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Příloha 1 

Právní předpisy 

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

Tento zákon patří k nejdůležitějším při ochraně informačního systému. Jsou v něm vytyčeny 

práva a povinnosti při zpracování osobních údajů o fyzických osobách a upravuje ochranu 

těchto údajů. Vztahuje se na veškeré zpracování osobních údajů, ať už se jedná o zpracování 

automatizovaně nebo jiným způsobem. Ten, kdo osobní údaje spravuje a také jejich 

zpracovatel jsou povinni zajistit taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu 

k těmto údajům, také aby nedocházelo k jejich změně, zničení nebo ztrátě, samozřejmě také 

k neoprávněnému přenosu či zpracování nebo jinému zneužití. Tyto povinnosti samozřejmě 

platí i po ukončení zpracování, jinými slovy, po ukončení například smluvního vztahu. [4] 

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

Zabývá se právní problematikou související s autorskými právy. Hlavním cílem tohoto zákona 

je chránit autora a ostatní zúčastněné osoby. Vymezuje pojmy jako autorské dílo a autor. 

Vztahuje se na všechna díla uveřejněna občany České republiky. Díla cizích státních 

příslušníků nechrání tento zákon, ale zákon v jejich původní zemi. Za autorské dílo lze 

považovat také počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním 

duševním výtvorem. [5] 

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

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Předmětem úpravy tohoto zákona jsou zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu. Dále upravuje 

zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon. Máme čtyři druhy 

utajení a to, přísně tajné, tajné, důvěrné a vyhrazené. O zajištění bezpečnosti utajovaných 

informací se stará několik druhů ochrany a to personální, průmyslová, administrativní, fyzická 



ochrana, bezpečnost informačních a komunikačních systémů a kryptografická ochrana. Má 

práce se zaměřuje převážně na oblast fyzické ochrany, což je systém opatření, která mají 

neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, popřípadě ztížit 

pokus o něj je zaznamenat. [6] 

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

předpisů 

Tento zákon upravuje odpovědnost, povinnosti a práva osob, které poskytují služby 

informační společnosti a šíří obchodní sdělení. V tomto zákoně se službou informační 

společnosti rozumí libovolná služba poskytována elektronickými prostředky na žádost 

uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná za určitou úplatu. Dle tohoto 

zákona poskytoval služeb neboli provider je odpovědný za obsah informací zveřejněných na 

internetu, avšak není odpovědný za obsah webových stránek a není povinen je monitorovat, 

ale pokud se dozví o nějaké protiprávní povaze obsahu stránek je povinen stránky odstranit 

nebo znepřístupnit. Zákon také usměrňuje nevyžádanou elektronickou poštu,spamy a povoluje 

jen obchodní sdělení s výslovným souhlasem adresáta. Nevyžádaná sdělení zákon zakazuje a 

navrhuje sankci za jejich zasílání až ve výši 10 000 000 Kč, kterou ukládá Úřad na ochranu 

osobních údajů. [7,8] 

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

Tento zákon upravuje hmotné trestní právo. Určuje, která akty jsou trestnými činy, definuje 

trestní odpovědnost a jaké tresty lze za spáchané trestné činy uložit. Má za úkol chránit zájmy 

a práva společnosti, fyzických a právnických osob. [9] 

 

 

 

 

 

 

 



PAVELCOVÁ, Klára. Prostředky technického zabezpečení informačních systémů v 

bankovnictví. Bakalářská práce- přílohy. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2012. 

 

Příloha 2 

Technické normy 

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

Soubor postupů pro management bezpečnosti informací 

Tuto normu lze nazvat jako sbírku nejlepších praktik v oblasti bezpečnosti informací. Jedná se 

o mezinárodní normu a na jejím vzniku se podílela spousta státních subjektů společně 

s komerčními organizacemi. Lze ji využít také jako kontrolní soupis všeho potřebného, co je 

v organizaci zapotřebí provést, aby byla zajištěna bezpečnost informací. Opatření uváděna 

v této normě nejsou obecná, ale jsou definována na základě hodnocení rizik a jejich realizace 

je závislá na konkrétních situacích. Norma je široce aplikovatelná a díky tomu dává 

uživatelům možnost přizpůsobit opatření svým potřebám při jejich realizaci. [10] 

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

bezpečnosti informací 

Jedná se také o mezinárodní normu. Lze v ní najít doporučení pro řízení rizik bezpečnosti 

informací v organizaci. Norma je členěná tak, aby dostatečně podpořila realizaci informační 

bezpečnosti, která je založena na přístupu řízení rizik. Norma je převážně určena manažerům 

či jiným zaměstnancům odpovědným za řízení rizik bezpečnosti informací v dané organizaci. 

Velkou její výhodou je to, že je realizovatelná na všechny typy organizací, ať už to jsou 

komerční společnosti nebo třeba neziskové organizace, které mají či musí řídit rizika, které by 

mohly vést k ohrožení bezpečnosti informací v organizaci. [11] 

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

odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností 

Tato norma je součástí skupiny norem pro oblast finančnictví, bankovnictví a pojišťovnictví. 

Zahrnuje zkoušení a klasifikaci přenosných a vestavěných trezorů, které mají základní 

zabezpečení, podle jejich odolnosti proti vloupání. [12] 



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

- Požadavky a klasifikace 

V této normě jsou stanoveny požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken, 

lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Obsahuje také systém klasifikace vlastností proti 

vloupání. [13] 

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

Systémové požadavky 

Obsahuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 

V normě jsou také definovány stupně zabezpečení a třídy prostředí. [14] 

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

Výstražná zařízení 

V této normě jsou uvedeny požadavky na zkoušky a funkční požadavky na výstražná zařízení, 

které jsou nainstalované v budovách a v okolí, které hlásí poplach. [15] 

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

Část 7: Pokyny pro aplikace 

Tuto normu lze chápat jako seznam pokynů pro instalaci bezpečnostního zařízení, od návrhu 

přes montáž, až po provoz a údržbu. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAVELCOVÁ, Klára. Prostředky technického zabezpečení informačních systémů v 

bankovnictví. Bakalářská práce- přílohy. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2012. 

 

Příloha 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAVELCOVÁ, Klára. Prostředky technického zabezpečení informačních systémů v 

bankovnictví. Bakalářská práce- přílohy. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2012. 

 

Příloha 4 

 


