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1 Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit současný stav technické ochrany informačního 

systému v bankovní společnosti a navrhnout bezpečnější ochranu včetně ekonomické stránky. 

Komplexní ochrana informačního systému je složitý proces, který zahrnuje ochranu interní 

a externí. Do interní ochrany spadá komunikační, datová a programová bezpečnost a externí 

obsahuje bezpečnost personální, režimovou a fyzickou neboli technickou. Vzhledem k tématu 

mé práce se zaměřím převážně na ochranu fyzickou. Fyzická ochrana znamená zabezpečení 

objektu prostředky technické ochrany, ve které se informační systém využívá. Toto 

samozřejmě zahrnuje také základní ochranné programové vybavení počítačů a režimová 

opatření. [1] 

Pod pojmem technická ochrana informačního systému si většinou představíme 

zabezpečovací systémy na ochranu budov a místností, což je bezpochyby správně. Ale 

v oblasti technického zabezpečení informačního systému to není to jediné, co je třeba řešit. 

Je nutné se zaměřit také na ochranu proti přírodním živlům a na bezpečné uložení datových 

nosičů a dokumentů v papírové podobě, protože ztráta nebo zneužití dat by pro společnost 

znamenala větší nebezpečí, než kdyby došlo ke zničení. Proto je zapotřebí věnovat pozornost 

také bezpečnému vybavení místností.  

V dnešní době se málokdy setkáte s osobou, která by neměla vedený běžný či spořicí účet 

u nějaké banky, na který si ukládá své finance. Obecně člověk moc nepřemýšlí nad tím, 

zda jsou jeho prostředky v bezpečí, spíše počítá s tím, že když se přihlásí do svého 

internetového bankovnictví nebo zasune kartu do bankomatu, tak má finance k dispozici. 

Jenže to není tak jednoduché, kdyby se banka nestarala o zajištění bezpečnosti těchto aktiv, 

tak s největší pravděpodobností by tyto finance klientů už byly převedeny na nějaký cizí 

zahraniční účet, který je velmi těžko dohledatelný. Tato aktiva jsou zpracovávány, ukládány 

či měněny právě v rámci informačního systému. Informační systém se nestará jenom o data a 

informace klientů, ale ukládá a zpracovává i důležitá data pro společnost. Zcizení nebo 

narušení zařízení s nainstalovaným informačním systémem či ztráta papírových dokumentů 

s daty z informačního systému by tedy mělo dopad nejen na klienty, ale i na společnost, 

nehledě na materiální škody.  

Toto téma je pro mě zajímavé, protože osobně pracuji v jedné bankovní instituci na pozici 

administrátora. Náplní mé práce není technická ochrana, ale technická podpora klientům. 
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Nezabývám se tedy zabezpečovacími systémy, ale technickou stránkou počítačů, nicméně 

bych v budoucnu ráda zastávala pozici, ve které bych se věnovala problematice technické 

bezpečnosti. Tato bakalářská práce mi může v budoucnu pomoci nejen při zhodnocení stavu 

i této společnosti, ale také ukáže, na jaké konkrétní oblasti je nutné se zaměřit. Z důvodu 

ochrany společnosti, je práce vypracovávána pro fiktivní instituci, žádné informace 

v ní uvedené nemají spojitost se společností, pro kterou pracuji.  
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2 Rešerše 

DOBDA, Luboš. Ochrana dat v informačních systémech. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

1998. 286 s. ISBN 80-7169-479-7. 

V této publikaci je vysvětlena komplexní ochrana informačního systému, a to nejenom 

z hlediska bankovnictví, ale také ostatních oborových oblastí. Je to určitý seznam doporučení 

jak vytvořit bezpečný informační systém. Čerpala jsem převážně z oblasti technického 

a programového zabezpečení. 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. Díl 2, Elektrické zabezpečovací systémy. 1. vyd. 

Praha: Policejní akademie České republiky, Katedra technických prostředků bezpečnostních 

služeb, 2001. 205 s. ISBN 80-7251-076-2. 

Tento díl obsahuje kompletní popis funkcí a součástí elektrických zabezpečovacích 

systémů. Jsou zde popsány všechny prvky včetně jejich účelů a dělení.   

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 2. vyd. 

Praha: Policejní akademie České republiky, Katedra technických prostředků bezpečnostních 

služeb, 2009. 179 s. ISBN 978-80-7251-312-3. 

Tato skripta popisují veškerou problematiku související s mechanickými zábrannými 

systémy a ochranou objektu. Jsou zde uvedeny veškeré prvky ochrany dveří, oken, 

ale také prvky ochrany předmětů.  

DUBE, Jürgen. Informační management v bankách. 1. vyd. Praha: HZ Editio, s.r.o., 1998. 

193 s. ISBN 80-86009-22-X. 

Tato kniha je rozdělena na dvě části, první část pojednává o bankovních strategiích 

a informačních technologiích, v druhé najdeme informační management, jeho realizaci. 

Tato publikace zachycuje vývoj informačního managementu, uvádí důvody, proč si pořizovat 

počítač, radí s výběrem softwaru a zamýšlí se nad nutností takových kroků pro banky.  
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3 Právní zajištění provozování informačního systému a právní 

rámec technické ochrany 

Všechny systémy provozované společnostmi se musí řídit určitými právními předpisy 

či normami. Bankovní informační systém samozřejmě není výjimkou, zejména proto, 

že uchovává data nejen o svých zaměstnancích, o procesech, ale hlavně o klientech, kteří její 

služby využívají. Banka je povinna informace týkající se subjektů, ať už fyzických 

nebo právnických osob, nesdělovat nikdy třetím osobám a starat se o jejich maximální 

zabezpečení. Níže jsou uvedeny zákony a normy, kterými se musí společnosti provozující 

informační systém řídit. Souvisí většinou s technickou ochranou objektu, ve kterém 

se nachází zařízení s nainstalovaným informačním systémem.   

3.1   Právní předpisy 

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

Bližší popis tohoto zákona je uveden v příloze (příloha č. 1). [4] 

Zákon č. 121/2000 sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů  

Bližší popis tohoto zákona je uveden v příloze (příloha č. 1). [5] 

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

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů  

Bližší popis tohoto zákona je uveden v příloze (příloha č. 1). [6] 

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších 

předpisů  

Bližší popis tohoto zákona je uveden v příloze (příloha č. 1). [7,8] 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

Bližší popis tohoto zákona je uveden v příloze (příloha č. 1). [9] 
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3.2   Technické normy 

Norma ČSN ISO/IEC 17799 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - 

Soubor postupů pro management bezpečnosti informací  

Bližší popis této normy je uveden v příloze (příloha č. 2). [10] 

Norma ČSN ISO/IEC 27005 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik 

bezpečnosti informací  

Bližší popis této normy je uveden v příloze (příloha č. 2). [11] 

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 

odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností  

Bližší popis této normy je uveden v příloze (příloha č. 2). [12] 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání 

Bližší popis této normy je uveden v příloze (příloha č. 2). [13] 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: 

Systémové požadavky  

Bližší popis této normy je uveden v příloze (příloha č. 2). [14]  

ČSN EN 50131-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: 

Výstražná zařízení  

Bližší popis této normy je uveden v příloze (příloha č. 2). [15] 

ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 7: Pokyny pro aplikace  

Bližší popis této normy je uveden v příloze (příloha č. 2). [16] 
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4 Vymezení pojmů a názvosloví 

V této části jsou uvedeny základními pojmy a názvosloví, které používám v následujícím 

textu této práce. 

Informační systém - soubor technického (hardware) a programového (software) vybavení, 

záznamových médií, dat, včetně papírové formy a personálu, který organizace používá ke 

správě svých informací. [1] 

Aktivum - všechny hmotné i nehmotné statky, vše, co má pro majitele informačního systému 

určitou hodnotu. Za nejdůležitější aktiva se považují hlavně data a informace, protože jejich 

zneužití či ztráta by společnosti nebo určité osobě způsobila škodu. Členíme je na hmotná 

a nehmotná. [1] 

• Hmotná aktiva - počítače, servery, disková pole, ale také kabeláž a aktivní síťové 

prvky. Jejich hodnotu lze stanovit vzhledem k pořizovací ceně. [1] 

• Nehmotná aktiva - programové vybavení a data, zvláště operační systémy, aplikační 

programy a programové nástroje pro správu a řízení informačního systému. [1] 

Hodnota aktiva - cena, také ocenění důležitosti a významu pro vlastníka, které se obvykle 

nedá vyjádřit přesnou finanční hodnotou. [1] 

Bezpečnost - vlastnost nějakého objektu nebo subjektu, která určuje stupeň neboli míru 

jeho ochrany proti možným škodám (hrozbám). [1] 

Hrozba - skutečnost, událost, síla nebo osoby, jejichž působení může způsobit újmu. Může 

ohrozit bezpečnost, např. přírodní katastrofa, hacker, vlastní zaměstnanec, cizí osoby aj. [1] 

Riziko - míra ohrožení konkrétního aktiva. [1] 

Ochrana aktiv - zabezpečení aktiv před působením definovaných hrozeb a zranitelnosti, 

tedy rizik. [1] 

Technická ochrana - zabezpečení majetku nebo osob prostřednictvím technických 

bezpečnostních systémů. [3] 

Analýza rizik - proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopad 

na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. [2]  
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5 Informační systém  

V oblasti bankovnictví hrají informační systémy velmi důležitou roli, a to zejména 

v interních procesech společností, také v boji proti konkurenci a především slouží k eliminaci 

rizika. Proto je většina informačních systémů do společnosti dodávána „na klíč“. 

Je to z důvodu specifičnosti využívané technologie a softwarových nástrojů. [17] 

Neexistuje jednoduchá odpověď na otázku, co je to bankovní informační systém 

(dále jen IS), lze ho charakterizovat jako desítky různých, vzájemně provázaných 

informačních systémů a aplikací. Banky zpravidla nepoužívají samostatné informační 

systémy, které by řešily komplexní problematiku a všechny související oblasti. IS lze 

definovat také jako funkční celek sloužící k uchovávání, získávání, přenášení, zpracovávání 

a poskytování informací pomocí informační technologie. [17,18] 

5.1   Účel informačního systému 

Účelem informačního systému není systém sám o sobě, ale je třeba zdůraznit, že je to 

hlavně podpora lidské činnosti, zvláště jejího usnadnění či zkvalitnění nebo zvýšení její 

produktivity. V bankovnictví je hlavním účelem informačního systému nejlepší možná 

podpora k dosažení hlavního cíle banky, tím je zpravidla zhodnocení investovaných 

prostředků neboli kapitálu. Toho lze samozřejmě dosáhnout pouze velmi dobrým a kvalitním 

komplexním zabezpečením systémů a také zaručenou funkčností. [18] 

5.2   Popis informačního systému 

Středem každého bankovního systému je tzv. mainframe neboli primární úložiště dat. 

Primární úložiště dat je možné definovat jako hlavní účetní systém banky. Jak již bylo 

zmíněno, jedná se o vzájemně provázané informační systémy. To znamená, že do mainframu  

proudí data ze všech okolních informačních systémů napojených na tento střed. V okolí 

mainframu se zpravidla nachází systémy podporující pracovní procesy, které se provádí na 

bankovních přepážkách, tzv. front-office systémy, také aplikace, které zpracovávají 

informace, tzv. back-office systémy, a v neposlední řadě ostatní podpůrné systémy řešící 

administrativně-technickou problematiku. [17] 

Front-office systémy jsou prvky zaměřené převážně na komunikaci s klientem. Každý 

člověk je zná z bankovních přepážek, např. při uzavírání smluv, hotovostních operacích nebo 

při žádostech o úvěrové produkty. [17] 
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Systémy back-office nesouvisí s jednáním s klienty, proto jsou většinou pouhým okem 

neviditelné a většina lidí o nich má jen malé povědomí. Jedná se o interní systémy, 

které spolupracují s přepážkovými operacemi. Slouží ke zpracování a evidenci dat, vytváření 

statistik, generování reportů aj. [17] 

Co se týče podpůrných systémů, lze je nazvat klasickými podnikovými, informačními 

systémy. Starají se většinou o chod banky, zajišťují technickou podporu ostatním oddělením 

a také samozřejmě zpracovávají zaměstnaneckou agendu. Do podpůrných systémů také nově 

vstoupily komunikační kanály. Ve své podstatě se jedná o klasické informační systémy 

pro řízení přímého bankovnictví jako je internetové bankovnictví či velmi oblíbené mobilní 

bankovnictví neboli GSM banking. Samozřejmostí je provoz telefonních center, což zahrnuje 

zákaznický servis, oddělení pohledávek, technická podpora klientům apod. [17] 

Ve své bakalářské práci se budu dále zabývat technickou ochranou podpůrného systému 

technickými prostředky, který se využívá přímo v podniku. Nejedná se tedy o žádné obchodní 

místo, ale čistě o objekt společnosti, do kterého mají vstup pouze zaměstnanci.  
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6 Bezpečnost informačních systémů 

Obsahem každého informačního systému jsou základní a standardní části. Jedná se tedy 

o část datovou, programovou, technickou a komunikační a samozřejmě nelze zapomenout 

na zaměstnance, tedy osoby, které se systémem pracují a provozují ho. Všechny části spolu 

úzce souvisí a jako celek tvoří celkové zabezpečení informačního systému. [1] 

Bezpečnost informačních systémů můžeme rozdělit také na vnitřní a vnější. Opatření, 

která nedokáže systém informačních technologií pokrýt, spadají do vnější bezpečnosti.  

Podobně lze tedy definovat vnitřní bezpečnost jako tu část ochrany, která je zajištěna 

systémem informačních technologií, programovým vybavením jako je software, a technickým 

vybavením, tedy hardware. Budu se dále zabývat především vnější ochranou, tedy takovou, 

kterou informační technologie není schopná pokrýt. [1] 

Na informační systém lze aplikovat i tzv. vrstvový model (obrázek 1), kdy každá vrstva 

zastává určitou funkci a zastupuje určitou oblast bezpečnosti.  

 

Obrázek 1: Vrstvový model informační bezpečnosti [1] 
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6.1  Interní bezpečnost 

Ve výše uvedeném modelu (obrázek 1) lze vidět, že do interní bezpečnosti spadá 

komunikační, datová, programová a technická bezpečnost. Jelikož je téma mé bakalářské 

práce zaměřené čistě na prostředky technické ochrany, tak tyto ostatní bezpečnosti pouze 

stručně popíšu. [1] 

6.1.1 Komunikační bezpečnost 

Komunikační bezpečnost se zabývá, jak už z názvu vyplývá, ochranou komunikací 

v informačním systému mezi jeho složkami. Hlavní myšlenkou komunikační bezpečnosti je, 

že pokud se počítač kompletně neuzavře pro okolní subjekty, nikdy nedosáhne maximální 

bezpečnosti. [1]  

6.1.2 Datová bezpečnost 

Datovou bezpečností rozumíme ochranu dat v datových souborech a různých databázích. 

Východiskem datové bezpečnosti není nic jiného než to, že zneužít lze každou informaci, 

a proto je nutné je chránit. Jak už bylo zmíněno v úvodu, informace patří do hlavního středu 

informačního systému, kvůli jejich uchování se systém vytváří a využívá. Samozřejmě 

je proto nutné informační systém zabezpečit a data chránit. Z toho vyplývá, že datová 

bezpečnost je jedním z nejdůležitějších hledisek informačního systému.  Základním způsobem 

zabezpečení dat je systém řízení báze dat (dále jen SŘBD). Hlavními požadavky na datovou 

bezpečnost jsou integrita báze dat, elementární integrita, auditabilita, autentizace uživatelů 

v rámci SŘBD a dostupnost. [1] 

6.1.3 Programová bezpečnost 

Programová bezpečnost zahrnuje ochranu programového vybavení, ať už se jedná 

o operační systémy, aplikace nebo systémy, které řídí databáze. Účelem programové 

bezpečnosti je chránit informační systém s využitím programové techniky. Programová 

bezpečnost se zabývá ochranou operační paměti počítačů, programovým vybavením 

informačního systému, dále ochranou dat, adresářů a souborů na záznamových přístrojích 

či přístupových hesel a v neposlední řadě také bezpečnostními mechanismy programů. [1] 
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6.1.4 Technická bezpečnost zařízení 

Idea technické bezpečnosti je taková, že každý systém jednou zkolabuje. Hlavním cílem 

technické bezpečnosti je zabezpečit dostupnost a integritu informací neboli jejich 

neporušenost. Zabývá se zajištěním potřebného technického vybavení, které by dokázalo 

chránit data. Hlavním problémem dat ve spojitosti s technickým vybavením jsou paměťová 

zařízení. Jedná se totiž o ty části využívané ve výpočetní technice, které jsou nejvíce 

problémové a pomalé. Toto řeší technická bezpečnost, která se snaží navrhovat takové 

systémy, aby byly vysoce odolné proti poruchám. [1] 

6.2   Externí ochrana 

Externí ochrana zahrnuje režimovou ochranu, personální a technickou neboli fyzickou 

ochranu. Jelikož se mé téma práce týká technické ochrany, tak ji přiblížím více než ostatní. 

6.2.1 Režimová ochrana 

Do režimové ochrany spadají organizační opatření, která mají zajistit bezpečnost systému. 

Jedná se převážně o administrativní opatření, předpisy, zákony, aj. [1] 

6.2.2 Personální ochrana 

Tato bezpečnost se snaží včas najít a zabránit rizikům spojených s lidskou činností. Jedná 

se o ochranu zaměstnanců jako součást IS a naopak chrání systém před zaměstnanci. Zahrnuje 

také přidělování práv zaměstnancům a jejich prověřování, rozděluje odpovědnost. [1] 

6.2.3 Technická (fyzická) ochrana 

Jako u všech chráněných aktiv, tak i u ochrany informačního systému se musí ochrana 

řešit už při vstupu do objektu. Technická ochrana zahrnuje ochranu proti přírodním 

katastrofám, celkovou ochranu objektu proti vloupání a bezpečné uložení datových nosičů 

a papírových dokumentů. [1] 

Ochrana proti přírodním katastrofám 

Jako ochrana proti povětrnostním vlivům se doporučuje převážně vhodný způsob 

pojištění, který by byl schopný pokrýt všechny škody. [1] 

V případě záplav je vhodné stavět objekt využívající IS v oblasti, ve které se v okolí 

nevyskytují žádné vodní toky. [1] 
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Opatření proti požáru jsou obvykle systémy elektrické požární signalizace a samozřejmě 

protipožární prvky budovy. Pokud je objekt vybaven klimatizací, tak je jen velmi malé 

procento vzniku požáru uvnitř budovy a postačí jej vybavit detektory kouře a hasicími 

zařízeními. [1] 

Ochrana objektu proti vloupání a bezpečné uložení datových nosičů 

Nejdůležitějšími prvky ochrany objektu proti vloupání jsou mechanické zábranné systémy 

(dále jen MZS) a elektrické zabezpečovací systémy (dále jen EZS). V dnešní době název EZS 

nahradil název poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS). Na trhu se stále 

ve většině případů vyskytuje EZS, proto budu dále využívat tento pojem. Z důvodu splnění 

tématu mé práce se budu zabývat prvky plášťové, prostorové a předmětové ochrany. 

Mezi MZS patří plášťové ochrany objektu stavební prvky budov a otvorové výplně. 

Stavební prvky tvoří stěny, podlahy, střechy a stropy. U těchto prvků je třeba dbát na pevnost 

a tloušťku materiálu, který musí mít také dobrou mechanickou odolnost. Mezi otvorové 

výplně patří dveře, okna a balkónové dveře, mříže, rolety a žaluzie a v neposlední řadě také 

bezpečnostní fólie a skla. [29] 

Jako prvky MZS předmětové ochrany lze obecně nazvat různé komorové trezory 

a úschovné objekty. Komorové trezory představují trezory a bezpečnostní schránky. Trezory 

jsou nejbezpečnější uložit ve středu stavebního objektu, a to v prvním nadzemním podlaží. 

Bezpečnostní schránky jsou schránky v hotovostních bankách, které umožňují veřejnosti 

uschovat si za určitou cenu své cenné věci. Komerční úschovné objekty jsou skříňkové 

trezory, ohnivzdorné skříně, účelové trezory, ocelové skříně či příruční pokladničky. [29] 

Systémy EZS slouží převážně pro zabezpečení vnitřních prostor. Každý tento systém 

obsahuje 5 základních částí - čidla, ústřednu, přenosové prostředky, signalizační zařízení 

a doplňková zařízení. Každý z těchto prvků zastává jinou funkci. Čidla lze nazvat také 

detektory, projevují se v případě nějaké fyzikální změny. Ústředna poté tyto změny 

vyhodnocuje a následně dojde přes přenosové prostředky k předání signalizačním zařízením. 

Signalizace přijatá data vyhodnotí a vyhlásí vhodný signál, např. poplach. Čidla můžeme 

rozdělit na obvodová, plášťová, prostorová či předmětová. Obvodová jsou čidla kontaktní, 

destrukční a destrukčních projevů, např. reagující na rozbití skla, také čidla akustická 

či bariérová. Prostorové detektory jsou čidla pohybu, mohou být mikrovlnná, ultrazvuková 
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nebo pasivní či aktivní infračervené čidla (dále jen PIR čidla). Mezi předmětová čidla se 

zahrnují kontaktní, kapacitní, tlaková a bariérová čidla a také trezorové detektory nebo čidla 

na ochranu uměleckých předmětů. [30] 
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7 Popis společnosti 

Jedná se malou finanční instituci, která spadá do bankovního systému. Informace a data, 

která tato společnost zpracovává, jsou zde uchovávána nejen za účelem posuzování klientů 

pro další spolupráci, ale také pro jejich patřičnou ochranu. 

Bezpečnostním cílem spojeným s využíváním informačního systému je zajištění 

důvěrnosti a integrity chráněné informace všude, kde se vyskytuje, dostupnosti informace 

a služeb informačního systému a odpovědnosti uživatele informačního systému za jeho 

činnost v něm. 

Ve společnosti se zpracovávají různé druhy informací, proto je zapotřebí je klasifikovat, 

aby nedošlo k úniku dat zejména nedostatečnou informovaností ze strany zaměstnance 

či externích pracovníků. Jako u všech větších či menších společností na prvním místě 

klasifikace jsou informace či data veřejná. Veřejné informace jsou přístupné všem, nejen 

zaměstnancům, ale samozřejmě také klientům a neklientům, nemají žádný stupeň utajení, 

a proto není třeba je nějakým zvláštním způsobem chránit. Jedná se například o data, která 

se běžně uvádí na webových stránkách společností. Dalším klasifikačním stupněm jsou 

informace interní. Interní informace, jak už z názvu vyplývá, jsou určeny pouze 

pro zaměstnance a neměly by se dostat na veřejnost. Kdyby unikly na veřejnost, neznamenalo 

by to velké riziko pro chod společnosti, ale mohlo by ji to uškodit, a to jak morálně 

zaměstnancům či v boji proti konkurenci. Sem spadají interní předpisy a směrnice, také 

interní telefonní seznam či seznam zaměstnanců. Třetí kategorií jsou informace důvěrné. 

Ochraně takových dat je nutné věnovat velkou pozornost. Tyto informace jsou určeny pouze 

konkrétním osobám, které je musí chránit způsobem daným zákonem. Jedná se například 

o rodná čísla klientů, jejich identifikační údaje či čísla smluv.  Posledním stupněm informací, 

jsou informace se statutem tajné. Tyto informace je třeba chránit všemi možnými dostupnými 

prostředky. Jsou určeny velmi úzkému okruhu lidí. Jedná se například o informace 

o společnosti, hesla do internetového bankovnictví aj. 

Aktiva tohoto objektu tedy jsou převážně data a informace. Nicméně nesmíme zapomínat 

na to, že je třeba chránit i to zařízení, které tato chráněná data a informace uchovávají a také 

objekt, ve kterém se nachází. Není žádnou novinkou, že ochrana je tak silná, jako je silný její 

nejslabší článek. Proto i když budeme mít dostatečně zajištěný informační systém 
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programovou, komunikační či datovou ochranou, ale technická ochrana bude slabá, může 

dojít k úniku informací stejně tak, jako kdybychom nezajistili komunikační ochranu.  

7.1   Interní předpisy společnosti  

Interní předpisy představují soubor opatření, které musí zaměstnanci dodržovat, 

jak na jednotlivých počítačích, tak i celkově v podniku Jinými slovy se jedná o personální a 

režimovou bezpečnost. Každý zaměstnanec při nástupu do pracovního poměru byl seznámen 

a poučen o přístupu k utajovaným informacím a jejich zpracováním.Toto bylo součástí 

vstupního školení, které bylo zaměřeno na bezpečnostní politiku celého podniku.  

Všichni zaměstnanci jsou evidováni v seznamu oprávněných uživatelů IS, který slouží 

pro včasné vyřazení uživatele při zániku jeho pracovního poměru, změně jeho pracovního 

zařazení mimo budovu podniku, odchodu z organizace aj. Všichni uživatelé jsou povinni 

svým podpisem potvrdit znalost bezpečnostní provozní dokumentace IS, což je směrnice, 

kde jsou uvedeny všechny povinnosti zaměstnanců, tedy uživatelů.  

Každý přístup do systému je založen na jedinečném identifikátoru uživatele v rámci IS.  

Předpisy pro chování zaměstnanců na jednotlivých počítačích a ve společnosti 

- je přísně zakázáno vynášet ze společnosti interní firemní data, která by mohla ohrozit firmu 

- je zakázáno upravovat jakákoli nastavení uživatelského firemního počítače 

- je zakázáno sdělovat své přihlašovací informace, nejenom hesla, do počítačové sítě 

a aplikací třetím osobám 

- uživatel je povinen při opuštění svého počítače i na krátkou dobu svůj systém vždy 

uzamknout, případně alespoň vypnout obrazovku 

- je zakázáno využívat systémové prostředky pro osobní účely 

- je přísně zakázáno se přihlašovat na sdílené stránky (např. facebook) i mimo pracovní dobu 

- je zakázáno hraní her na firemních počítačích, sledování videí i mimo pracovní dobu 

- je zakázáno používat firemní e-mail k osobním účelům 
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- je zakázáno otevírat zprávy a přílohy od někoho, od koho přílohu nečekáte nebo koho 

neznáte 

- je dovoleno využívat internet pouze k pracovním účelům (např. dohledání kontaktu pro 

klienta na společnost, se kterou spolupracujeme) 

- pro likvidaci už nepotřebných papírových dokumentů je přikázáno využívat čistě skartovací 

zařízení 

Funkce pro správu IS 

Hlavní roli ve správě IS hraje bezpečnostní správce, který má prověření pro nejvyšší 

stupeň utajení informace, které se v podniku vyskytují. Povinnosti bezpečnostního správce IS 

jsou uvedeny v bezpečnostní směrnici IS. 

Další neméně důležitou úlohu zajišťuje funkce správce IS, který je často nazýván také 

administrátor nebo správce sítě. Správce IS spravuje operační systémy a aplikační 

programové vybavení a případně provádí jednoduchou hardwarovou údržbu. Musí mít 

prověření pro nejvyšší stupeň utajení informací, které se v podniku vyskytují. V případě 

potřeby je možné tyto dvě funkce také sloučit, jako v našem případě. Je také určen zástupce 

ve správě IS. 

Krizový plán 

Pokud dojde k selhání systému, dojde k vniknutí neoprávněné osoby do objektu, havárii 

či útoku, musí mít každá společnost připravena krizový plán. Níže je uvedený krizový plán, 

který má popisovaná společnost pro tento případ. 

1) Kontaktovat administrátora informační technologie (dále jen IT) nebo odpovědného 

pracovníka dle oblasti selhání, který je odpovědný za řešení problémů 

2) Pracovník neprodleně musí ohlásit selhání zabezpečení řediteli společnosti a 

vedoucímu manažerovi oddělení, kterého se to týká 

3) Najít zdroj selhání, zajistit ho, analyzovat a vyhodnotit závažnost situace 

4) Pokud se jedná o síťové zařízení, je nutné jej okamžitě odpojit ze sítě 

5) Všechny provedené kroky k odstranění rizika je nutné dokumentovat a zároveň 

dodržovat časovou posloupnost 

6) Jakmile dojde k likvidaci hrozby, je třeba analyzovat škody a zajistit slabé články 

systému 

7) Zkontrolovat všechna ostatní zařízení, zda také nedošlo k narušení 
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8) Ujistit se, zda všechny nedostatky byly odstraněny a nemůže dojít k dalšímu selhání 

7.2   Systém 

Ve společnosti se nachází 22 samostatných, stolních počítačů (dále jen PC) a 3 přenosné 

počítače. Všechny stolní počítače mají pevně zabudované disky. Na každý stolní počítač, 

kromě PC využívajícího se jako serveru, mají přístup všichni zaměstnanci, kteří mají zřízen 

osobní uživatelský účet pro jejich identifikaci. 

Společnost využívá informační systém DATAX. Jedná se o databázový informační 

systém. Tento systém byl pořízen převážně jako zdroj informací, samozřejmě také pro 

usnadnění a podporu lidské činnosti a v neposlední řadě pro zvýšení produktivity společnosti. 

Nejedná se o hlavní náplň mé bakalářské práce, proto tento systém pouze stručně popíšu. 

Systém využívá aplikaci klient-server a je řešen třívrstvou architekturou. Třívrstvá 

architektura představuje databázový server- aplikační server- pracovní stanice. Jak už z názvu 

vyplývá, skládá se ze tří vrstev, tedy z prezentační, aplikační a databázové. Prezentační vrstvu 

v systému představuje EXCEL. Data a informace, které potřebuje, si ze systému buď přebírá 

jako textový soubor v předem dané formě nebo si je rovnou načte systémem rozhraní 

umožňující přístup k různým typům databází, ve zkratce systém ODBC. Aplikační vrstva 

zajišťuje aplikacím připojení ke komunikační soustavě, je to ve své podstatě server, software, 

se kterým pracují uživatelé. Poslední vrstva databázová je také server využívající databázový 

systém MS SQL 2008, zajišťuje samotný chod systému.  

7.2.1 Splnění minimálních požadavků počítačové bezpečnosti 

Minimálními požadavky je myšleno zřízení uživatelských účtů každému zaměstnanci, 

také je zapotřebí všechny poučit o využívání hesel a jejich ochraně. Toto zahrnuje také řízení 

přístupu, což obnáší zajištění pro každého zaměstnance pouze těch přístupů, které 

bezpodmínečně potřebuje ke své práci. Tímto je zabráněno neoprávněných přístupům. 

Uživatelské účty 

Každému zaměstnanci je vytvořen vlastní uživatelský účet s individuálním přihlašovacím 

jménem, které nelze měnit. Uživatelské účty má právo vytvářet a spravovat pouze 

administrátor IT, ten také zřizuje prvotní heslo pro přihlášení do systému, které je nutné si po 

prvním přihlášení ihned změnit. Pokud dojde k rozvázání pracovního poměru 

se zaměstnancem, dojde ke zrušení jeho uživatelského účtu.  
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Autentizace heslem 

Každý zaměstnanec se do svého uživatelského účtu přihlásí tím, že zadá do přihlašovacího 

systému na počítači svoji identifikaci, své uživatelské jméno a poté heslo. Toto opatření 

chrání před vstupem neoprávněných osob.  

Bezpečnost hesel 

Aby bylo heslo bezpečné, musí splňovat několik kritérií. Heslo by mělo být pro uživatele 

lehce zapamatovatelné, protože zaznamenání na nosiči by mohlo vést ke zneužití 

uživatelského účtu na jeho zodpovědnost. Heslo musí obsahovat nejméně 8 znaků, 

alespoň 2 číselné znaky, které se nesmí vyskytovat na začátku nebo na konci hesla, 

alespoň 1 velké a 1 malé písmeno a také minimálně 1 speciální znak. V rámci bezpečnosti 

je zapotřebí si heslo ve čtvrtletních intervalech měnit. 

Heslo by nemělo obsahovat: 

- jméno a příjmení v jakékoliv podobě, jména a příjmení blízkých osob 

- datum narození, rodné číslo nebo data narození a rodná čísla blízkých osob 

- čísla dokladů, telefonní čísla, čísla, která lze dohledat 

- opakující se písmena a čísla 

- věci, které jsou pro osobu typická (např. PLA19*89vani) 

Pravidla při používání hesel 

- vždy si neprodleně změnit heslo po prvotním přístupu do systému 

- heslo nesmí být totožné ani z části s uživatelským jménem 

- nikomu za žádných okolností nesdělovat své přihlašovací údaje do systému a jiných aplikací 

- hesla si nikam nepoznamenávat 

- pravidelně provádět ve čtvrtletních intervalech změnu hesla 

- do každé aplikace používat jiné heslo 
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- pokud vznikne podezření, že došlo k vyzrazení hesla třetí osobě, je třeba to neprodleně 

ohlásit administrátorovi IT a heslo si změnit 

Přístupy 

Každý zaměstnanec má zřízena jen ta práva, která bezprostředně potřebuje pro svou práci. 

O přidání dalších práv rozhoduje pouze nadřízený, který vyhodnocuje, jestli je nezbytné právo 

pro uživatele zřídit. V případě, že je nutné přidání dalšího práva, je zapotřebí, aby nadřízený 

kontaktoval administrátora IT. 

Pro ochranu před vstupem neoprávněných osob se při zadání špatného hesla třikrát účet 

automaticky zablokuje, pokusy se sčítají. Jakmile se přihlásí správně, pokusy se vynulují. 

Všechny přístupy i pokusy o přístup jsou monitorovány na všech počítačích.  

Všechna administrátorská hesla jsou zálohována na bezpečném místě pro případ nouze. 

Software  

Na všech počítačích včetně notebooků je nainstalován operační systém Windows Vista. 

Software, který je využíván, je legální. Všem uživatelům je přísně zakázáno instalovat jiný 

software do firemních počítačů, včetně licencovaného. Nelicencovaný software nesmí být 

za žádných okolností ve společnosti využíván.  

Antivirová ochrana  

Administrátor má na starost antivirový software, testování přítomnosti virů a aktualizace. 

Aktualizace databáze virů je prováděna automaticky. Na všech počítačích je nainstalován 

antivirový program ESET NOD32 Antivirus, který je dle statistik antivirového centra 

z listopadu roku 2011 vyhodnocen jako druhý nejspolehlivější. Chrání všechny pracovní 

stanice a servery. Antivirový program musí být zapnut nepřetržitě a vždy musí být 

aktualizován dle dostupné nejnovější aktualizace. Všechny datové nosiče musí být vždy 

před použitím zkontrolovány antivirovým programem.  

Síťová zařízení 

Síťová zařízení (např. routery) mají předem určené bezpečné místo, tedy serverovnu, 

kde jsou uloženy. Jsou vybaveny náhradním napájecím zdrojem s dostatečnou kapacitou, pro 

případ přerušení dodávky elektrické energie a následné potřeby ukončit provoz, a to bez 
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ohrožení rozdělané práci či zabezpečení. Všechna síťová zařízení jsou pravidelně jednou 

ročně kontrolována. Všechna síťová zařízení a jejich kabeláž je dokumentována. Je zakázáno 

pokládat jakékoli předměty v okolí kabeláže. Pokud se na stanicích nepracuje, musí být 

vypnuty, případně odhlášené ze systému. Všechna síťová zařízení mají na sobě připevněny 

štítky, na kterých je uvedena jejich IP adresa.  

Notebooky 

Notebooky ve společnosti slouží čistě k pracovním účelům, je na nich však zakázáno 

uchovávat informace a data se stupněm klasifikace důvěrné a tajné. Lze na nich tedy využívat 

data veřejná a interní, interní ale pouze v případě, že je to nezbytné. Za ztrátu, poškození 

nebo zneužití dat z tohoto zařízení je zodpovědný pouze uživatel, který na něm pracoval 

jako poslední. Přihlášený uživatel nikdy nesmí odejít od notebooku, aniž by ho uzamkl, 

případně se odhlásil. Je zakázáno do těchto zařízení vkládat důležitá data, přihlašovací údaje 

uživatelů apod.  

Dostupnost IS 

Služby IS a informace jsou dostupné po celý den. V jednom čase mohou být nedostupné 

zároveň dva systémy, a to po dobu do dvou hodin. Jestliže dojde ke krizové situaci, je 

zajištěna dostupnost hlavního systému, který využívají ke své práci všichni zaměstnanci. 

Doba pro obnovení dostupnosti všech ostatních systémů nesmí přesáhnout dva dny.  

7.3   Popis objektu 

Objekt je situován v průmyslové zóně, v okolí se tedy nachází i jiné společnosti a továrny. 

Nevyskytují se poblíž žádné řeky či jiné vodní toky, které by v případě dlouhodobých dešťů 

mohly objekt ohrozit. Jedná se o jednopodlažní budovu, ve které je celkem 5 oddělených 

místností a chodba, jejíž součástí je recepce. Je zde tedy sociální zařízení, dvě větší kanceláře 

a jedna menší kancelář a serverovna. Nákres rozmístění místností je uveden v příloze 

(příloha č. 1). Nákres je zhotoven jenom pro představu objektu a návrhu rozmístění prvků 

EZS v rámci inovativního řešení, tudíž ho nelze brát jako stavební výkres. Společnost už tuto 

budovu odkoupila hotovou, nemohla tedy ovlivnit stavební hmoty, ale zajištění technickými 

prostředky ochrany už bylo čistě v její kompetenci. V této lokalitě nejsou častá vloupání nebo 

krádeže, nejspíš z tohoto důvodu organizace mírně podcenila zabezpečení objektu MZS 

a EZS. Společnost ale určitě nepodcenila výběr budovy z pohledu stavebních hmot, jelikož je 
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objekt dobře zajištěn proti přírodním vlivům. Celý objekt je pojištěn proti následkům 

přírodních katastrof. 

Jak už je zmíněno výše, celkově se v budově nachází 22 stolních počítačů, 3 přenosné 

počítače neboli notebooky a 5 datových nosičů. Datovými nosiči jsou myšleny diskety, 

výměnné disky a flesh disky. Ve dvou větších kancelářích je celkově 8 stolních počítačů 

s pevně zabudovanými disky a 1 notebook, který nesmí opustit prostor. V menší kanceláři 

jsou umístěny 4 stolní počítače a taktéž 1 přenosný PC. V serverovně, jak už z názvu vyplývá, 

se nachází PC pracující jako server.  Celý objekt je vybaven klimatizací, aby nedocházelo 

k přehřívání počítačů. Pro přenos dat z informačního systému jsou využívány čistě jenom 

přenosné datové nosiče, které se musí ukládat na vyhrazených místech. Chráněný informační 

systém je používán na 21 stolních počítačích neboli stanicích, které se nachází v již 

zmiňovaných místnostech. Do místnosti se serverem mají přístup pouze oprávněné osoby, 

dveře dovnitř jsou stále uzavřeny cylindrickým bezpečnostním zámkem. Data a informace, 

které se zpracovávají na těchto počítačích, jsou různého charakteru. Poslední stolní počítač 

má k dispozici zaměstnanec recepce, který má za úkol evidovat příchozí osoby. Neukládá 

žádná významná data pro společnost, ale ukládá data důležitá pro případ, že by došlo 

k nějakému incidentu a bylo třeba zjistit, kdo se přesně v tu dobu nacházel v budově. 

7.3.1 Okolí objektu 

Jak už je zmíněno v úvodu, budova se nachází v průmyslové zóně, v okolí se tedy nachází 

pouze jiné organizace. Jižní, východní a západní strana je ohraničena travnatým porostem. 

Na severní straně je umístěno parkoviště, které slouží pro zaměstnance, případně pro pozvané 

externí pracovníky. Vjezd na parkoviště je opatřen samootevírací závorou, která se otevře 

po přiložení identifikační karty k čidlu, ale zpětné zavření musí potvrdit zaměstnanec 

na recepci. Ke vchodu do objektu vede pouze jedna hlavní cesta a ta je umístěna na severní 

straně.  

7.3.2 Stavební prvky budovy 

Jako stavební prvky budovy jsou obecně označovány stěny, stropy, podlahy a také 

střechy. Objekt společnosti je jednopodlažní, což znamená, že střecha je i stropem budovy. 

Stěny a podlahy jsou složené se sádrovláknitých desek složených ze sádry a papírových 

vláken, které jsou zároveň i protipožární a jsou vhodné do vlhkých místností. Mají také 

izolační schopnost a jsou celistvé. Materiál je zařazen do kategorie třídy reakce na oheň A2, 
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což znamená nehořlavost. Střecha je vláknocementová, má vysokou mechanickou odolnost, 

je také odolná proti atmosférickým vlivům, chemicky stálá a patří do třídy reakce na oheň A1, 

tedy je nehořlavá.  

7.3.3 Otvorové výplně 

Otvorové výplně jsou výplně stavebních otvorů, jedná se převážně o dveře, okna 

a balkónová okna v plášti budovy. Zahrnují se sem také rolety, žaluzie, bezpečnostní fólie 

a skla. Dveře a okna obecně představují největší nebezpečí, protože právě dveře a okna 

pachatelé nejčastěji využívají pro vstup do budovy.  

V plášti budovy je celkově zabudováno 20 oken, z toho je 18 oken klasických rozměrů 

a zbývající 2 jsou umístěna na sociálních zařízeních a jsou malá, tedy neprůchodná 

pro dospělou osobu. Ve větších místnostech je zabudováno 7 oken, v menší jsou 4 

a serverovna okna nemá vůbec. Okna slouží pro větrání místností, a aby dovnitř pronikalo 

denní světlo. Konstrukce oken je otevíratelná, páčka je umístěna dole a okna se otevírají 

směrem ven. Všechna okna kromě těch na sociálních zařízeních jsou vybavena žaluziemi. 

Žaluzie mají bránit pronikání slunečního světla do místností a zároveň mají zabránit zjištění, 

jaká zařízení se uvnitř nachází. Nelze je ale považovat za bezpečnostní prvek, jedná 

se převážně o preventivní opaření, které má předcházet zájmu pachatelů. Výplně oken 

se skládají z pěnového skla. Pěnové sklo je nenasákavé, má dobré mechanické vlastnosti, 

velmi důležitým faktorem je také to, že nejsou zdravotně závadná, mají třídu hořlavosti A1, 

jsou tedy nehořlavá. Z hlediska atmosférických vlivů jako povětrnostní podmínky či požáry 

jsou dostačující, avšak nejedná se o bezpečnostní skla a nejsou opatřena ani bezpečnostní 

folií, tudíž z hlediska technické ochrany nejsou vhodná.   

Hlavní vchodové dveře jsou dvoukřídlové, z hliníku se skleněnou výplní. Obě křídla jsou 

z izolačního dvojskla. Středová komora rámu a křídla jsou vyplněna tepelnou izolací. Mají 

výborné statické vlastnosti. Bylo by ale potřeba skla doplnit bezpečnostními fóliemi. Skla 

jsou 5 mm široká, tudíž doplnění možné je. V plášti budovy jsou zakomponovány ještě jedny 

dveře, ty se však společnost rozhodla využívat jako únikové. Jedná se o protipožární, ocelové 

jednokřídlové dveře, napůl prosklené. Jsou odolné proti kouři a požáru. Obsahují ocelovou 

zárubeň, dveřní závěs, kliku, zámek a samozavírač.  

Uvnitř objektu jsou zabudovány patery dveře. Do každé místnosti vedou jedny a poslední 

slouží pro vstup na sociální zařízení. Jedná se o klasické dřevěné interiérové dveře s klikou, 
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kromě dveří vedoucích do serverovny, které jsou opatřeny také cylindrickým bezpečnostním 

zámkem. 

7.3.4 Zabezpečení objektu bezpečnostními prvky 

Objekt je opatřen stropními detektory kouře. V každé místnosti je nainstalován jeden. 

V chodbě, kde se nachází také recepce, jsou umístěny dva, a to z toho důvodu, že je to 

obecným doporučením pro případ, kdy je chodba delší než 9 m. Jsou napojeny na ústřednu 

EZS. 

Budova je vybavena systémem EZS a dálkovou signalizací, jelikož v mimopracovní době 

se v objektu nenachází fyzická ostraha. Ústředna je umístěna v místnosti se serverem. 

Je napojená na server, který vysílá signály na pult centrální ochrany (dále jen PCO) 

u objednané bezpečnostní agentury. V případě, že dojde k vyhlášení signálu (poplach, 

výstraha, požár aj.), bezpečnostní agentura má za úkol dostavit se k chráněnému objektu, 

zajistit jej a v případě potřeby zavolat bezpečnostní sbory jako Policii České republiky či 

hasičský záchranný sbor. Dále má ústředna za úkol v případě výpadku elektrického proudu 

zaslat majiteli společnosti po 15 minutách zprávu o tom, že je objekt napojen na náhradní 

napájecí zdroj. Posledním ze základních prvků systému je vnitřní siréna, která slouží 

pro zastrašení pachatele. Jedná se o signalizační prvek, který se spustí, když je indikován 

poplach. Jsou využita pouze čidla vnitřní, chránicí vnitřní prostory. Tyto čidla jsou umístěna 

na viditelných místech, aby odstrašila případného pachatele, ale nejsou zajištěna proti 

sabotáži. Každá místnost, kromě sociálního zařízení, je vybavena jedním čidlem PIR, 

nainstalovaným v horní části nebo nad okny, aby na ně nepůsobily sluneční paprsky. Další 

čidlo je zabudováno nad vchodovými dveřmi a jedno je také umístěno nad únikovými dveřmi. 

PIR čidla jsou založena na indikaci změn teploty, jedná se o pasivní, infračervená čidla, mají 

dosah 10 m. Objekt má stupeň zabezpečení 2, tedy nízké až střední riziko. Napájecí zdroj je 

typu B, to znamená, že v případě výpadku hlavního napájecího zdroje musí být EZS plně 

funkční po dobu 24 hodin. 

Pro úschovu datových nosičů a papírových dokumentů jsou v každé místnosti zabudovány 

nástěnné skřínky. Pro skartaci slouží v každé místnosti skartovací zařízení.  
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8 Analýza nebezpečí a rizik a jejich vyhodnocení 

V této části se budu zabývat analýzou rizik a nebezpečí naší společnosti, která souvisí 

s technickou ochranou. Provedu analýzy těchto rizik a nebezpečí a vyhodnotím nejvíce 

riziková místa.  

V první fázi se musím zaměřit na to, co konkrétně je chráněno. Obecně to lze nazvat 

aktiva. Z hlediska technické ochrany IS se jedná o hmotná i nehmotná aktiva. Hmotná aktiva 

jsou počítače, síťová zařízení, včetně kabeláže a datové nosiče. Jedná se o takové technické 

vybavení, které souvisí s informačním systémem. Nehmotná aktiva jsou data a informace 

uložené v IS a tištěné.  

Druhá fáze zahrnuje to, před čím aktiva chceme chránit. Jelikož se jedná o technickou 

ochranu, musím se zaměřit zejména na selhání systému, vloupání do objektu, odcizení 

či poškození majetku, na to, co by mohlo ohrozit buď chod společnosti, nebo chod systému.  

Poslední základní fáze zahrnuje způsoby zajištění ochrany, a to tak, aby byla dostatečná. 

Aplikuje se systém ALARA, který definuje, že náklady na zabezpečení by neměly přesáhnout 

10 – 15 % z celkové hodnoty chráněných aktiv.  

Hodnotu chráněných aktiv naší společnosti musíme rozlišit na hodnoty hmotných a 

nehmotných aktiv.  

Hmotná aktiva jsou počítače, datové nosiče, skartovací zařízení, kabeláže a síťové prvky. 

Hodnota jednoho stolního počítače se pohybuje přibližně okolo 21 000 Kč, jedná se 

o přibližnou cenu z důvodu každodenního používání, kterým klesá původní hodnota. Cena 

jednoho notebooku je okolo 27 000 Kč. Jelikož je IS instalován síťově, tak je v plné verzi 

nainstalován pouze na počítači používaném jako server, tudíž se nepočítá do hodnoty 

počítače. Datové nosiče se pohybují kolem 1 500 Kč. Skartovací zařízení mají finanční 

zhodnocení okolo 3 600 Kč. Síťové prvky, včetně kabeláže mají hodnotu okolo 35 000 Kč. 

Hmotná aktiva mají tedy přibližnou hodnotu 583 100 Kč.  

Nehmotná aktiva jsou data a informace, která jsou v systému uchovávána, a papírové 

dokumenty s těmito daty. Jejich hodnota je nevyčíslitelná. Dá se však říci, že mají hodnotu 

až 10 000 000 Kč, což je pokuta, kterou může bankovní instituci uložit Úřad na ochranu 

osobních údajů za porušení ochrany osobních údajů. Dále se mezi nehmotná aktiva počítá IS 



25 

 

a programové vybavení, softwary. Informační systém, včetně servisu, společnost vyšel 

na cca 95 000 Kč. Základní programové vybavení včetně softwaru je už započítáno v ceně 

počítače.  

Pro zhodnocení rizik a nebezpečí jsem zvolila Ishikawův diagram a metodu možných 

selhání a jejich dopadů FMEA (dále jen FMEA). 

8.1   Ishikawův diagram 
Tato metoda patří mezi metody systematické stejně jako druhá metoda FMEA, která je 

provedena níže. Autorem tohoto digramu je prof. Kaoro Ishikawa, podle něhož také získala 

název. Do češtiny je název přeložen jako diagram rybí kosti. Jedná se o jednoduché grafické 

znázornění zobrazující příčiny a následky. Využívá principu brainstormingu. Uplatnit ho je 

možné zpětně (když dojde k nějaké události, pro dohledání příčiny), nebo také jako 

preventivní opatření (pro zjištění, na jaké oblasti je třeba se zaměřit, aby nedošlo 

k nežádoucímu následku). [19] 

Provedení Ishikawova diagramu 

Zvolila jsem jako vrcholovou událost ztrátu důležitých dat a informací, což pro společnost 

představuje největší hrozbu. Diagram je uveden níže (obrázek 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Obrázek 2: Ishikawův diagram 
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8.2  Metoda FMEA 

Jedná se analýzu druhů poruchových stavů a jejich následků. Také ji lze nazvat jako 

analýzu selhání systému a dopadů. Pomáhá nalézt příčiny a dopady pro vymezené selhání 

systému. [20] 

Hlavním účelem této metody je nalézt příčiny, které jsou nejvíce nebezpečné, navrhnout 

na ně bezpečnostní opatření, která tato rizika eliminují, případně sníží. Hodnocení rizik touto 

metodou je založeno na výpočtu rizikového prioritního čísla (dále jen R) každé rizikové 

kategorie. [20] 

R se počítá podle uvedeného vzorce (1).  

HNPR ××=          (1) 

P…pravděpodobnost vzniku rizika     N…závažnost rizika  H…odhalitelnost rizika 

Podle parametrů metody FMEA se vychází při hodnocení z uvedené tabulky (tabulka 1). 

Tabulka 1: Jednotlivé hodnocení parametrů [20] 

P Pravděpodobnost 
vzniku rizika 

N Závažnost rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nepravděpodobná 1 bezvýznamná 1 vysoká 

2 spíše nepravděpodobná 2 mírná 2 střední 

3 mírná 3 středně závažná 3 malá  

4 vysoká 4 závažná 4 těžká 

5 velmi vysoká 5 vysoce závažná 5 neodhalitelné riziko 

 

Vypočtená míra rizika R se poté porovnává s uvedenou tabulkou (tabulka 2). 
 
 
Tabulka 2: Vyhodnocení rizik [20] 

R Výsledná míra rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 

4-10 akceptovatelné riziko 

11-50 mírné riziko 

51-100 nežádoucí riziko 

101-125 nepřijatelné riziko 
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Provedení analýzy FMEA 

V prvním kroku této analýzy jsem seskupila hrozby, které mají nejčastěji za následek 

ztrátu dat, poškození majetku a poškození společnosti a vychází zejména z příčin z výše 

uvedeného Ishikawova diagramu. Poté jsem je ohodnotila dle hodnocení jednotlivých 

parametrů metody FMEA a vyznačila nejzávažnější rizika, na která je třeba se zaměřit. 

Hodnocení jsem prováděla na základě stávajícího zabezpečení popsaného výše. 

Vše je uvedeno v tabulce (tabulka 3).  

Tabulka 3: Výpis jednotlivých rizik společnosti a výpočet míry rizika 

OZN. JEDNOTLIVÁ RIZIKA P N H R 

1 útok hackera 2 4 1 8 

2 selhání software 1 3 1 3 

3 selhání hardware 3 2 1 6 

4 porucha EZS 3 5 4 60 

5 výpadek elektrického proudu 2 2 1 4 

6 špatná manipulace s EZS 2 3 3 18 

7 zpronevěra dat zaměstnanci 2 5 2 20 

8 zpronevěra dat propuštěnými 3 5 2 30 

9 úmyslné poškození firmy zaměstnanci (msta) 1 5 2 10 

10 úmyslné poškození firmy propuštěnými (msta) 3 5 2 30 

11 porušení pravidel bezpečnosti, nedbalost 3 4 2 24 

12 porušení pravidel bezpečnosti, zapomnětlivost 3 4 2 24 

13 nedostatečné zaškolení zaměstnanců 1 3 2 6 

14 selhání zaměstnance recepce 3 3 2 18 

15 únik nebezpečných látek z okolí 2 3 1 6 

16 požár v okolí 2 3 1 6 

17 požár uvnitř objektu 1 4 3 12 

18 povodeň 1 3 1 3 

19 špatná kvalita prostředků technické ochrany 4 5 4 80 

20 vniknutí přes otevřené, nedovřené okno 3 5 4 60 

21 vniknutí rozbitím okna 4 5 4 80 

22 vniknutí rozbitím, vyražením dveří 4 5 4 80 

23 vniknutí vysazením, překonáním dveří zámku 3 5 4 60 

24 nezabezpečení objektu MZS 4 5 4 80 

25 vniknutí v objektu do zabezpečených skřínek 3 4 2 24 
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Provedení Paretova diagramu a Lorenzovy křivky 

Využívá se Paretova principu 80/20 založeném na vypočtení relativní kumulativní 

a kumulativní četnosti R. Paretův princip 80/20 znamená, že musíme zlikvidovat 

alespoň 80 % ze všech hrozeb, aby byl objekt dosáhl dostatečného zabezpečení. 

Princip 80/20 není jediný, lze využít třeba i princip 60/40, což znamená odstranit 

alespoň 60 % ze všech rizik, záleží na tom, jaký je požadavek, či jakou cenu mají aktiva, 

která chráníme. Stále platí, že do zabezpečení by se mělo investovat 10 – 15 % z celkové 

hodnoty chráněného objektu. [20] 

Pro výpočet relativní kumulativní četnosti R se používá uvedený vzorec (2). [21] 

%100⋅=
N

N
F i

i        (2) 

Fi…relativní kumulativní četnost R 

Ni…kumulativní četnost daného parametru 

N…kumulativní četnost všech hodnost daného parametru 

Pro výpočet kumulativní četnosti R se používá uvedený vzorec (3). [21] 

ii

i

k
ki

nnnnN

nN

++++=

=∑
=

...321

1

       (3) 

Ni…kumulativní četnost daného parametru 

n1-ni…hodnoty daného parametru 

 

Aby výpočet relativní kumulativní a kumulativní četnosti R byl správný, bylo zapotřebí 

si nejprve seřadit do tabulky míru rizika R od největší po nejmenší. Poté jsem mohla vypočítat 

hodnoty, které potřebuji pro sestavení Lorenzovy křivky.  

Všechny vypočtené hodnoty jsem sestavila do níže uvedené tabulky (tabulka 4). 
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Tabulka 4: Výpočet relativní kumulativní četnosti a kumulativní četnosti 

OZN. JEDNOTLIVÁ RIZIKA R Fi Ni [%] 

19 špatná kvalita prostředků technické ochrany 80 80 10,64 

21 vniknutí rozbitím okna 80 160 21,28 

22 vniknutí rozbitím, vyražením dveří 80 240 31,91 

24 nezabezpečení objektu MZS 80  320 42,55 

4 porucha EZS 60 380 50,53 

20 vniknutí přes otevřené, nedovřené okno 60 440 58,51 

23 vniknutí vysazením, překonáním dveří zámku 60 500 66,49 

8 zpronevěra dat propuštěnými 30 530 70,48 

10 úmyslné poškození firmy propuštěnými (msta) 30 560 74,47 

11 porušení pravidel bezpečnosti, nedbalost 24 584 77,66 

12 porušení pravidel bezpečnosti, zapomnětlivost 24 608 80,85 

25 vniknutí v objektu do zabezpečených skřínek 24 632 84,04 

7 zpronevěra dat zaměstnanci 20 652 86,70 

6 špatná manipulace s EZS 18 670 89,10 

14 selhání zaměstnance recepce 18 688 91,49 

17 požár uvnitř objektu 12 700 93,09 

9 úmyslné poškození firmy zaměstnanci (msta) 10 710 94,41 

1 útok hackera 8 718 95,48 

13 nedostatečné zaškolení zaměstnanců 6 724 96,28 

3 selhání hardware 6 730 97,07 

15 únik nebezpečných látek z okolí 6 736 97,87 

16 požár v okolí 6 742 98,67 

5 výpadek elektrického proudu 4 746 99,20 

2 selhání software 3 749 99,60 

18 povodeň 3 752 100 

 

Abych mohla určit nejzávažnější rizika, je zapotřebí vytvořit Paretův diagram 

s Lorenzovou křivkou. Na vodorovnou osu se vynáší míra rizika R zároveň s označením 

rizika, pravá svislá osa představuje vypočtenou kumulativní četnost Ni vyjádřenou 

v procentech a levá svislá osa vyobrazuje relativní kumulativní četnost.  

Všechny hodnoty jsou vyneseny v níže uvedeném grafu (graf 1). 



31 

 

Graf 1: Paretův diagram v kombinaci s Lorenzovou křivkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu je zřejmé, že největší rizika představují čísla 19, 21, 22, 24, 4, 20, 23, 8, 10, 25 

a 12, ale jelikož hrozba s číslem 11 má stejnou míru rizika jako 25 a 12, musíme se zaměřit 

i na ni. Jedná se tedy o hrozby jako špatná kvalita prostředků technické ochrany, vniknutí 

rozbitím okna, vniknutí rozbitím, vyražením dveří, nezabezpečení objektu MZS, porucha 

EZS, vniknutí přes otevřené, nedovřené okno, vniknutí vysazením, překonáním dveří zámku, 

zpronevěra dat propuštěnými, úmyslné poškození firmy propuštěnými (msta), porušení 

pravidel bezpečnosti, nedbalost, porušení pravidel bezpečnosti, zapomnětlivost a vniknutí 

v objektu do zabezpečených skřínek. 

8.3   Porovnání výsledků analýz 

Pro zjištění největších nedostatků ochrany IS jsem použila grafickou analytickou metodu 

příčin a následků, Ishikawův diagram a výpočtovou analytickou metodu možných poruch a 

jejich následků, metodu FMEA. Po porovnání výsledků těchto analýz se budu v následující 

kapitole zaměřovat na opatření na tyto rizika: 



32 

 

- špatná kvalita prostředků technické ochrany 

- vniknutí rozbitím okna 

- vniknutí rozbitím, vyražením dveří 

- vniknutí přes otevřené, nedovřené okno  

- vniknutí vysazením, překonáním dveří zámku 

- nezabezpečení objektu MZS  

- porucha EZS 

- vniknutí v objektu do zabezpečených skřínek 

- zpronevěra dat propuštěnými  

- úmyslné poškození firmy propuštěnými (msta) 

- porušení pravidel bezpečnosti, nedbalost 

- porušení pravidel bezpečnosti, zapomnětlivost 
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9 Návrh inovativního řešení a jeho ekonomické zhodnocení 

Tato část je zaměřena na návrh inovativního zabezpečení informačního systému 

těch hrozeb, jejichž opatření vyšla z hlediska analýz jako nedostačující.  

V předchozí kapitole je popsáno, jaká aktiva chráníme a jakou mají hodnotu. 

Pro připomenutí hmotná aktiva se pohybují přibližně kolem hodnoty 563 100 Kč, IS má 

hodnotu cca 95 000 Kč a nehmotná aktiva jsou nevyčíslitelná, ale pokuta za porušení zákona 

o ochraně osobních údajů je 10 000 000 Kč.  Vzhledem k uvedeným hodnotám investice 

do zabezpečení by neměly být omezeny.  

V první části se zaměřím na opatření související s technickou ochranou, konkrétně 

s mechanickými zábrannými systémy a EZS. V druhé části se budu zabývat opatřeními 

režimové ochrany, tedy opatřeními souvisejícími s lidským faktorem.  

9.1   Mechanické zábranné systémy a EZS 

Hrozby související s MZS a EZS dle analýz jsou: 

- špatná kvalita prostředků technické ochrany 

- vniknutí rozbitím okna 

- vniknutí rozbitím, vyražením dveří 

- vniknutí přes otevřené, nedovřené okno  

- vniknutí vysazením, překonáním dveří zámku 

- nezabezpečení objektu MZS  

- porucha EZS 

- vniknutí v objektu do zabezpečených skřínek 

V kapitole popis objektu je popsáno stávající zabezpečení, které ve své podstatě nemá 

skoro žádné bezpečnostní prvky. Okna a dveře jsou velmi dobře zajištěné proti požárům, 

ale nikoli proti vniknutí do objektu. Systém EZS využívá pouze čidla PIR založené na změně 

teploty (pohybu osob uvnitř objektu) a signalizační prvek sirény, je tedy třeba je doplnit 

buď o další čidla, nebo vyměnit PIR čidla za čidla s funkcí proti sabotáži. Skřínky na ukládání 



34 

 

datových nosičů a dokumentů jsou vybaveny cylindrickým zámkem, ale s ohledem 

na materiály, které tyto nosiče mohou uchovávat, bych doporučila raději nějaký bezpečnostní 

trezor nebo sejf.  

Návrh zabezpečení oken 

Okna jsou z pěnového skla, mají dobré mechanické vlastnosti a veškeré ostatní vlastnosti 

jsou už popsány výše. V budově se nachází celkově 20 oken, z toho dvě jsou na sociálních 

zařízeních a malá. Vzhledem k tomu, že jsou skla velmi dobře zabezpečena proti 

atmosférickým vlivům, včetně požáru, nedoporučovala bych je celé měnit, ale opatřit 

bezpečnostními fóliemi nebo detektory tříštění skla.  

Doporučila bych zakoupit bezpečnostní fólie SCX od společnosti NEXT, která je 

dlouholetým poskytovatelem prostředků ochrany. Bezpečnostní fólie SCX je čirá s atestem 

P2A, má tři vrstvy a využívá se především proti vniknutí nepovolaných osob do objektu 

a jako ochrana před poraněním o rozbité sklo. Atest P2A znamená pevnost, která je zkoušena 

pádovými zkouškami. Kalkulace na jedno křídlo okna vychází včetně montáže na 990 Kč. 

Na malá okna na sociální zařízení doporučuji menší bezpečnostní fólii od téže firmy. 

Kalkulace, včetně servisu, na obě okna vychází na 1 320 Kč. Jelikož máme oken 20, 

tak celková hodnota na zabezpečení oken vychází na 19 140 Kč. [22] 

Pokud by společnost nechtěla investovat tolik financí do zabezpečení oken, navrhuji ještě 

jednu variantu, a to zakoupit detektory tříštění skla FG730 od výrobce Honeywell s dosahem 

až 9 m napojené na systém EZS. Je tu ale riziko toho, že než stačí bezpečnostní agentura 

dorazit na místo, může už mezitím pachatel odcizit nějaká aktiva. Doporučila bych zakoupit 

3 tyto čidla s tím, že se do každé místnosti umístí jeden detektor na strop. Jedno čidlo stojí 

650 Kč. Zakoupení 3 těchto detektorů by tedy vyšlo na 1 950 Kč. U oken na sociálních 

zařízeních bych doporučila určitě bezpečnostní fólie uvedené výše, vzhledem k tomu, že jsou 

okna malá, tedy neprůchodná pro dospělou osobu, hrozí riziko toho, že pachatel buď okno 

rozbije, nebo něco vhodí dovnitř. Bezpečnostní fólie zabrání vniknutí střepů do objektu 

a zároveň i po rozbití okna nehrozí, že se dovnitř dostane nevhodná věc, která může způsobit 

škody. [36] 

Jelikož je konstrukce oken otevíratelná, tak bych doporučila udělat rozpis, 

který by určoval na každý den osobu, která po konci pracovní doby zkontroluje všechna okna, 
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zda jsou zavřená. A to z toho důvodu, že výměna konstrukce oken na neotevíratelnou 

by nemusela splňovat požární předpisy.  

Návrh zabezpečení dveří 

V plášti objektu jsou umístěny dvoje dveře, jedny slouží jako vchodové a druhé 

jako únikové. Uvnitř budovy jsou troje dveře vedoucí do místností a jedny na sociální 

zařízení. Vchodové dveře jsou dvoukřídlové, hliníkové se skleněnou výplní s dobrými 

statickými vlastnostmi. Doporučila bych je opatřit také bezpečnostními fóliemi 

a bezpečnostními prvky dveří. Jako druhou variantu bych navrhovala zakoupit úplně nové 

bezpečnostní dveře. Dveře sloužící jako únikové jsou protipožární, napůl prosklené, tady bych 

doporučila opatřit skleněnou část bezpečnostní fólií a cylindrickou vložkou. Pro vstup do 

místností navrhuji čipovou kontrolu vstupu propojenou s vjezdem na parkoviště.  

U vchodových dveří doporučuji zakoupit celé bezpečnostní vchodové dveře od 

společnosti Animo Bohemia, a to hliníkový vstupní portál skleněný. Skládá se z izolačního 

hliníkového systému, skleněná výplň obsahuje bezpečnostní izolační dvojskla, portál má 

bezpečnostní kování celých dveří, zámek je objektový, ale společnost nabízí při zakoupení 

dveří zdarma namontovat bezpečnostní zámek GU Secure Automatic. Pro otevírání dveří 

je zde zabudováno elektrické otevírání, které dává možnost výběru buď automaticky otevírat 

nebo na čipové či kartové čtečky a samozřejmě obsahuje také samozavírač. Cena těchto dveří, 

včetně montáže se pohybuje kolem 59 500 Kč. [23] 

Pokud by společnost nechtěla kupovat nové dveře, je možné ještě dozabezpečit dveře 

stávající. Společnost Golem bezpečnostní dveře poskytuje zabezpečení stávajících dveří, 

a to tím způsobem, že dveře doplní 9 bodovým rozvorovým zámkem, ovládaným 

cylindrickou vložkou, zámek montuje dovnitř i ven, na dveře i do podlahy ukotví ocelové 

úchyty, do kterých se zamykají ocelová teleskopická táhla s volně nastavitelnou délkou, 

dle dveří a díky několika bodovému uzamykání zaručuje vysoký stupeň zabezpečení. 

Toto zabezpečení pro dvoukřídlové vchodové dveře vychází, včetně montáže, na 13 500 Kč. 

Tato společnost poskytuje ještě pro lepší zabezpečení i oplechování z vnitřní strany dveří, 

které vyjde na 3 950 Kč, ale z hlediska toho, že se jedná o bankovní instituci, beru na vědomí 

i vzhled, takže doporučuji bezpečnostní fólie. Navrhuji společnost Middex a bezpečnostní 

fólie typu SCL ER PS 4, čirou venkovní bezpečnostní fólii. 1 m2 vychází, včetně montáže, 
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na 820 Kč. Budeme počítat s tím, že spotřebujeme přibližně 6 m2, takže celková cena je 

cca 4 920 Kč. Celkové zabezpečení stávajících dveří tedy vyjde zhruba na 18 420 Kč. [24] 

Dveře využívané jako únikové navrhuji opatřit bezpečnostní fólií, taktéž od společnosti 

NEXT, jelikož jsou napůl prosklené, tak vystačí jedna fólie SCX za 990 Kč. Dveře jsou 

ocelové, což je velmi výhodné. A doporučila bych je vybavit ještě bezpečnostní soupravou 

Rostex R3 s cylindrickou vložkou od firmy Zámečnictví KOULA. Tuto soupravu 

lze namontovat do všech typů dveří. Cenově se pohybuje kolem 2 067 Kč, záleží na tloušťce 

dveří. [22, 25] 

Pro pohyb osob v budově a pro vjezd na parkoviště bych doporučila přístupový systém 

od společnosti Alveno, a to zakoupit 4 přístupové terminály Psi 40 se softwarem Alveno 

Access, které reagují buď na čip, nebo na kartu, dále zakoupení 25 karet a 4 napájecí zdroje 

pro terminály. Tři terminály pro vstup do místnosti, kromě serverovny a poslední terminál 

na parkoviště. Jedná se o bezdrátové propojení s PC, má jednoduché ovládání, dává možnost 

navolit zaměstnancům práva, kam budou mít přístup. Terminály jsou odolné vůči 

povětrnostním vlivům a mechanickému poničení. Navíc mají výhodu toho, že když dojde 

k rozšíření prostorů, lze dokoupit i další terminály a další identifikační karty. Celková 

kalkulace těchto prvků vychází na 32 742 Kč. [26] 

Další možností je vyměnit všechny vnitřní dveře za bezpečnostní, ale bezpečnostní dveře 

jsou uzamykatelné na více zámků, což by bylo značně neefektivní v případě, že by se musely 

při každém vstupu odemykat, tudíž by s největší pravděpodobností byly v pracovní době stále 

otevřené a je tady riziko toho, že by se zapomínaly zamykat. U přístupového systému se dveře 

po průchodu osoby opět samy uzamknou a je třeba znovu přiložit identifikační kartu. 

Z hlediska bezpečnosti je přístupový systém nejvhodnější.  

Návrh zabezpečení úschoven datových nosičů a papírových dokumentů 

Ve skřínkách se uchovávají datové nosiče a papírové dokumenty. Pro skladování těchto 

zařízení jsou místnosti vybaveny skřínkami s cylindrickým zámkem. Obecně by tyto skřínky 

z hlediska bezpečnosti pro úschovu datových nosičů a informací v papírové formě byly 

vyhovující, ale z hlediska toho, jaká data uchovávají, je tato ochrana mírně nedostačující. 

Doporučila bych zakoupit bezpečnostní trezory nebo sejfy.  
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Pro úschovu těchto nosičů a dokumentů bych doporučila zakoupit do každé místnosti 

stěnový trezor SAF 020 S od společnosti SAFMETAL, má objem 25 litrů, obsahuje jednu 

polici, je zabezpečen motýlkovým klíčem. Tento trezor má certifikát 1. bezpečnostní třídy 

se stupněm utajení – tajné. Cena jednoho trezoru je 5 940 Kč. Celková cena při zakoupení 

tří kusů vychází na 17 820 Kč. [35] 

Jako druhou variantu navrhuji zakoupit do každé místnosti stěnové sejfy výrobní značky 

SAF 101 S od téže firmy. Mají objem 14 litrů a uzamykají se taktéž motýlkovým klíčem. 

Nemají sice žádnou bezpečnostní třídu, ale určitě jsou více bezpečné, než doposud používané 

skřínky. Jeden tento sejf vyjde na 2 988 Kč. Kdyby se společnost rozhodla využít levnější 

variantu, tak by je zakoupení těchto sejfů stálo 8 964 Kč. [27] 

Návrh na vylepšení EZS 

Společnost je vybavena systémem EZS s PIR čidly. Čidla však nejsou s funkcí 

antimasking, nejsou tedy zajištěna proti sabotáži. Doporučila bych je vyměnit za čidla 

s antimaskingem a v neposlední řadě zavést také pravidelnou údržbu a kontrolu funkčnosti 

prvků EZS. 

PIR čidla s funkcí antimasking lze zakoupit od společnosti Honeywell a to výrobní typ 

duální PIR+MW detektor DT7550CEU s funkcí antimasking. Dosah PIR vějíře a dosah 

radaru (ve zkratce MW) je na délku 15 m a na šířku až 18 m. Aby čidlo dokázalo zabrat celou 

chráněnou oblast, doporučuje se montážní výška 2,3 m. Čidlo funguje na principu vyhlášení 

poplachu v případě, že dojde k narušení dvou fyzikálních hodnot, tedy v situaci, kdy 

je předmět v pohybu a zároveň vytváří tepelné změny. Díky tomu jsou minimalizovány 

falešné poplachy. Firma nabízí jeden kus tohoto čidla za 1 879 Kč. Ve společnosti je umístěno 

6 PIR čidel, tudíž výměna všech by vyšla na 11 274 Kč. [28] 

Kdyby společnost nechtěla investovat tolik finančních prostředků do těchto doplňků 

systému EZS, tak by postačilo pouze vyměnit PIR čidla za čidla PIR s funkcí antimasking. 

Doporučila bych zakoupit QUAD PIR detektory s antimaskingem od firmy Alarmy Petr 

Novotný, má dosah 12 m, zabírá oblast 100° a doporučuje se montovat do výšky v rozpětí 

2,1 m až 3,3 m. Jeden tento detektor stojí 1 690 Kč. Při zakoupení 6 kusů by celková cena 

byla 10 140 Kč. [31] 
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Pro lepší představu je návrh rozmístění prvků EZS a některých MZS obou variant uveden 

v příloze (příloha 3, 4). Dražší varianta, která je bezpečnější, je uvedena v třetí příloze 

(příloha 3). Druhá varianta, finančně méně náročná je uvedena ve čtvrté příloze (příloha 4).  

9.2   Režimová opatření 

Do této kapitoly spadají hrozby související s lidským faktorem. Dle výsledku analýz sem 
patří:  

- zpronevěra dat propuštěnými  

- úmyslné poškození firmy propuštěnými (msta) 

- porušení pravidel bezpečnosti, nedbalost 

- porušení pravidel bezpečnosti, zapomnětlivost 

Pro rizika spojená s lidskou činností, konkrétně s těmi uvedenými výše, neexistují 

dostatečná opatření, která by tyto hrozby dokázala odstranit, avšak lze zavést opatření, která 

by je alespoň zčásti minimalizovala.  

Nejlepší opatření, které společnost může zavést je vybírat si velmi pečlivě 

své zaměstnance, provádět několik výběrových kol, než přijmou někoho do pracovního 

poměru. Toto jim nejen zajistí, že budou znát schopnosti daného člověka, ale zároveň jim to 

bude dávat i čas potřebný k zjištění referencí od bývalých zaměstnavatelů.  

Co se týče porušování pravidel bezpečnosti, ať už z nedbalosti či zapomnětlivosti, 

doporučuji každý měsíc provádět krátký test, třeba v elektronické podobě, z důvodu časové 

náročnosti.  

Doporučila bych určitě také vybavit objekt kamerovým systémem. Umístit do každé 

místnosti jednu kameru a nad vchodové dveře také jednu. Navrhuji zakoupit ALPHA-D0400S 

videorekordér pro 4 HD-SDI kamery od společnosti ESCAD Trade. Je ve Full HD kvalitě, 

součástí ceny je také klientský software a celý systém je v češtině. Videorekordér stojí 

23 990 Kč. K tomuto doporučuji zakoupit HDD-1TSATA pevný SATA disk od téže 

společnosti s kapacitou 1000 GB pro ukládání záznamů z kamer za 3 589 Kč. U kamer 

doporučuji HD-1200SE mini HD-SDI kamery s rozlišením Full HD od stejné firmy, 

namontovat nad okna, aby dokázaly snímat prostor, avšak ne obrazovky a klávesnice 
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počítačů, na kterých zaměstnanci pracují, z důvodu bezpečnosti. Jeden kus vyjde na 6 600 Kč. 

Celková hodnota tohoto systému je 53 979 Kč. [32, 33, 34] 

Disk ukládající kamerový systém, bych doporučila zabudovat do jednoho stolního 

počítače nacházejícího se v budově, jelikož v pracovní době se všechny nevyužívají, tudíž 

je možné jeden odpojit. Tento počítač umístit do serverovny a napojit na něj i navrhovaný 

přístupový systém.  

9.3    Celkové ekonomické zhodnocení 

Tato část je věnována celkovému ekonomickému zhodnocení mých navrhovaných 

prostředků ochrany. Vše jsem seřadila do uvedených tabulek (tabulka č. 6-7). První varianta, 

která je dražší, avšak slouží pro lepší zabezpečení je uvedená v první tabulce (tabulka č. 6). 

Druhá tabulka (tabulka č. 7) obsahuje levnější variantu s ochranou dostačující. 

Tabulka 5: Ceny jednotlivých zabezpečení dražší varianty 

Popis položky Množství Cena za ks Cena celkem 

Bezpečnostní fólie na okna SCX, spol. NEXT 18 990 Kč 17 820 Kč 

Bezpečnostní fólie na okna sociálního zařízení, spol. NEXT 2 660 Kč 1 320 Kč 

Hliníkový vstupní portál skleněný, spol. Animo Bohemia  1 59 500 Kč 59 500 Kč 

Bezpečnostní fólie na únikové dveře SCX, spol. NEXT 1 990 Kč 990 Kč 

Bezpečnostní souprava Rostex R3, únikové dveře, spol. 
zámečnictví KOULA 

1 2 067 Kč 2 067 Kč 

Přístupový systém, včetně terminálů a karet, spol. Alveno, 1 32 742 Kč 32 742 Kč 

Stěnový trezor SAF 020 S, spol. SAFTMETAL  3 5 940 Kč 17 820 Kč 

Duální PIR+MW detektor s antimaskingem, spol. 
Honeywell 

5 1 879 Kč 9 395 Kč 

Videorekordér pro 4 HD-SDI kamery, spol. ESCAD Trade 1 23 990 Kč 23 990 Kč 

Mini HD-SDI kamery, spol. ESCAD Trade 1 3 589 Kč 3 589 Kč 

Pevný SATA disk, 1000 GB, spol. ESCAD Trade  4 6 600 Kč 26 400 Kč 

Celková cena 195 633 Kč 
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Tabulka 6: Ceny jednotlivých zabezpečení levnější varianty 

Popis položky Množství Cena za ks Cena celkem 

Detektory tříštění skla FG730, spol. Honeywell 3 650 Kč 1 950 Kč 

Bezpečnostní fólie na okna sociálního zařízení, spol. NEXT 2 660 Kč 1 320 Kč 

Zabezpečení stávajících vchodových dveří, spol. Golem 1 13 500 Kč 13 500 Kč 

Bezpečnostní fólie na vchodové dveře SCL ER PS 4, spol. 

Middex 

6 m2 820 Kč/ m2 4 920 Kč 

Bezpečnostní fólie na únikové dveře SCX, spol. NEXT 1 990 Kč 990 Kč 

Bezpečnostní souprava Rostex R3, únikové dveře, spol. 

zámečnictví KOULA 
1 2 067 Kč 2 067 Kč 

Přístupový systém, včetně terminálů a karet, spol. Alveno 1 32 742 Kč 32 742 Kč 

Stěnový sejf SAF 101 S, spol. SAFTMETAL  3 2 988 Kč 8 964 Kč 

PIR detektory s antimaskingem, spol. Alarmy Petr Novotný 6 1 690 Kč 10 140 Kč 

Videorekordér pro 4 HD-SDI kamery, spol. ESCAD Trade 1 23 990 Kč 23 990 Kč 

Mini HD-SDI kamery, spol. ESCAD Trade 1 3 589 Kč 3 589 Kč 

Pevný SATA disk, 1000 GB, spol. ESCAD Trade  4 6 600 Kč 26 400 Kč 

Celková cena 130 572 Kč 
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10 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo posoudit současný stav zabezpečení informačního 

systému v oblasti bankovnictví a navrhnout inovativní řešení, včetně ekonomického 

zhodnocení. Vypracování této práce bylo pro mne zajímavé zvláště z toho důvodu, že v jedné 

bankovní instituci pracuji. Avšak z důvodu ochrany společnosti, je práce vytvářena 

pro fiktivní instituci a nejsou zde použity žádné informace související se společností, která je 

mým zaměstnavatelem.  

První část je věnována právním předpisům a technickým normám, které souvisí 

s problematikou zabezpečení informační systému pro bankovní společnosti. Především jsou 

tam popsány ty části, které se bezprostředně týkají této ochrany. 

Další část popisuje teoreticky obsah pojmu informační systém, jeho druhy a způsoby 

zabezpečení. Jsou zde stručně popsány všechny bezpečnosti, které je třeba řešit při komplexní 

ochraně informačního systému. Z důvodu dodržení tématu mé práce je větší část věnována 

prostředkům technické ochrany. Při technickém zabezpečení informačního systému se musí 

řešit také programová bezpečnost a režimová opatření a právě z toho důvodu jsou popsány 

všechny ochrany. 

Dále následuje část zaměřená na popis společnosti, interní předpisy, popis informačního 

systému a obsahuje také splnění minimálních požadavků na počítačovou bezpečnost. 

Tato část je věnována také popisu objektu a jeho stávajícího zabezpečení.  

Hlavní část obsahuje analýzy rizik a na základě jejich provedení zjištění slabých stránek 

zabezpečení chráněných aktiv. Použila jsem Ishikawův diagram a analýzu rizik FMEA. 

Díky tomu jsem mohla zjistit, na jaká rizika a jejich odstranění či eliminaci se mám zaměřit 

v poslední části. Největší slabiny souvisejí s vniknutím pachatele do objektu přes 

nezabezpečené dveře a okna MZS a slabé zabezpečení EZS. A v neposlední řadě hrozby 

ve spojitosti s lidským faktorem, ve většině společností představují právě tyto hrozby největší 

rizika a velmi špatně se zabezpečují. 

Poslední část je tedy věnována návrhu inovativního řešení, včetně jeho ekonomického 

zhodnocení. Když si společnost najme někoho, kdo se má postarat o zabezpečení jejich aktiv, 

zpravidla by firma měla poskytnout dva návrhy, jeden dražší a druhý levnější. Proto i já jsem 

navrhla dvě varianty. Dražší varianta, která má lepší bezpečnostní prvky a má delší životnost, 
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vychází na 195 633 Kč. Levnější varianta, která byla navrhována, aby ochrana byla 

dostačující, vychází na 130 572 Kč.   

Práci lze považovat za metodickou pomůcku při zabezpečování objektu využívající 

informační systém s důležitými daty pro společnost. Poukazuje na spoustu skutečnostní, 

na které je třeba se soustředit a které jsou obecně často při zabezpečování nějakého systému 

či objektu opomíjeny.  
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12 Seznam použitých zkratek 

IS  Informační systém 

GSM  Global System for Mobile communications – globální systém pro mobilní 

komunikace 

SŘBD  Systém řízení báze dat 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

EZS  Elektrický zabezpečovací systém 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

PIR  Passive Infra Red detektor – pasivní infračervené čidla 

IT   Informační technologie 

PC  Počítač 

ODBC  Open Database Connectivity – standard otevřeného rozhraní umožňující 

přístup k různým typům databází 

MS SQL Microsoft Structured Query Language- strukturovaný dotazovací jazyk 

IP  Internet protocol 

PCO  Pult centrální ochrany 

ALARA As low as reasonably achievable – tak nízké, jak je rozumně dosažitelné 

FMEA  Failure Mode and Effect Analysis – Analýza selhání a jejich dopadů 

R  Rizikové prioritní číslo 

Full HD Full high definition – plné vysoké rozlišení  

 

 

 



48 

 

13 Seznam obrázků, grafů, tabulek a příloh 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Vrstvový model informační bezpečnosti [1] ........................................................... 9 

Obrázek 2: Ishikawův diagram ................................................................................................ 26 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Paretův diagram v kombinaci s Lorenzovou křivkou .................................................. 31 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Jednotlivé hodnocení parametrů [20] ..................................................................... 27 

Tabulka 2: Vyhodnocení rizik [20] .......................................................................................... 27 

Tabulka 3: Výpis jednotlivých rizik společnosti a výpočet míry rizika ................................... 28 

Tabulka 4: Výpočet relativní kumulativní četnosti a kumulativní četnosti ............................. 30 

Tabulka 5: Ceny jednotlivých zabezpečení dražší varianty ..................................................... 39 

Tabulka 6: Ceny jednotlivých zabezpečení levnější varianty .................................................. 40 

Seznam příloh 

Příloha 1: Právní předpisy související s technickou ochranou IS 

Příloha 2: Technické normy související s technickou ochranou IS 

Příloha 3: Nákres rozmístění místností a návrhu rozmístění prvků EZS varianty č. 1 

Příloha 4: Nákres rozmístění místností a návrhu rozmístění prvků EZS varianty č. 2 


