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Anotace 
 

 Bakalářská práce se zabývá lidským faktorem a jeho působením na ochranu dat 

a informací ve výrobním podniku. Úvodní část se zabývá obecnými právními předpisy 

vztaženými k ochraně informací a také nejdůležitější normy. V další části je rozebrán lidský 

faktor, jeho projevy a způsoby, kterými ohrožuje zabezpečení informací a dat ve výrobním 

podniku. Následuje teoretická část zabývající se zabezpečením informací a dat. 

Závěr obsahuje doporučení pro minimalizaci lidského faktoru jako rizikového prvku 

ohrožujícího bezpečnost informací a dat ve výrobním podniku. 

 

 

Annotation 
 

 The bachelor thesis deals with human factor and its impact on data and information 

security in a manufacturing company. First part deals with law regulations tied with 

information security and most important standards are discussed as well. Next part analyzes 

the human factor, its manifestation and ways it threatens the data and information security in a 

manufacturing company. Theoretical part follows with general method of securing data and 

information. The conclusion features suggestions for minimizing the human factor as a risk 

element that threatens data and information security in a manufacturing company. 
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1. Úvod 

 

 Výrobní podniky, tak jako jiné obchodní společnosti, jsou na trhu úspěšné zejména 

díky znalostem, které nemají jejich konkurenti k dispozici. Tyto znalosti či lépe řečeno 

informace jsou nehmotnými aktivy poskytující konkurenční výhodu na trhu. Stávají se tak 

cennými aktivy společnosti a mnohdy patří mezi nejcennější. Vzniká tak pro podnik potřeba 

informace zabezpečit a ochránit. 

 Ochrana informací není pouze jevem spojovaným s rozvojem informačních 

technologií ve 20. století, ale jevem doprovázejícím člověka již od starověku. Na významu 

ovšem ochrana informací a dat nabírá až v druhé polovině 20. století s hromadným 

přechodem společností na informační systémy na bázi informačních technologií. Dochází 

k nárůstu objemu přenášených, zpracovávaných a archivovaných informací v elektronické 

podobě. Vznikají tak informační systémy. Rovněž ovšem dochází k nárůstu typů hrozeb 

spojených s používáním informačních technologií. Mezi největší z nich patří určitě lidský 

faktor, který kvůli své malé předvídatelnosti je schopen ohrozit i sebelepší systém ochrany 

informací a dat. 

 Zatímco v oblasti bezpečnosti práce je věnován lidskému faktoru dostatek pozornosti, 

pozornost v informačních systémech je věnována hlavně informačním technologiím jakožto 

nezbytného prostředku pro provoz takového systému. Lidský činitel tak často zůstává 

v pozadí zájmu, přičemž jeho význam v oblasti ochrany dat a informací v podniku si jistě 

větší pozornost zaslouží. 

 Cílem této práce je proto analýza lidského faktoru jako hrozby pro ochranu dat 

a informací v podniku, jeho projevy, dopady, právní důsledky a uvedení řešení, která jsou 

dnes v běžné praxi používána spolu s návrhem na zlepšení. Rovněž je jedna kapitola 

věnována obecnému způsobu zabezpečení informací a dat ve výrobním podniku a způsobu 

ochrany utajovaných informací, ze kterých se při řešení působení lidského faktoru vychází. 
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2. Právní úprava, normy v oblasti zabezpečení informací 

 

2.1 Obecně platné právní předpisy 

 
Jedním z hlavních důvodů, proč u výrobních podniků potažmo obchodních společností 

dochází k realizaci zabezpečení informací, jsou povinnosti vyplývající z platných zákonů 

a vyhlášek. V České republice není zákon, který by zabezpečení informací řešil komplexně. 

Přesto existuje mnoho zákonů a vyhlášek, které se k problematice bezpečnosti dat a informací 

váží. 

 

2.1.1 Listina základních práv a svobod 

 
Nejvyšší právní normou, v níž jsou zakotveny základní podmínky nakládání 

s informacemi, je Listina základních práv a svobod (dále jen listina). Jedná se o ústavní zákon 

č. 2/1993 Sb. a tvoří zároveň všeobecné a nedotknutelné hodnoty, které jsou nezrušitelné 

a uznávají práva člověka jako občana a svrchovanost zákona. 

Informacemi se v listině zabývají články 10, 13 a 17. Článek 10 chrání lidskou 

důstojnost, jeho dobrou pověst, osobní čest, jméno a soukromí. Přestože se v tomto článku 

přímo pojem informace nevyskytuje, výraz „údaje o své osobě“ jsou informacemi v případě, 

že se vztahují k určité osobě, jsou tedy jejími osobními údaji. 

Článek 13 listiny určuje, že „nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství 

jiných písemností a záznamů“. Tento zákaz se vztahuje na fyzické, právnické osoby a stát, 

přičemž platí jak pro uchovávané, tak pro přenášené informace. Zabezpečení přenášených 

informací je také zajištěno pojmem „jiná podobná zařízení“, kdy se počítá s rozvojem 

technických zařízení pro přenos informací a s jejich používáním nesmí být narušeno tajemství 

přenášených zpráv. 

Posledním článkem, který se v listině váže k informacím, je článek 17 v druhém 

oddílu. Zabývá se především politickými právy, jako je právo svobodného projevu, právo 

vlastního názoru, zákaz cenzury či právo na informace. Zároveň ovšem stanovuje, že tyto 

svobody „lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná 

pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu 

veřejného zdraví a mravnosti“. Odstavec pátý pak stanovuje státním orgánům a orgánům 
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územní samosprávy povinnost poskytovat „informace o své činnosti“. Provedení a podmínky 

pak stanovuje zákon. 

 

2.1.2 Obchodní zákoník 

 
Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, řeší právní 

otázky spojené s obchodním tajemstvím. Ustanovení v § 17 citovaného zákona uvádí, že 

„obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy 

související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či 

nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být 

podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.“ 

I když je daná definice obchodního tajemství široká, lze si pod ní představit dvě části. První 

z nich je tzv. „know-how“ obchodní společnosti, pro které je rovněž používán termín 

„intellectual property“ (duševní vlastnictví), zkratka IP. Druhou částí jsou pak skutečnosti 

provázané se samotnou obchodní činností, tedy například obchodní strategie, plány nebo 

seznamy dodavatelů a odběratelů. 

Samotné utajení není ovšem tímto zákonem řešeno. Neuvádí podmínky pro utajení 

respektive pro zabezpečení obchodního tajemství. 

 

2.1.3 Zákon o ochraně osobních údajů 

 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

je uplatňován de facto ve všech obchodních společnostech. Zabývá se zpracováním osobních 

údajů v informačních systémech, a to jak v systémech automatizovaných, tak systémech 

nevyužívajících výpočetní techniku. Řídit se jím musí státní orgány, orgány územní 

samosprávy, orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby, které zpracovávají osobní 

údaje. Ustanovení v § 4 citovaného zákona části 1. dělí osobní údaje na osobní údaje a citlivé 

osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoliv údaje určeného nebo určitelného subjektu, na 

jejichž základě lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat. Citlivé osobní údaje jsou pak 

údaje, které vypovídají o „národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických 

postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, 

odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.“ 
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Dále jsou v § 4 citovaného zákona stanoveny pojmy správce osobních údajů, 

zpracovatel osobních údajů a subjekt osobních údajů. Subjektem údajů je fyzická osoba, ke 

které se osobní údaje vztahují. Správcem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní 

údaje, určuje jejich účel a prostředky a nese za ně odpovědnost. Osobní údaje může 

zpracovávat jen v nezbytném rozsahu, po dobu nezbytně nutnou a může je zpracovávat jen se 

souhlasem subjektu údajů, pokud není stanoveno zvláštním zákonem jinak. Nakonec 

zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který byl pověřen správcem či zvláštním 

zákonem ke zpracovávání osobních údajů. Povinnosti jsou pro něj stejné jako pro správce 

osobních údajů. 

 

2.1.4 Zákon o ochraně utajovaných informací 

 
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, upravuje zásady pro stanovení informací jako 

informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, 

včetně stanovení státního dozoru. Utajovanou informací se tímto zákonem rozumí informace, 

které jsou důležité z pohledu státu. Jsou pro něj důležité a nemají být obecně dostupné. 

Seznam utajovaných informací spolu se stupněm utajení je obsažen v nařízení vlády 

č. 522/2005, respektive v příloze tohoto nařízení. 

Dle důležitosti se utajení dělí na vyhrazené, důvěrné, tajné a přísně tajné. Ke každému 

typu utajení přísluší různé požadavky na zabezpečení, které jsou stanoveny v doplňujících 

vyhláškách Národního bezpečnostního úřadu (dále jen NBÚ). Mezi tyto vyhlášky patří: 

 

- Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů 

a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi 

a o certifikaci stínících komor, 

- Vyhláška č. 524/2005 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací, 

- Vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické 

ochrany utajovaných informací, 

- Vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové 

bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění 

podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele 

(vyhláška o průmyslové bezpečnosti), 
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- Vyhláška č. 527/2005 Sb., o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti 

a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání 

osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické 

osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti), 

- Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, 

- Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných 

informací. 

 

Společnosti, u nichž vznikají nebo se zpracovávají utajované informace, podléhají 

bezpečnostním prověrkám, stejně tak jako jejich zaměstnanci, kteří přicházejí s utajovanými 

informacemi do styku. V praxi ovšem jen některé obchodní společnosti podléhají tomuto 

zákonu, například společnosti dodávající zboží či služby pro ozbrojené složky státu. 

 

2.1.6 Trestní zákon 

 
 Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 

skutkové podstaty jednotlivých trestných činů včetně těch, které souvisí s porušením ochrany 

utajovaných informací. Konkrétně se jedná o trestné činy vyzvědačství (§105) a ohrožení 

utajované skutečnosti (§106 a §107). Trestný čin vyzvědačství je nejzávažnější formou trestné 

činnosti, která souvisí s ochranou utajovaných informací. U trestného činu ohrožení utajované 

skutečnosti se rozlišuje, zda šlo o únik utajovaných informací z nedbalosti (§106) nebo 

s úmyslem (§107). 

 

2.2 Technické normy v oblasti informačních systémů 

 
Při realizaci zabezpečení dat a informací mohou výrobní podniky využít obecně 

platných norem. Stejně jako se stalo běžným budování systémů managementu jakosti, dnes 

se i v oblasti ochrany informačních technologií a informačních systémů používají všeobecně 

rozšířené standardy a metodiky. Některé se zaměřují výhradně na bezpečnost a bezprostředně 

související oblasti, jiné řeší management informačních technologií v celé jeho šíři. Následuje 

seznam nejrozšířenějších z nich u nás: 
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- ISO/IEC 17799:2005 (ISO/IEC 27002) Soubor postupů pro management bezpečnosti 

informací, 

 

- ISO/IEC 27001:2005 Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky, 

- BS 7799-3:2006 Systémy managementu bezpečnosti informací – Část 3: Soubor 

postupů pro management bezpečnosti informací, 

 

- ČSN ISO/IEC TR 13335-1:2004 Směrnice pro řízení bezpečnosti IT – Část 1: Pojetí 

a modely bezpečnosti IT, 

 

- ČSN ISO/IEC TR 13335-2:2004 Směrnice pro řízení bezpečnosti IT – Část 2: Řízení a 

plánování bezpečnosti IT, 

 

- ČSN ISO/IEC TR 13335-3:2004 Směrnice pro řízení bezpečnosti IT – Část 3: 

Techniky pro řízení IT, 

 

- ČSN ISO/IEC TR 13335-4:2004 Směrnice pro řízení bezpečnosti IT – Část 4: výběr 

ochranných opatření, 

 

- ISO/IEC TR 13335-5:2004 Guidelines for the management of IT security – Part 5: 

Management guidance on network security, 

 

- ISO/IEC TR 18044:2004 Information security incident management [9]. 
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3. Lidský faktor 

 
 I když pokrok v informačních technologiích stále přináší nové možnosti, jak 

informace a data chránit, lidský faktor stále zůstává nejslabším článkem pro zabezpečení 

informací. Lze konstatovat, že největší hrozbou pro podnik jsou samotní pracovníci. 

Odhaduje se, že přibližně 80 % všech úniků informací a dat je způsobeno právě interními 

zaměstnanci [12]. Často jsou zaměstnanci podílející se na úniku dat a informací z podniku 

označováni jako „insideři“ [5], což se dá volně přeložit jako osoby působící uvnitř organizace. 

Jiným slovním označením je „insider-trading“, vztahující se k zneužívání informací 

pracovníkem ve svůj vlastní prospěch [4]. 

 Při ochraně dat a informací se rozděluje působení lidského faktoru na tyto základní 

typy, které je názorně zobrazeno na obrázku č. 1: 

- vnější – jedná se o napadení informačního systému z vnějšku podniku, nejčastěji se 

jedná o pokusy nabourat se do informačního systému pomocí sítě internet, tzv. 

hacking a využití metod sociotechniky 

- vnitřní – napadajícími jsou samotní zaměstnanci podniku 

 

 

Obrázek 1 Působení lidského faktoru na podnik (zdroj: autor) 
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 Současně lze rozlišit způsob napadení dle úmyslu pachatele, a to na úmyslné 

a nedbalostní. Z hlediska závažnosti hraje nejdůležitější roli úmyslné napadení zevnitř, které 

působí podniku mnohem větší ztráty a z hlediska kriminality je nejzávažnější. Právě proto 

mu bude nejprve věnována pozornost. 

 

3.1 Příčiny úmyslného narušení bezpečnosti informací a dat 

 

 Při pátrání po důvodech narušení ochrany informací a dat lze vycházet z psychologie, 

sociologie a kriminologie. Je možné vyhledat určité jevy, tzv. kriminogenní faktory. 

Kriminogenní faktory jsou rizikoví činitelé, které motivují, vyvolávají, usnadňují 

nebo podporují páchání trestných činů [6]. Jelikož úniky dat a informací se dají klasifikovat 

i jako hospodářská a informační kriminalita, lze využít poznatky obsažené ve zmíněných 

oblastech [7]. 

 

3.1.1 Obecné kriminogenní faktory ve společnosti 

 

 Hned na začátek je možné uvést změnu morálky a nepsaných pravidel chování 

v souvislosti s přeměnou celé společnosti ze socialistické na demokratickou, a to jak v oblasti 

hodnot, tak v oblasti ekonomiky. Důležitým faktorem může být nastartování větší fluktuace 

zaměstnanců, která se může projevovat snížením oddanosti a věrnosti vůči svému 

zaměstnavateli [16]. 

 Dalším možným faktorem je ekonomická nerovnost, která není zdůvodněná. Dochází 

tak k polarizaci bohatých a sociálně slabých. Nezaměstnanost je rovněž problémem, který 

také může přispět k páchání trestné činnosti. Při vysoké nezaměstnanosti dochází k nárůstu 

majetkové i jiné trestné činnosti. 

 Předchozí faktory pak vedou k obecnému poklesu právního vědomí jako dalšího 

možného faktoru, kdy člověk dodržující zákon je považován za naivního nebo neschopného 

a kdy zisku a úspěchu lze dosáhnout spíše nelegální cestou [7]. S tímto pak souvisí i pocit, 

že práce policie, soudů a dalších složek podílejících se na řešení trestné činnosti 

je nedostatečná a celková vymahatelnost práva nízká. 
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 Mezi další faktory by bylo možné zařadit vědecko-technický rozvoj a s tím spojená 

zvýšená kvalifikace a znalosti lidí. Lidé znalí jsou schopni páchat sofistikovanější 

a rafinovanější trestné činy [12]. 

 

3.1.2 Motivační faktory jedince 

 
 Při zkoumání důvodů jednotlivce k danému jednání je zásadní jeho motivace. 

Motivací se rozumí vnitřní duševní proces, který vzbuzuje určité chování, udržuje ho v chodu 

a zaměřuje ho na konkrétní cíl [3]. V rámci motivace se rozlišují vnitřní a vnější pohnutky 

k jednání, a to motivy a incentivy. Motivy jsou vnitřního charakteru, jsou to například 

potřeby, zájmy nebo city. Na druhé straně incentivy jsou vnější podněty, v kriminální oblasti 

například příležitost ukrást věc bez většího rizika dopadení. 

 

Motivací pro osobu ohrožující bezpečnost informací a dat v podniku jsou: 

 

- Peníze – finanční odměna za poskytnutí důvěrných informací třetí osobě, ve sféře 

podnikání se často jedná o konkurenci. 

 

- Moc – zneužití informací ve svůj prospěch, získání moci. Může se rovněž jednat 

o získání politické moci s vazbami na organizovaný zločin [4]. 

 

- Odplata – motivací je zde nespokojenost zaměstnance vyplývající z konfliktů 

v mezilidských vztazích, například se svým zaměstnavatelem nebo pracovními kolegy. 

 

- Sebeuznání – touha překonat subjektivní pocit nedocenění svých schopností druhými 

lidmi, často se jedná o spolupracovníky či nadřízené. 

 

Je třeba si uvědomit, že motivací může být jen jedna z výše zmíněných motivů nebo 

kombinace [7]. Samozřejmě zde uvedené motivace jsou rámcové, tedy zahrnují i různé skryté 

motivace, jako například zneužití informací a dat k získání finančních prostředků za účelem 

nákupu drogy pro svou potřebu. 
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3.2 Způsoby ohrožování informací a dat v podniku 

 
 Existuje několik hledisek, podle kterých je možné působení lidského činitele 

na bezpečnost informací a dat rozdělit. 

 

3.2.1 Klasifikace z pohledu zabezpečení informací 

 
 Posuzovat lidský činitel lze z pohledu samotných informací respektive ze způsobu 

jejich zabezpečení. U informací a dat je třeba zajistit jejich důvěrnost, integritu 

a dostupnost [9]. 

 Ohrožení důvěrnosti znamená, že daná informace či data mohou být vyzrazena 

a zneužita. Jedná se o nejčastější způsob zásahu do informačního systému. Řadí se sem 

veškeré úniky dat a informací. 

 Působením lidského faktoru na integritu dat dochází k nepovolené modifikaci dat 

a informací. Zde je možno zmínit změny způsobené zaměstnancem, který se mstí svému 

zaměstnavateli. 

 Posledním způsobem ohrožení dat a informací je ohrožení jejich dostupnosti, která má 

zajistit, že oprávnění uživatelé nebudou v jejím přístupu omezeni. Nejčastějším případem 

je zde zničení dané informace či dat nebo vyřazení počítače z provozu, který takové 

informace poskytuje [9]. 

 

3.2.2 Klasifikace z pohledu profesí zastávaných v podniku 

 
 Každá pracovní pozice v podniku má svoje atributy, kterým rámuje svůj postoj a své 

možnosti vůči informačnímu systému. Existují pozice, které ze své funkce mohou 

zaměstnávat „insidery“. Přehled nejdůležitějších z nich následuje: 

 

- Manažer, vedoucí pracovník – má zodpovědnost za většinu provedených rozhodnutí. 

Ze své pozice má přístup k většině informací a dat v podniku, obvykle se nad jeho 

otázkami nikdo nepozastavuje. Z jeho pozice není obvykle větší problém informace 

získat, pozměnit je či je zničit. 
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- Právník – z této funkce lze především vypracovávat chybné či nevýhodné smlouvy pro 

podnik, často ruku v ruce s finanční odměnou od protistrany. Důsledná kontrola 

ovšem minimalizuje jeho působení. 

 

- Účetní – útok na informace a data v podniku provádí účetní nejčastěji modifikací 

účetních dokladů, ať už tím sleduje poškození zaměstnavatele během auditu, vlastní 

obohacení na úkor podniku nebo zamaskování způsobených ztrát. 

 

- Správce databáze – člověk na této pozici zodpovídá za provoz, údržbu, celistvost 

a neporušenost dat v informačním systému. Jako nejvyšší osoba v oblasti správy 

databáze má nejvhodnější pozici, ze které může neoprávněně zasahovat do dat, aniž 

by byl odhalen. 

 

- Správce sítě, správce systému – další pracovní pozice, kde lze hledat „insidery“. 

Ze své funkce mají kontrolu nad správou celé sítě informačního systému, častým 

používáním odborného slangu nejsou pro laiky-spolupracovníky v této oblasti příliš 

blízcí. Možností útoku je průnik zvenčí s cílem buďto poškodit svého zaměstnavatele 

nebo od něj získat finanční prostředky na nákup nového hardware a software. 

 

- Správce objektu – tato pozice obvykle nemá možnosti a znalosti výše zmíněných 

profesí, přesto může negativně působit na bezpečnost dat a informací. Jedná 

se o případy, kdy úmyslně vpustí cizí osobu do prostorů, kde je předpokladem 

zabezpečení nemožnost pachatele se na toto místo fyzicky dostat [5]. 

 

3.2.3 Klasifikace z hlediska vztahu k informacím 

 
 Rozdělení vychází z obecného členění pachatelů informační kriminality [7]. 

 

- Amatéři – lidé pronikající do informačního systému náhodně či cílevědomě s cílem 

vyhledávat zranitelná místa. Snadno se učí práci na počítači, rychle vstřebávají nové 

informace z oboru. Tyto informace pak umí rychle analyzovat a pružně 

na ně reagovat. Jsou vytrvalí, vynalézaví a řešení složitých problémů berou jako 
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výzvu. Plně si uvědomují své počínání. Lze je dále dělit dle typu motivace, která 

je k takovému jednání vede. 

 

- Profesionálové – náplní jejich práce je údržba a provoz informačního systému, mají 

proto neomezený přístup k počítačovým prostředkům. Jejich hlavní motivací bývá 

zisk. 

 

- Zvláštní skupina – tvořena teroristy či lidmi spojenými s organizovaným zločinem. 

 

3.3 Trestněprávní kategorizace lidského faktoru 

 

 Úmyslné narušení bezpečnosti informací a dat podniku jeho zaměstnanci je možné 

hodnotit jako trestný čin. V oblasti informací a dat a jejich zneužití se jedná především o 

hospodářskou trestnou činnost [4]. 

 Hospodářskou kriminalitu lze charakterizovat jako značně nehomogenní skupinu 

společensky nebezpečných jednání páchaných v souvislosti s různými formami podnikání, 

poškozujících nebo ohrožujících hospodářskou soustavu, systém ekonomických vztahů, práva 

nebo oprávněné zájmy hospodářských subjektů či státu [10]. Jak z předchozího vyplývá, 

hospodářská kriminalita má mnoho forem. V oblasti zneužití informací a dat lze zmínit 

finanční kriminalitu, korupci, kriminalitu v oblasti duševního vlastnictví a informační 

kriminalitu, označovanou taktéž jako počítačovou kriminalitu. 

 Mezi způsoby páchání finanční kriminality spojené se zneužitím informací a dat je 

možné zařadit zneužívání důvěrných informací k vlastnímu obohacení, tzv. insider trading. 

 Korupce je definována jako neformální vztah dvou subjektů jednajících v rozporu 

s dobrými mravy spočívající v nabídce, příslibu, realizování výhody v něčí prospěch 

nebo akceptování takového požadavku za vyžádanou, nabídnutou nebo slíbenou odměnu [4]. 

Zde je možné například zahrnout zaměstnance poskytující úmyslně informace či data třetím 

osobám, typicky konkurenci. 

 Únikem informací a dat z podniku může rovněž dojít k porušení práv v souvislosti 

s duševním vlastnictvím. Duševní vlastnictví lze definovat jako soubor vlastnických práv 

k hospodářsky využitelným nehmotným statkům jakož i k dílům autorským, k výkonům 

umělců, zvukovým nahrávkám, televizním či rozhlasovým pořadům a databázím. 
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Kriminalitou jsou pak delikty, které tyto vlastnická práva porušují. Na výrobní podnik 

lze aplikovat porušování tzv. průmyslových práv. 

 

Porušení těchto práv znamená: 

 

- výroba plagiátů – nejčastěji se jedná o napodobeniny textilního či obuvnického zboží, 

- označení výrobků ochrannou známkou, k jejímuž užívání má právo někdo jiný, 

- výroba zboží chráněného patentem či průmyslovým vzorem a jeho uvedení na trh, 

- uvedení nelegálního zboží do oběhu, kterému obvykle předchází dovoz nelegálního 

zboží do země [4]. 

 

 Poslední formou, kam lze zneužití informací a dat zařadit, je informační respektive 

počítačová kriminalita. Toto označení vychází z předpokladu páchání trestné činnosti pomocí 

počítače respektive výpočetní techniky. Jelikož dnešní informační systémy jsou budovány 

a provozovány za pomoci výpočetní techniky, narušení ochrany informací a dat v podniku 

prostřednictvím počítačů lze do této kategorie zařadit. Patří sem: 

 

- útoky na počítače, programy, data a komunikační zařízení, 

- neoprávněné užívání počítače nebo komunikačního zařízení, 

- neoprávněný přístup k datům, získání utajovaných nebo jiných informací, 

- krádež počítače, programu, dat, komunikačního zařízení, 

- neoprávněná změna v programech a datech, 

- zneužívání počítačových prostředků k páchání jiné trestné činnosti [7]. 

 

3.4 Neúmyslné působení lidského faktoru 

 

 Nevhodné působení zaměstnance podniku na informace a data je možné rovněž zařadit 

jako neúmyslné. Jedná se o nejčastější působení lidského faktoru na ochranu dat a informací, 

ke kterému dochází [13]. 

 Platí zde obecná premisa, že člověk-zaměstnanec dělá chyby, je to jeho přirozenost 

a jen s dostatečným úsilím lze jeho neúmyslné narušení bezpečnosti informací minimalizovat. 

Zároveň je nutné vědět, že zaměstnanec se může stát obětí útoku, který využívá metod 

sociálního inženýrství, a tak neúmyslně prozradit informace. 
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3.5 Vnější působení na lidský faktor 

 

 Poslední variantou je působení na lidského činitele a ochranu informací a dat 

v podniku zvenku. Podle zdroje působení na zaměstnance podniku je lze zařadit 

do následujících oblastí: 

- konkurence, 

- jedinci využívající metody sociálního inženýrství. 

 

3.5.1 Konkurence 

 

 Obchodní informace konkurence, informace vztahující se k informačním technologiím 

nebo technologickým postupům či její marketingové plány, to vše je předmětem zájmu hlavně 

velkých průmyslových korporací [5]. Aktivity, které společnost uplatňuje vůči svým 

konkurentům, se dají rozlišit na: 

 

- legální – jedná se hlavně o tzv. „competitive intelligence“, označovanou též jako 

„business inteligence“, v překladu pak jako konkurenční zpravodajství. Zabývá 

se sběrem a analýzou dostupných informací o konkurentech a sledováním jejich 

aktivit. 

 

- nelegální cesty – nejrozšířenější je využití technických prostředků k získání 

potřebných informací, jako jsou například dálkové mikrofony a nastražené 

minikamery s dálkovým přenosem. Současně sem patří získání zaměstnance 

konkurenčního podniku například podplacením nebo vydíráním [5]. 

 

3.5.2 Sociální inženýrství 

 

 Metoda sociálního inženýrství, z anglického „social engineering“, také překládána 

jako sociotechnika, má svůj původ ve Spojených státech amerických. Tato metoda je založena 

na předpokladu, že lidé obecně chtějí druhým pomáhat, když je někdo o něco požádá. Vidí 

totiž v tazateli čisté úmysly [2]. Tento psychologický aspekt lidského chování je zneužíván. 

Zdálo by se, že není rozdílu mezi sociotechnikem a běžným podvodníkem, ale přeci tu je. 
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Zatímco podvodník mámí z lidí peníze, sociální inženýr respektive sociotechnik se snaží 

manipulovat a přesvědčovat lidi za účelem získání informací. Z hlediska lidského faktoru 

se tedy jedná o vnější působení na lidského činitele v podniku, respektive jeho působení 

na ochranu informací a dat v podniku za neúmyslné asistence zaměstnance uvnitř. 

 Práce sociotechnika je procesem získávání informací, jejich vyhodnocováním, 

kontaktem osob v dané organizaci-podniku, vybudováním důvěry a získání potřebných 

informací. Pro představu je celý proces zachycen na obrázku  číslo 2. 

 

 

 

Využití informace 

Průzkum volných 
zdrojů informací 

Ukončení práce 
sociotechnika 

Počátek práce 
sociotechnika 

Budování vztahů a 
důvěry 

Využití důvěry 

 

Obrázek 2 Sociotechnický cyklus [5] 

 

 

 Fáze sběru a vyhodnocování informací o cíli je jasná. Sociotechnik shání veškeré 

veřejně dostupné informace týkající se jeho cíle, ať už v tištěné podobě či v elektronické 

na internetu. Nemá problém s kontaktováním zákaznického servisu či tiskového oddělení, 

dokonce se vydává po vzoru policie či výzvědných služeb prohledávat odpadky. Často lze 

totiž v odpadu nalézt například účty za telefon, materiály spojené s prací, staré telefonní diáře, 

tabulky struktury zaměstnanců, CD/DVD média či diskety používaná k záloze. I když se zdají 

tyto věci být bezcenné, v rukou zkušeného sociotechnika jsou nedocenitelné. Tak například ze 

struktury zaměstnanců je možné zjistit, kdo má jakou funkci a telefonní diáře poskytují 

sociotechnikovi možnost, za koho se bude při jednání se zaměstnanci cíle vydávat. Rovněž 
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vyhozené staré porouchané disky, ať už DVD, CD či HDD se dají opravit a jejich data 

obnovit [5]. 

 Druhou fází je budování důvěry a její využití k získání potřebných informací 

u zaměstnanců podniku. Je to právě zde, kde selhává lidský faktor v podobě interního 

zaměstnance, který je sociotechnikem využíván, aniž by si jeho jednání uvědomil. Je možné 

rozlišit způsoby, jimiž sociální inženýr komunikuje se svými oběťmi. Jsou to: 

 

- tzv. „face-to-face“ metody – sociotechnik jedná přímo s danou osobou, tedy 

z očí do očí. Obvykle se představuje a jedná jako někdo jiný. Například přejímá 

identitu zákazníka, dodavatele nebo i zaměstnance. Rovněž sem lze zařadit fyzický 

průnik sociotechnika do sídla společnosti. 

 

- vzdálené metody – nejčastější způsob komunikace sociálního inženýra se svou obětí. 

Využívá se zejména telefonních linek a emailů. V poslední době se hodně rozšířila 

metoda využití emailu zvaná  „phishing“, česky překládáno jako „rhybaření“, což je 

podvodný email, který se snaží získat od oběti citlivé údaje, jako jsou přihlašovací 

údaje k internetovému bankovnictví nebo čísla kreditních karet [5]. 

 

 Všechny rozhovory si sociotechnik pečlivě plánuje, přitom nepředpokládá, že získat 

informace bude jednoduché, právě naopak. Celý rozhovor si sestavuje včetně možných 

očekávaných i neočekávaných dotazů ze strany zaměstnance, aby nebyl zaskočen a působil 

jistě. Obvykle nebývá rozhovor s danou osobou jen jeden, ale jedná se o sérii rozhovorů, kdy 

si zprvu sociotechnik povídá o běžných věcech, které se týkají každodenních záležitostí. 

Získává si tak postupnou důvěru a postupně zapracovává do svých rozhovorů zájmové otázky. 

Uvědomuje si, že nelze na nikoho naléhat, to by vzbudilo nepatřičnou pozornost 

a podezřívavost. Pro větší věrohodnost také používá správný žargon či odborné termíny 

používané v daném odvětví podnikání. Nezbytnou součástí přípravy je i zvolení vhodného 

přístupu v komunikační strategii, který volí na základě odhadu mentality osoby se kterou 

hovoří [5]. Patří sem: 

 

- oficiální přístup – komunikace probíhá na profesionální úrovni, seriózně 

a sociotechnik se snaží vyjadřovat odborně. Obvykle se využívá tento přístup 

v situacích, kdy nemá sociální inženýr podrobnější údaje o osobě, se kterou mluví. 
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- familiární přístup – zde již sociotechnik zná alespoň některé osobní údaje a povahové 

rysy oběti. Snaží se v rozhovoru zaujmout uvolněný tón, někdy i žertovný a v případě 

jednání s osobou opačného pohlaví si dovolí i zaflirtovat. Obvykle zde musí prokázat 

i určité herecké vlohy. 

 

- úzce osobní přístup – jedná se o nejsložitější přístup, který vyžaduje řadu osobních 

informací, podrobnou znalost oběti. Neúspěch se často dostavuje po neznalosti nějaké 

konkrétní věci či detailu [5]. 

 

 Po úspěšném získání důvěry a potřebných informací se sociotechnik buď spokojí 

s tím, co získal, tedy dosáhl svého cíle a skončil, nebo získal dílčí informaci, kterou využije 

v dalším procesu u jiné oběti. Může se tak stát, že než dosáhne sociální inženýr svého 

vytyčeného cíle, projde si celým procesem například pětkrát. 

 Není to ovšem jen příprava a vhodné metody, co stojí za úspěchem sociotechnika. 

Nejdůležitější je zde jistě lidský faktor na straně interního zaměstnance. Psychickými 

vlastnostmi a motivy, které sociální inženýři u svých obětí využívají, jsou: 

 

- zbavení se odpovědnosti - oběť splní přání sociotechnika snáze, pokud část 

odpovědnosti leží i na někom jiném než na ní. Příkladem může být prohlášení 

sociotechnika, že nějaký z nadřízených zaměstnanců už vše schválil a není tedy důvod 

informace nevydat. 

 

- představa lepšího postavení ve společnosti – sociální inženýr kupříkladu nabídne 

fiktivní odměnu v podobě potěšení nadřízeného a tak příslibu do budoucna. 

Až se bude rozhodovat o povýšení, oběť může počítat s jeho podporou. 

 

- důvěra – základní využívaná vlastnost, bez které by sociotechnika nebyla možná. 

 

- morální povinnost – sociotechnik se snaží v oběti vzbudit přesvědčení, že se někde 

někomu děje bezpráví a ona tomu může zabránit akcí, kterou sociální inženýr chce. 

 

- pocit viny – uměle vytvořený pocit viny, který sociotechnik využívá k tomu, aby oběť 

udělala to, co on vyžaduje. Oběť souhlasí, jelikož nikdo nechce nést vinu. 
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- altruismus – touha pomáhat druhým, být užitečný a mít z toho dobrý pocit. Příkladem 

může být pomoc mužů „bezmocné“ ženě na druhém konci telefonu [5]. 

 

 Obrana proti sociálnímu inženýrství není jednoduchá, jelikož nepůsobí na jednom 

místě, ale zasahuje do mnoha oblastí. Tabulka č. 1 shrnuje typy nejčastějších útoků sociálních 

inženýrů a způsoby, jak je minimalizovat. 

 

Tabulka 1 Přehled sociotechnických útoků a jejich řešení [5] 

Oblast útoku Sociotechnické taktiky Obrana 

Telefon (help desk) Předstírání identity,  

pře-svědčování 

Zaměstnanci nesmí vydávat svá 

hesla a důvěrné informace 

Vchod do budovy Vniknutí v převleku Průkazy, ostraha, trénink 

zaměstnanců 

Kancelář Nahlížení přes rameno Hesla psát pouze s jistotou, 

že se nikdo nedívá 

Kancelář Procházení budovy a hledá-

ní odemknutých dveří 

Každá host by měl být eskortován 

Serverové místnosti Pokus o logování, odstraně-

ní vybavení, nahrání 

trojského koně, který získává 

data 

Serverové místnosti musí být 

pořád zamčené, měl by být veden 

inventář vybavení 

Telefonní ústředna Kradení linek 

a přesměrování 

Kontrola meziměstských 

a mezikontinentálních hovorů 

Odpadkové koše Prohledávání odpadků Odpadkové kontejnery v zabez-

pečené a monitorované oblasti, 

skartovat všechny důležité doku-

menty, bezpečné mazání magne-

tických médií 

Intranet-Internet Software na odchytávání 

hesel 

Sledování programového vybavení 

počítačů 

Kancelář Zcizení dokumentů Hierarchie důvěrnosti dokumentů 

a adekvátní zacházení s nimi 
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Mezi nejčastější osoby využívajících metod sociotechniky patří: 

 

- bývalí zaměstnanci podniku – nespokojení zaměstnanci jsou nejčastějšími osobami, 

které využívají sociotechniky k získání informací, obvykle z pomsty, s cílem poškodit 

bývalého zaměstnavatele nebo bývalé spolupracovníky, se kterými dobře nevycházeli. 

 

- hackeři a crackeři – tito lidé s hlubokými znalostmi v oblasti hardware a software také 

okrajově využívají metody sociálního inženýrství. Nebezpečnější z pohledu ochrany 

informací a dat je cracker, což je hacker, který zneužívá hackerské metody 

pro finanční zisk [5]. 

 

3.6 Dopad působení lidského faktoru na podnik 

 

 Jestliže dojde k realizaci hrozby, lze škody způsobené podniku dělit na následující 

druhy [12]: 

 

- Přímé ztráty – způsobené vyzrazením obchodních záměrů. Lze zde zařadit finanční 

náklady na obnovu ztracených informací nebo obnovení výroby v důsledku nuceného 

přerušení výroby či expedice zboží. 

 

- Nepřímé ztráty – jedná se o ztrátu dobrého jména firmy v důsledku zveřejnění úniku 

informací a dat. Dále ztrátu zákazníků, snížení konkurenceschopnosti, snížení důvěry 

u akcionářů. 

 

 Je třeba si uvědomit, že projevy úniku informací se nemusí projevit ihned. 

Je známo, že úniky dat a informací mají vysokou latentnost, tedy mnohdy zůstávají 

neodhaleny či se na ně přichází až po nějaké době [7]. 

 

4.2.2 Právní dopady 

 

 Podnik může být zároveň kromě vlastních ztrát právně postihnutelný v případě 

nedodržení smluvních závazků vůči jiným subjektům, například vůči svým dodavatelům nebo 
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odběratelům, ve kterých je specifikována ochrana dat a informací jako podmínka nutná 

pro spolupráci mezi těmito subjekty. 

 

 Pro minimalizaci lidského faktoru jako hrozby lze vycházet z obecně platných postupů 

zabezpečení dat a informací nebo v případě nakládání s utajovanými informacemi z platných 

zákonů a vyhlášek, které se k utajovaným informacím váží. 

 

4. Teorie zabezpečení dat v podniku 

 

Při ochraně informací a dat by se mělo vycházet ze systémového řešení bezpečnosti 

podniku, kde kromě zabezpečení informací jakožto aktiv podniku patří ochrana majetku 

a zaměstnanců, jak uvádí obrázek č. 3. 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Aktiva firmy a systémové pojetí bezpečnosti (zdroj: autor) 
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Musí zde existovat zásada provázanosti jednotlivých částí bezpečnosti, tzn. všechny tři části 

musí být řešeny stejně kvalitně a odpovědně, aby nedocházelo ke vzniku slabých míst. Postup 

k zabezpečení podniku lze rozdělit do několika na sebe navazujících částí, tak jak jsou pro 

názornost zobrazena na obrázku č. 4. 

 
 
 
 
 

 
Obrázek 4 Proces zabezpečení informací a dat [5] 

 
 
 
 

4.1 Strategie podniku 

 

Prvním krokem pro úspěšnou realizaci bezpečnosti dat a informací v podniku 

je vytvoření bezpečnostní strategie podniku. Tento dokument má být stručný a má za úkol 

určit cíle zabezpečení informací v podniku a způsob jejich dosažení. Lze rovněž navrhnout 
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okruhy informací, kterých se zabezpečení bude dotýkat. Obecně platí, že informace v podniku 

by měly být chráněny před zničením, zneužitím, poškozením a modifikací. 

V této fázi hraje důležitou roli podpora ze strany vedoucích pracovníků podniku-

manažerů. Bez jejich výslovného souhlasu nelze vytvořit kvalitní bezpečnostní systém. 

 

4.2 Analýza rizik 

 

Provedení analýzy rizik je stěžejním krokem k zabezpečení informací potažmo 

informačního systému. Cílem je odhad ztrát, které mohou vzniknout působením hrozeb, určit 

slabá místa a rizika. Skládá se z analýzy aktiv podniku, analýzy možných hrozeb a analýzy 

rizik. 

 

4.2.2 Analýza aktiv podniku 

 

V analýze aktiv dochází k vymezení působnosti analýzy rizik, identifikaci aktiv 

podniku a jejich ohodnocení. Z hlediska informačních systémů je možno vymezit provedení 

analýzy jen na určitou část podniku, například jen na úsek finančního oddělení, nebo na celý 

podnik. 

Po vymezení analýzy rizik je třeba identifikovat aktiva podniku. Aktivem 

je pro podnik nehmotný nebo hmotný statek mající v rámci informačního systému určitou 

hodnotu [6]. Zatímco nebývá problémem vytyčit hmotná aktiva firmy jako jsou například 

stroje a zařízení, hardware a software, identifikace informací je obtížnější. Pro ulehčení 

se proto informace sdružují do tzv. informačních jednotek. Tyto jednotky slouží k větší 

přehlednosti informací v podniku. Například jimi mohou být informace o klientech nebo 

o dodavatelích. 

Ohodnocením aktiv během analýzy se rozumí stanovení významu identifikovaných 

aktiv pro podnik. Jedná se opět o obtížný krok v analýze rizik. Oproti hmotným aktivům, 

které lze bez větších problémů vyčíslit, finanční ohodnocení informací je samo o sobě 

obtížné. Vodítkem pro ohodnocení informací by proto měly být dostupné normy a metody. 
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4.2.2 Analýza hrozeb a zranitelností 

 

Poté, co jsou identifikována a ohodnocena aktiva podniku, je třeba identifikovat 

hrozby a stanovit míru rizika. Hrozbou se rozumí úmyslné či náhodné jevy, které ohrožují 

aktiva podniku. Mezi hrozby je možné například zařadit: 

 

- výpadek proudu, 

- porucha hardware, 

- porucha software, 

- porucha sítě LAN/WAN, 

- chyba uživatele informačního systému, 

- nepovolený přístup k informačnímu systému zvenčí, 

- nepovolený přístup k informačnímu systému zevnitř, 

- teroristická akce [9]. 

 

 Pomocí zvolené metody analýzy rizik se tak v této fázi vytváří seznam hrozeb, které 

mohou dané aktivum ohrozit. Z vytvořeného seznamu se poté určuje úroveň hrozby, tedy jak 

je pro dané aktivum hrozba nebezpečná, pravděpodobnost, že hrozba nastane, a stanovení 

zranitelnosti respektive slabých míst. 

 Stanovením míry rizika se určuje výše rizika pro dané aktivum. Vyjádřit se dá pomocí 

funkce: 

( )zhafR ,,=       [9] 

 

kde R je míra rizika, a je hodnota aktiva, h je úroveň hrozby a z je úroveň zranitelnost vůči 

dané hrozbě. Cílem je zjistit, která rizika jsou pro společnost největší a vypracovat opatření 

k jejich snížení či eliminaci. 

 

4.2.3 Metody a vyhodnocení analýzy rizik 

 

 Metod k provedení analýzy rizik existuje celá řada. Obecně je lze rozdělit dle způsobu 

participace podniku a externí pomoci bezpečnostní firmy či jednotlivce [9]. 
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 Řešení analýzy rizik výhradně externí firmou je prvním z nich. Výhodou je vysoká 

specializace zaměstnanců dodavatelské firmy v oboru bezpečnosti a podrobná analýza. 

Nevýhody se týkají samotných pracovníků podniku, kdy se nemají možnost vyjádřit k daným 

závěrům vyplývajících z analýzy rizik. Často se tak neztotožní s výsledky a dopad celé 

analýzy je minimální. Dalšími nevýhodami jsou u této metody pracnost a časová náročnost. 

 Druhou možností je zpracování analýzy vlastními silami podniku. Zde obvykle 

nedochází k podrobné analýze rizik jako v případě využití externí firmy. Jsou aplikovány 

určité bezpečnostní opatření vycházející například z bezpečnostních norem. Lze tak ušetřit 

finance na externím dodavateli, na druhé straně je pravděpodobné, že některá závažná rizika 

nebudou odhalena nebo že realizovaná zabezpečení budou nedostatečná či přehnaná. 

 Předposlední variantou je neformální přístup. Jedná se o provázání externích 

specialistů a pracovníků firmy. Formou pro stanovení takové analýzy je zde řízené interview 

či pracovní setkání, tzv. workshop. Metodami spadajícími do této oblasti jsou například 

americký IPAK či FRAP [9]. 

 Nakonec lze využít kombinaci předcházejících, tedy například část řešení provádí 

podnik sám a zbytek externí firma. 

 Na závěr by se měl výsledek analýzy zpracovat dvakrát. První varianta výsledků 

analýzy rizik by se měla dostat do rukou pracovníků podniku, kteří spravují daný informační 

systém. Dokument by měl obsahovat podrobně rozepsané rizika zjištěná prostřednictvím 

analýzy rizik a návrhy jejich odstranění či minimalizace. Je jasné, že takový dokument bude 

sám o sobě rozsáhlý. 

 Naopak druhá varianta se zpracovává pro vedení společnosti-manažery. Měla by být 

oproti variantě pro pracovníky informačního systému stručnější a nezatížená bezpečnostními 

detaily. Cílem je seznámit vedení podniku s výsledky analýzy rizik a připravit je tak na 

nutnost uvolnění finančních prostředků, které budou vyžadovat opatření k minimalizaci či 

eliminaci rizik [9]. 

 

4.3 Bezpečnostní politika 

 

 Bezpečnostní politika je dokument, který hraje klíčovou roli v oblasti bezpečnosti 

informací každé organizace. Stanovuje cíle ochrany informačního systému, způsoby řešení, 

pravomoci a odpovědnosti pracovníků spojené s bezpečností informací a dat, přičemž by měla 
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vycházet z provedené analýzy rizik. Z toho vyplývá, že bezpečnostní politika je specifická pro 

každý podnik, který jej zpracovává. 

 

Bezpečnostní politika řeší na obecné úrovni tyto oblasti zabezpečení informací a dat: 

 

- organizace informační bezpečnosti – definice pracovních pozic, rolí a procesů 

vztahujících se k ochraně informací a dat. 

- fyzická bezpečnost – soubor opatření směřujících k zabezpečení ochrany majetku a 

osob. 

- klasifikace informací – zajišťuje přiměřenou ochranu informací ve všech jejich 

formách, kupříkladu řeč, psaný dokument, telefon nebo elektronický dokument. 

- personální bezpečnost – soubor opatření, které mají za hlavní cíl minimalizování 

lidského faktoru jako rizika pro informace podniku. 

- řízení přístupu uživatelů k informačnímu systému – určuje kdo a k jakým informacím 

má v rámci podniku přístup. 

- kontinuita podnikání – ochrana důležitých částí informačního systému podniku 

v důsledku havárií či katastrof, tzv. plány obnovy. 

- soulad s právními úpravami – podnik dbá a zajišťuje soulad s platnými zákony 

a vyhláškami vztahujících se k ochraně informací a dat a deklaruje jejich plnění. 

- auditní činnost – stanovuje průběžné sledování a vyhodnocování zabezpečení 

informací a dat v podniku, detekování bezpečnostních incidentů a jejich řešení. 

- vývoj v oblasti informačních systémů – zabezpečuje implementaci nových částí 

určených pro informační systém, například zavedení nového účetního programu [9]. 

 

4.4 Realizace zabezpečení podniku-bezpečnostní projekt 

 

 Poznatky a závěry získané z vypracované analýzy rizik a bezpečnostní politiky 

se často realizují formou bezpečnostního projektu. Projekt stanovuje konkrétní opatření 

směřující ke snížení či eliminaci hrozeb, zranitelností nebo účinku hrozeb na informační 

systém. 
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4.4.1 Organizace informační bezpečnosti 

 

 Jedním ze základních předpokladů pro úspěšné provozování zabezpečeného 

informačního systému je potřeba definovat pracovní pozice a procesy, jejichž prostřednictvím 

budou realizována bezpečnostní opatření. Je žádoucí, aby bezpečnost informačního systému 

byla řešena centrálně a byla určena odpovědnost konkrétních pracovníků podniku [9]. Pozice 

či útvary, které lze k organizaci bezpečnosti informačního systému zařadit, jsou: 

 

- bezpečnostní ředitel informačního systému - nejdůležitější pracovní pozice z pohledu 

prosazování, budování a provozování bezpečného informačního systému v podniku. 

 

- pracovní tým bezpečnosti informačního systému – útvar podléhající bezpečnostnímu 

řediteli. Jejich hlavní náplní je řešení úkolů zadaných bezpečnostním ředitelem, 

příprava podkladů pro bezpečnostního ředitele a prosazovat jeho rozhodnutí 

v podniku. 

 

- bezpečnostní správce – funkce, která bývá zřizována u každého organizačního útvaru 

v podniku, přičemž tato funkce je kumulativní s jinou funkcí na daném útvaru. Mezi 

pracovní náplň bezpečnostního správce se dá zařadit poskytování zpětné vazby 

zaměstnanců na bezpečnostní opatření, pomoc při budování bezpečnostního povědomí 

spolu s poskytováním bezpečnostní konzultace na daném útvaru. 

 

- výbor bezpečnosti informačního systému – poradní orgán vedení podniku sestávající 

se z vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů v podniku. Poskytuje možnost 

vyjádření vedoucích pracovníků k bezpečnosti a iniciace vlastních návrhů. 

 

- bezpečnostní fórum organizace – umožňuje vedoucím zaměstnancům a specialistům 

připomínkovat bezpečnostní opatření, nejčastěji je to formou emailů. Bezpečnostní 

ředitel na tyto připomínky reaguje a svá stanoviska zasílá autorům připomínek [9]. 
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4.4.2 Klasifikace informací 

 

 Při nakládání s informacemi v podniku je vhodné informace klasifikovat. Pokud 

nejsou informace klasifikovány, může docházet k nedostatečnému či neúměrnému 

zabezpečení informací. Hlavní slovo při klasifikaci by měl mít majitel informace, což 

je vedoucí pracovník té části podniku, kde se s danými informacemi prvotně pracuje nebo kde 

se vytvářejí. Jejich činnost v oblasti klasifikace informací by měla být schválená vedením 

podniku a aktivně podporována. Vlastník by měl být schopen odhadnout důsledky pro podnik 

v případě, že dojde k narušení informací a dat z hlediska integrity, důvěrnosti nebo 

nedostupnosti, a stanovit postupy, jak s informacemi nakládat. Realizace těchto postupů pak 

probíhá formou definování cílů, strategií, politik a jejich implementaci [9]. 

 

Úspěšné zavedení klasifikace informací přináší podniku následující výhody: 

 

- zajištění optimální ochrany pro informace a tím úspora finančních prostředků, 

vynaložených na jejich ochranu, 

- zabránění neúmyslného úniku informací informačními kanály, například sdělovacími 

prostředky, 

- zvýšení bezpečnostního povědomí. 

 

4.4.3 Fyzická bezpečnost 

 

 Cílem fyzické bezpečnosti je zamezit přístupu nepovolaných osob do objektů 

a prostorů podniku. Jedná se o využití soukromých bezpečnostních služeb, režimové 

a technické bezpečnosti [11]. 

 

4.4.4 Personální bezpečnost 

 

 Pro minimalizaci působení lidského faktoru na ochranu dat a informací slouží 

personální bezpečnost. Zabývá se příjímáním nových zaměstnanců, jejich školením v oblasti 

bezpečnosti, hlášení bezpečnostních incidentů a stanovení disciplinárních opatření v případě 

úmyslného zásahu do informačního systému nebo zásahu v důsledku hrubé nedbalosti. 
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Personální bezpečnost je součástí aktivit spadajících pod oblast řízení lidských zdrojů. Spadá 

tedy do práce všech manažerů podniku [12]. 

 

V oblasti příjímání nových zaměstnanců se zaměřuje na: 

 

- ověřování totožnosti uchazeče, 

- ověřování proklamovaného vzdělání, 

- kontrola věrohodnosti předloženého životopisu, 

- prověření požadovaných schopností a dovedností uchazeče, a to jak v odborné rovině, 

tak v rovině osobní [9]. 

 

 V oblasti bezpečnostního školení se jedná o informování nových i stávajících 

zaměstnanců o základních informacích, které budou potřebovat pro plnění svých pracovních 

úkolů. Současně je vhodné je seznámit bezpečnostními pravidly a požadavky, které jsou 

v rámci zabezpečení informačního systému uplatňovány. Školení je prováděno buď externími 

firmami či vlastními zaměstnanci podniku, kteří sami úspěšně absolvovali školení, odborné 

semináře či jiné akce. Důležitým cílem je budování bezpečnostního povědomí zaměstnanců, 

brát bezpečnostní opatření jako součást každodenní pracovní činnosti a pochopit význam 

těchto opatření pro ochranu informací a dat v podniku. Rovněž jsou definovány práva 

a povinnosti v oblasti bezpečnosti a jejich plnění je pravidelně kontrolováno [9]. 

 Důležitým krokem je i podepsání prohlášení o dodržování zásad pro nakládání 

s podnikovými informacemi zaměstnancem. Tyto zásady se mohou vztahovat jak na pracovní 

dobu, tak na dobu mimopracovní či po ukončení pracovního poměru. Porušení těchto závazků 

je možné dle zákoníku práce formulovat jako hrubé porušení pracovní kázně a zaměstnavatel 

z toho může vyvodit patřičné důsledky. Mezi povinnosti zaměstnance pro oblast informačních 

systémů lze zařadit: 

 

- používat prostředky informačního systému, například osobní počítače, pouze 

k pracovním účelům, 

- nesnažit se překonávat zabezpečení informačního systému, například snaha 

neoprávněně proniknout na databázový server společnosti, 

- používat pouze své přihlašovací údaje do informačního systému, nepokoušet 

se o neoprávněný přístup, 

- poskytovat informace jen oprávněným subjektům, 
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- uchovávat v tajnosti informace sloužící k autentizaci do informačního systému, 

v případě podezření z prozrazení provést jejich změnu a informovat příslušné 

pracovníky či nadřízené, 

- neprovádět jakékoliv zásahy do hardwarového či softwarového vybavení 

informačního systému, neměnit nastavení operačního systému, 

- při opuštění svého pracovního místa zajistit prostředky informačního systému, 

kupříkladu se ze systému odhlásit, vypnout monitor a zabezpečit fyzicky počítač [9]. 

 

 Výše uvedená opatření je možné aplikovat i na externí pracovníky podniku, například 

dodavatele či smluvní partnery v oblasti outsourcingu. 

 

4.4.5 Kontinuita podnikání 

 

 Kontinuita podnikání si klade za cíl ochranu důležitých obchodních procesů 

před důsledky havárií či katastrof, tedy událostí, které mohou vést ke značným škodám 

ve výrobním podniku. Patří sem kupříkladu povodně, přerušení dodávek elektřiny, ale i chyby 

uživatelů. Pro plnění tohoto cíle se vypracovávají tzv. plány obnovy neboli havarijní plány. 

Jedná se o plány postupu pro zajištění náhradního poskytování určitých služeb a jejich obnovu 

ve stejném rozsahu jako před havárií. Funkčnost plánů obnovy má být pravidelně 

kontrolována, testována a dle potřeby je třeba tyto plány aktualizovat [9]. 

 

4.5 Hodnocení, monitoring a audit informačního systému 

 

 Na závěr celého procesu zabezpečení informací a dat v podniku je třeba provádět 

pravidelnou kontrolu funkčnosti informačního systému, tzv. monitoring. Úkolem 

monitorování je sběr a vyhodnocování aktivit prováděných v rámci informačního systému. 

Mezi oblasti, které jsou obvykle pravidelně kontrolovány, patří: 

 

- přihlášení a odhlášení uživatele informačního systému, 

- záznam aktivit uživatele informačního systému, 

- záznam o použitých informačních zdrojích uživatelem, 

- pokusy o provedení aktivit, ke kterým uživatel informačního systému nemá oprávnění, 
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- záznam kritických a neobvyklých událostí v informačním systému, například 

neobvyklý nárůst počtu údajů v databázi [9]. 

 

 Jak z výše uvedeného vyplývá, pro monitoring je třeba vyhradit pracovníky podniku. 

Nejčastěji jsou jimi správci systémů nebo bezpečnostní ředitelé. Dále je třeba určit rozsah 

monitorování a implementovat potřebná technická zařízení a nástroje, kterými bude sledování 

v informačním systému prováděno. 

 Nedílnou součástí je i provádění auditu informačního systému. Formou auditu 

se například provádí kontrola dodržování závazných procesů informačního systému, 

dodržování bezpečnostní politiky či bezpečnost síťového prostředí. Samotný audit je pak ještě 

možné provést dvěma způsoby, a to interně a externě. Interní audit provádí samotní 

zaměstnanci podniku, zatímco externí audit je prováděn za asistence externí auditorské firmy. 

Součástí auditu je závěrečná zpráva, která se předkládá vedení podniku a pracovníkům či 

celým útvarům zodpovídajícím za bezpečnost informačního systému. Ta shrnuje stav 

bezpečnosti informačního systému, nalezené nedostatky a návrhy k jejich odstranění. Lze tak 

získat nezaujatý přehled o funkčnosti celého zabezpečení informačního systému [9]. 

 

4.6 Zabezpečení utajovaných informací 

 

 V případě, že výrobní podnik v důsledku svých smluvních vztahů začne vytvářet, 

zpracovávat či jinak nakládat s informacemi, které jsou považovány za utajované dle zákona 

o ochraně utajovaných skutečností, pak musí daný podnik splnit požadavky, které 

z citovaného zákona a navazujících předpisů vyplývají. 

 

Při ochraně utajovaných skutečností se vychází ze dvou principů: 

 
- utajovat jen to nejnutnější, ale co nejkvalifikovaněji, 

- seznamování se s utajovanými skutečnostmi povolit jen těm osobám, které nezbytně 

potřebují znát dané utajované skutečnosti při výkonu svého povolání v zájmu 

státu [12]. 
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Důležitou skutečností při plánování a zavádění opatření je nutnost zohlednit druh 

utajované informace, se kterou podnik bude nakládat. Rozdělení je zavedeno na základě újmy 

způsobené České republice vyzrazením utajované skutečnosti. Dělení je následující: 

 
- vyhrazené – neoprávněné nakládání by mohlo být nevýhodné pro zájmy České 

republiky, 

- důvěrné – možnost způsobit prostou újmu zájmům České republiky, 

- tajné – možnost způsobit  vážnou újmu zájmům České republiky, 

- přísně tajné –možnost způsobit mimořádně vážnou újmu České republice [1]. 

 
Tak jako v předcházejícím postupu zabezpečení informací a dat v podniku, tak i zde 

se vypracovává bezpečnostní politika a bezpečnostní projekt. Obsah bezpečnostního projektu 

v případě ochrany utajovaných skutečností řeší tyto oblasti: 

 

- personální – jedná se o základní druh zajištění ochrany utajovaných informací. Kromě 

ověřování podmínek, které musí fyzická osoba splnit, aby jí byl umožněn přístup 

k utajované informaci, zahrnuje personální bezpečnost i výchovu těchto osob. 

Za zajištění proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, ručí 

tzv. odpovědná osoba. Ta je povinna jednou ročně zajistit u osob, které mají přístup 

k utajované informaci proškolení z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných 

informací. 

 

- administrativní – tvoří systém opatření, jehož cílem je ochrana utajovaných informací 

při jejich tvorbě, příjmu, evidenci, zpracování, přepravě, ukládání, vyřazování, 

skartaci a archivaci, případně i jiné manipulace. Podnik musí mít přesné záznamy o 

pohybu utajovaných skutečností, se kterými nakládá. Mezi administrativní pomůcky 

například patří manipulační kniha, která slouží pro přebírání a předávání písemností či 

jednací protokol sloužící pro evidenci utajovaných skutečností. 

- fyzickou – je to soubor opatření, kam patří ostraha, režimová opatření a nasazení 

technických prostředků. Rozsah opatření se stanovuje na základě nejvyššího stupně 

utajení utajované informace, která má být chráněna proti přístupu neoprávněné osoby 

a dále vyhodnocení rizik. 

 

- informační systémy – podrobněji rozvedeno níže, 
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- oblast kryptoochrany – řeší způsoby a prostředky manipulace s kryptografickým 

materiálem, podrobnosti způsobu vyznačování náležitostí na utajované informaci 

z oblasti kryptografické ochrany a administrativní pomůcky kryptografické ochrany. 

Za pomůcky v kryptografické ochraně se například považují evidenční karty, které 

se slouží pro evidování kryptografických prostředků, klíčových materiálů, pracovníků 

kryptografické ochrany, provozní obsluhy kryptografického prostředku, kurýrů 

kryptografického materiálu a administrativních pomůcek [11]. 

 

Na druhé straně podniky nakládající s utajovanými informacemi mají další povinnosti, 

které se podniků nenakládajícími s utajovanými skutečnostmi netýkají. Jedná se zejména 

o úspěšné absolvování bezpečnostní prověrky podnikatele-podniku a bezpečnostní prověrky 

u fyzických osob, tedy těch zaměstnanců, kteří budou s utajovanými skutečnostmi přicházet 

do styku. 

Bezpečnostní prověrka podniku je procesem prověření, zda podnik splňuje podmínky 

pro vydání potvrzení, na jehož základě se může seznamovat s utajovanými skutečnostmi [1]. 

Prověrku provádí Národní bezpečnostní úřad na základě žádosti podniku. Podmínkami, které 

musí podnik splnit, jsou: 

 

- způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných skutečností – jedná se o schopnost 

podniku zavést, uplatňovat a dodržovat systém opatření na ochranu utajovaných 

skutečností, 

 

- ekonomická stabilita – příkladem ekonomicky nestabilního podniku je podnik, na 

který soud vyhlásil moratorium, u kterého byla zavedena nucená správa či podnik 

který trvale či opakovaně neplní své závazky vůči fyzickým osobám, právnickým 

osobám či státu, 

- je bezpečnostně způsobilá – podniky, u nichž nebylo zjištěno bezpečnostní riziko. 

Samotným bezpečnostním rizikem se zde rozumí vykonávaná činnost proti zájmům 

České republiky, zahraniční vazby, které by mohly způsobit újmu zahraničně 

politickým nebo bezpečnostním zájmům České republiky nebo personální nestabilitu 

ve vedoucích funkcích nebo jejich orgánech [1]. 
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U fyzických osob přicházejících do styku s utajovanými informacemi jsou rozsahy 

bezpečnostního řízení respektive prověrky stanoveny podle stupně utajení skutečností, 

se kterými budou tyto osoby přicházet do styku. Přesto existují základní požadavky, které 

musí splnit každý žadatel. Patří zde: 

 

- bezúhonnost – nelze splnit například u osoby, která byla pravomocně odsouzena za 

spáchaný úmyslný trestný čin či trestný čin vztahující se k ochraně státu, 

 

- způsobilost k právním úkonům – vychází z občanského zákoníku, kdy fyzická osoba 

je způsobilá vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti, 

nezpůsobilá je naopak osoba s omezenou či zbavenou způsobilostí k právním úkonům, 

 

- věk minimálně 18 let - v případě utajení přísně tajné je minimální věk stanoven 

na 21 let [1]. 

 

V případě bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné, tajné a přísně tajné je navíc třeba splnit 

tyto podmínky: 

 

- státní občanství České republiky, EU či NATO, 

 

- osobnostní způsobilost – je souborem osobnostních rysů, morálních hodnot a dalších 

skutečností souvisejících s povahou člověka, jeho uznávaným žebříčkem životních 

hodnot a jeho vztahů k ostatním jedincům, který výrazným způsobem vypovídá o tom, 

zda daná osoba není rizikem pro ochranu utajovaných informací. Zjištění je založeno 

na psychologickém vyšetření, jehož metody se liší dle stupně, o který fyzická osoba 

žádá a které jsou stanoveny příslušnou vyhláškou. 

 

- bezpečnostní spolehlivost – bezpečnostní spolehlivostí se zde rozumí neexistence 

bezpečnostního rizika. Bezpečnostním rizikem se například rozumí činnost proti 

zájmům státu nebo chování a způsob života, který může mít vliv na důvěryhodnost 

osoby utajovat informace [1]. 

 

Je nutné si uvědomit, že při žádosti o určitý stupeň utajení je třeba žádat o ten nejvyšší 

stupeň utajení, se kterým dotyčná osoba přijde do styku. Tedy například osoba, která bude 
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nakládat s utajovanými informacemi stupně důvěrné a tajné, musí žádat o bezpečnostní 

prověrku stupně tajné. 

Spolu s vypracovanou bezpečnostní politikou a její realizací v podobě bezpečnostního 

projektu, tvoří bezpečnostní prověrka podniku a bezpečnostní prověrka osob přicházejícími 

s utajovanými informacemi do styku základ pro zabezpečení utajovaných informací 

a podmínku pro získání certifikace vydávané Národním bezpečnostním úřadem [12]. 

 

4.6.1 Certifikace 

 

 Důležitým aspektem při ochraně utajovaných informací je nutnost používat 

k zabezpečení jen certifikované prostředky, které prošly certifikací Národního bezpečnostního 

úřadu a jejichž seznamy jsou volně dostupné na jeho webových stránkách. Certifikovanými 

prostředky jsou: 

 

- technické prostředky – patří sem prostředky technické ochrany, jako jsou například 

mechanické zábranné systémy, speciální televizní systémy či zařízení fyzického ničení 

nosičů informací. 

 

- kryptografické prostředky – jedná se o hardwarová šifrovací zařízení, například 

mobilní telefon s hardwarovým modulem šifrování nebo tzv. utajovače, zařízení 

určená pro utajení přenášených hovorů a dat. 

 

- stínící komory – jsou to elektromagneticky stíněné prostory zabraňující šíření 

elektromagnetického vyzařování mimo tento prostor. Zabraňují tak například využití 

technologie „odposlechu“ monitoru, která je schopna rekonstruovat obraz 

zobrazovaný na monitoru počítače. 

 

 Proces certifikace se pak dotýká každého informačního systému nakládajícího 

s utajovanými informacemi a také každého kryptografické pracoviště. Rozsah opatření 

je vždy prováděn na konkrétní informační systém a závisí na stupni utajení [11]. 
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5. Závěr 

 

 Problém lidského faktoru a jeho negativní působení na ochranu informací a dat 

ve výrobním podniku nelze odstranit, respektive nelze přijít s řešením, které by působení 

lidského činitele jako rizikový faktor vyloučilo. Lze jej však vhodnými způsoby 

minimalizovat tak, aby škody způsobené únikem informací byly minimální a aby viníka 

takového úniku bylo možné vystopovat a potrestat. 

 Z teoretických poznatků vyplývá, že opatření na snížení lidského faktoru jako hrozby 

pro ochranu informací a dat ve výrobním podniku lze aplikovat v několika oblastech, a to: 

 

- v obecné rovině pro podnik, 

- v oblasti vnitřního lidského faktoru, 

- v oblasti vnějšího působení na lidský faktor. 

 

5.1 Obecná doporučení pro podnik 

 

 Při řešení ochrany informací a dat v podniku je potřeba vycházet z dostupných norem, 

popřípadě se jimi při řešení alespoň inspirovat. Je to právě komplexnost norem v oblasti 

ochrany informačních systémů, která zaručuje, že zabezpečení informací a dat bude 

optimální. Výrobní podnik by se tak například neměl soustřeďovat pouze na technická řešení 

zabezpečení a nezaměřovat se v oblasti hrozeb pouze na vnější hrozby hrozící informacím 

a datům. Je to falešný pocit ochrany, který nastává po zavedení moderního bezpečnostního 

systému proti vnějším hrozbám a přitom se nevěnuje dostatečná pozornost samotným 

zaměstnancům podniku. Moderní bezpečnostní systém tak sice proti proniknutí 

neoprávněných osob bude fungovat, ale selže v případě samotných zaměstnanců podniku, 

kteří informační systém a v něm obsažené informace zneužijí. Je třeba si rovněž uvědomit, 

že ochrana informací už dlouhou dobu není výsadou armády a zpravodajských služeb, ale 

stala se nezbytnou součástí pro přežití v konkurenčním prostředí. 
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5.2 Opatření v oblasti působení vnitřního lidského faktoru 

 

 Vlastní zaměstnanci představují největší hrozbu pro ochranu dat a informací 

v podniku, zvláště, jedná-li se o úmysl ze strany zaměstnance. Proto je třeba se zaměřit 

při minimalizaci lidského činitele na celý proces zaměstnance v podniku. Pro názornost 

je tento proces znázorněn na obrázku č. 5. 

 

 

Ukončení pracovního 
poměru 

Příjímání nových 
zaměstnanců 

Pracovní činnost v 
podniku 

 

Obrázek 5 Zájmové fáze pro minimalizaci lidského faktoru (zdroj: autor) 

 

 

 Jak je z obrázku patrné, při snaze minimalizovat možné negativní působení lidského 

činitele je třeba se snažit hrozbu snížit v oblastech příjímání nových zaměstnanců, doby, 

po níž zaměstnanec v podniku pracuje a také v oblasti ukončení pracovního vztahu. K tomu 

je třeba využívat znalosti a postupy z personální bezpečnosti zmíněné již výše, spolu 

s praktikami využívanými personalistikou a řízením lidských zdrojů jako základu 

pro získávání kvalitních lidí pro podnik, práci s nimi a jejich správnou motivací. 

 Ve fázi přijímání nových zaměstnanců se jedná hlavně o snížení rizika přijetí člověka, 

který se úmyslně snaží dostat do organizace za účelem ohrožení informací a dat, nebo 

člověka, jehož osobnostní kvality nejsou žádoucí, respektive představovaly by pro ochranu 

informací a dat hrozbu. Z opatření lze zdůraznit následující: 
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- důsledně prověřovat pravdivost životopisů - k tomu je možné například využít 

detektivních služeb, 

- požadovat po zájemci o místo nejen odborné, ale i osobnostní kvality - k jejich ověření 

lze kupříkladu použít psychologické testy nebo grafologii, 

- klást větší nároky v psychologické oblasti na vedoucí pozice nebo na pozice s většími 

pravomocemi rozhodování, 

- zapracovat do pracovní smlouvy doložku o mlčenlivosti nebo konkurenční doložky – 

lze se tak v případě vyzrazení informací zaměstnancem domáhat smluvní pokuty. 

 

 Další fází je působit na minimalizaci lidského faktoru během pracovní činnosti 

v podniku. Nový zaměstnanec by měl být proškolen nejen v oblasti náplně své pracovní 

činnosti, ale také v oblasti bezpečnosti, a to pravidelně. 

 

Zvýšená pozornost by měla věnována následujícím činnostem: 

 

- vytvářet dobré pracovní prostředí, které zaměstnance správně motivuje, 

- srozumitelnost bezpečnostní politiky podniku, vnitřních bezpečnostních předpisů 

a  nařízení – pokud nejsou bezpečnostní dokumenty podniku srozumitelné, 

zaměstnanci je těžko budou přijímat za své, 

- udržovat bezpečnostní povědomí - ať už již formou pravidelných školení nebo pomocí 

informativních příruček a nástěnek, 

- osobní hodnocení – správnou motivací pro svědomité vykonávání pracovní činnosti 

je i osobní ohodnocení zaměstnance, 

- sledovat změny v chování zaměstnance, změnu jeho majetkových poměrů nebo 

jeho koníčků – zde se opět otvírá prostor pro využití detektivních služeb, 

- kladení důrazu na počítačovou gramotnost a ergonomii v oblasti softwarových 

produktů – zde se hlavně jedná o minimalizaci neúmyslných bezpečnostních incidentů 

lidského faktoru pramenících z neznalosti nebo z nevhodně zvoleného software. 

 

 Poslední fází, kde je možné působení lidského činitele minimalizovat, je ukončení 

pracovního vztahu. Opatřeními jsou: 

 

- omezit přístup odcházejícímu pracovníkovi do informačního systému podniku – 

případný nespokojený zaměstnanec tak nemůže napáchat větší škodu, 
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- do doby, než dojde k ukončení pracovního vztahu, obvykle jeden měsíc, poslat 

zaměstnance na placenou  dovolenou – preventivní opatření, které zamezí přístupu 

propouštěného zaměstnance do podniku a tak minimalizuje jeho možné negativní 

působení na informace v podniku. V tomto případě se investice v podobě placené 

dovolené jistě vyplatí. 

- zajistit, aby veškeré podnikové věci, například přístupové karty či notebook, byly 

vráceny, 

- podat informace smluvním partnerům, například dodavatelům, že daný zaměstnanec 

odchází. 

 

5.3 Opatření v oblasti vnějšího působení na lidský faktor 

 

 Pro vnější působení na lidského činitele v rámci ochrany dat a informací v podniku 

je možné využít opatření zmíněná u zaměstnanců podniku. Minimalizuje se tak možnost, 

že se do podniku dostane „nastrčený“ člověk od konkurence nebo že dojde k zneužití 

zaměstnance pro získání informací. V oblasti sociotechniky je možné ještě navíc klást důraz 

na obsah bezpečnostního školení. To by mělo obsahovat informace o sociotechnice, 

jako například jak ji rozpoznávat a co v případě jejího zjištění dělat. V oblasti technické 

bezpečnosti lze rovněž doporučit používání moderních identifikačních systémů na bázi 

biometrických metod, které průnik sociotechnika či jiných nepovolaných osob ztíží, ne-li 

znemožní. 
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6. Slovník pojmů 

 

Aktivum – jsou všechny hmotné i nehmotné statky, vše, co má pro majitele informačního 

systému jistou hodnotu. Za nejcennější aktiva se považují peníze, majetek 

a především data a informace, jejichž zneužití, ztráta nebo modifikace by 

organizaci nebo osobě způsobily určitou škodu. 

 

Analýza rizik – slouží k odhadu ztrát , jež mohou vzniknout působením hrozeb na informační 

systém, a dává přednost o stupni nebezpečnosti jednotlivých hrozeb, slabých 

místech (zranitelnosti) hodnoceného informačního systému a rizicích, jímž 

je hodnocený systém vystaven. 

 

Bezpečnostní incident - situace, kdy hrozba zapůsobí na informační systém. 

 

Bezpečnostní politika – je základním bezpečnostním dokumentem schváleným nejvyšším 

vedením organizace a je pro tuto organizaci závazný. Deklaruje své 

základní cíle v oblasti informační bezpečnosti. 

 

Bezpečnost – stav, kdy jsou na efektivní míru omezeny hrozby pro objekt a jeho zájmy 

a tento objekt je k omezení stávajících i potenciálních hrozeb efektivně 

vybaven a ochoten při něm spolupracovat. 

 

Data – jsou vhodným způsobem vyjádřené zprávy, vypovídající o světě a srozumitelné 

pro příjemce, jímž může být nejen člověk, ale i technický prostředek. 

 

Ergonomie – obor zabývající se studiem vztahů mezi člověkem a technickými systémy, které 

člověk vytváří. 

 

Hacker – osoba, která proniká do chráněných systémů, přičemž jejich cílem je prokázat vlastní 

kvality bez toho, aby měli zájem na získání nebo zničení informací v systému 

obsažených. 
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Hrozba – je skutečnost, událost, síla nebo osoby, jejichž působení (činnost) může způsobit 

poškození, zničení, ztrátu důvěry nebo hodnot aktiva. Hrozba může ohrozit 

bezpečnost (např. přírodní katastrofa, hacker, zaměstnanec). 

 

Informace – informace o nějakém jevu je jistá veličina, která nám snižuje dosavadní 

neurčitost, neznalost právě o onom jevu. 

 

Informační systém – je souborem lidí (zdrojů, zpracovatelů, uživatelů), technických 

prostředků, a metod, zabezpečující sběr, přenos, uchovávání a zpracování 

dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby uživatelů. 

 

Informační technologie – veškerá technika, která se zabývá zpracováním informací, 

tj. zejména výpočetní a komunikační technika (hardware), ale i její 

programové vybavení (software). 

 

Insider – člověk, který působí uvnitř organizace a ohrožuje ochranu informací a dat. 

 

Kriminogenní faktor - je rizikový činitel, který motivuje, vyvolává, usnadňuje nebo podporuje 

páchání trestných činů. 

 

Phishing – česky „rhybaření“, jedná se o metodu získávání citlivých údajů, nejčastěji pomocí 

podvodné emailové zprávy. 

 

Riziko – je pravděpodobnost, s jakou bude daná hodnota aktiva zničena nebo poškozena 

působením konkrétní hrozby, která působí na slabou stránku této hodnoty. Je to tedy 

míra ohrožení konkrétního aktiva. 

 

Sociotechnika – jedná se o metodu, která zneuživá nejslabšího článku v ochraně informací a 

dat - člověka. Je postavená na přirozené lidské důvěře a snadné manipulaci 

člověka. 

 

Útok – viz bezpečnostní incident. 
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