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• Společnost poskytující konzultace v oblasti projektového řízení a řízení 
rizik

• Dodavatel SW pro řízení rizik a interních auditů

• Certifikovaný partner společnosti Oracle pro dodávky SW Primavera

• Certifikace pro dodávky aplikací a technologií Oracle – Oracle PPM, 
Oracle Innovation management, databáze Oracle

• Dodávky SW pro řízení rizik, interních auditů a kybernetické 
bezpečnosti – Risk management tool, Audit team assitant

• Dodávka a implementace SW pro řízení GDPR – SW GDPR assitant

• Projektové řízení (metodologie PRINCE2, PMI, IPMA)

• Založena 2000



Zadání projektu
Společnost Pražská teplárenská provozuje systémy Kritické infrastruktury státu 
– patří pod Zákon o kybernetické bezpečnosti:

• Zákon o kybernetické bezpečnosti ( ZoKB) 181/2014 Sb, včetně novelizace –
co se má dělat

• Vyhláška kybernetické bezpečnosti ( VoKB) č. 82/2018 Sb., – jak se to má 
dělat

Řízení aktiv a řízení rizik – patří do organizačních opatření, základní metodický 
rámec je uveden ve vyhlášce – VoKB

Společnost má nastaveny procesy řízení strategických rizik a zpracovánu 
metodiku řízení rizik

Cíl: Implementace SW podpory uvedených procesů
Doba trvání projektu: od 1.10.2018 do 31.1.2019



POKRYTÉ PROCESY v SW Risk management 
tool (RMT)

• Řízení strategických rizik

• Práce s incidenty (řízení a evidence incidentů)

• Řízení aktiv, práce s aktivy – primární, podpůrná

• Řízení kybernetických rizik

• Práce s hrozbami, protiopatřeními

• Plány zvládání rizik

Pozn: SW se implementuje dle metodik používaných zákazníkem, není 
nezbytně nutné zahrnout všechny oblasti.



ÚVODNÍ OBRAZOVKA- Risk management tool



Risk management tool – přehled úloh



RMT - Řízení strategických rizik

• Otevření rizika

• Práce s rizikem a jeho hodnocení

• Návrh mitigace rizika

• Reporting



RMT - Řízení strategických rizik - graf práce s rizikem



RMT - Řízení strategických rizik – nové strategické riziko



RMT - Řízení strategických rizik – Informace strategické riziko



RMT – Práce s incidenty (řízení a evidence incidentů)

• Nový incident

• Práce s incidenty

• Reporting



RMT – Práce s incidenty (řízení a evidence incidentů) –
graf



RMT – Práce s incidenty – zadání incidentu



RMT – PRÁCE S INCIDENTY (řízení a evidence incidentů)



RMT - Řízení aktiv, práce s aktivy – primární, 
podpůrná

• Zadání aktiva

• Práce s aktivem, jeho hodnocení

• Reporting



RMT - Řízení aktiv, práce s aktivy – graf práce s  
aktivem



RMT - Řízení aktiv, práce s aktivy - Zadání aktiva



RMT - Řízení aktiv, práce s aktivy - Práce s 
aktivem, jeho hodnocení



RMT - Řízení aktiv, práce s aktivy – přehled aktiva



RMT - Řízení kybernetických rizik – ZÁKLADNÍ 
AKTIVITY

• Identifikace a otevření rizika

• Práce s rizikem a jeho hodnocení

• Návrh mitigace rizika

• Transfer rizika na třetí subjekt

• Reporting



RMT Řízení kybernetických rizik – GRAF PRÁCE S 
RIZIKEM



RMT Řízení kybernetických rizik – Identifikace a 
otevření rizika



RMT Řízení kybernetických rizik – Práce s rizikem a 
jeho hodnocení



RMT Řízení kybernetických rizik – karta rizika a 
návrh mitigace rizika



RMT Řízení kybernetických rizik – REGISTR RIZIK



Řízení rizik - REGISTR RIZIK

PERIODICKÉ PŘEZKOUMÁNÍ RIZIKA VLASTNÍKY
Automaticky se spouští úkoly pro vlastníky rizika jednou za definovanou periodu.
SOUHRN RIZIK PRO RISK MANAŽERA
NÁVRHY NA MITIGAČNÍ OPATŘENÍ
Risk manager může zaslat jakémukoliv vlastníkovi rizika návrh na mitigační opatření v 
reakci na aktuální stav rizika.
BAREVNÉ OZNAČENÍ RIZIK PODLE PRAVDĚPODOBNOSTI A DOPADU
ZOBRAZENÍ VÝVOJE RIZIKA V ČASE

POUŽITÍ V PRAXI POČET SPOL. POČET
PŘÍPADŮ*

Pojišťovna VZP 1 Pilotní provoz

ČSOB pojišťovna 1 V projektu



REPORTING – průběh rizika



Praktická ukázka



OTÁZKY/ODPOVĚDI
závěr prezentace



Děkujeme za vaši pozornost

Jiří Knápek
manažer realizace

NETIA® s.r.o.,
Hliníky 259, 679 72 Kunštát 
ICO: 25588869 
DICO: CZ25588869 
mob: +420 730 827 844
mail: knapek@netia-it.cz
www.netia.cz

mailto:knapek@netia-it.cz
http://www.netia.cz/
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