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Řízení bezpečnosti a zaměstnanci
n Lidé jsou nejslabším článkem jakéhokoliv bezpečnostního 

řešení.
n Zaměstnání nových zaměstnanců zahrnuje:

1. Popis pracovní pozice
2. Bezpečnostní klasifikace pracovní pozice
3. Vyhledání potenciálních kandidátů na pracovní pozici
4. Uzavření pracovní smlouvy
5. Školení zaměstnance
6. Propuštění zaměstnance



Popis pracovní pozice
n Popis pracovní pozice slouží:

l Oddělení pracovních úkolů – snížení možnosti útoku 
zaměstnancem, spiknutí.

l Stanovení zodpovědnosti za pracovní úkoly – princip 
minimálních práv, snížení možnosti útoku zaměstnancem.

l Rotace zaměstnanců uvnitř firmy – redundance znalostí a
snížení možnosti útoku zaměstnance.

n Pravděpodobnost spolupráce zaměstnanců na útoku (spiknutí) 
je nižší (vyšší šance odhalení, rozdělení zodpovědnosti za 
pracovní úkoly, rotace zaměstnanců)

n Manažeři musí stále provádět revizi práv, aby zaměstnanec 
neměl práva které nepotřebuje k plnění svých pracovních úkolů



Bezpečnostní klasifikace pracovní pozice
n Stanovení pracovních rolí, do kterých musí být zaměstnanci 

zařazeni, aby mohli vykonávat své úkoly.
n Nejlépe stanovení podnikovým předpisem.



Vyhledání potenciálních zaměstnanců
n Ověření, zda jsou kandidáti příslušně kvalifikovaní

a důvěryhodní.
n Zahrnuje i skrytou kontrolu jednotlivých potenciálních 

zaměstnanců, který může zahrnovat:
l Historie vzdělání a zaměstnání
l Kontrola referencí
l Interview s sousedy, přátele a bývalými kolegy
l Kontrola policejních, vládních, bankovních a dalších 

záznamů
l Psychoanalytický test
l Test na drogy
l Test na detektoru lži



Uzavření pracovní smlouvy
n Zaměstnancem podepsaná dříve než nastoupí.
n Kromě místo výkonu, druhu práce, doby a mzdy obsahuje 

i bezpečnostní politiku, porušení povinností a důsledky,...
n Tyto položky mohou být i v oddělených dokumentech.
n Součástí může být i dohoda o mlčenlivosti.



Školení zaměstnance
n Seznámení zaměstnance se stávajícími bezpečnostními 

předpisy.
n Seznámení zaměstnance s novými bezpečnostními předpisy.
n Udržovat zaměstnancovo povědomí o bezpečnosti.



Propuštění zaměstnance
n Defilována politika propouštění zaměstnanců.
n Odlišná reakce zaměstnanců na jejich propuštění (smíření, 

pomsta, zneužití).
n Při propouštění alespoň jeden svědek (vyšší manager, nebo 

člen ochranky).
n Propuštěnému zaměstnanci zabavit přístupové karty, klíče, 

firemní notebook,…
n Provést výstupní pohovor – přezkoumání závazků, mlčenlivosti 

a dalších bezpečnostních smluv, dohod a předpisů týkajících 
se bývalého zaměstnance.



Bezpečnostní role
n Role, které osoby hrají v celkovém schématu implementace 

bezpečnosti a administrativy uvnitř organizace.
n Nemusí být nezbytně předepsány pro danou pracovní pozici, 

často nejsou zřejmé a statické.
n Znalost těchto rolí usnadní stanovení komunikace a podpoří

strukturu uvnitř organizace.
n Mezi bezpečnostní role patří:
l Senior manager
l Bezpečnostní specialista
l Vlastník dat
l Správce dat
l Koncový uživatel
l Auditor



Senior manager
n Absolutně zodpovědný za bezpečnost v organizaci.
n Největší zájem na ochraně aktiv organizace.
n Podepisuje všechny záležitosti týkající se bezpečnosti.
n Bezpečnostní řešení implementuje zřídka, tuto zodpovědnost 

deleguje na bezpečnostní specialisty.



Bezpečnostní specialista
n Školený a zkušený bezpečnostní inženýr.
n Zodpovědný „Senior managerovi“ za delegované povinnosti.
n Zodpovědný za bezpečnost, tvorbu bezpečnostní politiky a její

implementaci.
n Role je často tvořena týmem.
n Nerozhoduje, pouze implementuje rozhodnutí „Senior 

managera“.



Vlastník dat
n Zodpovědný za klasifikaci informací za účelem umístění dat a 

jejich bezpečnost.
n Zpravidla vyšší manager, který absolutně zodpovídá za 

bezpečnost dat.
n Zodpovědnost za jednotlivé aktuální úkoly spojené se správou 

dat zpravidla deleguje na „Správce dat“.



Správce dat
n Zodpovědný za implementaci předepsaných ochran definovaných 

bezpečnostní politikou a vrcholovým managementem.
n Zodpovědný za důvěrnost, integritu a dostupnost dat (CIA).
n Zajišťuje zálohování dat a testování záloh, ověřování integrity dat, 

realizaci bezpečnostních řešení a na základě klasifikace dat tato 
data skladuje.



Koncový uživatel
n Někdy nazýván „Operátor“.
n Osoba mající přístup do bezpečnostního systému.
n Přístupová práva omezena rozsahem pracovních úkolů

stanovených pracovní pozici (princip nejmenších práv).
n Zodpovědný za porozumění a dodržování bezpečnostní politiky 

organizace vykonáváním předepsaných procedur.



Auditor
n Zodpovědný za testování a ověřování, že bezpečnostní politika 

je řádně implementována a bezpečnostní řešení jsou adekvátní.
n Tato role může být přidělena bezpečnostnímu specialistovi nebo 

školenému uživateli.
n Auditní zprávy jsou „Senior managerem“ transformovány v nové

nařízení „Bezpečnostnímu specialistovi“ nebo „Správci dat“.



Plánování řízení bezpečnosti
n Zajišťuje tvorbu, implementaci a vynucování bezpečnostní

politiky.
n Nejefektivnější přístup tohoto plánování je metodou „Shora dolů“.
l Top management je zodpovědný za zavedení a definování

politiky organizace. Jednotlivé bezpečností politiky definují
nařízení pro nižší úrovně hierarchie organizace

l Střední management doplňuje standardy, normy, směrnice 
a postupy.

l Řídící pracovníci nejnižší úrovně nebo bezpečnostní
specialisté potom implementují předepsané konfigurace.

l Koncoví uživatelé musí plnit všechnu bezpečnostní politiky 
organizace.



Bezpečnostní oddělení
n Tým, nebo oddělení zodpovědné za bezpečnost uvnitř

organizace by mělo být autonomní od všech ostatních oddělení.
n Vedeno „vedoucím bezpečnostního oddělení“, který je 

zodpovědný přímo „Senior manageru“.
n Autonomie vedoucího bezpečnostního oddělení a jeho týmu od 

typické hierarchické struktury organizace zlepšuje řízení
bezpečnosti v celé organizaci.



Obsah plánování řízení bezpečnosti
n Plánování řízení bezpečnosti zahrnuje:
l Definování, jak bude bezpečnost řízena.
l Kdo bude zodpovědný za bezpečnost a jak bude bezpečnost 

testována.
l Definice tvorby bezpečnostních politik.
l Realizace analýzy rizik.
l Definice požadovaných bezpečnostních školení

zaměstnanců.



Typy plánů řízení bezpečnosti
n Strategický plán
l Dlouhodobý stabilní plán (5. let ), každoročně upravován.
l Poslání, cíle a úkoly organizace,
l Obsahuje ohodnocení rizik 
l Např. „Bezpečnostní politika“

n Taktický plán
l Střednědobý plán (1 rok)
l Např. plán projektu, rozpočet, plán přijímání zaměstnanců, 

plán nákupu investičního majetku,…
n Operativní plán
l Krátkodobý, detailní plán
l Popisují, jak konkrétně dosáhnout cíle organizace
l Plán školení, plán tvorby systému, plán tvorby produktu,…



Formalizace implementace bezpečnosti
n Tato formalizace slouží k snížení pravděpodobnosti 

bezpečnostního selhání.
n Tato formalizace vytváří hierarchickou strukturu dokumentů:

1. Bezpečnostní politiky
2. Bezpečnostní standardy
3. Bezpečnostní normy 
4. Bezpečnostní postupy
5. Bezpečnostní procedury



Bezpečnostní politika
Bezpečnostní politika organizace obecně vymezuje:
n Co vyžaduje ochranu?
n Proti jakým hrozbám je ochrana budovaná?
n Jak budeme chránit to, co vyžaduje ochranu?



Popis bezpečnostní politiky
n Strategický plán pro implementaci bezpečnosti v organizaci.
n Definuje rozsah nezbytné bezpečnosti.
n Diskutuje aktiva, které je potřeba chránit a nezbytný rozsah 

bezpečnostních řešení k ochraně těchto aktiv.
n Obsahuje zobecnění bezpečnostních potřeb organizace.
n Definuje základní bezpečnostní úlohy.
n Definuje a vysvětluje příslušnou terminologii.
n Použita pro přidělení zodpovědnosti, definici rolí, specifikaci potřeb 

auditu, vynucení bezpečnosti a definici přijatelného rizika.
n Bezpečnostní politiky se nezaměřují na konkrétní osoby, ale 

definuje úkoly a zodpovědnost pro jednotlivé role.
n Mnoho organizací tvoří několik typů bezpečnostních politik.



Hierarchie bezpečnostních politik
1. Celková bezpečnostní politika organizace
2. Celková bezpečnostní politika IT organizace
3. Systémová bezpečnostní politika IT



Celková bezpečnostní politika IT
n Popis organizace, jejího poslání a koncepcí IT organizace.
n Rámcový plán a harmonogram vybudování celkové

bezpečnostní politiky.
n Cíle celkové bezpečnostní politiky.
n Specifikace potřebné struktury zodpovědnosti a pravomocí.
n Identifikace (kritických) aktiv, zvláště pak citlivých dat.
n Identifikace obecných hrozeb.
n Výsledky orientační analýzy rizik.
n Popis stávajícího stavu zabezpečení.
n Doporučení, jak dosáhnout bezpečnostních cílů.
n Cíle a strategie havarijních plánů.
n Časové plány implementace a pravidelných akcí, revizí/oprav.
n Návrh koncepce programu školení a osvěty.



Systémová bezpečnostní politika IT
n Analýza současného IS respektující použité IT.
n Výsledky analýzy rizik IS.
n Výsledky analýzy zranitelných míst IS a popis hrozeb IS
n Technická bezpečnostní politika.
n Personální bezpečnostní politika.
n Administrativní bezpečnostní politika.
n Udržovatelnost IS z hlediska bezpečnosti.
n Formální model bezpečnosti IS.
n Definice souboru relevantních bezpečnostních opatření.
n Použité bezpečnostní mechanismy.
n Havarijní plán.
n Bezpečnostní dokumentace.
n Plán implementace systémové bezpečnostní politiky.



Proces tvorby bezpečnostní politiky
1. Posouzení vstupních vlivů.
2. Analýza rizik.
3. Vypracování bezpečnostní politiky.
4. Implementace bezpečnostní politiky.
5. Nasazení bezpečnostní politiky, kontrola její účinnosti a 

vyslovování závěrů.



Typy bezpečnostních politik podle účelu
n Regulační bezpečnostní politika
l Vyžadována, pokud se organizace týkají jakékoliv průmyslové

nebo národní standardy a normy.
l Diskutuje, které regulační opatření musí být v organizaci 

dodržovány.
n Poradní bezpečnostní politika
l Většina bezpečnostních politik.
l Definuje chování a aktivity, které jsou akceptovatelné a definuje 

důsledky jejich nedodržení.
l Formuluje požadavky vrcholového managementu.

n Informativní bezpečnostní politika
l Obsahuje informace o specifických subjektech, jako např. cíle 

společnosti, jak organizace komunikuje s partnery, zákazníky,..
l Nevynutitelná.



Typy bezpečnostních politik podle formulace
n Promiskuitní bezpečnostní politika.
n Liberální bezpečnostní politika.
n Opatrná (racionální) bezpečnostní politika.
n Paranoidní bezpečnostní politika.



Promiskuitní bezpečnostní politika
n Nikoho neomezuje, každému povoluje dělat vše, tedy i to, co by 

dělat neměl. 
n Obvykle provozně nenákladná. 
n Zaručuje pouze minimální, nebo vůbec žádnou bezpečnost. 
n Mnohdy nenutí povinně používat pero autentizaci ani hesla. 
n Důvodem může být ekonomičnost řešení.



Liberální bezpečnostní politika
n Každému povoluje dělat vše, až na věci explicitně zakázané.
n Zaručuje větší bezpečí, než promiskuitní bezpečnostní politika.
n Často uplatňována v prostředích, ve kterých se hrozby považují

za málo až průměrně závažné a nepominutelným požadavkem 
je nízká ekonomická náročnost řešení bezpečnosti.

n Typicky se opírá o zásadu volitelného řízení přístupu 
založeného na identitě subjektů.



Opatrná (racionální) bezpečnostní politika
n Zakazuje dělat vše, co není explicitně povoleno.
n Tato politika je nákladnější na zavedení, avšak zaručuje vyšší

stupeň bezpečnosti.
n Při aplikaci na nový IS vesměs požaduje provedení klasifikace 

objektů a subjektů podle jejich schopnosti a citlivosti.
n Je opřena mj. o zásadu povinného řízení přístupu založeného 

na rolích, ve kterých vystupují subjekty při styku s IS.
n Z hlediska používání IS v internetu je obvykle počáteční

bezpečnostní politikou při zavádění firewallů.



Paranoidní bezpečnostní politika
n Zakazuje dělat vše potenciálně nebezpečné, tedy i to, co by 

nemuselo být explicitně zakazováno.
n Zaručuje nejvyšší stupeň bezpečnosti.
n Zpravidla vede k maximální izolaci systému.
n Např. zakáže používat jakékoliv internetové služby (co by se 

daly zneužít).



Principy bezpečnostní politiky (1)
n Princip adresné odpovědnosti. Stanovení odpovědnosti 

vlastníka, správce, uživatele IS a ostatních, kteří přijdou do 
styku s IS a detailní protokolování jejich činností.

n Princip znalosti. Všechny subjekty participující na IS musí znát 
cíle bezpečnostní politiky a použitá opatření a umí je aplikovat.

n Princip etiky. Respektovala práva a legitimních zájmů
ostatních, a to i na úrovni sociálních norem chování.

n Princip multidisciplinárnosti. Akceptování všech relevantních 
technických, administrativních, provozních, komerčních, 
výchovných a legislativních hledisek bezpečnosti IS a 
organizace. Bezpečnostní politika musí být budována 
s respektováním zájmů a povinností managementu organizace, 
právního oddělení, oddělení technické podpory apod.



Principy bezpečnostní politiky (2)
n Princip úměrnosti. Síla bezpečnostních funkcí musí být 

úměrná jak možným hrozbám a jejich rizikům, tak i možným 
škodám. Dosažení maximálně možné bezpečnosti za každou 
cenu nemusí být ekonomické.

n Princip integrity. Dosažení koherence cílů a bezpečnostní
funkcionality bezpečnostní politiky s cíly, praktikami, strukturami 
a zvyklostmi běžně zavedenými v organizaci. Záruka za 
celkovou bezpečnost IS je dána úrovní bezpečnosti nejslabšího 
článku.

n Princip aktuálnosti. Kooperaci partnerů při čelení aktuálním 
hrozbám a způsobům jejich projevu. Mnohé principy jsou 
platformě nezávislé na fyzickém umístění.



Principy bezpečnostní politiky (3)
n Princip periodického hodnocení. IS jsou obvykle dynamickou 

jednotkou a požadavky na bezpečnost a efektivnost se v 
průběhu času mění (hackeři neskládají ruce v klín a informační
technologie se vyvíjejí stále rychleji).

n Princip kompatibility s legitimním použitím a toky dat v 
demokratické společnosti. Zabraňuje absolutizaci požadavků
na bezpečnost jednou stranou znemožnit oprávněnou činnost 
ostatním stranám.



Bezpečnostní standard
n Definuje povinné požadavky na jednotné užití hardware, software 

technologie a bezpečnostní kontrolu.
n Poskytuje průběh činností, kterými technologie a procedury jsou 

jednotně implementovány uvnitř organizace.
n Jsou to taktické dokumenty které definují postupy nebo metody, 

kterými se dosáhnou cíle a pokyny definovány v bezpečnostních 
politikách.



Bezpečnostní norma
n Definuje minimální úroveň bezpečnosti, který daný systém 

uvnitř organizace musí dosáhnout.
n Systémy, které nesplňují tuto minimální míru bezpečnosti nesmí

být použity.
n Normy jsou často závislé na systému.
n Normy se často odkazují na průmyslové nebo národní

standardy, např.
l Trusted Computer Systém Evaluation Criteria (TCSEC)
l Information Technology Security Evaluation and Criteria

(ITSEC)



Bezpečnostní postup
n Obsahuje doporučení, jak standardy a normy implementovat a 

zajišťovat.
n Jsou to operativní průvodci, určené jak pro bezpečnostní

specialisty, tak i pro koncové uživatele.
n Flexibilní, přizpůsobeny každému IS a podmínkám.
n Definují, jaké bezpečnostní mechanizmy použít, avšak 

nespecifikují konkrétní produkt, výrobce, nebo detailní
nastavení.



Bezpečnostní procedura
n Detailní návod popisující konkrétní akce, nezbytné pro 

implementaci bezpečnostní mechanizmy, bezpečnostní
kontrolu, nebo řešení.

n Můžou být zaměřeny na celý systém nebo na jeden konkrétní
produkt nebo aspekt, jako např. implementace a provoz 
firewallu, nebo definice postupu upgrade antiviru.

n Zpravidla jsou systémově a softwarově specifické.
n Třeba aktualizovat při aktualizaci hardware nebo software.



Výhody separovaných dokumentů
n Častokrát jsou chybně tyto dokumenty tvořeny až na urgenci 

auditora, nebo konzultanta
n Často jsou tyto dokumenty chybně tvořeny jako pouze jeden 

dokument.
n Separované řádné dokumenty mají výhodu:

l Uživatelé nemusí znát všechny standardy, normy, postupy a 
procedury

l V případě změny se změní pouze příslušný dokument. 



Řízení bezpečnosti
n Proces identifikace faktorů, které mohou poškodit nebo prozradit 

data, ohodnocení těchto faktorů vzhledem k hodnotě dat, a 
nákladů protiopatření a implementace efektivního řešení
redukujícího toto riziko.

n Primárním cílem je redukovat riziko na akceptovatelnou úroveň.
n Tento cíl je dosažen prostřednictvím „analýzy rizik“.
n Řízení bezpečnosti a analýza rizik zpravidla úkolem vyššího 

managementu.



Rovnovážný bod úrovně bezpečnosti



Základní terminologie (1)
n Aktivum – cokoliv v daném prostředí, co by mělo být chráněno.
n Hodnota aktiva – hodnota v Kč přiřazena aktivu založena na 

aktuální ceně a případných nepeněžních nákladů.
n Hrozba – možnost odhalení zranitelného místa k útoku na něj, ke 

způsobení škody na aktivech
n Zranitelné místo –absence bezpečnostních opatření/protiopatření

využitelné ke způsobení škod nebo ztrát útokem.
n Útok – buďto úmyslné zužitkování zranitelného místa, nebo 

neúmyslné uskutečnění akce, jejímž výsledkem je škoda na 
aktivech.

n Útočník – osoba, která úmyslně nebo neúmyslně využije 
zranitelné místo IS k provedení útoku. 

n Riziko – pravděpodobnost nebo věrohodnost útoku. 



Základní terminologie (2)
n Bezpečnostní opatření – cokoliv, co odstraňuje zranitelná

místa a chrání proti jedné nebo více hrozbám.
n Prolomení – výskyt obejití nebo znefunkčnění bezpečnostního 

mechanizmu.



Druhy analýzy rizik (1)
n Orientační analýza rizik. Typicky se používá jako součást 

budování celkové bezpečnostní politiky. Jejím výsledkem je 
rozhodnutí o volbě jedné ze čtyř následujících strategií analýzy 
rizik vhodných pro tvorbu především konkrétní systémové
politiky.

n Elementární analýza rizik. Založena na převzetí opatření na 
základě analogie podobných systémů a ze všeobecných norem. 
Finančně a časově nenáročná. Mohou se ale prostřednictví ní
volit zbytečně drahá a silná, nebo naopak nedostatečně silná
opatření. 



Druhy analýzy rizik (2)
n Neformální analýza rizik. Jedná se o provedení analýzy rizik 

na základě znalostí jednotlivců – odborníků na bezpečnost 
(interních nebo externích) bez použití standardních 
strukturovaných metod. Předností je finanční a časová
nenáročnost. Typické je pro ni rychlé provedení, vhodná je 
zejména pro malé organizace. Trpí vyšší pravděpodobností
opomenutí některých rizik a snadným ovlivněním voleb 
nedoloženými subjektivními názory řešitelů.

n Detailní analýza rizik. Provedení analýzy rizik použitím 
standardních strukturovaných metod ve všech šesti zmíněných 
fázích. Její předností je, malá pravděpodobnost opomenutí
některých rizik, nesnadné ovlivnění voleb subjektivními názory 
řešitelů a dokazatelnost oprávněnosti zvolených bezp. opatření. 
Vysoká finanční a časová náročnost. Náročná na odbornost 
řešitelů. V současné době jsou už k dispozici pro automatizaci 
detailní analýzy rizik standardizované nástroje, různé výčtové
seznamy a speciální programové systémy.



Druhy analýzy rizik (3)
n Kombinovaná analýza rizik. Systémy IT organizace se při 

orientační analýze rizik rozdělují na kritické a na ostatní. 
Provedení analýzy standardizovanými strukturovanými 
metodami ve všech šesti fázích se předepisuje jen pro kritické
systémy IT a pro ostatní systémy IT se předepisuje provedení
elementární nebo neformální analýzy rizik. Kladem je dosažení
optimální výše nákladů vynaložených na analýzu rizik.



1. příklad – analýza rizik
n Pravděpodobnost výpadku proudu na dobu delší, než 10 

sekund je 0,005 za rok.
n Očekávaná ztráta (pracovníci nemohou pracovat z důvodu 

resetování systému) je 25.000,- na zotavení systému (kontrola 
disků,…) a 10.000,- ztráta času.
→ očekávaná roční ztráta: (25000 + 10000) x 0,005 = 175,-

n Cena UPS (náhradních zdrojů) je 150.000,- a jejich životnost je 
10 let (tzn. ročně 15.000,-).

175,- <  15.000,-

Investice do UPS je v tomto případě neefektivní.



2. příklad – analýza rizik
n Prozrazení hesla jakéhokoliv zaměstnance způsobí škodu 

1.000.000,-
n Není možné zotavení, neboť důvěryhodnost společnosti je 

navždy ztracena.
n Máme 50 zaměstnanců, pravděpodobnost vyzrazení je 2% za 

rok jedním zaměstnancem.
→ Pravděpodobnost vyzrazení: 1 - (1-0,02)50 = 0,63
→ Předpokládaná ztráta za rok: 1000000 x 0,63 = 630.000,-

n Existuje možnost vybavit zaměstnance čipovými kartami 
o ceně 75,- , ceně softwaru 20.000,- s životností 5 let.
→ Roční cena prevence: (50 x 75 +20000)/5 = 4.750,-

630.000,- >  4.750,-

Prevence je v tomto případě výhodná



Kvantitativní analýza rizik
1. Seznam aktiv a stanovení hodnot jednotlivých aktiv (HA).
2. Přiřazení možných hrozeb každému aktivu. Pro každou hrozbu 

výpočet podílu ztráty (PZ) a očekávané ztráty (OZ).
3. Analýza hrozeb a stanovení ročních očekávaných výskytů (ROV) 

jednotlivých hrozeb.
4. Odvození celkové potenciální ztráty spojené s danou hrozbou 

pomocí roční očekávané ztráty (ROZ).
5. Prozkoumání bezpečnostních opatření proti každé hrozbě a 

výpočet změny ROV a tedy i ROZ.
6. Analýza nákladů každého bezpečnostního opatření každého 

aktiva vůči každé hrozbě za jeden rok (NBO).
7. Analýza hodnoty každého bezpečnostního opatření (HBO) 

každého aktiva vůči každé hrozbě.
Po analýze rizik má vyšší management za úkol zvolit 

nejvhodnějšího opatření vůči každé hrozbě.



Nákladové a užitkové funkce
n Podíl ztráty (PZ) – poměrná ztráta , kterou společnost očekává, 

pokud bude dané aktivum narušeno realizovaným rizikem.
n Očekávaná ztráta (OZ) – náklady spojené s jedním 

realizovaným rizikem vůči specifickému aktivu.
OZ = HA x PZ

n Roční očekávané výskyty (ROV) – očekávaná frekvence 
výskytu specifické hrozby nebo rizika za rok.

n Roční očekávaná ztráta (ROZ) – očekávané roční náklady 
všech výskytů specifické hrozby na dané aktivum.
ROZ = OZ x ROV

n Hodnota bezpečnostního opatření (HBO) – může nabývat 
kladné i záporné hodnoty.
HBO = (ROZ1 – ROZ2) – NBO



Kvalitativní analýza rizik
n Spíše založena na scénářích, než na konkrétním výpočtu.
n Nestanovuje se přesná ztráta v korunách, ale pro každou hrozbu 

se stanovuje stupeň rizika, ne konkrétní hodnosta.
n Využívané metody:
l Brainstorming
l Delfská metoda
l Storyboarding
l Ohniskové skupiny
l Průzkum
l Dotazníky
l Kontrolní seznamy
l Hloubkové rozhovory
l Interview



Scénáře
n Scénář je napsaný popis jedné významné hrozby.
n Zaměřuje se, jakým způsobem může být hrozba vyvolána a co 

způsobí uvnitř organizace.
n Zpravidla maximálně jedna stránka textu.
n Pro každý scénář jhe popsáno jedno nebo více bezpečnostních 

opatření.
n Účastníci potom přiřazují každému scénáři úroveň hrozby 

(nízká, střední, vysoká, nebo od 1 do 10), potenciální ztrátu a 
výhody každého opatření.

n Závěr je formulován v závěrečné zprávě a předán vyššímu 
managementu.



Delfská metoda
n Jednoduchá anonymní proces odpovědi a zpětné vazby.
n Primárním cílem je vyvolat otevřenost a neovlivnitelnost 

odpovědí od všech účastníků.
n Postup:

1. Účastníci jsou umístěni v místnosti.
2. Na každou otázku účastnící napíšou anonymně odpověď.
3. Výsledky jsou shrnuty a prezentovány účastníkům pro 

vyhodnocení.
4. Proces je opakován, dokud není dosažena shoda.



Porovnání

AnoAnoNabízí užitečné a důležité závěry
NeAnoVyžaduje velké množství času a úsilí
AnoNeVyužívá názory
NeAnoJe objektivní
NeAnoZahrnuje vysoké množství informací
NeAnoPodporuje automatizaci
AnoNeVyužívá pouhé odhady
NeAnoVýsledkem je konkrétní hodnota
NeAnoVyužívá analýzu nákladů a užitků
NeAnoVyužívá složené rovnice

KvalitativníKvantitativníCharakteristika



Nakládání s rizikem
n Po provedení analýzy rizik se musí management s každým 

rizikem vypořádat:
l Snížení rizika – implementace bezpečnostních opatření pro 

eliminaci slabin a blokování hrozeb. Zůstává pouze 
reziduální riziko.

l Postoupení rizika – přemístění ceny ztráty a rizika jinému 
subjektu (organizaci).

l Akceptování rizika – smíření se s rizikem, pokud je cena 
opatření vyšší než očekávané ztráty.

l Ignorace rizika – Spoléhání, že riziko se nestane nikdy 
skutečností.



Výběr protiopatření
n Cena protiopatření by měla být nižší, než hodnota aktiva.
n Cena protiopatření by měla být nižší, než jeho užitek.
n Protiopatření by mělo mít pro útočníka důsledek, že cena útoku je 

vyšší, než očekávaný užitek z útoku.
n Protiopatření by mělo poskytovat řešení proti reálnému a 

identifikovanému problému (ne jenom proto, že je dostupné,…).
n Užitek protiopatření by mělo jít testovat a verifikovat.
n Jednotlivé protiopatření by neměly být na sobě závislé a 

způsobovat kaskádové chyby.
n Protiopatření by mělo po instalaci požadovat minimální zásahy lidí.
n Vyřazení protiopatření z provozu by mělo být možno jenom 

oprávněnému operátorovi.



Školení o bezpečnostním povědomí
n Školení o bezpečnostním povědomí zahrnuje tři úrovně:
l Povědomí – netvořené v učebně, ale v celém prostředí

organizace, např. letáky, potisky na trička,…
l Školení – týká se pracovních úkolů a znalosti příslušných 

standardu, apod.
l Vzdělávání – více detailní, než je rozsah pracovních úkolů a 

je často spojené s různými certifikáty.


