – úroveň hrozby, z – míra zranitelnosti, R – vypočítané riziko) jsem 

v příloze č. 4 spočítala pro každou dvojici hrozba-aktivum hodnotu rizika. 

Tato provedená analýza rizik je kvalitativní, vyšší výsledná rizika ukazují na oblasti 

aktiv a hrozeb, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a nastavit další opatření tak, 

aby se potenciální riziko snížilo na akceptovatelnou mez. Jedná se především u některých 

aktiv o nedostatek znalého personálu, zálohovací systém, nezabezpečené využívání 

přenosných médií, přístupová práva k datům a nedostatečně zpracované dokumentace, 

předpisy a metodiky. 

V závěru práce jsem navrhla několik opatření, která by mohla rizika z analýzy 

vyplývající, snížit. Je třeba přijmout fakt, že procesy v oblasti informačních technologiích 

se neustále mění a vyvíjí, a že opatření, která jsou nastavená v současné době a jsou 

vyhodnocena jako dostatečná, nemusí být dostatečná například za pouhý rok. Rizika je 

nutno sledovat a řídit průběžně a tím i průběžně nastavovat, kontrolovat a dokumentovat 

potřebná opatření pro zachování potřebné úrovně zabezpečení aktiv ve Společnosti. 
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