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Metodika analýzy rizik (DPIA) 
Verze: 1.4 (MS) 

Vypracoval: S.ICZ 

 

1 Úvod 

1.1 Použitý přístup 
Tato metodika popisuje postup při hodnocení, ošetření a akceptaci bezpečnostních rizik informací a 

informačních systémů. Vychází z principů uvedených v ČSN ISO/IEC 27005:2013, přičemž zohledňuje 

stupnice a katalogy uvedené ve vyhlášce č. 316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (dále i VOKB) a 

normě ISO/IEC 29134. 

Poznámka: V této metodice dále používáme pojem „riziko“ pouze pro bezpečnostní rizika informací a 

informačních systémů. Řízením jiných rizik (finanční, projektová, strategická…) se metodika nezabývá. 

Jednotlivá rizika jsou určena kombinací hrozby, zranitelnosti, kterou tato hrozba využije, a aktiva, 

kterou takto uplatněná hrozba poškodí. Z této trojice také vycházení odhad (ohodnocení) úrovně 

(významnosti) rizika. 

Celý proces řízení rizik je znázorněn na následujícím obrázku (převzatý z ČSN ISO/IEC 27005:2013). 
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Hodnocení rizik (dále označováno i jako analýza rizik1 ) zahrnuje 

• identifikaci rizik, jejich analýzu, tedy stanovení jejich významnosti a 

• vyhodnocení rizik, tedy porovnání rizik s kritérii akceptace rizik a určení zbytkových rizik. 

Dalšími kroky řízení rizik (dále označovanými jako zvládání rizik) jsou především: 

• Ošetření rizik – rozhodnutí o tom, jakým způsobem bude organizace na rizika reagovat. 

• Akceptace rizik – rozhodnutí (a jeho zaznamenání) akceptovat rizika v úrovni po jejich 

zvládání. 

Poznámka: Akceptace zbytkových rizik probíhá podle kontextu, ve kterém je řízení rizik prováděno. 

Management organizace nebo řídící orgány projektu apod. akceptují zbytková rizika spolu s výběrem 

bezpečnostních opatření (v podobě např. bezpečnostní politiky) ke snížení na tuto úroveň. Úroveň 

rozhodování (pravomocí a odpovědností) koresponduje s úrovní akceptovaných rizik. 

Tato metodika je kvalitativní, využívá bezrozměrných stupnic typu nízký - střední – vysoký - kritický. 

Úroveň rizika je odhadována na základě třech dílčích ohodnocení – ohodnocení dopadu, ohodnocení 

hrozby a ohodnocení zranitelnosti. 

1.2 Předpoklady 
Před zahájením analýzy rizik je stanoven a zdokumentován účel a rozsah analýzy, které určují její 

podrobnost. Co nejpřesněji jsou také formulovány předpoklady a omezující podmínky, například 

architektura informačního systému, prostředí apod. 

Také je provedena identifikace požadavků na ochranu informací a bezpečnostní opatření, které 

mohou vyplynout ze zákonných požadavků, interních předpisů a charakteru informačního systému. 

2 Metodika analýza rizik 

2.1 Identifikace a ohodnocení aktiv 
Aktiva jsou identifikována na základě podkladů pro analýzy rizik, zahrnující zejména informace 

získané formou interview, dotazníků a existující dokumentace. 

Úroveň podrobnosti identifikace aktiv je určena v rámci analýzy rizik. Obecně však nejsou 

identifikována aktiva na úrovni jednotlivých serverů nebo dokumentů, ale na úrovni položek mající 

stejný charakter nebo účel (např. není identifikováno aktivum server48. organizace.cz, ale aktivum 

databázové servery). 

Pro každé aktivum je určen typ aktiva. Aktiva stejného typu mohou být zařazována do skupin aktiv 

(na základě stejného charakteru a ohodnocení) a následně může být pracováno pouze s touto 

skupinou aktiv místo jednotlivých aktiv v této skupině. 

Všechny typy aktiv jsou rozděleny do následujících kategorií aktiv. V průběhu analýzy rizik jsou 

identifikována aktiva pro všechny uvedené kategorie aktiv2: 

• primární aktiva (soubory informací v různé podobě a služby) 

                                                           
1 Podle normy ČSN ISO/IEC 27005 je analýza rizik pouze jedním krokem v rámci hodnocení rizik. V minulosti se 
však rozšířilo označení analýza rizik pro kroky zahrnuté minimálně do hodnocení rizik. Dále tedy budeme 
používat širší význam označení analýza rizik. 
2 Vyhláška č. 316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti požaduje pro významné informační systémy 
identifikovat pouze primární aktiva. V rámci analýzy rizik však i pro tyto systémy budou identifikována 
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• podpůrná aktiva (technická a jiná aktiva) 

V následující tabulce jsou uvedeny typy aktiv, které jsou použity při analýze rizik. Vzhledem k 

předpokládanému širokému rozsahu použití této metodiky (jak na provedení AR jednotlivých 

systémů, tak i pro provedení AR na úrovni organizací) jsou uvedeny dva seznamy typů aktiv. Výběr 

seznamu záleží na podrobnosti analýzy. 

Kategorie 
aktiv 

Typy aktiv 
(základní dělení) 

Typy aktiv 
(podrobnější dělení vhodné 
pro následné slučování) 

Komentář 

Primární 
aktiva 

   

 Služby Obecné služby Např. služba správy údajů o 
pacientech. 

  Systémové služby Např. služba DB, služba WWW 
serveru. 

 Datová aktiva Data  

  Zálohy  

  Přihlašovací tajemství Je-li podle zaměření analýzy 
potřeba 

  Záznamy o činnosti  

Podpůrná 
aktiva 

   

 Software Software  

 Hardware a média Hardware Včetně síťové infrastruktury 

  Média  

 Lokality Lokality  

 Personál Zaměstnanci  

  Dodavatelé  
 

Typicky jsou v první řadě ohodnocována primární aktiva a v ohodnocení podpůrných aktiv je 

následně zohledněno i ohodnocení primárních aktiv, která podporují. Například ohodnocení 

důvěrnosti serveru je maximem z ohodnocení důvěrnosti všech datových aktiv, která jsou na tomto 

serveru ukládána a/nebo zpracována a ohodnocení důvěrnosti všech služeb, které poskytuje 

software provozovaný na tomto serveru. Odchylky od tohoto postupu slouží pro zachycení 

specifických situací, např. kdy ohodnocení hardware podle účetní hodnoty nebo nákladů na obnovu 

přesahuje ohodnocení odvozené z informačních aktiv. 

Je preferováno identifikování a následně ohodnocování dat (informací) před identifikováním 

obecných služeb. Existuje-li příslušné datové aktivum, není třeba evidovat a ohodnocovat služby jako 

čtení nebo změny těchto dat. Služby jsou identifikovány a ohodnocovány zejména v případech, kdy 

nejsou spojeny s určitým datovým aktivem (vyhlášení poplachu) nebo je tato vazba volná (služba 

elektronické pošty) nebo se jedná o velmi specifické služby se specifickými požadavky (služba 

revokace certifikátu v případě AR certifikační autority). 

Všechna aktiva jsou ohodnocena podle možného dopadu při 

• narušení důvěrnosti (neoprávněné vyzrazení), 

                                                           
podpůrná aktiva, úspora spočívající z analýzy pouze primárních aktiv je omezená a neodpovídá snížení 
vypovídající hodnoty výsledků analýzy rizik. 
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• narušení integrity (neoprávněná změna) a při 

• narušení dostupnosti, kde je samostatně hodnocen dopad v případě 

o úplného zničení aktiva (dále označováno pouze jako „zničení“) a 

o dočasné nedostupnosti (doba je daná SLA, v případě neexistence SLA je hranice 

dočasné nedostupnosti max. 1 týden); dolní hranice dočasné nedostupnosti aktiva 

pro stanovení dopadu se volí podle povahy aktiva. 

V rámci této metodiky jsou aspekty jako auditovatelnost (účtovatelnost), neodmítnutelnost (přiřazení 

operací) apod. považovány za součást odpovídajících bezpečnostních opatření k zajištění integrity a 

důvěrnosti, resp. jejich absence je považována za zranitelnost. 

Aktiva jsou ohodnocena na bezrozměrné stupnici hodnot (dopadů) podle následující tabulky, vodítka 

pro jednotlivé stupně dopadů jsou uvedena v Příloha A: 

Číselná hodnota Slovní hodnota 

1 Nízký 

2 Střední 

3 Vysoký 

4 Kritický 
 

Vždy je posuzován nejhorší realistický scénář dopadů, který může narušení důvěrnost, integrity nebo 

dostupnosti vyvolat. Pro každý aspekt (důvěrnost, integrita, dostupnost, zničení) je ohodnocení rovno 

nejvyšší hodnotě určené podle tabulky, i když je důsledků narušení bezpečnosti více současně 

(například přímá finanční škoda a porušení zákona). 

Při ohodnocení aktiv nejsou uvažována již existující bezpečnostní opatření (například možnost využít 

zálohu dat při posuzování dopadů zničení diskového pole). Ta jsou do analýzy promítnuta až v dalších 

krocích. 

Pozn: Při ohodnocení aktiv jsou použita vodítka uvedená v příloze A draftu standardu ISO/IEC 29134, 

která neodpovídají vodítkům pro hodnocení dopadů uvedeným v příloze 2 VOKB, které jsou určeny 

pro hodnocení dopadu na organizaci nebo skupinu obyvatelstva a nikoliv na jednotlivce. Mapování 

vztahů mezi vodítky jsou uvedeny v Příloha A. 

  

2.2 Identifikace a ohodnocení hrozeb a zranitelností 
K jednotlivým aktivům jsou přiřazeny hrozby z katalogu hrozeb uvedeného v této metodice. K 

aktivům mohou být výjimečně přiřazeny i hrozby neuvedené v tomto katalogu hrozeb, pokud je 

identifikována hrozba výrazně odlišná. Preferováno je ale jedinečnost konkrétní situace modelovat 

výběrem zranitelností. 

K aktivům jsou přiřazovány pouze relevantní hrozby, které je mohou poškodit (není např. možné 

ukrást budovu – tedy alespoň v úzkém smyslu slova „krádež“, který při analýzách bezpečnostních rizik 

informací používáme). 

Hrozby se mohou uplatnit pouze na relevantní typ aktiv, který je pro každou hrozbu určen v katalogu 

hrozeb. Zároveň jsou hrozby přiřazovány „největšímu“ aktivu, které bude v případě jejich uplatnění 

zasaženo. Například hrozba „teroristický útok“ je přiřazena budově (její ohodnocení z hlediska 

dostupnosti zahrnuje i dostupnost všech aktiv v ní), hrozba „požár“ však může být při podrobné 
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analýze přiřazena budově, ale i zařízením v ní (malým požárem může být poškozeno jen vybavení v 

jedné místnosti). 

Přiřazení hrozby k aktivu mj. definuje, které ohodnocení aktiva (podle důvěrnosti, integrity, 

dostupnosti a úplné ztráty) je následně při výpočtu rizika použito. Vždy je použita nejvyšší hodnota z 

hodnocení daného aktiva relevantního k dané hrozbě. 

Ke dvojicím aktivum x hrozba jsou přiřazeny zranitelnosti, tedy slabá místa, která mohou být využita 

hrozbami. 

Zranitelnosti nejsou vybírány z předem stanoveného seznamu. Obecně je používána pouze 

zranitelnost „obecná zranitelnost“ neboť většina zranitelností je typu „nedostatečně nasazené 

bezpečnostní opatření“. Podrobnější popis zranitelnosti může být uveden u těch zranitelností, kde by 

mohlo dojít k nedorozumění nebo různým výkladům (např. povaha možné zranitelnosti u dvojice 

aktivum-hrozba není zcela zřejmá), uveden ve zprávě z analýzy rizik. 

Zranitelnosti požadované vyhláškou č. 316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti jsou uvažovány v 

rámci „obecných zranitelností“ a to ve vztahu k jednotlivým hrozbám. Tabulka mapování zranitelností 

na hrozby je uvedena v Příloha C. 

Ohodnocení hrozeb je prováděno v kombinaci s daným aktivem (příp. skupinou aktiv) nebo ve 

výsledném riziku, ohodnocení hrozby tak nemusí záviset na následně přirazené zranitelnosti. 

Ohodnocení zranitelností je však prováděno až ve výsledném riziku. 

Při ohodnocování rizik mohou být hodnocena 

• výchozí rizika, kdy jsou zohledněna stávající nebo již dříve navržená bezpečnostní opatřeni (např. 

zahrnuta v navržené architektuře nebo uvedena explicitně v požadavcích na systém apod.) nebo 

• inherentní rizika, kdy vliv těchto opatření není zohledněn. 

Typ hodnocených rizik je uveden ve zprávě z analýzy rizik. 

Pro ohodnocení hrozeb a zranitelností je použita bezrozměrná stupnice hodnot podle následující 

tabulky. Vodítka pro jednotlivé stupně jsou uvedeny v Příloha A. 

Číselná hodnota Slovní hodnota 

1 Nízká 

2 Střední 

3 Vysoká 

4 Kritická 
 

2.2.1 Katalog hrozeb 
V následující tabulce je uveden katalog hrozeb, které jsou používány při analýze rizik podle této 

metodiky. Mapování hrozeb požadovaných VOKB na tento katalog hrozeb je provedeno v Příloha B. 

Pro každou hrozbu jsou určeny typy aktiv, které mohou být danou hrozbou ohroženy. Následné 

reálné uplatnění hrozby na jednotlivá aktiva daného typu musí být zváženo v rámci analýzy rizik. 

Zároveň jsou pro každou hrozbu určeny bezpečnostní aspekty (důvěrnost, integrita atd.), které 

mohou být danou hrozbou ohroženy. 
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Pozn. 1: V tabulce jsou uvedeny pouze základní typy aktiv podle kapitoly 2.1. V případě použití 

podrobnějšího dělení typů aktiv je nutné zvážit uplatnění hrozby podle jejího namapování na základní 

typy aktiv. 

Pozn. 2: Pro bezpečnostní aspekty jsou v tabulce použity následující zkratky (pocházející z anglických 

překladů těchto aspektů): důvěrnost – D, integrita – I, dostupnost – A, zničení – T. 
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Číslo Název hrozby  Popis hrozby 

Ohrožené 
aspekty 

Hrozba se může uplatnit na typy aktiv 

C I A T Služby 
Datová 
aktiva 

Software 
Hardware 
a média 

Lokality Personál 

1 Neoprávněný přístup k 
aktivu interními pracovníky 
nebo dodavateli služeb 

Používání účtů, které nejsou jejich vlastní, 
pracovníky organizace nebo pracovníky 
dodavatelských organizací. Zahrnuje např. 
přímé zneužití přihlašovacích údajů, hádání 
hesel a další útoky na autentizační 
mechanismus, použití počítače po přihlášení 
oprávněného uživatele apod. 
 
Zahrnuje také eskalaci práv a odcizení 
autentizačních údajů. 

X X X X X X X X X  

2 Neoprávněný přístup k 
aktivu cizími osobami 

Používání účtů, které nejsou jejich vlastní, 
osobami, které nejsou pracovníky organizace 
ani dodavateli služeb. Zahrnuje např. přímé 
zneužití přihlašovacích údajů, hádání hesel a 
další útoky na autentizační mechanismus, 
použití počítače po přihlášení oprávněného 
uživatele apod. 
 
Zahrnuje také eskalaci práv a odcizení 
autentizačních údajů. 

X X X X X X X X X  

3 Zneužití práv 
(neoprávněná akce 
obsluhy) 

Použití informací a akcí, ke kterým má osoba 
(útočník) oprávnění, k jinému účelu, tedy 
neautorizované použití informací. 
 
Například porušení mlčenlivosti – prozrazení 
důvěrných informací dalším osobám, 
úmyslné pozměnění záznamů atd.  

X X X X X X X X   



8 
 

Číslo Název hrozby  Popis hrozby 

Ohrožené 
aspekty 

Hrozba se může uplatnit na typy aktiv 

C I A T Služby 
Datová 
aktiva 

Software 
Hardware 
a média 

Lokality Personál 

4 Zneužití systémových 
zdrojů 

Použití IS a jejich služeb pro osobní účely 
(např. stahování videa, používání aplikací pro 
osobní potřebu atd.), které může snižovat 
jejich výkon nebo dostupnost.  

X X X X X X X X   

5 Popření Situace, kdy uživatel popírá provedení akcí 
(např. změnu dat, provedení akce, odeslání 
nebo přijetí zprávy apod). 

X X X X X X X    

6 Napadení komunikace Infiltrace komunikace – tedy manipulace s 
normálním tokem dat při přenosu (např. 
replay attack, změna dat). 
 
Odposlouchávání komunikací – tedy pokusy 
o narušení důvěrnosti elektronicky 
přenášených dat jejich zachycením. 
 
Pozn: V případě potřeby odlišit infiltraci 
komunikace od odposlouchávání 
komunikace bude příslušné odlišení 
provedeno na úrovni zranitelnosti 
(nedostatečné zabezpečení integrity 
komunikace nebo nedostatečné zabezpečení 
důvěrnosti komunikace). 

X X X X X      

7 Přerušení komunikace Selhání nebo úmyslné přerušení 
komunikačních linek a sítí (např. změna 
směrovacích tabulek nebo výpadek služeb 
poskytovaných třetí stranou). 

  X  X      
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Číslo Název hrozby  Popis hrozby 

Ohrožené 
aspekty 

Hrozba se může uplatnit na typy aktiv 

C I A T Služby 
Datová 
aktiva 

Software 
Hardware 
a média 

Lokality Personál 

8 Kybernetický útok z 
komunikační sítě 

Pokus o zneužití zranitelnosti systémového 
nebo aplikačního software přes síťově 
dostupné rozhraní. Může mít za následek 
odepření služby, získání přístupu k datům, 
modifikaci dat, spuštění cizího kódu atd.  
 
Zahrnuje i útok přes bezdrátovou síť (WiFi, 
BT). 
 
Zahrnuje i DOS a DDOS útoky. 

X X X X X  X X   

9 Zavedení škodlivého 
software 

Zavedení počítačových virů, červů a jiného 
malware do IS (např. při instalaci, ze 
záložního média, z přílohy e-mailu, webové 
stránky atd.). Zahrnuje i trvale působící 
hrozby (APT). 
 
Nezahrnuje útok ze sítě na síťové nebo 
aplikační rozhraní. 

X X X X   X    

10 Selhání hardware nebo 
média 

Technické selhání hostitelského počítače, 
serveru, úložiště nebo síťové infrastruktury 

 X X X    X   
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Číslo Název hrozby  Popis hrozby 

Ohrožené 
aspekty 

Hrozba se může uplatnit na typy aktiv 

C I A T Služby 
Datová 
aktiva 

Software 
Hardware 
a média 

Lokality Personál 

11 Selhání software Selhání (výpadek, nesprávná funkce) 
operačního systému, síťového operačního 
systému nebo aplikace. 
Zahrnuje i nedostatečnou kontrolu vstupních 
dat. 
 
Pozn: V případě potřeby odlišit selhání out-
of-box software (OS, RDBMS, běhové 
prostředí) od vlastní aplikace bude příslušné 
odlišení provedeno na úrovni zranitelnosti. 

X X X X   X    

12 Selhání externí služby Selhání nebo nedodržení parametrů externí 
(outsourcované) služby. 
 
Nezahrnuje výpadek komunikační linky nebo 
napájení. 

X X X X X X     

13 Selhání podpory prostředí 
(vč. přírodních katastrof) 

Zahrnuje všechna selhání podpory prostředí 
(výpadek klimatizace, dodávky elektřiny, 
zatopení prostor) včetně úmyslně 
způsobených, přírodní katastrofy (požár, 
povodeň, vichřice atd.) a terorismus. 
 
Podpora prostředí nezahrnuje komunikační 
linky a sítě. 

  X X    X X  

14 Selhání údržby Omyly opři údržbě hardware a software, 
např. chyby administrátorů při úpravách 
konfigurací nebo instalaci software. 

X X X X   X X   

15 Chyba uživatele Neúmyslná chybná akce uživatele, obsluhy 
(operátorů). 

X X X X X  X X   

16 Nedostatek zaměstnanců Absence klíčového personálu  X X X       X 
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Číslo Název hrozby  Popis hrozby 

Ohrožené 
aspekty 

Hrozba se může uplatnit na typy aktiv 

C I A T Služby 
Datová 
aktiva 

Software 
Hardware 
a média 

Lokality Personál 

17 Prozrazení informaci z 
vyřazené komponenty 
nebo média 

Prozrazení informaci z vyřazené 
komponenty, média nebo dokumentu X       X   

18 Ztráta zařízení, média a 
dokumentu 

Ztráta zařízení, média a dokumentu 
X  X X    X   

19 Krádež interními 
pracovníky  

Krádež zařízení nebo médií pracovníky 
organizací nebo dodavateli služeb. 
 
Nezahrnuje krádež (zkopírování) dat bez 
fyzického nosiče, které je uvažováno v rámci 
hrozby Neautorizované použití informací. 

X  X X  X  X   

20 Krádež externími 
pracovníky (včetně 
vybavení nebo dat) 

Krádež zařízení nebo médií osobami, které 
nejsou pracovníky organizace ani dodavateli 
služeb. 
 
Nezahrnuje krádež (zkopírování) dat bez 
fyzického nosiče, které je uvažováno v rámci 
hrozby Neautorizované použití informací. 

X  X X  X  X   

21 Úmyslné poškození 
interními pracovníky 

Případy vandalismu a jiného poškození 
pracovníky organizací nebo dodavateli 
služeb.  

  X X X   X   

22 Úmyslné poškození 
externími pracovníky 

Případy vandalismu a jiného poškození 
osobami, které nejsou pracovníky organizace 
ani dodavateli služeb. 

  X X X   X   

23 Sociální inženýrství Případy manipulace lidí za účelem provedení 
určité akce nebo získání určité informace. 

X X X X      X 

24 Sledování a odposlech Případy odposlechu diskuse osob, odezírání 
obsahu obrazovky (shoulder surfing) a 
modifikace hw mobilních zařízení. 

X X    X  X   
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Číslo Název hrozby  Popis hrozby 

Ohrožené 
aspekty 

Hrozba se může uplatnit na typy aktiv 

C I A T Služby 
Datová 
aktiva 

Software 
Hardware 
a média 

Lokality Personál 

25 Selhání business procesů Špatné nastavení, údržba nebo jiné selhání 
hlavních obchodních a procesů 

X X X X  X     

26 Nesprávné řízení 
bezpečnosti 

Hrozba zahrnuje situace, ve kterých dochází 
k chybám při řízení bezpečnosti (např. 
nedodržení zákonných a smluvních 
požadavků atd.) včetně užívání 
programového vybavení v rozporu s 
licenčními podmínkami. 
 
Dále zahrnuje nepříliš specifické hrozby 
uvedené ve VOKB jako například nedostatky 
při poskytování služeb IS. 

X X X X X X X   X 
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2.3 Určení úrovně rizik 
Rizika jsou určena kombinací aktivum x hrozba x zranitelnost, jedná se tedy o scénáře tvořené 

hrozbou, zranitelností, kterou tato hrozba využije, a aktivem, kterou takto uplatněná hrozba poškodí. 

Úroveň výsledného rizika je proto určována na základě následujících veličin: 

• hodnota dopadu na aktivum, 

• ohodnocení hrozby, 

• ohodnocení zranitelnosti. 

Hodnota dopadu na aktivum je pro každé riziko jedna hodnota a je určena jako maximum z 

ohodnocení těch bezpečnostních aspektů aktiva (důvěrnost, integrita, atd.), která jsou relevantní pro 

dané riziko (tj. využitelné hrozbou tvořící riziko podle tabulky uplatnění hrozby v katalogu rizik). 

Výpočet rizika je proveden podle následujícího vzorce: 

riziko = dopad (prostřednictvím aktiva) + hrozba + zranitelnost - 2 

Výsledná úroveň rizika je hodnota na stupnici 1 až 10, kde 1 je nejméně významné riziko a 10 je 

nejvýznamnější riziko. Tyto číselné hodnoty úrovně rizika jsou mapovány na slovné vyjádření podle 

následující tabulky: 

Úroveň Popis 

1 – 3 Nízké Riziko je považováno za přijatelné. 

4 – 6 Střední Riziko může být sníženo méně náročnými opatřeními nebo v případě 
vyšší náročnosti je riziko přijatelné. 

7 - 8 Vysoké Riziko je dlouhodobě nepřípustné a musí být zajištěny systematické 
kroky k jeho odstranění. 

9 - 10 Kritické Riziko je nepřípustné a musí být neprodleně zahájeny kroky k jeho 
odstranění. 

 

3 Metodika zvládání rizik 

3.1 Zvládání rizik 
Výsledkem hodnocení rizik je seznam rizik určený pro jejich následné ošetření. U těchto rizik je dále 

nutné rozhodnout, jakým způsobem s nimi bude dále naloženo, tj. určit způsob jejich zvládání. 

Pro rizika s úrovní „Nízké“ není nutné volit další způsoby zvládání a je možné je akceptovat. Pro rizika 

s úrovní minimálně „Střední“ a vyšší je nutné zvolit způsob jejich zvládán podle kapitoly 3.3. 

V případě rozhodnutí ponechat některé identifikované riziko beze změny se volba akceptace řídí 

pravidly podle kapitoly 3.2. 

Poznámka: Při hodnocení rizik je vhodné zohlednit i případnou kumulaci rizik, kdy větší množství rizik 

spojených s jedním typem hrozby nebo aktivem může znamenat daleko vyšší celková rizika. 

3.2 Kritéria akceptace rizik 
Pro akceptaci rizik jsou zvolena následující kritéria: 

Úroveň Pravidla pro akceptaci 

1 – 3 Nízké Riziko je akceptováno automaticky. 

4 – 6 Střední Riziko může akceptovat Garant aktiva/Vedoucí oddělení. 



14 
 

Úroveň Pravidla pro akceptaci 

7 - 8 Vysoké Riziko může akceptovat Garant aktiva/Vedoucí oddělení společně s 
Manažerem kybernetické bezpečnosti/Zástupcem vedení 
organizace. 

9 - 10 Kritické Riziko nelze akceptovat. 

 

Formální akceptace rizik může být provedena schválením zprávy z analýzy rizik uvedenými osobami. 

3.3 Varianty ošetření rizik 
Úroveň rizik určených k ošetření může být mj. snížena: 

• modifikací rizika, tj. aplikace vhodných opatření, která riziko eliminují nebo sníží (viz kapitola 

3.4), 

• podstoupením rizika bez další akce, tj. akceptování rizika (např. v případě vysokých investic 

do opatření, viz kapitola 3.2), 

• vyhnutím se riziku pomocí vyhnutí se činnosti nebo podmínce, která dává možnost riziku 

vzniknout, a 

• sdílením rizika s jinou stranou (například pomocí pojištění nebo outsourcingu); 

nebo jejich kombinací. 

3.4 Pravidla pro výběr opatření 
V případě výběru „modifikace rizika“ z možných variant ošetření rizik (tj. aplikace vhodných 

bezpečnostních opatření) jsou pro rizika vybírána opatření pro jejich zmírnění nebo pokrytí. Pro výběr 

opatření je používán katalog opatření uvedený v 0. 

Katalog opatření vychází se seznamu opatření uvedeného v zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti. 

V případě, že v některé politice není potřebné bezpečnostní opatření uvedeno nebo dostatečně 

specifikováno, je společně s výběrem opatření (politiky z katalogu opatření) provedeno i upřesnění 

zamýšleného opatření. 

3.5 Určení a akceptace zbytkových rizik 
Na základě zvolených variant ošetření rizik je určována úroveň zbytkového rizika. Úroveň zbytkového 

rizika zohledňuje jak již implementovaná opatření, tak i nově navržená opatření. 

V případě, kdy úroveň zbytkového rizika není ani po aplikaci zvolených způsobů ošetření rizika na 

úrovni automaticky akceptovaného rizika (tj. „Nízká“), musí být provedena akceptace takových rizika 

podle kapitoly 3.2. Formální rozhodnutí o akceptaci zbytkových rizik přesahujících automaticky 

akceptovatelnou úroveň musí obsahovat: 

• seznam rizik učených k akceptaci, 

• jejich zbytkovou úroveň, 

• důvody pro akceptaci, 

• identifikaci a označení osoby provádějící akceptaci. 
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Příloha A Vodítka pro hodnocení 

A.1 Hodnocení dopadů 
V následující tabulce jsou uvedena vodítka pro hodnocení dopadů dle ISO/IEC 29134 (resp. PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA) – TOOLS, CNIL, 2015) na 

aktiva. Tato vodítka jsou následně mapována na vodítka dle VoKB. 

 

Úroveň 
ISO 

Dopad na subjekt údajů podle 
ISO/IEC 29134 

Příklady fyzické újmy Příklady materiální újmy Příklady psychické újmy Úroveň 
ZKB 

Nízký 
(1) 

Subjekt údajů buď nebude 
ovlivněn vůbec anebo bude 
vystaven drobným problémům, 
které bude schopen bez větších 
obtíží překonat (čas strávený 
opětovným zadání informací, 
nepříjemností, nepohodlí, 
podrážděnost, atd.). 

Nedostatek péče ze strany 
závislé osoby 
Přechodné bolesti hlavy 
 

Ztráta času při opakování 
formalit nebo čekání na 
jejich splnění 
Příjem nevyžádané pošty 
(spam) 
Opětovné použití údajů 
zveřejňovaných na 
webových stránkách za 
účelem reklamy (informace 
do sociálních sítí, opětovné 
použití pro psaní na papíře) 
Cílená reklama pro běžné 
spotřební výrobky 

Rozčarování způsobené 
obdrženými nebo 
požadovanými informacemi 
Strach ze ztráty kontroly nad 
údaji 
Pocit narušení soukromí bez 
reálného nebo objektivního 
poškození 
Ztráta času při konfiguraci 
dat 
Omezení svobody pohybu v 
online světě (například z 
důvodu nesprávného věku) 

Nízký (1) 
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Úroveň 
ISO 

Dopad na subjekt údajů podle 
ISO/IEC 29134 

Příklady fyzické újmy Příklady materiální újmy Příklady psychické újmy Úroveň 
ZKB 

Střední 
(2) 

Subjekt údajů bude vystaven 
značným nepříjemnostem, které 
bude schopen za cenu jistých 
potíží překonat (zvýšení nákladů, 
odepření služby, strach, 
nepochopení, stress, malá fyzická 
újma, atd.). 

Menší fyzické onemocnění 
(např. onemocnění kvůli 
nedodržení kontraindikaci) 
Nedostatek péče vedoucí k 
menšímu, ale skutečnému 
poškození 
Pomluva s následkem 
fyzickou nebo psychické 
odplaty 

Neočekávané nebo 
dodatečné výdaje, 
nesplácení plateb 
Odmítnutí přístupu ke 
službám veřejné správy a 
obchodním službám 
Ztracené možnosti 
zvýšeného komfortu (např. 
přerušení dovolené, zrušení 
online přístupu k účtu) 
Promeškané povýšení 
Zablokovaný účet online 
Nevyžádaná pošta, která 
může poškodit pověst 
subjektů údajů 
Nárůst nákladů (např. 
zvýšení cen pojištění) 
Zpracování nesprávných dat 
s důsledkem chyby v účtech 
(banka, zákazníci, apod.) 
Cílená online reklama, 
kterou chce subjekt údajů 
zachovat důvěrnou 
(těhotenství, léčba drog) 
Nepřesné nebo nevhodné 
profilování 

Odmítnutí používání 
informačních systémů  
Menší, ale objektivní 
psychické onemocnění 
(pomluva, pověst) 
Vztahové problémy s 
blízkými nebo kolegy (např. 
poškozená pověst, ztráta 
uznání) 
Pocit invaze do soukromí bez 
nevratných škod 
Zastrašování v sociálních 
sítích 

Nízký (1) 
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Úroveň 
ISO 

Dopad na subjekt údajů podle 
ISO/IEC 29134 

Příklady fyzické újmy Příklady materiální újmy Příklady psychické újmy Úroveň 
ZKB 

Vysoký 
(3) 

Subjekt údajů bude vystaven 
vážným nepříjemnostem, které 
bude schopen překonat pouze se 
značnými obtížemi (zpronevěra 
finančních prostředků, blacklisting 
ze strany bank, 
škody na majetku, ztráta 
zaměstnání, předvolání k soudu, 
zhoršení zdravotního stavu, atd.). 

Závažné fyzické onemocnění 
způsobující dlouhodobé 
poškození (např. zhoršení 
zdravotního stavu 
způsobené 
nesprávnou péčí nebo 
nedodržení kontraindikací) 
Změna fyzického stavu (např. 
po útoku, nehodě doma, 
v práci) 

- Zneužití peněz bez 
následné kompenzace 
Dlouhodobé finanční potíže  
Ztracená jedinečná a 
neopakovatelná příležitost 
(např. zamítnutý úvěr na 
bydlení, odmítnutí studia, 
stáže nebo zaměstnání, 
zákaz zkoušky) 
Zákaz vlastnictví bankovních 
účtů 
Škoda na majetku 
Ztráta bydlení 
Ztráta zaměstnání 
Rozchod nebo rozvod 
Finanční ztráta v důsledku 
podvodu 
Uvíznutí v cizině 
Ztráta dat zákazníků 

Závažné psychické potíže 
(například deprese, fobie) 
Pocit invaze soukromí s 
nezvratným poškozením 
Pocit zranitelnosti po 
předvolání k soudu 
Pocit porušení základních 
práv (např. diskriminace, 
svoboda projevu) 
Oběť vydírání 
Kyberšikana a obtěžování 

Nízký (1) 

Kritický 
(4) 

Subjekt údajů bude vystaven 
extrémním nebo nezvratným 
důsledků, které nemusí být 
schopen překonat (finanční tíseň 
spočívající v neschopnosti splácet 
půjčku, pracovní neschopnost, 
dlouhodobé 
psychické nebo fyzické 
onemocnění, úmrtí atd.) 

Dlouhodobé nebo trvalé 
fyzické onemocnění 
Smrt (např. vražda, 
sebevražda, smrtelná 
nehoda) 
Trvalé poškození fyzické 
integrity 

Značné dluhy 
Neschopnost pracovat 
Neschopnost se přestěhovat 
Ztráta důkazů v rámci 
soudního sporu 
Ztráta přístupu k životně 
důležité infrastruktuře (voda, 
elektřina) 

Dlouhodobé nebo trvalé 
psychické onemocnění 
Odsouzení za trestní čin 
Únos 
Ztráta rodinných vazeb 
Nemožnost se domáhat 
svých práv soudní cestou 
Změna právního stavu 
(opatrovnictví) 

Střední 
(2) 
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A.2 Hodnocení hrozeb 
Následující vodítka byla převzatá z VOKB pouze s jednou změnou a to snížení hranice mezi úrovní 

„Nízká“ a „Střední“ z 5 let na 3 roky (reálněji popisuje možnosti výskytu hrozeb v katalogu hrozeb). 

Úroveň Popis 

1 Nízká Hrozba neexistuje nebo je málo pravděpodobná. Předpokládaná realizace 
hrozby není častější než jednou za 3 let (včetně). 

2 Střední Hrozba je málo pravděpodobná až pravděpodobná. Předpokládaná realizace 
hrozby je v rozpětí od 3 let do 1 roku (včetně). 

3 Vysoká Hrozba je pravděpodobná až velmi pravděpodobná. Předpokládaná realizace 
hrozby je v rozpětí od 1 roku do 1 měsíce (včetně). 

4 Kritická Hrozba je velmi pravděpodobná až víceméně jistá. Předpokládaná realizace 
hrozby je častější než jednou za měsíc. 

 

A.3 Hodnocení zranitelností 
Následující vodítka byla převzatá z VOKB beze změny. 

Úroveň Popis 

1 Nízká Zranitelnost neexistuje nebo je zneužití zranitelnosti málo pravděpodobné. 
Existují kvalitní bezpečnostní opatření, která jsou schopna včas detekovat 
možné slabiny nebo případné pokusy o překonání opatření. 

2 Střední Zranitelnost je málo pravděpodobná až pravděpodobná. Existují kvalitní 
bezpečnostní opatření, jejichž účinnost je pravidelně kontrolována. 
Schopnost bezpečnostních opatření včas detekovat možné slabiny nebo 
případné pokusy o překonání opatření je omezena. Nejsou známé žádné 
úspěšné pokusy o překonání bezpečnostních opatření. 

3 Vysoká Zranitelnost je pravděpodobná až velmi pravděpodobná. Bezpečnostní 
opatření existují, ale jejich účinnost nepokrývá všechny potřebné aspekty a 
není pravidelně kontrolována. Jsou známé dílčí úspěšné pokusy o překonání 
bezpečnostních opatření. 

4 Kritická Zranitelnost je velmi pravděpodobná až po víceméně jisté zneužití. 
Bezpečnostní opatření nejsou realizována anebo je jejich účinnost značně 
omezena. Neprobíhá kontrola účinnosti bezpečnostních opatření. Jsou 
známé úspěšné pokusy překonání bezpečnostních opatření. 
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Příloha B Pokrytí hrozeb požadovaných VOKB 
V následující tabulce je provedeno mapování hrozeb požadovaných vyhláškou č. 316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti na katalog hrozeb používaných 

v rámci této metodiky. Je provedeno mapování všech hrozeb požadovaných vyhláškou. 

Číslo Název hrozby  Hrozba podle VOKB Hrozby dle ISO/IEC 29134 

1 Neoprávněný přístup k aktivu 
interními pracovníky nebo 
dodavateli služeb 

Porušení bezpečnostní politiky, provedení 
neoprávněných činností, zneužití oprávnění 
ze strany uživatelů a administrátorů 
 
Zneužití identity fyzické osoby 
 
Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů 

Tracking by a hardware-based keylogger; removal of hardware 
components; connection of devices (such as USB flash drives) 
to launch an OS or retrieve data, etc. 

2 Neoprávněný přístup k aktivu 
cizími osobami 

Zneužití identity fyzické osoby 
 
Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů 
 
Trvale působící hrozby 

Tracking by a hardware-based keylogger; removal of hardware 
components; connection of devices (such as USB flash drives) 
to launch an OS or retrieve data, etc. 



20 
 

Číslo Název hrozby  Hrozba podle VOKB Hrozby dle ISO/IEC 29134 

3 Zneužití práv (neoprávněná akce 
obsluhy) 

Porušení bezpečnostní politiky, provedení 
neoprávněných činností, zneužití oprávnění 
ze strany uživatelů a administrátorů 
 
Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů 
 
Zneužití vnitřních prostředků, sabotáž 
 
Zneužití vyměnitelných technických nosičů 
dat 

Content scanning; illegitimate cross-referencing of data; raising 
of privileges, wiping of usage tracks; sending of spam via an e-
mail program; misuse of network functions, etc. 
Erasure of a running executable or source codes; logic bomb, 
etc. 
Scanning of network addresses and ports; collection of 
configuration data; analysis of source codes in order to locate 
exploitable flaws; testing of how databases respond to 
malicious queries, etc. 
Scanning of network addresses and ports, attacking 
vulnerabilities in listening, analysis, reporting or broker ports 
and services. 
Tracking by a software-based keylogger; infection by malware; 
installation of a remote administration tool; substitution of 
components, etc. 
Reassignment; contract termination or dismissal; takeover of 
all or part of the organization, etc. 
Employee poaching; assignment changes; takeover of all or 
part of the organization, etc. 
Reading, photocopying, photographing, etc. 
Changes to figures in a file; replacement of an original by a 
forgery, etc. 
Reading of signature books in circulation; reproduction of 
documents in transit, etc. 

4 Zneužití systémových zdrojů Porušení bezpečnostní politiky, provedení 
neoprávněných činností, zneužití oprávnění 
ze strany uživatelů a administrátorů 

Misuse of bandwidth; unauthorized downloading; loss of 
Internet connection, etc. 

5 Popření Není uvedena  
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Číslo Název hrozby  Hrozba podle VOKB Hrozby dle ISO/IEC 29134 

6 Napadení komunikace Není uvedena Interception of Ethernet traffic; acquisition of data sent over a 
Wi-Fi network, etc. 
Man-in-the-middle or man in the browser attack to modify or 
add data to network traffic; replay attack (resending of 
intercepted data), etc. 

7 Přerušení komunikace Přerušení poskytování služeb elektronických 
komunikací nebo dodávek elektrické energie 
 
Dlouhodobé přerušení poskytování služeb 
elektronických komunikací nebo dodávek 
elektrické energie 

Cut wiring, poor Wi-Fi reception, etc. 
Theft of copper cables, etc. 
Misuse of bandwidth; unauthorized downloading; loss of 
Internet connection, etc. 

8 Kybernetický útok z komunikační 
sítě 

Kybernetický útok z komunikační sítě  

9 Zavedení škodlivého software Škodlivý kód (například viry, spyware, trojské 
koně) 
 
Trvale působící hrozby 
 
Zneužití vyměnitelných technických nosičů 
dat 

Errors during updates, configuration or maintenance; infection 
by malware; replacement of components, etc. 
Tracking by a software-based keylogger; infection by malware; 
installation of a remote administration tool; substitution of 
components, etc. 
Errors during updates, configuration or maintenance; infection 
by malware; replacement of components, etc. 
Man-in-the-middle or man in the browser attack to modify or 
add data to network traffic; replay attack (resending of 
intercepted data), etc. 

10 Selhání hardware nebo média Poškození nebo selhání technického nebo 
programového vybavení 

Flooding, fire, vandalism, damage from natural wear and tear, 
storage device malfunction, etc. 

11 Selhání software Poškození nebo selhání technického nebo 
programového vybavení 

Exceeding of database size; injection of data outside the 
normal range of values, etc. 

12 Selhání externí služby Není uvedena  
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Číslo Název hrozby  Hrozba podle VOKB Hrozby dle ISO/IEC 29134 

13 Selhání podpory prostředí (vč. 
přírodních katastrof) 

Přerušení poskytování služeb elektronických 
komunikací nebo dodávek elektrické energie 
 
Dlouhodobé poskytování služeb 
elektronických komunikací nebo dodávek 
elektrické energie 

Flooding, fire, vandalism, damage from natural wear and tear, 
storage device malfunction, etc. 
Storage unit full; power outage; processing capacity overload; 
overheating; excessive temperatures, etc. 
Aging of archived documents; burning of files during a fire, etc. 
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Číslo Název hrozby  Hrozba podle VOKB Hrozby dle ISO/IEC 29134 

14 Selhání údržby Pochybení ze strany zaměstnanců Addition of incompatible hardware resulting in malfunctions; 
removal of components essential to the proper operation of 
the system, etc. 
Tracking by a hardware-based keylogger; removal of hardware 
components; connection of devices (such as USB flash drives) 
to launch an OS or retrieve data, etc.  
Addition of incompatible hardware resulting in malfunctions; 
removal of components essential to the proper operation of an 
application, etc. 
Storage unit full; power outage; processing capacity overload; 
overheating; excessive temperatures, etc. 
Erasure of data; use of counterfeit or copied software; operator 
errors that delete data, etc. 
Unwanted modifications to data in databases; erasure of files 
required for software to run properly; operator errors that 
modify data, etc. 
Non-renewal of the licence for software used to access data, 
etc. 
Errors during updates, configuration or maintenance; infection 
by malware; replacement of components, etc. 
Tracking by a software-based keylogger; infection by malware; 
installation of a remote administrationtool; substitution of 
components, etc. 
Errors during updates, configuration or maintenance; infection 
by malware; replacement of components, etc. 
Aging of archived documents; burning of files during a fire, etc. 
Gradual erasure over time; voluntary erasure of portions of a 
document, etc. 
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Číslo Název hrozby  Hrozba podle VOKB Hrozby dle ISO/IEC 29134 

15 Chyba uživatele Pochybení ze strany zaměstnanců Use of USB flash drives or disks that are ill-suited to the 
sensitivity of the information; use or transportation of sensitive 
hardware for personal purposes, etc. 
Erasure of data; use of counterfeit or copied software; operator 
errors that delete data, etc. 
Unwanted modifications to data in databases; erasure of files 
required for software to run properly; operator errors that 
modify data, etc. 
Erasure of a running executable or source codes; logic bomb, 
etc. 
High workload, stress or negative changes in working 
conditions; assignment of employees to tasks beyond their 
abilities; poor use of skills, etc. 
Changes to a memo without the author's knowledge; change 
from one signature book to another; sending of multiple 
conflicting documents, etc. 
Mail overload; overburdened validation process, etc. 

16 Nedostatek zaměstnanců Nedostatek zaměstnanců s potřebnou 
odbornou úrovní 

Occupational accident; occupational disease; other injury or 
disease; death; neurological, psychological or psychiatric 
ailment, etc. 

17 Prozrazení informaci z vyřazené 
komponenty nebo média 

Zneužití vyměnitelných technických nosičů 
dat 

Theft of a laptop or cellphone; disposal of a device or 
hardware, etc. 
Theft of a laptop from a hotel room; theft of a professional 
cellphone by a pickpocket; retrieval of a discarded storage 
device or hardware; loss of an electronic storage device, etc. 
Theft of files from offices; theft of mail from mailboxes; 
retrieval of discarded documents, etc. 

18 Ztráta zařízení, média a 
dokumentu 

Není uvedena  
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Číslo Název hrozby  Hrozba podle VOKB Hrozby dle ISO/IEC 29134 

19 Krádež interními pracovníky  Porušení bezpečnostní politiky, provedení 
neoprávněných činností, zneužití oprávnění 
ze strany uživatelů a administrátorů 
 
Odcizení nebo poškození aktiva 
 
Zneužití vyměnitelných technických nosičů 
dat 

Theft of a laptop or cellphone; disposal of a device or 
hardware, etc. 
Theft of a laptop from a hotel room; theft of a professional 
cellphone by a pickpocket; retrieval of a discarded storage 
device or hardware; loss of an electronic storage device, etc. 
Theft of documents; loss of files during a move; disposal, etc. 
Theft of files from offices; theft of mail from mailboxes; 
retrieval of discarded documents, etc. 

20 Krádež externími pracovníky 
(včetně vybavení nebo dat) 

Narušení fyzické bezpečnosti 
 
Odcizení nebo poškození aktiva 

Theft of a laptop or cellphone; disposal of a device or 
hardware, etc. 
Theft of a laptop from a hotel room; theft of a professional 
cellphone by a pickpocket; retrieval of a discarded storage 
device or hardware; loss of an electronic storage device, etc. 
Theft of documents; loss of files during a move; disposal, etc. 
Theft of files from offices; theft of mail from mailboxes; 
retrieval of discarded documents, etc. 

21 Úmyslné poškození interními 
pracovníky 

Porušení bezpečnostní politiky, provedení 
neoprávněných činností, zneužití oprávnění 
ze strany uživatelů a administrátorů 
 
Odcizení nebo poškození aktiva 
 
Zneužití vnitřních prostředků, sabotáž 

Erasure of a running executable or source codes; logic bomb, 
etc. 

22 Úmyslné poškození externími 
pracovníky 

Narušení fyzické bezpečnosti 
 
Odcizení nebo poškození aktiva 

 

23 Sociální inženýrství Cílený kybernetický útok pomocí sociálního 
inženýrství, použití špionážních technik 

Influence (phishing, social engineering, bribery, etc.), pressure 
(blackmail, psychological harassment, etc.), etc. 
Influence (rumour, disinformation, etc.), etc. 
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Číslo Název hrozby  Hrozba podle VOKB Hrozby dle ISO/IEC 29134 

24 Sledování a odposlech Cílený kybernetický útok pomocí sociálního 
inženýrství, použití špionážních technik 

Watching a person's screen without them knowing while on the 
train; taking a photo of a screen; geolocation of hardware; 
remote detection of electromagnetic signals, etc. 
Tracking by a hardware-based keylogger; removal of hardware 
components; connection of devices (such as USB flash drives) 
to launch an OS or retrieve data, etc. 
Tracking by a software-based keylogger; infection by malware; 
installation of a remote administration tool; substitution of 
components, etc. 
Unintentional disclosure of information while talking; use of 
listening devices to eavesdrop on meetings, etc. 

25 Selhání business procesů Není uvedena End of workflow following a reorganization; mail delivery 
halted by a strike, etc. 
Reading of signature books in circulation; reproduction of 
documents in transit, etc. 
Change in how mail is shipped. 
Reorganization of paper transmission channels; change in 
working language, etc. 

26 Nesprávné řízení bezpečnosti Užívání programového vybavení v rozporu s 
licenčními podmínkami 
 
Nedostatky při poskytování služeb IS 

Poor disposal or maintenance agreements may result in 
unauthorized access PII. 
Reassignment; contract termination or dismissal; takeover of 
all or part of the organization, etc. 
Employee poaching; assignment changes; takeover of all or 
part of the organization, etc. 
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Příloha C Pokrytí zranitelností požadovaných VOKB 
V následující tabulce je provedeno mapování zranitelností požadovaných vyhláškou č. 316/2014 Sb. 

o kybernetické bezpečnosti na obecné zranitelnosti používané v rámci této metodiky. Zranitelnosti 

používané ve vyhlášce nejsou v této metodice používány přímo, ale jsou zohledňovány v rámci 

použití obecné zranitelnost a to vždy ve vztahu ke konkrétní hrozbě podle katalogu hrozeb. 

Zranitelnost z VOKB Zohledněna v rámci obecné zranitelnosti pro 
hrozbu 

Nedostatečná ochrana vnějšího perimetru Kybernetický útok z komunikační sítě – pro 
logický přístup 
Krádež externími pracovníky (včetně vybavení 
nebo dat) a Úmyslné poškození externími 
pracovníky – pro fyzický přístup 

Nedostatečné bezpečnostní povědomí uživatelů 
a administrátorů 

Sociální inženýrství a Zneužití práv 
(neoprávněná akce obsluhy) 

Nedostatečná údržba informačního systému 
kritické informační infrastruktury, 
komunikačního systému kritické informační 
infrastruktury nebo významného informačního 
systému 

Selhání údržby 

Nevhodné nastavení přístupových oprávnění Zneužití práv (neoprávněná akce obsluhy) a 
Zneužití systémových zdrojů 

Nedostatečné postupy při identifikování a 
odhalení negativních bezpečnostních jevů, 
kybernetických bezpečnostních událostí a 
kybernetických bezpečnostních incidentů 

Neoprávněný přístup k aktivu interními 
pracovníky nebo dodavateli služeb, 
Neoprávněný přístup k aktivu cizími osobami, 
Zneužití práv (neoprávněná akce obsluhy), 
Zneužití systémových zdrojů, Zavedení 
škodlivého software, Kybernetický útok z 
komunikační sítě, Selhání hardware nebo média 
a Selhání software 

Nedostatečné monitorování činnosti uživatelů a 
administrátorů a neschopnost odhalit jejich 
nevhodné nebo závadné způsoby chování 

Zneužití práv (neoprávněná akce obsluhy) a 
Zneužití systémových zdrojů 

Nedostatečné stanovení bezpečnostních 
pravidel, nepřesné nebo nejednoznačné 
vymezení práv a povinností uživatelů, 
administrátorů a bezpečnostních rolí 

Nesprávné řízení bezpečnosti 

Nedostatečná ochrana prostředků kritické 
informační infrastruktury 

Nesprávné řízení bezpečnosti 

Nevhodná bezpečnostní architektura Zavedení škodlivého software a Kybernetický 
útok z komunikační sítě 

Nedostatečná míra nezávislé kontroly Nesprávné řízení bezpečnosti 

Neschopnost včasného odhalení pochybení ze 
strany zaměstnanců 

Zneužití práv (neoprávněná akce obsluhy) a 
Zneužití systémových zdrojů 
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Příloha D Katalog opatření 
Katalog opatření vychází se seznamu opatření uvedeného v zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti. 

Organizační opatření: 

• systém řízení bezpečnosti informací, 

• řízení rizik, 

• bezpečnostní politika, 

• organizační bezpečnost, 

• stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele, 

• řízení aktiv, 

• bezpečnost lidských zdrojů, 

• řízení provozu a komunikací kritické informační infrastruktury nebo významného informačního 

systému, 

• řízení přístupu osob ke kritické informační infrastruktuře nebo k významnému informačnímu 

systému, 

• akvizice, vývoj a údržba kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, 

• zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických bezpečnostních incidentů, 

• řízení kontinuity činností a 

• kontrola a audit kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů. 

  

 

Technická opatření: 

• fyzická bezpečnost, 

• nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí, 

• nástroj pro ověřování identity uživatelů, 

• nástroj pro řízení přístupových oprávnění, 

• nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, 

• nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních 

systémů, jejich uživatelů a administrátorů, 

• nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, 

• nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, 

• aplikační bezpečnost, 

• kryptografické prostředky, 

• nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a 

• bezpečnost průmyslových a řídících systémů. 


