
                                                                                                                                     

 
 
 

Obsah nástroje Analýzy rizik modulu KBO  : 

 

Bezpečnost IKT  

Základní informace IS Bezpečnostní model, kategorii a klasifikace informací, privilegované 
role a uživatele, třetí strany, doplňující údaje a z nich generování 
výstupů 

Řízení personální 
bezpečnosti 

Komplexní údaje o zaměstnancích z pohledu bezpečnosti, školení, 
procesní role, odpovědnosti zaměstnance, svěřené aktiva, svěřené 
klíče / přístupy, přesuny práv, kontroly, hodnocení - export dat pro 
každého zaměstnance 

Řízení třetích stran Identifikace a základní údaje o každé třetí straně, povolený přístup, 
dodržování bezpečnostní politiky, specifikace a rozsah bezp. 
opatření, rozsah činností, personálie třetí strany, kontrolní činnosti, 
ohlášení činností, informace k smlouvám, sankční 

Dotazovací formulář Volitelná funkce pro malé a střední organizace, která je provede 
určením nezbytných informací pro kybernetickou a informační 
bezpečnost v kapitolách Koncepty a postupy, které má organizace 
zajišťovat, povinnosti organizace ve věci zabezpečení pracovních 
prostorů, otázky k IS provozním úkolům, také k problematice 
detekce a reakce na bezp. incidenty, také k složitosti IS ve smyslu či 
IS má server a identifikaci nebo se IS skládá z jedn. PC. Výstupem z 
dotazovacímu formuláře je přiřazení zjištěných aktiv do řízení aktiv 

Seznam aktiv V této části se k základní službě a modulem základní služby 
(primárním aktivům) identifikují třídy aktiv nebo konkrétní aktiva s 
podrobnou specifikací (plus export seznamu aktiv) 

Řízení aktiv Ke každé třídě aktiv nebo konkrétnímu aktivu dané třídy je 
umožněno provést popis, detailizáciu, evidenci vlastníků, personálie, 
hodnocení, umístění (plus export záznamu řízení aktiv) 

ANALÝZA RIZIK  (AR) jako 
srdce modulu KBO 

Automatizovaná AR. Předpokladem úspěšnosti je naplnění 
předchozích záložek týkajících se jednak personálií, třetích stran a 
aktiv. 

Výběr práce s AR Volíme buď novou nebo již existující AR. Při nové AR si vybírám zda 
jde o vstupní AR, průběžnou AR pokud existuje vstupní AR, celkovou 
AR, AR za základní službu nebo AR za třídu aktiv. Po zvolení vybrané 
AR se zpracuje výpočet a následně se zobrazí AR v rozsahu Základní 
služba, modul ZS (primární aktivum) seznam tříd aktiv vybraného 
modulu, seznam aktiv a následně se zobrazí podzáložky 

Volba rozsahu identifikace 
rizik 

Podle parametrizace jde o výběr podle ISO / IEC 27001 nebo 
kybernetické zákona nebo zákona o ISVS 

Popis třídy aktiva Podrobný popis třídy aktiva nebo aktiv 

Identifikace hrozeb k 
aktivům 

Ke každé hrozbě jsou zároveň identifikovány zranitelnosti 
upřesněním zdroje hrozby a úrovní zranitelnosti 

Identifikace opatření 
vybrané AR 

S volbou pro zavedení a způsob zavedení opatření a identifikací 
řešení opatření pokrývajícího konkrétní hrozbu 



                                                                                                                                     

 
 

Přehledy vázanosti hrozeb Opatření třídy aktiv, kde je možnost zobrazit si neaplikované nebo 
aplikované nebo všechna opatření 

Katalog rizik Ucelený přehled, kde je určeno jednoznačné ID každého rizika 
přiřazeného ke konkrétnímu aktivu, jeho hrozbám a každé hrozbě 
přiřazeným zranitelnostem s určením dopadu narušení základních 
bezp. atributů C, I, A, s upřesněním dopadu 

Identifikace důsledků 
(dopadů) 

Vybrané analýzy rizik v celé větvi od ZS, modulu, třídy aktiv, aktiva, 
seznamu hrozeb, zranitelnosti aktiva vybranou hrozbou, upřesnění 
dopadu s určením hodnoty pravděpodobnosti a hodnoty dopadu - 
přednastavené hodnoty s možností změny uživatelem 

Analýza rizik Kde se realizuje výpočet z předchozích určení pro ID rizika, modulu 
ZS (primárního aktiva), konkrétního aktiva, hrozby a její zranitelností 
s určením kritéria dopadu (C, I, A) s hodnotou aktiva, hodnotou 
pravděpodobnosti a dopadu, vyčíslením hodnoty míry rizika jednak 
pro aktivum a třídu aktiv 

Řízení rizik Tedy ke konkrétnímu ID rizika detailizovanie řešení / přijetí rizika, 
vyhnutí se riziku či sdílení rizika 

Vyhodnocení rizik Podrobné přehledy rizik s volbou mezi nezavedenými / zavedenými 
opatřeními 

Přijetí rizik IB Obsahuje přehledové tabulky podle určených kritérií 

Monitorování rizik V této části evidujeme monitorování a přezkoumání rizikových 
faktorů 

Dodatky k exportu AR Upřesnění k exportu 

Exporty AR Export seznamu aktiv, export seznamu hrozeb, export seznamu 
zranitelností AR, export seznamu opatření AR 

Relace aktiv Jinými slovy manažerská konzola auditora, kde může uživatel volit 
podle vlastního uvážení data a hodnoty, tedy pracovat buď se 
samotnými relacemi aktiv nebo s celými třídami aktiv a v obou 
možnostech namapovat vlastní cesty pro aktivum, hrozbu, 
zranitelnosti, opatření, určení hodnot pro výpočet rizika a doplnit 
analýzu rizik o tyto informace 

 

 
 


