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6 KROKŮ PRŮVODCE
KYBERNETICKOU BEZPEČNOSTÍ
PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 

Počítače a internet přinášejí malým a středním
podnikům mnoho výhod, ale tyto technologie nejsou
bez rizik. Některá z nich, jako jsou fyzické krádeže
a přírodní katastrofy, lze omezit nebo regulovat
rozumným chováním a preventivními opatřeními. Těžší
je čelit rizikům počítačové kriminality, například aktivitám
zločinců, kteří kradou informace za účelem jejich prodeje
na černém trhu.  
 
V 63 % malých a středních podniků došlo v roce 2019
k úniku dat. Přesto se mnoho majitelů domnívá, že nejsou
ohroženi kybernetickými útoky kvůli malé velikosti firmy
a omezeným aktivům. Bohužel tomu tak není.
 
Tento průvodce vám pomůže bránit vaše podnikání před
hrozbami počítačové kriminality. 
 
Častým cílem zločinců jsou osobní údaje. I ty nejmenší firmy
pravděpodobně zpracovávají osobní údaje o zákaznících nebo
dodavatelích, které stojí za to ukrást. Dalším oblíbeným cílem
počítačových zločinců jsou informace o účtech, včetně údajů
o platebních kartách, číslech bankovních účtů, heslech online
bankovnictví, e-mailových účtech a přihlašovacích údajích uživatelů
ke službám, jako jsou například eBay, PayPal nebo Turbotax. 
 
Všechny tyto informace je možné na černém trhu prodat dalším
zločincům, kteří tyto informace zneužívají v široké škále podvodných
schémat.

Zdroj: Agility SMB 

kybernetických útoků cílí
na malé podniky.

malých a středních podniků
mělo výpadek osm a více
hodin v důsledku narušení
kybernetické bezpečnosti.

43% 

40% 

https://agilitysmb.com/2020-cybersecurity-statistics-for-smbs/


DŮSLEDKY KRÁDEŽE DAT

Většina malých podniků shromažďuje informace
o účtech a osobní údaje, které by zločinci mohli
zneužít. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že
podnik může nést odpovědnost za následky krádeže
dat – pokud například dojde k odcizení informací
o zákaznících a následnému zneužití těchto informací
k podvodu. 

Některá data chrání zákony a předpisy, jako jsou GDPR
v EU nebo CCPA v Kalifornii v USA. Řada států také
požaduje, aby podniky hlásily narušení bezpečnosti, která
můžou mít za následek zneužití osobních údajů, ať už jde
o ztracený notebook obsahující údaje o zákaznících, nebo
flash disk s lékařskými záznamy. 

Všechno dohromady to znamená, že i malá společnost musí
zvolit systematický přístup k zabezpečení jakýchkoli údajů,
které jí byly svěřené. Při plánování ochrany digitálních aktiv
vaší společnosti byste měli své postupy dokumentovat. Pomůže
vám to při vzdělávání zaměstnanců v otázkách zodpovědného
chování v oblasti bezpečnosti. 

Kromě toho větší společnosti často vyžadují, aby jim dodavatelé
poskytli důkaz, že jejich zaměstnanci prošli bezpečnostním
školením a že přijali odpovídající bezpečnostní opatření. Pokud
dojde k narušení zabezpečení, pomůže vám zdokumentovaná
bezpečnostní politika prokázat, že jste při ochraně informací nic
nezanedbali.

Zdroj: ENISA 

Jedna třetina nákladů
souvisejících s únikem
dat vzniká víc než rok po
incidentu. Přibližně 22% 
těchto nákladů vzniká ve
druhém roce.



KROKY, KTERÉ JE TŘEBA
PODNIKNOUT:

Připravili jsme pro vás systematický postup,
jak přistupovat ke kybernetické bezpečnosti,
a jednotlivé kroky seřadili od A do F.

• A – Zhodnocení aktiv, rizik  
 a prostředků

• B – Definování politik

• C – Volba prvků zabezpečení

• D – Nasazení prvků zabezpečení

• E – Vzdělávání zaměstnanců, vedoucích 
 pracovníků, dodavatelů

• F – Další hodnocení, audity, testy



ZHODNOCENÍ
AKTIV, RIZIK
A PROSTŘEDKŮ



1) Zdroj: Cyber Talk, Březen 2020

Vytvořte si seznam všech počítačových systémů
a služeb které používáte. Přece jenom, když nevíte,
co máte, nemůžete to chránit. Nezapomeňte zahrnout
mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety,
které můžete vy nebo vaši zaměstnanci použít k přístupu
k informacím o společnosti nebo zákaznících.

Je to obzvláště důležité proto, že 62 % z 1 100 odborníků 
uvedlo, že dalo přednost vyšší efektivitě před zabezpečením
mobilního zařízení.11  

A nezapomeňte na online služby, jako jsou SalesForce, weby
online bankovnictví a cloudové služby jako například iCloud
nebo Dokumenty Google. 

Až seznam dokončíte, projděte si jej a zvažte rizika u jednotlivých
položek. Kdo nebo co představuje hrozbu? Jaká rizika jsou
spojená s prací na dálku? Další dobrá otázka je: Co by se mohlo
pokazit? Některá rizika jsou pravděpodobnější než jiná, ale uveďte
je všechna a poté seřaďte podle toho, kolik škody mohou způsobit
a jaká je možnost, že vyvstanou. 

Při realizaci tohoto procesu lze vyhledat pomoc zvenčí, a proto
potřebujete další seznam: zdroje, které můžete požádat o pomoc
v případě problémů s kybernetickou bezpečností. Může to být
zaměstnanec, který se dobře orientuje v problematice zabezpečení,
nebo partner či dodavatel. Kybernetickou ochranu, ať už celou, nebo její
část, můžete svěřit externímu poskytovateli spravovaných služeb (MSP –
Managed Service Provider), který vám vždy poskytne potřebnou podporu.

ZHODNOCENÍ AKTIV, 
RIZIK A PROSTŘEDKŮ

62% 
odborníků uvedlo,
že dává přednost
vyšší efektivitě
před zabezpečením
mobilního zařízení.

https://www.cybertalk.org/2020/03/05/stats-reflect-an-urgent-need-for-cyber-security/


DEFINOVÁNÍ
POLITIK



Na začátku správného bezpečnostního programu je
politika a za tou stojí nejvyšší vedení společnosti.
Pokud jste ve vedení firmy, musíte dát všem najevo, že to
s bezpečností myslíte vážně a že se vaše firma zavázala
chránit soukromí a bezpečnost všech dat, která zpracovává.

Dále musíte vysvětlit politiku, kterou chcete prosazovat,
například že nebude možný neautorizovaný přístup
k systémům a datům společnosti a že zaměstnanci
nebudou moci na svých mobilních zařízeních deaktivovat
nastavení zabezpečení.

Měli byste definovat, kdo má v organizaci přístup k určitým
údajům, za jakým účelem a co jsou příslušné osoby oprávněné
s těmito údaji provádět. Je také důležité mít politiku pro vzdálený
přístup, zařízení BYOD nebo autorizovaný software.

DEFINOVÁNÍ POLITIK



VOLBA PRVKŮ
ZABEZPEČENÍ



K vynucování politik musíte nastavit prvky zabezpečení.
Pokud například chcete vynutit politiku, která
znemožňuje neautorizovaný přístup k systémům
a datům společnosti, můžete stanovit, že bude veškerý
přístup vyžadovat jedinečné uživatelské jméno, heslo
a nějakou formu dvoufaktorové autentifikace. 

Kontrolu nad programy, které je povolené spouštět ve
firemních počítačích, si můžete udržet tak, že zaměstnancům
neudělíte oprávnění správce. Abyste zabránili narušení
zabezpečení, ke kterému může dojít při ztrátě nebo odcizení
mobilních zařízení, můžete od zaměstnanců požadovat, aby
takové incidenty hlásili ve stejný den, kdy k nim dojde. Zároveň
můžete nařídit, že se tato zařízení musí okamžitě uzamknout
a jejich obsah vymazat. 

Doporučujeme používat minimálně tyto bezpečnostní technologie:

•  Řešení ochrany koncových zařízení které zabrání stažení 
škodlivého kódu do zařízení společnosti. 

•  Šifrovací software který znepřístupní data na odcizených zařízeních.
Tento prvek zabezpečení doporučuje také nařízení GDPR Evropské unie.

•  Dvoufaktorová autentifikace která zajistí, že k získání přístupu 
k systémům a datům společnosti nestačí pouze uživatelské jméno 
a heslo. 

•  Řešení VPN, které přidá další vrstvu ochrany ve firmách se zaměstnanci 
pracujícími na dálku.employees

VOLBA PRVKŮ ZABEZPEČENÍ

Držte ve své společnosti krok
s budoucností IT
Dnešní prostředí kybernetických hrozeb se
neustále vyvíjí a využívá důmyslné techniky
obfuskace. Konečným cílem uživatelů se zlými
úmysly je, aby škodlivý kód zůstal v koncovém
zařízení nepovšimnutý. Aby se vyhnuli odhalení,
vytvářejí zcela nové hrozby označované jako útoky
nultého dne.

Cloudový sandbox poskytuje vrstvu ochrany mimo
síť společnosti a zabraňuje spuštění ransomwaru
v produkčním prostředí. Blokuje spuštění
podezřelého souboru v koncovém zařízení.

https://www.eset.com/cz/firmy/firemni-reseni/ochrana-koncovych-zarizeni/?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campaign=mn37&utm_content=6_STEPS
https://www.eset.com/cz/firmy/firemni-reseni/ochrana-identity-a-ochrana-dat/?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campaign=mn37&utm_content=6_STEPS#full-disk-encryption
https://www.eset.com/cz/firmy/firemni-reseni/ochrana-identity-a-ochrana-dat/?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campaign=mn37&utm_content=6_STEPS#secure-authentication
https://www.eset.com/cz/firmy/firemni-reseni/cloudovy-sandbox-analyza/?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campaign=mn37&utm_content=6_STEPS


NASAZENÍ PRVKŮ
ZABEZPEČENÍ



Když nasadíte prvky zabezpečení, ujistěte se, že fungují.
Pokud například máte politiku zakazující používání
neautorizovaného softwaru v systémech společnosti, 
bude jedním z jejích prvků software kontrolující 
škodlivý kód. 

Nejenže ho musíte nainstalovat a otestovat, jestli
nenarušuje běžné podnikové operace, ale musíte také
zdokumentovat postupy, které mají zaměstnanci dodržovat,
když zjistí škodlivý kód.

Při výběru správného řešení ochrany koncových zařízení 
je taképotřeba zvážit několik důležitých faktorů. Mělo by 
například poskytovat nejvyšší možnou míru detekce, zatímco 
výskyt falešných detekcí (upozornění na soubory nebo odkazy, 
které ve skutečnosti nejsou škodlivé) by se měl co nejvíce blížit 
nule. Také by nemělo mít znatelný dopad na výkon systému 
a mělo by umožňovat snadnou správu a údržbu.

NASAZENÍ PRVKŮ
ZABEZPEČENÍ

DALŠÍ INFORMACE

Konzole pro správu ochrany
koncových zařízení
Při nasazování ochrany koncových zařízení je
důležité, abyste měli o všem přehled v jediném
centrálním rozhraní. Takovou funkci nabízí
cloudová konzole, jako je ESET PROTECT.

Umožňuje sledovat v reálném čase zařízení 
onpremises a vzdálená koncová zařízení, poskytuje
podrobné informace a nabízí správu zabezpečení
pro všechny operační systémy.

Řídí ochranu koncových zařízení, detekci
incidentů a reakci na ně napříč platformami –
na počítačích, serverech, virtuálních počítačích,
a dokonce i spravovaných mobilních zařízeních.

https://www.eset.com/cz/firmy/firemni-reseni/vzdalena-sprava-zabezpeceni/?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campaign=mn37&utm_content=6_STEPS


VZDĚLÁVÁNÍ



Vaši zaměstnanci potřebují znát bezpečnostní politiku
a postupy společnosti, ale musí také pochopit, proč jsou
nezbytné. Proto je nutné investovat do vzdělávání
v oblasti zabezpečení, což je často to nejúčinnější
bezpečnostní opatření, které můžete implementovat. 

Proškolením zaměstnanců můžete zvýšit povědomí
o problémech, jako jsou phishingové e-maily. Nedávná
studie ukázala, že 43 % zaměstnanců ani neví s jistotou,
co je phishingový útok2. 

Měli byste tedy pro své zaměstnance připravit pravidelná
školení. Vytvořte například phishingový kvíz, který je naučí,
jaké techniky počítačoví útočníci používají. Zahrňte výuku
kybernetické bezpečnosti do procesu zaškolování nových
pracovníků a na intranetu zveřejňujte bezpečnostní tipy.

Vzdělávejte každého, kdo používá vaše systémy, včetně vedoucích
pracovníků, dodavatelů a partnerů. A nezapomeňte, že porušení
bezpečnostní politiky musí mít důsledky. Neschopnost prosadit
politiku podkopává veškeré úsilí, které zabezpečení věnujete.

2) Zdroj: ZD Net, říjen 2020
3) Zdroj: Studie společnosti Sapio Research Study, Velká Británie

VZDĚLÁVÁNÍ

69% 
organizací
zaznamenalo
narušení zabezpečení
v důsledku interní 
hrozby, a to navzdory
preventivním
opatřením.3

https://www.zdnet.com/article/two-in-five-employees-are-not-sure-what-a-mobile-phishing-attack-is/
https://www.govtech.com/workforce/Workers-Pose-the-Biggest-Cybersecurity-Threat-Report-Says.html


DALŠÍ
HODNOCENÍ,
AUDITY, TESTY



Zajištění kybernetické bezpečnosti představuje pro
jakoukoli firmu, velkou i malou, trvalý proces, nikoli jen
jednorázový projekt. Alespoň jednou ročně byste měli
provádět pravidelné hodnocení zabezpečení.

Aktualizaci bezpečnostních politik a prvků zabezpečení
bude možná potřeba provádět více než jednou ročně,
v závislosti na změnách ve firmě, jako jsou noví 
dodavatelé, nové projekty či nástup nových nebo 
odchod stávajících zaměstnanců (u kterých je nutné zajistit 
zrušení přístupu ke všem systémům). Zvažte, zda není vhodné 
najmout externího konzultanta, který provede penetrační 
test a bezpečnostní audit. Takto můžete zjistit, kde jsou vaše 
slabá místa a jak je řešit.

Současná vlna počítačové kriminality hned tak neskončí. Je tedy
nutné i nadále vyvíjet úsilí k zajištění ochrany dat a systémů, které
jsou pro dnešní malé a střední podniky zásadní.

Chcete-li mít aktuální informace o nových hrozbách, přihlaste se
k odběru a pravidelně kontrolujte bezpečnostní novinky z takových
webů, jako jsou například:

WeLiveSecurity.com

DataSecurityGuide.eset.com

DALŠÍ HODNOCENÍ, AUDITY, TESTY

http://DataSecurityGuide.eset.com
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Společnost ESET® již více než 30 let vyvíjí špičkový bezpečnostní
software pro firemní i domácí uživatele. Vysoce výkonná a snadno
použitelná bezpečnostní řešení společnosti ESET, od ochrany koncových
a mobilních zařízení přes šifrování až po dvoufaktorovou autentifikaci,
umožňují uživatelům a podnikům bez obav naplno využívat potenciál
moderních technologií. ESET sleduje a chrání nenápadně a nepřetržitě.
Díky aktualizaci ochrany v reálném čase jsou uživatelé v bezpečí
a podniky se nemusí obávat výpadků. Další informace naleznete
na webu www.eset.com.

https://www.eset.com/cz/?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campaign=mn37&utm_content=6_STEPS

