
Proč jsou malé a střední firmy 
lákadlem pro útočníky?

Jak útočníci 
kradou hesla?

Co mohou firmy dělat
pro ochranu svých hesel?

5 základních pravidel 
k dobré správě hesel

Zahrnutím těchto základních pravidel přispějete 

ke zvýšení zabezpečení firemní IT infrastruktury.

Disponují cennějšími daty 
než běžní uživatelé.

Jsou zranitelnější než firmy 
ze segmentu Enterprise, 

které mají větší rozpočet 

na IT bezpečnost.

Shoulder surfing
Technika spočívající v pozorování 

oběti útočníkem přes rameno při zadávání hesla. 

Phishingové útoky 
Útočníci se snaží získat důvěrná hesla pomocí 

speciálních online formulářů nebo e-mailů.
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Definujte jednoduchá pravidla 
Tzn. délku hesla, speciální znaky nebo blokaci 

přístupu po několika neúspěšných pokusech o 

přihlášení.

Jednotná politika pro všechny 
Stejná politika hesel pro zaměstnance, 

management i členy představenstva.

Blacklist 
Vytvořte blacklist nejčastěji používaných sla-

bých hesel tak, aby je uživatelé nemohli použít.

Jak na bezpečná 
hesla ve firemní 
IT infrastruktuře?

Základní ochrana přihlašovacích údajů je neúčinná. 

Důsledkem je únik až 5 miliard hesel, která jsou zveřejněná online.

Malware 
Útočníci se infiltrují do firemní IT infrastruktury

a pomocí malwaru vyhledávají v síti dokumenty 

obsahující citlivá hesla nebo sledují úhozy 

na klávesnici, které sbírají do logů.

Monitorování síťového provozu 
Útočníci sledují zařízení zaměstnanců.

Automatické skriptování 
Spočívá ve zkoušení milionů různých 

kombinací hesel.

Dvoufaktorová autentizace (2FA) 
Při přihlašování obdrží uživatel jednorázový 

klíč na telefon nebo chytré hodinky 

ve formě push notifikace.

Multifaktorová autentizace (MFA) 
Přidává k push notifikacím biometrické

údaje, např. otisk prstu, rozpoznání 

obličeje nebo oční sítnice. 
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Salted hashe 

Hash slouží k tomu, aby heslo uložené v databázi 

nebylo na první pohled zřejmé. „Solení“ přidává k heslu 

řetězec náhodně vygenerovaných znaků, 

čímž zvyšuje jeho integritu.

Nevyžadujte častou změnu hesla 
Častá exspirace hesel má opačný efekt. 

Uživatelé volí snadno zapamatovatelné 

varianty, které nejsou dostatečně bezpečné.
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81 %Dle výzkumu společnosti Verizon bylo až 81 % 

úniků dat způsobeno slabými nebo ukradenými hesly.


