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INFORMACE - aktivum

Získání informací – náklady

Uchovávání informací – náklady

Ochrana informací – náklady

Použití informací – schopnost prodávat, produkovat – výnosy

Ztráta informací – mimořádné náklady

Zneužití informací – neúspěch

Krádež informací snižuje náklady zlodějů, ztráta informací 

snižuje konkurenceschopnost okradených!



Růst významu IT bezpečnosti

BUSINESS INFORMACE

 Kde je poptávka? (marketing,prodej)

 Kde lze nejvýhodněji získat produkt? (nákup, logistika)

 Jak nejefektivněji produkt vyrobit? (know-how)

 Jak nejefektivněji řídit zdroje? (personál, aktiva)

 INFORMACE JSOU AKTIVA

 ÚSPĚŠNOST VYPLÝVÁ Z POUŽITÍ INFORMACÍ

 ROSTE KONCENTRACE A DOSTUPNOST INFORMACÍ

 ROSTOU RIZIKA ZNEUŽITÍ INFORMACÍ 



IT revoluce

 Množství informací roste

 Dostupnost informací roste

 Význam informací roste

 Nové technické prostředky

 Nové profese

MANAŽER INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI



Role manažera IT bezpečnosti

 ODPOVĚDNOST

– Ohodnocení aktiv (cena informací)

– Hodnocení rizik (co se vyplatí ukrást)

– Omezování rizik (ochrana informací)

– Hodnocení stavu IT bezpečnosti

– Řešení incidentů

 KOMPETENCE

– Definování pravidel pro práci s informacemi

– Řízení rozpočtu pro ochranu informací

– Kontrola a hodnocení osob a procesů



Kvalifikace manažera IT bezpečnosti

 Ekonomická

– Oceňování aktiv

 Bezpečnostní

– Určování rizik

 Organizační

– Definování procesů a pravidel

 Technická

– Použití HW a SW prostředků ochrany informací



Řízení nákladů na bezpečnost IT

Odhad nákladů na nedostupnost aktiva

Doba přerušení Popis následků Finanční vyjádření ztrát

1 hodina Obchod může pokračovat 0,-

1 den Obchod může pokračovat s drobnými 

výpadky

10.000,-

3 dny Obchod může pokračovat, nelze uzavírat 

nové zakázky

70.000,-

Týden Obchodování se zastaví 300.000,-



Řízení nákladů na bezpečnost IT

Odhad nákladů na obnovu aktiva

Doba obnovení Finanční vyjádření nákladů

1 hodina 100.000,-

1 den 50.000,-

3 dny 10.000,-

Týden 5.000,-



Efektivní ochrana aktiv (BIA)

Řízení nákladů na bezpečnost IT



„Zákon informační bezpečnosti“

Náklady na informační bezpečnost musí být 

vždy menší než reálná rizika vyplývající       

ze zneužití informací!



Představení ČIMIB

Český institut manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB) je profesním 

sdružením, které vzniklo z iniciativy subjektů zabývajících se touto problematikou.

Posláním institutu je vytvořit významnou platformu pro setkávání členů 

s potenciálními zájemci, která napomůže při rozšiřování cenných informací. 

Záměrem zakladatelů ČIMIB je nabídnout všem zájemcům nekomerční platformu 

pro získávání informací a také prostor pro sdílení svých poznatků a zkušeností. 



Cíle ČIMIB

 Růst kvalifikace

– Vzdělávání

– Publikace

 Výměna zkušeností

– Manažerských

– Technických

 Prosazování společných zájmů

Profesní úspěšnost členů



Členství v ČIMIB

Proč se stát členem institutu?

 konference, školení, vzdělávání

 burza nápadů 

 informace "z první ruky" 

 neformální setkání s kolegy 

Více informací, aktuality, připravované akce, registrace k členství… na www.cimib.cz

Kontakt ČIMIB, o.s., Návršní 8/2030, 140 00 Praha 4

Tel +420 241 021 300  Fax +420 241 021 369  GSM +420 777 176 621  E-mail kadlecikova@cimib.cz



Rada ČIMIB

Rada

Prezident PaedDr. Ivo Vašíček

Viceprezident Tomáš Hebelka, BA (Hons)

Tajemnice Mária Kadlečíková

Členové Ing. David Frydrych

Ing. Mgr. Horst Lassak

Ing. Zbyněk Surovec

Kontrolní komise

Předseda RNDr. Luboš Číž

Členové Bc. Marek Chlup

Ing. Věra Bergerová



Děkuji za pozornost


