
Příručka pro práci
z domova: 
Rizika a hrozby 

Práce z domova s sebou nese také rizika, 
která lze kategorizovat do tří skupin

Vzhledem k pokroku moderních informačních 
a komunikačních technologií nikdy nebylo jednodušší 
připojit se k práci na dálku jako dnes.

Bezpečnostní výzvou je ovšem zajistit, aby všechna data zůstala v bezpečí a byly zajištěny 

tři pilíře kybernetické bezpečnosti, a to jejich důvěrnost, dostupnost a integrita.

Důvěrnost

1 Rizika ohrožující 
důvěrnostinformací 

Umožňují útočníkům přístup 

k soukromým informacím 

bez autorizovaného přístupu.

Připojením k neznámým nebo  nezabezpečeným Wi-Fi 
sítím umožňuje třetím stranám zachytit odeslané i přijaté 

informace.

Pokud dojde k odcizení zařízení 
bez řádného zabezpečení 
(2FA), mohou data skončit ve 

spáru zločinců.

Rizika ohrožující 
dostupnost informací 

Neoprávněné prozrazení a únik informací.

Nezabezpečené internetové 
připojení otevírá útočníkům cestu 

k úpravě digitálních podpisů a 

certifikátů k vytváření digitálních 

identit.

Malware na zařízeních zákazníků 

může ohrozit nejen uložená data, 

ale i jakákoliv, ke kterým zařízení 

přistupují.

3 Rizika ohrožující 
integritu informací
systémová chyba, úmyslná modifikace 

dat či neúmyslná modifikace.

data musí být důvěrná 

a chráněna před neoprávněným 

čtením neoprávněnými 

osobami.

aby v době, kdy je třeba, měla 

oprávněná osoba k informacím 

okamžitý přístup.

důležitá je správnost a důvěry-

hodnost dat. Informace je 

chráněna a máme jistotu, že 

je správně uložena.

Dostupnost Integrita

ztráta poslední zálohy nebo nedostupnost 

informačního systému.

V případě nestabilního interne-
tového připojení či potížích s 
VPN může být přístup k informacím 

na vzdálených serverech přerušen.

Informace uložené na zařízení 
mohou být šifrovány 
ransomwarem a v tu chvíli se 

stávají nedostupnými.

V případě práce na home o�ce 
nejsou informace chráněny 
podnikovou sítí, která nechrání 

data přístupná zvnějšku. Kvůli tomu 

je kladena na zaměstnance stále 

větší odpovědnost za opatrné cho-

vání v online světe.

V prostorách společnosti jsou 
tato rizika zmírňována 

a kontrolována administrátory IT 

pomocí řady bezpečnostních 

opatření.
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