
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, 

WHISTLEBLOWING, eLEARNING, 
FYZICKÁ A OBJEKTOVÁ 

BEZPEČNOST v roce 2022

Řídit bezpečnost můžete formálně - tedy být zasypán 

množstvím směrnic, dokumentů, tabulek, analýz a 

neaktuální dokumentace, platit drahé externisty s Excel 

tabulkami... nebo pracovat účelně a systémově prostřed-

nictvím speciálních modulů softwarové aplikace.

Automatizované řízení Dosažení finančních úspor   I    

Legislativní soulad Moderní řešení Optimalizace   I       I    



STRUČNÁ ANOTACE MODULŮ APLIKACE ISIT SOFTWARE SK/CZ 
PRO SAMOSTATNÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ BEZPEČNOSTI V ORGANIZACI

Modul KBO
 
   Komplexní nástroj pro řízení kybernetické bezpečnosti, ochrana klíčových aktiv  
 definovanými opatřeními s řízením rizik, přímá komunikace NBÚ/NÚKIB.

Modul GDPR s vazbami posouzení DPIA
 
 Komplexní detailní řízení bezpečnosti osobních údajů v souladu se změnami v legislativě, 
 interním auditem, personální bezpečností aj.

Modul Whistleblowing s řízením korupčních rizik

 Bezpečnost dat a garantovaná důvěrnost - ochrana identity Oznamovatele s řízeným 
 procesem vyšetření oznámení.

Modul Fyzická a objektová bezpečnost
 
 Průřezové řízení fyzické a objektové bezpečnosti napříč procesy v organizaci (personální 
 bezpečnost, řízení třetích stran, opatření FOB kamerové systémy, klíčový řád, řízení aktiv 
 FOB atd. 
 - vhodné pro oddělení bezpečnosti a kriz. řízení, obecní policie, SBS aj.).

Modul E-learning
 
 Vzdělávací nástroj pro budování a udržování bezpečnostního povědomí v organizaci včetně 
 testování uživatelů a generování osvědčení o úspěšném absolvování.



MODUL KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – KBO
3 hlavní důvody proč řídit kybernetickou bezpečnost softwarem:

1. Software klade důraz na ochranu základních služeb ZS a informačních systémů IS veřejné správy a 

organizací před hybridními hrozbami; je v souladu s platnou legislativou, jeho výstupy jsou 

východiskem pro audit kybernetické bezpečnosti.

2. Software provozem detailizuje slabá místa v zabezpečení automatizovaných systémů 

zpracovávajících citlivá data, tím vytváří podmínky jejich ochrany, eliminuje dopadová kritéria na ZS a 

IS.

3. Provozem pomáhá šetřit prostředky v případě budování nových IS a to analýzou připravované 

architektury a navržených ochranných opatření, definuje tedy zhotoviteli ještě v procesu přípravy 

projektu konkrétní bezpečnostní požadavky.

FUNKCIONALITA MODULU KBO :

§ Komplexní řízení procesů, vedení evidencí a generování tiskových výstupů

§ Obsahuje Automatizovanou analýzu rizik s možností výběru ze 4 bezpečnostních 

modelů s namapovanými kolekcemi opatření ke konkrétním hrozbám pro jednotlivá 

aktiva / skupiny aktiv (best practices, podle Vyhlášky o KB č. 82/2018 Sb., kombinovaný 

bezpečnostní model, podle ISO/IEC 27xxx)

§ Namapované kolekce aktiv a skupiny aktiv obsahují jak IT, tak i OT aktiva

§ Komplexní incident management s generováním hlášení o bezpečnostním incidentu

§ Samostatné řízení personální bezpečnosti a také řízení třetích stran

§ Aplikace je škálovatelná jako konzole pro manažera KB, ale zároveň je připravena ke 

komplexnímu řízení KB se zapojením všech vlastníků aktiv, rizik až po řídící složky 

(admin/klient). Eliminuje potřebu trvalé přítomnosti externích poradců na bezpečnost, 

čímž snižuje náklady a zároveň udržuje soulad řízení KB s platnou legislativou.



§ Je pomůckou pro manažera IB/KB (stejně jako účetní software pro účetního)

§ Je pojištěný na 1 milion. eur (všeobecná odpovědnost za škodu) pro území EU

§ Získal Osvědčení o souladu s platnou legislativou v oblasti kyberbezpečnosti

§ Stal se součástí odborné literatury Kybernetická (ne)bezpečnost - Problematika bezpečnosti v 

kyberprostoru, autor Peter Sedlák a kol. 10-2021 vydavatelství CERM jako implementační řešení 

KYBE pro KII a Z

§ Může sloužit jak individuální řešení pro samotnou organizaci, tak i pro řízení sektorových procesů 

KB pro řídící/ústřední orgány v rámci sektoru resp. k řízení přístupu třetích stran a jejich dodavatelů

Software jako znalostní řešení v modulu KBO:

Modul KBO disponuje:

§ Intuitivním ovládáním, které zvládne nejen expert, ale také informovaný laik 

§ Předvyplněnými číselníky v modulech, nepotřebujete doplňovat množství dat a souvislostí

§ Srozumitelnými a přehlednými výstupy v elektronické nebo tištěné formě včetně Závěrečné zprávy

§ Aktuálně naprogramovanými cca 50 tisíci vazbami mezi aktivy, hrozbami, zranitelnostmi a 

ochrannými opatřeními, což výrazně zjednodušuje Vaši práci v automatizované Analýze rizik

§ Konzolí relací aktiv, kde Manažer IB/KB může aktivně provádět změny v Analýze rizik

§ Auditním modulem cílů a opatření podle přílohy A a maticí RASCI

§ Univerzálností použití, není nutná customizace softwaru pro zákazníka

§ Příjemnou cenou při širokém využití, s plnou podporou autorů softwaru

VÝHODY MODULU KBO:



GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ MODULARITY MODULU
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE

Automatizovaná
ANALÝZA RIZÍK

Relace aktív - 
auditorská konzola

Legislativa

Číselníky

Dokumentace

Školení a 
eLearning

BIA 
Dopadová analýza

Auditní modul
Řízení

třetích stran

Příjem a zpracování 
bezpečnostních 
upozornění NBÚ 

(NÚKIB) na denní bázi

Personální
bezpečnost

Evidence a 
řízení aktiv

Management
bezpeč. incidentů

Helpdesk



PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST
Vede evidenci přístupů k informačním a komunikačním systémům organizace, přístupových rolí a přenos 

oprávnění, vede evidenci svěřených aktiv, kontroluje rozvoj bezpečnostního povědomí.

ŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN
Vede evidenci třetích stran, povolených přístupů k informačně-komunikačním technologiím organizace, 

specifikuje rozsah činností a pod.

ŘÍZENÍ AKTIV
Vede evidenci aktiv, popis jejich vlastností, vede evidenci jejich vlastníků a správců, osob.

ANALÝZA RIZIK
Výjimečný nástroj k realizaci Analýzy rizik, jako účinného prostředku k objektivní identifikaci slabých míst 

organizace.

AUDITORSKÁ KONZOLA Relace aktiv
Slouží jako manažerská konzola Analýzy rizik, manažer aktivně vstupuje do analýzy a modifikuje 

přednastavenou paletu atributů KB.

MANAŽMENT BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ
Vede souhrnnou evidenci o životním cyklu incidentu, komplexně řídí bezpečnostní incidenty, generuje hlášení 

o bezpečnostním incidentu a další.

MANAŽMENT AUDITŮ, MATICE KRASCI, CÍLE ŘÍZENÍ A OPATŘENÍ
Obsahuje funkční management auditů, kompetenční matici RASCI jako auditní nástroj pro identifikaci rolí a 

odpovědnosti v rámci procesu.

ŠKOLENÍ
Systematicky řídí zvyšování povědomí uživatelů v oblasti KB prostřednictvím interních školení nebo e-

Learningových kurzů.

DOKUMENTACE
Vede evidenci povinných dokumentů a informací, politik a metodik.

MANAŽMENT AUTOMATICKÉHO PŘÍJMU A ZPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH VAROVÁNÍ NBÚ/NÚKIB
Na aktuálně distribuované nové hrozby a zranitelnosti ke konkrétním aktivům organizace a příjem relací z NIST 

(NVD-Data Feeds nist.gov)



ANALÝZA RIZIK

Bezpečnostný 
model pre IS podľa 
Best practices

Bezpečnostní 
model pro IS podle 
zákl. pravidel IB          
a nejlepší praxe

SK
Bezpečnostné 

modely

CZ
Bezpečnostní

modely

Bezpečnostný 
model pre IS 
prevádzkujúci ZS 
podľa zákona           
č. 69/2018 Z. z. o KB

Bezpečnostní 
model pro IS 
podle Vyhlášky      
o KB č. 82/2018 Sb.

Bezpečnostný 
model pre IS VS 
podľa zákona            
č. 95/2019 Z. z. o ITVS

Bezpečnostní 
model pro IS 
podle Vyhlášky       
a zákl. pravidel IB

Bezpečnostný 
model podľa ISO / 
IEC 27xxx

§ Základný (114 
opatrení)

§ Rozšírený (850 
opatrení)

§ Zdravotníctvo ISO 
IEC 27799

Bezpečnostní 
model podle ISO / 
IEC 27xxx

§ Základní (114 
opatření)

§ Rozšířený (850 
opatření)

§ Zdravotnictví ISO IEC 
27799

Před spuštěním Automatizované AR zadáváte následující informace:

Základní informace o IKS, primární a podpůrná aktiva s vlastníky, volbu bezpečnostního modelu, 

klasifikaci a kategorizaci informací.

Vytváříte si Vstupní AR, Průběžné AR a Testovací AR



ANALÝZA RIZIK

Práce s Automatizovanou analýzou rizik obsahuje:

Volba rozsahu identifikace rizik

Popisy aktiv / skupiny aktiv

Identifikace hrozeb a zranitelností

Identifikace ochranných opatření

Přehledy

Katalog rizik

Identifikace následků (dopadů) s přehledem hrozeb, zranitelností a atributů CIA

Analýza rizik s kompletními přehledy hrozeb, zranitelností, dopadů CIA, hodnoty 
aktiva, pravděpodobnosti a míry rizika

Řízení rizik s vyhodnocením rizika

Přijetí zbytkových rizik

Vázanosti vlastníka s aktivy / skupinou aktiv a jejich opatřeními

Monitorování rizik

Exporty a generování Závěrečné zprávy



Závěrečná zpráva obsahuje vygenerované informace obsažené v aplikaci, přičemž uživatel si volí z 
jednotlivých parciálních částí závěrečné zprávy:

§ Zpráva kybernetické bezpečnosti IS

§ Závěry z analýzy rizik zkoumaného IS

§ Aktiva

§ Analýza rizik – výstup

§ Závěr

§ Prohlášení o aplikovatelnosti

§ Legislativní východiska KB

§ Použitá metodika

§ Označení používané k zajištění sdílení citlivých informací

§ Podpůrné služby

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

Závěrečná zpráva obsahuje jak textovou část, tak i grafické a číselné znázornění vybraných 
informačních bloků:



VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 



Management bezpečnostních incidentů

Volba bezpečnostního modelu pro Analýzu rizik

VYBRANÉ UKÁZKY Z MODULU KBO



Automatizovaná Analýza rizik

Řízení třetích stran – Řízení přístupů

VYBRANÉ UKÁZKY Z MODULU KBO



Modul HELPDESK pro řízení bezpečnosti   

§ Samostatný modul, který slouží jako účinný nástroj k předcházení vzniku 

bezpečnostních incidentů

§ Zaznamenává životní cyklus události od jeho vzniku, přes hlášení, realizaci až po 

vyřešení včetně personálního obsazení a kontroly

§ Uživatel vybírá z databáze o jaký typ problému jde, upřesní záznam k problému, jaká 

data byla zasažena, popis možné škody, dopad a odhad závažnosti, zasažená aktiva, 

řešení problému a nápravná opatření

§ Výstupem je souhrnná evidence a přehled řešení události / problému s postoupením 

správci systému a možností

§ V případě detekce události, která je incidentem, přechází kompletní informace do 

managementu bezpečnostních incidentů

Úvodní zobrazení modulu Helpdesk



Modul GDPR (eGDPR, GDPR s DPIA)

EVIDENCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (AGEND, PROCESŮ)
§ Povinné info - název, účel, právní základ, lhůta zpracování, rozsah OU, OD, 

zpracovatelské operace, příjemci, třetí strany oprávněné osoby, atp.

SEZNAM A TISKOVÉ VÝSTUPY
§  Zaměstnance, oprávněných osob, zpracovatelů, odpovědných osob, subjektů údajů             

s archívem souhlasů, množství tiskových sestav

MANAŽMENT BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ
§ Komplexní řízení incidentů s tiskovou sestavou ke každému incidentu a generováním 

hlášení pro dozorový orgán

VAZBY POSOUZENÍ DOPADŮ (DPIA)
§  Obsahuje jednak evidenční část aktiv, přes hrozby, zranitelnosti, hodnotu rizika až po 

ochranná opatření s generováním výstupu

BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE
§  Z údajů v softwaru se generuje dokumentace - záznam o činnostech zpracování, směrnice, 

klíčový řád, poučení oprávněných osob ke konkrétním účelům, odpovědi dotčeným 

osobám, informace o likvidaci, informační povinnost a další.

KAMEROVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM 
§  Podle nových pokynů EDPB platného od 29.1.2020 s možností generování tabulky 

označení 1. vrstvy

TEST PROPORCIONALITY
§  Podrobně zpracovaný test proporcionality při oprávněném zájmu speciálně pro 

kamerové monitorovací systémy

eLearning
§  Obsahuje přístup k okruhům školení se zkouškou a osvědčením pro absolventa pro 

jednotlivé okruhy témat ochrany citlivých dat

AUTOMATIZOVANÝ AUDITNÍ MODUL
§  Kontrolní nástroj pro zjištění neshod v řízení ochrany OÚ v organizaci s generováním 

zprávy z interního auditu s grafickým procentuálním znázorněním aktuálního stavu 

nastavení ochrany OÚ v organizaci.

Samostatný modul pro řízení procesů ochrany osobních údajů včetně 

vazeb posouzení vlivu (DPIA)



KAMEROVÉ MONITOROVACÍ SYSTÉMY

Označení 1. vrstvy

Samostatný podmodul v Modulu GDPR je v souladu s hlavním usměrněním EDPB č. 3/2019 ze dne 

29.1.2020 ke kamerovým monitorovacím systémům.

Obsahuje:

§ Evidence účelů, právních základů zpracování, způsobu a perimetru monitorování, evidence 

jednotlivých kamer, umístění a popis kamer, lhůt uchovávání, přístupů pro oprávněné osoby, 
zpracovatelů, práv pro subjekty údajů

§ Eviduje dokumentace pro KMS (např. architektura KMS, perimetr snímání – polohy kamer a jiné)

§ Obsahuje připravené testy proporcionality s generováním výsledku

§ Automatická upozornění na lhůty při pravidelném přehodnocování testů proporcionality

§ Generování kompletní Informační povinnosti pro kamerové systémy (2. vrstva)

§ Generování 1. vrstvy tabulky s povinnými náležitostmi (viz obrázek)

§ Výstupem může být samolepka nebo podklad pro jinou formu grafického výstupu



Evidence KMS – Generování Informační povinosti

Test proporcionality - balanční test



VYBRANÉ UKÁZKY Z MODULU GDPR

Úvodní zobrazení modulu GDPR

Evidence agend/procesů – Vazby posouzení dopadů



Modul WHISTLEBLOWING s řízením 
korupčních rizik

§ Klíčové změny podle Směrnice EP a Rady EU č.j. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochra-

ně osob, které oznamují porušení práva Unie (směrnice o whistleblowingu)

§ Změna z formálního řízení protikorupce na funkční systém whistleblowingu

§ Důraz na důvěrnost a bezpečnost podání oznamovatele, ochrana jeho totožnosti, 

důvěrnost zpracování a vyhodnocení oznámení spolu s požadavky na organizaci a 

řešitele/auditora

§ Účinná ochrana před odvetnými opatřeními

§ Elektronická část oznamovacího procesu musí být řešena důvěrným způsobem, což 

nedokáže garantovat emailové oznamování, ale výhradně softwarová aplikace s web 

nahlašovacím formulářem a manažerskou konzolí pro řízený proces zpracování Ozná-

mení.

Řešení VOS WB v modulu ISIT software SK/CZ:
 
Povinný subjekt má umístěn odkaz na VOS WB na své webové stránce, jejímž prostřednictvím libovolný 

Oznamovatel může bezpečně s garancí důvěrnosti nahlásit svůj Podnět s volbou anonymního nebo 

chráněného oznámení. Každé oznámení má přiděleno jedinečné ID, jehož prostřednictvím se může 

dobrovolně zidentifikovat i anonymní oznamovatel pro přechod do pozice chráněného oznamovatele.

Aplikační část softwarového modulu má instalovanou Auditor / skupina Auditorů, která přijímá, procesuje a 

vyhodnocuje všechna Oznámení.

Důvěrnost při zpracování je garantována administrací portálu se zabezpečeným uchováváním dat.

Řešení je postaveno jak na multiadmin platformě, kde jeden Auditor/právnická kancelář může realizovat 

činnost Whistleblowingu pro více klientů při dodržení všech bezpečnostních parametrů tak i na 

individuálním řešení pro 1 konkrétní organizaci.

Více informací získáte na www.whistleblowing-software.eu

§ Důraz na procesní řízení definovaných porušení



VYBRANÉ UKÁZKY Z MODULU VOS W

Úvodní okno modulu VOS W (manažerská konzola) 

Ukázka formuláře hlášení (webklient)       



E-LEARNING

E-learning jako webová služba v licenci ISIT software SK/CZ představuje moderní způsob pro efektivní 

vzdělávání zaměstnanců, konkrétně v oblasti ochrany osobních údajů/GDPR, Kyberbezpečnosti, řízení 

korupčních rizik a whistleblowingu. Prostřednictvím kurzů lze jednoduchým způsobem poskytnout 

zaměstnancům veškeré potřebné informace a ověřit jejich znalosti zkouškou. Tvůrci kurzů jsou držitelé 

certifikátů interní auditor, lead auditor v příslušné oblasti s dlouholetou praxí. Lekce v kurzech umíme doplnit 

podle interních řídících aktů zákazníka

E-learningové kurzy poskytují:

§ logickou posloupnost školení po kapitolách
§ obsah dle platné legislativy
§ průběžné ověřování znalostí
§ závěrečné ověření znalostí testem ( výběr náhodných 5 otázek, 3 odpovědi musí být správné, pokud jsou 

nesprávné, ještě jsou 2 opakování testu)
§ generování osvědčení o úspěšném absolvování školení

E-learning jako služba v blocích GDPR, KBO, Whistleblowing:

§ vzdělávání administruje ISIT Slovakia s.r.o.
§ zákazník získává vygenerované klientské přístupy pro všechny účastníky pro přístup do webslužby (email 

účastníka + vstupní heslo)
§ placená služba, doplňkově možnost naprogramování lekcí dle interních směrnic zákazníka
§ doplňující bonus – při objednání elearnigové služby zákazník získává 10 % slevu na každé další služby a 

produkty naší společnosti (audit, školení, ISIT software CZ)

Ukázka z Elearningu – Kurz KB



Modul FOB FYZICKÁ A OBJEKTOVÁ BEZPEČNOST

Pro rok 2022 připravujeme nový modul procesní aplikace ISIT software SK/CZ zaměřený na komplexní 

řízení ochrany fyzické a objektové bezpečnosti (FOB). Uživateli modulu jsou zejména bezpečnostní ředitel 

s pracovníky včetně statutáře organizace, velitel a výkonná část obecní policie nebo SBS, oblast 

bezpečnosti a krizového řízení a pod.

V jednotlivých segmentech Personální bezpečnost, Řízení třetích stran, Management bezpečnostních 

událostí, Specifikace opatření FOB, Vymezení okolí IS organizace, Řízení Aktiv FOB poskytuje plnohodnotný 

support pro povinné osoby s podrobnými podkapitolami určenými pro kamerové a monitorovací systémy s 

výstupy pro kontrolní, dozorové orgány a součinnost s policejním sborem, řízením přístupů včetně klíčového 

řádu, zabezpečením chráněných prostor (objektů a okolí), evidenčních částí aktiv bezpečnosti atp.

Tento modul je průřezovým sjednocujícím řešením pro každou organizaci se zaměřením na všeobecné 

řízení FOB, tedy bez legislativních vymezení dle GDPR nebo KBO.

Modul FOB lze považovat za procesní model řízení obecní FOB v organizaci jako předstupně řízení FOB podle 

zákona o utajovaných skutečnostech podle příslušné národní legislativy.

Úvodní zobrazení modulu FOB







Více informací o softwaru naleznete na našich webových stránkách:

www.isitcz.cz
www.analyza-rizik.eu

www.whistleblowing-software.eu

 info@isitcz.cz I +421 911 110 305, +420 607 715 380                      Kontakt:

Analýza Rizík ISIT Software Sk Cybersecurity

Pomůcka pro pověřence (DPO), 

statutáře organizací, personalisty, 

manažery KYBE, pracovníky IT.

Software vede evidence, sezna-

my, generuje dokumenty, obsahu-

je vzory dokumentů, archivuje 

verze, zaznamenává logy.

Pravidelná aktualizace a upgrade 

od autorů v souladu s platnou 

legislativou. Důležitá upozornění.

Poradenství a podpora specia-

listů - auditorů IB. Individuální 

řešení. Služby na klíč.

Technická a zákaznická podpora. 

Zaškolení k obslužnosti. Návody 

a uživatelské příručky.

Nepřetržitý  vývoj  aplikace              

s důrazem na bezpečnost.

§ V současnosti cca  pro oblast GDPR včetně základních a středních škol, měst a obcí       2500 zákazníků

v ČR a SR

§ Referenční zákazníci: ČR - Elektrárny Opatovice a.s., Český hydrometeorologický ústav, UP CZ a.s.. Na 

VUT Brno fakulta podnikatelská ve verzi Edukit slouží software jako výukový nástroj pro studenty, 

manažery kybernetické bezpečnosti. SR – Finančná správa SR, Štatistický úrad SR, Úrad na ochranu 

osobných údajov SR, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad komisára pre deti SR, Duslo Šaľa a.s., 

SEPS a.s.

§ Aktuální ceny a možnosti pronájmu licencí naleznete na www.isitcz.cz

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE 

A PARTNER : 

ATS-TELCOM PRAHA a.s.

E-mail:  info@atstelcom.cz 

Tel : +420 283 003 111


