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Several years ago all risks not complying with the
definition of market or credit risks were included among
operational risks. This vague and, strictly speaking,

negative definition was unable to completely, correctly and
efficiently manage the operational risks. The basis of a risk
measurement is understanding the risk’s nature, potential
sources and possible consequences, and this is something that
cannot be done without a clear and precise definition.

Basel II (International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards) defines operational risk
as “a risk of loss resulting from inadequate or failed internal
processes, people and systems or from external events.” This
risk management standard is intended for banks and other
financial institutions, where the term “operational risk” is well
known and already settled.

In other (nonbanking) organizations, operational risk is
often linked to information systems and, thus, operational risk
is usually understood as a risk primarily related to system
operation. Therefore, its measurement is related closely to
assessing risks of the information systems and to the quality
and level of information systems security.

To understand the issue of operational risk measurement,
the above definitions and terms are of great help; however, as
is the case with other similar definitions, they leave too much
space for discussion on the topic of what risk measurement
really is about. These discussions should be aimed toward the
fundamental goals and objectives of measurement, rather than
on the precise definition. “What should measurement bring to
the organization?” and “How can measurement contribute to
the increase of security?” are the essential questions to be
asked. Answers to these questions will lead eventually to the
definition of risk measurement relevant to the specific
environment of the firm or organization. To understand the
essence of risks, measurement should quantify relevant data
regardless of the definition of risk measurement used, or
whether these risks are called “operational” or something else.
Therefore, operational risk measurement can be divided into
two fundamental processes:
• Measuring operational risk value
• Measuring the level of operational risk treatment

The objective of both measurements is to quantify a
predetermined value, which represents the risk level, the
extent of risk reduction or the number/amount (or percentage)
of accepted risk. In an ideal risk management environment,
the benefits of operational risk measurement should also be
included in the process. The possibility to quantify the
effectiveness of implemented security controls and/or the
increase of security level should be in the portfolio of all risk
managers; however, measuring the benefits of operational risk
treatment is not an easy task. Furthermore, current tools and
methods used are restricted to simple Excel tables.

Case Study
According to the Slovakian Internal Control Act No.

12/2004, every Slovakian bank shall perform periodic reviews
of operational risks related to information technologies. It is
similar to the Czech National Bank Internal Control Act No. 2
of 3 February 2004, on the internal control system of a bank,
as amended by subsequent provisions, and partly of the
Regulation No. 123/2007 of the Act No. 256/2004, which is
basically an implementation of Basel II.

While risk analysis comprised an important part of the
project, the main objective was to establish and implement a
process of operational risk measurement in the Slovak bank.
The risk management process had to be in compliance with
Act no. 12/2004, mentioned previously. The executed risk
analysis was the first step that helped to estimate the current
risk levels. The process also included adaptation of a proven
methodology and establishment of repeatable steps to manage
operational risks. Implementation of comprehensible and
transparent metrics to measure operational risk values and the
level of their treatment was a self-evident part of the job.

There were several important parameters these metrics had
to accomplish, based mainly on experiences collected by
experts in the US.1 Each metric used had to be:
• Measured in a consistent way, without any subjective

criteria, so that even if more than one person uses the
metrics identical results will be obtained

• Easily fulfilled, optimally in an automatic way
• Expressed in cardinal numbers or percentages, and not in the

qualitative scale of low, medium and high
• Expressed in the same unit, e.g., hours, incidents, financial

losses
Global metrics to measure the level of risks and the level of

risk treatment were prepared in the first phase. Subsequently,
other, more detailed metrics that focused on specific
operational risks and vulnerabilities (e.g., password strength in
individual systems, security incidents) and compliance with the
ISO/IEC 27001 standard were implemented. All metrics were
developed in a way that enables easy and fast collection of data
and are as automatic as possible.

The secondary objective for 2008 is to prepare an interface
for the Risk Management Association (RMA) and
RiskBusiness KRI Framework Study methodology, used by
the bank as a primary approach to risk management to reach
compliance with Basel II requirements.

Measuring Operational Risk Value
Value, or measure of risk, as it is also called, was the first

result from the performed risk analysis using qualitative
methodology. Possible impacts of security violations on the
bank’s activities and on reaching their business goals were
estimated in the first part of the analysis. The probability that
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security violations would occur was estimated by assessing
levels of threats and information and communication
technology (ICT) vulnerabilities.

The metric used to express measure of risk was on a scale
from one to seven; altogether, 27,893 values of risk were
calculated. This number, however immense it may seem,
includes all possible combinations of identified impacts,
probabilities and bank assets. From the operational-risk
perspective, only 21 risks were assessed; these risks were
presented to management at the end of the project.

Figure 1 shows the risk value and its characteristics, i.e.,
the ratio of an individual risk’s component (the first being
impact and the following two being probability components,
of which the first is the level of threat and the second is the
vulnerability, each expressed in different colors) and how they
contribute to overall risk.

Measuring the Level of Operational 
Risk Treatment

Upon finishing the analysis part, all risks were evaluated
against preestablished criteria, and it was then decided
whether they were to be accepted, treated or avoided.

For those risks that were not acceptable or could not be
avoided, countermeasures that treat (reducing their consequence
or the likelihood of the risk) specific operational risks were
proposed. Existing countermeasures were considered while
proposing new sets of controls. Assessing the current status of
controls was an important factor later used to make decisions
on the priorities of the risks and the sequence in which they
would be treated. The methodology used contains an extensive
list of countermeasures offering numerous recommendations on
how to deal with individual risks (treatment options).

After evaluation, the recommended countermeasures were
divided into two sets, and based on these groups, metrics were
developed. Countermeasures recommended to reduce the
identified risks, and that were found to be already in place,
formed the first, green group. Countermeasures not in place
(needing to be implemented) formed the second, red group.
By comparing the total number of countermeasures to the
numbers of existing “green” and to-be-implemented “red”
countermeasures, the level of risk treatment was identified.

The relationship between risk and countermeasures was
m:n, meaning that the countermeasure recommended to cover
specific risks applied to other risks as well. The foundation of
the metric was a percentage of individual risks and, thus,
every countermeasure was unique. Therefore, although the
countermeasure was calculated in the metric several times, the
metric itself was not adversely affected.

The results of the recommended security controls
evaluation is shown in figure 2 (again in the form of a
management summary).

The big picture about the state of security in the bank is
stressed by placing the graphs next to each other. When
presenting the results of the analysis, both metrics were
presented simultaneously to give a uniform view, on both the
operational risk and the level of its treatment.

The very first risk presented reached the measure of five
(on the scale from one to seven) and is covered at 93 percent.
Thus, this approach, in a transparent way, fulfills two basic
processes of measurement:  the value of the operational risk
and the level of its treatment. With respect to its transparency,
the results were presented in this simple way; no
miscommunication occurred and the results were easily and
clearly presented to management.
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Figure 1—Risk-level Summary
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Measuring the Level of Operational Risk
Treatment—Detailed Metrics

The security controls were not only assessed as described
(i.e., binary green-red); the risk analysis methodology enabled
the reviewer to select from more statuses than just those that
the recommended countermeasures were in at the time.

Some of the countermeasures that were recommended
initially to cover specific operational risks were later rated as
at an “acceptable” level of risk. It was decided that, however
contributive the countermeasure could be, it would not be
implemented for various reasons. In such cases, the risk
remained partially untreated and it was necessary to determine
whether the remaining risk was higher than the preset
acceptable level of 8 percent (in reality, the level of 4.11
percent was acceptable).

Selected controls were also marked as “not applicable” in
cases where the proposed actions to raise the security level
were not viable technologically or were against the core
business goals of the bank. Controls that were not in place,
but were in progress, were marked as “implementing
recommendation.”

Using other states of security controls, more detailed metrics
were prepared to provide new views on the information security
within the bank. The process of operational risk treatment was
established correctly; however, some risk existed that still
needed to be treated (red column). Figure 3 shows the expected
progress in the implementation of new controls, which were
implemented during the execution of the analysis (altogether, the
analysis lasted five months).

Figure 4 depicts individual security areas and the ratio 
of implemented, not applicable, recommended and other
security controls.

Each of the metrics described in figure 4 is based on
thousands of values collected (due to the level of their
analytical detail, these values could not be presented). The
objective of these simplified figures was to show the results
of the analysis and the level of operational-risk treatment in
an easy and comprehensive way. Each figure selected at the
beginning of the project was constructed based on the four
parameters of metrics, so they can be updated with minimal
effort in the future. The procedures for the continuous data
collection were developed to enable the risk treatment level to
be assessed in time.

Figure 5 displays how the number of implemented controls
has increased over time, i.e., the risk treatment process’s
improvement. Other states of countermeasures decreased and
the overall number of controls also changed. The process also
identified new risks as well as changes in the information
system. As part of the change management process, security
impacts were assessed, and an optimal set of countermeasures to
cover newly identified operational risks was recommended.

Measuring Contribution of Operational
Risk Treatment

The final implementation of recommended
countermeasures is never an easy task. The best approach has
proven to be development of a set of implementation projects
to be realized by the bank’s staff. For example, it is more
difficult to increase the level of security of the security access

Embedding of malicious code 

Masquerading of user identity by insiders 

Willful damage by outsiders 

Introduction of damaging or disruptive software 

Natural disaster 

Masquerading of user identity by outsiders 

Unauthorized use of an application  

Willful damage by insiders 

User error 

Communications failure 

Fire 

To Be Implemented Installed 

Figure 2—Current State of Countermeasures
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system (SAS) authentication system than to execute a project
for the implementation of smart cards in the SAS, although,
in reality, these are identical projects. The problem is usually
in the allocation and approval of financial resources for the
project. To find a sponsor for the implementation of security
countermeasures is, in financially oriented institutions such as
banks, almost an impossible task. Using the other description,
finding a project sponsor is still intricate and tedious, but not
impossible.

Individual controls or groups of recommended
countermeasures were formed into implementation projects;
each of these was focused on covering specific security areas.
In the specific situation of this bank, 13 implementation
projects were created, five of which were:

• Log management—Acquisition and implementation of a
solution for continuous assessment of specific applications
and system logs

• Two-factor authentication for the virtual private network
(VPN)—Acquisition and implementation of two-factor
authentication objects for VPN connection

• Intrusion protection system (IPS) and intrusion detection
system (IDS)—Increasing the effectiveness of IPS and IDS for
the automatic detection of security intrusion and raising alarms

• Disaster recovery plans—Preparation of disaster recovery
and business continuity plans for all critical systems within
the bank

• Handling the media—Establishment and implementation of
procedures for manipulation of media (e.g., tapes, CDs,
DVDs, flash memory cards)
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Figure 3—Overall State of Countermeasures
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Figure 4—State of Countermeasures According to Security Areas
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The goal was to implement a specific set of
countermeasures, which in reality meant changing the status
of the safeguards from red to green. Measuring the
contribution of countermeasures’ implementation was an easy
task, as the described metrics work with the countermeasures’
states. For the purpose of measuring implementation projects’
contribution, the presentation of metrics to the bank’s
management was based on security areas (e.g., IT,
communication, personnel, physical, administrative). 

The executed project resulted in changes to the status of
countermeasures in specific security areas and, in this way,
was a contributing factor in those specific areas. The security
level of the areas was increased, resulting from the fact that
relevant risks were treated sufficiently. The increase of the
risk treatment level was measured by the number of
implemented countermeasures.

The first graph in figure 6 shows the status in the physical
security area before the implementation of security controls,
as these were implemented during one project. The second
graph displays the state after the project was finished.
Countermeasures recommended for implementation (red)
have changed to “implemented” (green).

Based on the number of countermeasures and their current
states, it was possible to clearly predict the future levels of
risk treatment after the implementation projects were
completed. As the current state was known and the future
state of countermeasures was predictable, it was possible to
determine the current and future levels of risk treatment, as
well as the future level of security within the bank or in
specific security areas within the bank.

Conclusion
The cornerstone of operational risks’ measurement is to

implement a consistent methodology or to use a sufficiently
transparent interface among different methodologies and
tools. It is necessary to develop metrics that will be
comprehended easily and will enable fast and easy
determination of risk levels and the levels of their treatment
over time, thus enabling tracking of risk trends or
performance of periodic benchmarking.

Operational-risk measurements, as well as other
measurements of security, are a newer area that is becoming
more and more pronounced. Now, many IT-driven companies
have implemented information security management systems
and learned how to measure the level of risk. 

Tracking the contribution of security changes in risk
treatment levels or security progress at this time is an ability
that, so far, only a few security managers hold. One of the main
reasons for this is ignorance of the measurement processes and
little knowledge about security metrics, their preparation, usage
and effective presentation. The highly anticipated international
standard from the International Organization for Standardization
and International Electrotechnical Commission, ISO/IEC 27004
Information Security Management Measurements, should shed
more light on the area of security metrics and the overall process
of measurement. Several other standards and publications are
also available.2
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Figure 5—Change of the Status of Countermeasures (2006-2007)
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Endnotes
1 Jaquith, Andrew; Security Metrics:  Replacing Fear,

Uncertainty, and Doubt, Addison-Wesley, 2007
2 Australia/New Zealand standard, AZ/NZS 4360:2004 Risk

Management; ISO/IEC 27001 and 27002 Implementation
Guidance and Metrics; BSI Group’s BIP 0074 Measuring the
Effectiveness of Your ISMS Implementation; National Institute
of Standards and Technology (NIST) Special Publication (SP)
800-55 Security Metrics Guide for Information Technology
Systems; NIST SP 800-80 Guide for Developing Performance
Metrics for Information Security
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Měření Operačních Rizik 
Jan Mikulecký, CISM 

řed několika lety byla mezi operační rizika 
zahrnuta všechna ostatní rizika, která nejsou tržní 
nebo kreditní. Tato vágní negativní definice však 
byla zcela nedostatečná, aby mohla být operační 

rizika správně a efektivně řízena. Základem pro měření 
rizik je pochopit jejich podstatu, zdroje rizik, 
konsekvence, což bez jasné definice nelze zajistit. 

BASEL II (International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards) definuje operační 
riziko jako riziko ztráty vyplývající z nedostatečně či 
chybně nastavených interních procesů, z chyb 
způsobených lidmi, systémy nebo externími vlivy. Tento 
standard pro řízení rizik je určený pro banky a jiné 
finanční instituce, kde je termín operační riziko poměrně 
zažitý a ustálený. 

Operační riziko je i v ostatních (nebankovních) 
organizacích často spojováno zejména s informačními 
systémy a proto je operačním rizikem často míněno riziko 
provozní. Jeho měření tak více souvisí s hodnocením rizik 
informačních systémů a s úrovní a kvalitou jejich 
bezpečnosti. 

Výše uvedené definice a termíny určitě pomáhají 
pochopit problematiku měření operačních rizik, avšak, 
podobně jako jiné definice, dávají poměrně velký prostor 
pro diskusi, co vlastně znamená „měření rizik“. Každá 
taková diskuse by měla být zaměřena spíše na účel měření 
než na jeho přesnou definici. Otázky, co by mělo měření 
rizik přinést organizaci nebo jak by takové měření mělo 
prospět ke zvýšení bezpečnosti, jsou zásadní a odpovědi 
na ně směřují k přesné definici pojmu „měření rizik“, 
která bude relevantní pro konkrétní firmu a organizaci. 
Bez ohledu na definici „měření rizik“ a nebo pojmenování 
rizik operačními nebo provozními musí měření 
kvantifikovat data pro pochopení podstaty rizik. Měření 
operačních rizik lze tedy rozdělit na dva fundamentální 
procesy: 

• Měření velikosti operačních rizik; 

• Měření úrovně zvládání operačních rizik. 

Cílem obou měření je kvantifikace předem stanovené 
veličiny, která vyjadřuje velikost rizika, míru jeho pokrytí 
(zvládnutí) nebo například počet či poměr akceptovaných 
rizik. V ideálním prostředí pro řízení rizik by do procesu 
měření operačních rizik mělo patřit také měření přínosů. 
Možnost kvantifikace efektivnosti bezpečnostních 
opatření a nebo zvýšení úrovně bezpečnosti by měla být 
v portfoliu každého risk manažera. Nicméně měření 
přínosů zvládání operačních rizik není jednoduché 
a využívané nástroje a metody se v dnešní době omezují 
na velmi jednoduché tabulky v excelu. 

Případová studie banky 
Každá slovenská banka musí na základě Opatrenia 
Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách 
a systéme riadenia rizik provádět mimo jiné i pravidelné 
analýzy operačních rizik v souvislosti s informačními 
technologiemi. Jedná se o obdobu Opatření České národní 
banky č. 2 ze dne 3. února 2004 k vnitřnímu řídicímu 
a kontrolnímu systému banky a částečně také nové 
vyhlášky 123/2007, která je prováděcí k zákonu 256/2004 
a prakticky se jedná o implementaci BASEL II. 

Provedení analýzy rizik bylo jen jednou částí celého 
projektu, jehož hlavním cílem bylo zavedení procesu 
měření operačních rizik. Analýza byla prvotním krokem 
k poznání aktuální velikosti měřených rizik, ale celý 
proces musel zahrnovat adaptaci osvědčené metodiky pro 
analýzu rizik a vytvoření opakovatelných postupů pro 
celkové řízení operačních rizik. Součástí tak bylo 
i sestavení jednoduše pochopitelných a transparentních 
metrik pro měření zaprvé velikosti, zadruhé úrovně 
zvládání operačních rizik. 

Metriky musely splňovat několik základních parametrů, 
které byly definovány zejména na základě zkušeností 
amerických odborníků. Každá metrika musela být1: 

• Konzistentně měřitelná, bez subjektivních kritérií 
– pokud jednu metriku použije více osob, musí 
dojít ke shodným výsledkům; 

• Jednoduše naplnitelná, ideálně automatickou 
cestou; 

• Vyjádřitelná v kardinálních číslech nebo 
procentech, nikoli v kvalitativních škálách „nízká, 
střední, vysoká“; 

• Vyjadřující vše v jedné jednotce, například 
hodiny, incidenty, finanční ztráty 

V první fázi vznikly globální metriky pro měření velikosti 
rizik a úrovně zvládání rizik. Následně byly zaváděny 
další, více detailní metriky zaměřené na konkrétní 
operační rizika a zranitelnosti (např. síla hesla 
v jednotlivých systémech, bezpečnostní incidenty) a také 
například metrika souladu s bezpečnostní normou 
ISO/IEC 27001. Všechny metriky byly sestaveny tak, aby 
sběr dat byl snadný a rychlý, pokud možno co nejvíce 
automatizovaný. 

Sekundárním cílem stanoveným pro rok 2008 je vytvoření 
rozhraní metrik pro metodiku RMA and RiskBusiness 
KRI Framework Study, která v bance slouží jako hlavní 
přístup pro řízení rizik v souladu s BASEL II. 

P 
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Měření velikosti operačních rizik 
Velikost, nazývaná také míra rizika, byla výstupem 
z analýzy rizik, která byla provedena kvalitativní 
metodikou. První část analýzy zkoumala velikost dopadů 
narušení bezpečnosti na činnosti banky a dosahování 
jejích obchodních cílů. Ve druhé části byla analyzována 
pravděpodobnost, která byla stanovena na základě 
hodnocení hrozeb a zranitelností ICT. 

Metrika pro stanovení velikosti rizika obsahovala škálu 
1-7, v rámci které bylo vypočteno 27.893 hodnot 
jednotlivých rizik. Toto extrémní číslo zahrnuje různé 
kombinace identifikovaných následků, pravděpodobností 
a aktiv informačního systému banky. Z pohledu 
operačních rizik jich bylo hodnoceno 21 a tento počet 
hodnot byl také součástí finálního souhrnu, který byl 
prezentován na konci projektu. Manažerské shrnutí, které 
bylo kromě jiného součástí každé zprávy o hodnocení 
rizik, vypadalo následovně.  

Graf ukazuje velikost rizika ve škále 1-7 a jeho 
charakteristiku, tedy poměr jednotlivých složek rizika 
(dopad a 2 složky pravděpodobnosti – úrovně hrozeb 
a zranitelností), jak se podílejí na výsledné míře. 

Měření úrovně zvládání operačních rizik – 
základní metriky 
Všechna analyzovaná rizika byla po provedené analýze 
vyhodnocena a bylo rozhodnuto, která budou 
akceptována, a která zvládnuta, a nebo zda budou zvolena 
taková opatření, aby se riziko eliminovalo zcela (vyhnout 
se riziku). 

Pro všechna rizika, která nebylo možné akceptovat ani se 
jim vyhnout, byla navržena opatření, která měla pokrýt 
konkrétní operační riziko a tím zajistit jeho zvládnutí. Při 
návrhu detailních opatření bylo nutné brát v úvahu také ta 
stávající. Zhodnocení stávajícího stavu bylo jedním 
z parametrů, na základě kterého je později určena mj. 

i priorita pokrývání daného rizika. Využívaná metodika 
pro hodnocení rizik obsahovala rozsáhlý seznam 
protiopatření. Byla tak k dispozici celá řada doporučení 
jak určitá rizika zvládnout. 

Doporučená bezpečnostní byla po vyhodnocení rozdělena 
na dvě množiny, které se staly základem pro další 
metriku. Protiopatření, která byla doporučena pro pokrytí 
daného rizika a již byla implementována, spadala do první 
zelené skupiny. Opatření, která nebyla zatím zavedena, 
tvořila druhou červenou skupinu. Porovnáním seznamu 
opatření se skutečností bylo tedy možné určit míru pokrytí 
rizika, která byla stanovena na základě počtu existujících 
- zelených a doporučených – červených opatření. 

Mezi riziky a protiopatřeními byla vazba n:n, tzn. že pro 
jedno riziko bylo doporučeno opatření, které zároveň 
pokrývalo riziko jiné. Podstatou metriky však bylo 
procento pokrytí jednotlivých rizik a z tohoto pohledu 
bylo každé opatření unikátní. Proto i v případě, že 
protiopatření bylo do metriky započítané několikrát, nijak 
metriku nenarušovalo. 

Výsledkem vyhodnocení doporučených bezpečnostních 
opatření byl následující graf (opět uveden v manažerském 
souhrnu). 

Celkový obrázek stavu bezpečnosti v bance dokreslují 
oba grafy posazené proti sobě. Při ukázce výsledků 
analýzy byly obě metriky prezentovány současně, aby 
vznikl jednotný a sumární pohled na velikost operačního 
rizika a zároveň na úroveň jeho pokrytí. 

První riziko v grafech dosahuje úrovně 5 (ve škále 1-7) 
a je pokryto z přibližně 93%. Tento přístup tedy 
transparentně naplňoval dva základní procesy měření – 
velikost operačního rizika a úroveň jeho pokrytí. Díky své 
jednoduchosti byly prezentované výsledky pro manažery 
banky velmi rychle srozumitelné a nenastala situace, kdy 
krčili své nosy a pokládali útočné otázky, jako například 
„…a tohle mi je k čemu?“. 

Figure 1: Graf shrnutí míry rizik 
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Měření úrovně zvládání operačních rizik 
– detailní metriky 
Bezpečnostní opatření však nebyla posuzována pouze 
výše uvedeným binárním zeleno-červeným způsobem. 
Metodika pro analýzu rizik dovolovala popsat více 
situací, v jakých se nachází určité aktuální bezpečnostní 
opatření. 

Některá prvotně doporučená opatření byla při dalším 
vyhodnocování operačních rizik označena jako 
Akceptovatelná. Bylo rozhodnuto, že takové protiopatření 
nebude i přes jeho jasné přínosy implementováno. 
V tomto případě zůstalo riziko částečně nepokryté a bylo 
nutné určit, zda úroveň nepokrytí rizika nepřesahuje 
předem stanovenou akceptovatelnou míru 8% (reálně 
byla akceptovaná úroveň rizika 4,11%). 

Vybraná opatření byla také označena jako 
Neaplikovatelná, protože navržený způsob zvyšování 
bezpečnosti nebyl technologicky proveditelný nebo šel 
zcela proti hlavnímu businessu banky. Opatření, která 
nebyla zatím zavedena, ale ustavičně se pracovalo na jich 
implementaci (projekty byly v běhu), byla označena 
stavem Návrh se realizuje. 

Použitím dalších stavů bezpečnostních opatření vznikly 
více detailní metriky, které znázorňovaly celkový pohled 
na informační bezpečnost banky. Je jasně vidět, že proces 
zvládání operačních rizik byl správně nastaven, nicméně 
stále existují rizika, která nejsou pokryta (červený 
sloupec). Graf také ukazuje očekávaný progres 
v implementaci nových protiopatření, která byla 
realizována v průběhu analýzy (celkem analýza trvala 5 
měsíců). 

Následující graf znázorňuje jednotlivé oblasti bezpečnosti 
a poměr zavedených, neaplikovatelných, doporučeních 
a dalších bezpečnostních opatření. 

Každá výše popsaná metrika za sebou skrývala tisíce 
detailních hodnot, které však ve svém analytickém detailu 
nebyly prezentovatelné. Cílem zjednodušených grafů 
bylo ukázat v rychle pochopitelné formě pohled na 
výsledky analýzy a na úroveň zvládání operačních rizik 
v bance. Na základě čtyřech parametrů metrik, které byly 
stanoveny na začátku projektu, byl každý graf sestavován 
tak, aby mohl být aktualizován v okamžiku a s nejmenším 
úsilím. Zároveň byly vytvořeny postupy pro sběr hodnot 
v čase, aby mohl být stav zvládání rizik posuzován 
v čase. 

Graf ukazuje, jak narostl počet zavedených opatření, tzn. 
že proces zvládání rizik byl vylepšen. Ostatní stavy klesly 
a změnil se i celkový počet protiopatření. Proces 
identifikoval nová rizika a zároveň došlo ke změnám 
v informačním systému. V rámci procesu řízení změn 
byly posouzeny bezpečnostní dopady a navržena ideální 
opatření na pokrytí aktuálních operačních rizik.  

Měření přínosů zvládání operačních rizik 
Implementace protiopatření pro zvládání rizik není 
jednoduché a jako optimální způsob se ukázalo vytvoření 
implementačních projektů, které měl realizovat personál 
banky. Zvýšit bezpečnost autentizace do systému SAS je 
většinou mnohem složitější než provést projekt 
Implementace Smart-Cards v systému SAS (i když ve 
skutečnosti se jedná o stejnou věc). Složitější zejména ve 
smyslu přidělení a schválení zdrojů na projekt. Sehnat 
sponzora pro implementaci skupiny bezpečnostních 
opatření je v bankách, na peníze orientovaných 
institucích, záležitost téměř nemožná. Oproti tomu sehnat 
sponzora pro projekt je, ne přímo jednoduché, nicméně 
méně složité. 

Figure 2: Graf aktuálního stavu bezpečnostních opatření 
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Jednotlivá opatření doporučená k realizaci a nebo jejich 
skupiny tvořily obsah projektů zaměřených vždy na 
určitou problematiku. Pro banku bylo tedy vytvořeno 13 
implementačních projektů; níže jsou uvedeny příklady 
pěti z nich: 

• Log Management – nákup a implementace řešení 
pro kontinuální vyhodnocování aplikačních 
i systémových logů; 

• Dvoufaktorová autentizace pro VPN – nákup 
a implementace prostředků dvoufaktorové 
autentizace pro připojení prostřednictvím VPN; 

• Poplachy IPS a IDS – zvýšení efektivity 
využívání IPS (Intrusion Prevention System) 
a IDS (Intrusion Detection System) pro 
automatické poplachy při narušení bezpečnosti; 

• Havarijní plány – vytvoření havarijních plánů 
a plánů kontinuity pro všechny systémy SZRB 
jednotlivě s řízeným přístupem k daným 
dokumentům; 

• Práce s médii – vytvoření a prosazení řídícího 
dokumentu pro práci s médii (pásky, CD, DVD, 
paměti flash apod.). 

Figure 3: Graf stavů protiopatření 
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Figure 4: Graf stavů protiopatření podle oblasti bezpečnosti 

IT bezpečnost

Komunikační bezpečnost

Personální bezpečnost

Administrativní bezpečnost

Fyzická bezpečnost

OBLASTI BEZPEČNOSTI A STAV PROTIOPATŘENÍ

Zavedeno Návrh se realizuje Doporučeno k realizaci Neaplikovatelné Akceptovat úroveň rizika

 



JOURNAL ONLINE  5 

Figure 5: Graf změn stavů protiopatření v čase 
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Cílem projektu bylo implementovat určitou sadu 
protiopatření, což v praxi znamenalo změnit jejich stav 
„z červeného na zelený“. Výše uvedené metriky 
pracovaly právě se s stavy protiopatření, proto nebylo 
složité měřit přínos implementace. Pro manažerskou 
prezentaci přínosů implementačních projektů byla 
zvolena metrika, kde základem byla oblast bezpečnosti 
(IT, komunikační, personální, fyzická, administrativní). 
Provedený projekt tedy změnil stavy protiopatření v dané 
oblasti bezpečnosti a byl tak určitým přínosem pro danou 
oblast. Pokud byl projekt proveden, byla zvýšena 
bezpečnost v dané oblasti a relevantní rizika byla lépe 
zvládána. Měřítkem, o kolik se pokrytí rizik zvýšilo, byly 
počty stavu protiopatření. 

Následující horní graf ukazuje aktuální stav v oblasti 
bezpečnosti PŘED implementací skupiny opatření 
realizované v rámci jednoho projektu. Spodní graf 
ukazuje stav PO dokončení projektu. Opatření, která byla 
doporučena k implementaci (červená barva), změnila po 
dokončení projektu svůj stav a stala se opatřeními 
existujícími (zelená barva). 

Podle počtu opatření a jejich aktuálních stavů bylo možné 
prokazatelně predikovat úroveň pokrytí jednotlivých rizik 
s ohledem na navržené projekty. Každé opatření, které 
pokrývalo určité riziko nebo rizika, bylo začleněno do 
daného projektu. Pokud byl určen aktuální a budoucí stav 
opatření, bylo možné transparentně stanovit aktuální 
i budoucí úroveň pokrytí jednotlivých operačních rizik 
nebo souhrnně stanovit budoucí úroveň bezpečnosti 
v bance, v její části nebo v určité oblasti. 

Závěr 
Základním kamenem pro správně měření operačních rizik 
je, aby bylo prováděno stále stejnou metodikou, nebo aby 
byla využita dostatečně kvalitní rozhraní mezi různými 
metodikami a nástroji. Je velmi důležité sestavit takové 
metriky, aby bylo jednoduché a rychle pochopitelné 
stanovovat úroveň rizik a jejich zvládání v čase a sledovat 
tak trendy nebo provádět pravidelně benchmarking. 

Měření nejen operačních rizik, ale celé bezpečnosti, je 
stále nová oblast, která bude v příští letech mnohem více 
skloňovaná. Doba pokročila do stádia, kdy řada „IT-
driven“ organizací má zavedené systémy řízení 
bezpečnosti a umí měřit rizika. Přínosy bezpečnosti, 
změny v úrovních zvládání rizik nebo vývoj bezpečnosti 
v čase jsou však veličiny, které zatím umí vyhodnotit 
málokterý bezpečnostní manažer. Hlavním důvodem je 
právě neznalost procesů měření a malé povědomí 
o metrikách, jejich sestavování, využívání a prezentaci. 
V očekávání je nový standard ISO/IEC 27004 
Information security management measurements, který by 
měl vnést světlo do bezpečnostních metrik a celkového 
procesu měření. Zatím je k dispozici několik jiných 
standardů a zahraničních publikací, viz zdroje. 



JOURNAL ONLINE 6

Figure 6: Grafy stavů bezpečnosti před po provedení implementačního projektu 
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