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1. Úvod 

V dnešní společnosti se informační technologie staly nedílnou součástí našeho života. 
S masivním rozšířením a intenzivním využívání internetu v každodenním životě společnosti 
bohužel roste i zneužívání těchto technologických vymožeností. Počítače a jejich deriváty – 
jako jsou tablety, chytré telefony – dnes využíváme snad při všech myslitelných činnostech, 
při běžné komunikaci, k uzavírání smluv, k vedení účetnictví atd. Proto je třeba si uvědomit 
význam počítačové bezpečnosti a ochrany dat jako celku. Je pravdou, že předchozích letech 
se počítačovou bezpečností zabývali pouze odborníci, dnes by se o ní měli zajímat nejen běžní 
uživatelé počítačů, ale zejména i majité společností, podnikatelé. 

V poslední době se na uživatele informačních technologií vyvíjejí neustále nové infiltrace a 
vynalézavost útočníků opravdu nezná mezí. Je tedy nasnadě, že všichni uživatelé by měli být 
pravidelně seznamováni se základními pojmy pravidly bezpečnosti a s tím, jak svůj počítač 
nejlépe zabezpečit a majitelé společností by měli ve svých firmách přijmout taková opatření, 
která by chránila informační systémy proti různým druhům útoků a úniky dat. 

2. Ochrana informačních systémů před úniky dat 

Řešení bezpečnosti informačních systémů je dlouhodobý proces. Jeho cílem je stále se 
zlepšovat a pružně reagovat na stávající a nová rizika a hrozby. Nejde tedy o jednorázovou 
akci, ale o dlouhodobý a soustavný proces. Cílem tohoto procesu je zavedení Managementu 
bezpečnosti informačních systémů (ISMS). Prioritním úkolem při zavádění ISMS je vytvoření 
firemní bezpečnostní politiky. 

2.1. Bezpečnostní politika firmy 

Bezpečnostní politika firmy je písemný dokument, který obsahuje plán ochrany podnikových 
informačních technologií. Bezpečnostní politika se považuje za živý dokument. To znamená, 
že není nikdy dokončen, ale je neustále aktualizován podle měnících se požadavků. Měla by 
ale být dostatečně obecná, aby nebyly nutné její příliš časté změny. Její zásady by neměly 
záviset na konkrétní architektuře či konkrétním systému. 

Bezpečnostní politika firmy by měla dávat odpověď na několik základních otázek: 

• co chci chránit; 
• jak to chci chránit; 
• proč to chci chránit; 
• jak ověřím, že je to opravdu chráněno; 
• co budu dělat, když se něco pokazí;  
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V první řadě je nutné identifikovat, jaká aktiva se v informačním systému firmy nacházejí. Ne 
všechna aktiva je třeba chránit, ne všechna je třeba chránit stejně.  

2.2. Bezpečnostní opatření 

Níže jsou uvedeny příklady konkrétních bezpečnostních opatření. Tato opatření by měla být 
průběžně doplňována a obměňována podle průběžných požadavků na všeobecnou 
bezpečnost IT. 

2.2.1. Hesla 

Uživatelské jméno a heslo určuje jistou identitu uživatelů v systému. Dobrá personální politika 
hesel je nejdůležitější překážkou pro neoprávněný přístup do systémů. 

Kvalitní heslo by mělo: 

• obsahovat kombinaci čísel, velkých a malých písmen a zvláštních znaků; 
• mít minimálně 8 znaků; 
• být relativně jednoduše zapamatovatelné; 
• umožňovat rychlé napsání na klávesnici; 
• nemělo by obsahovat háčky a čárky 
• nemělo by obsahovat písmeno Y a Z (platí pro české prostředí) 

Pravidla pro hesla: 

• nepoužívat výchozí hesla; 
• nepsat si hesla a nesdělovat je emailem; 
• nedávat hesla jiným osobám; 
• nepoužívat jedno pro různé platformy; 
• při kompromitaci hesla je nutné ho okamžitě změnit; 
• informovat uživatele o úspěšných kontrolních pokusech o jeho prolomení; 
• hesla je třeba uchovávat v šifrované podobě pomocí silného algoritmu, aby útok 

hrubou silou trval řádově alespoň týdny; 
• uživatelé nesmí mít možnost měnit hesla jiných uživatelských účtů; 

2.2.2. Řízení přístupu 

Řízení přístupu je základním určujícím nástrojem, který jednoznačně definuje příslušná 
uživatelská oprávnění k definovaným modulům v informačním systému, souborům nebo 
datům  
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• uživatelská práva vždy udržovat na minimální přípustné úrovni; 
• přístup do systémů musí vyžadovat uživatelské jméno a heslo; 
• uživatelská jména musí mít pevný formát, například složenina iniciálu a příjmení osoby; 
• za udělení příslušných práv uživatelům je zodpovědný administrátor IT. Administrátor 

IT nese odpovědnost i za udržování integrity dat; 
• je nutné implementovat detekci nežádoucího proniknutí. Uživatelský účet je třeba 

zablokovat po třech neúspěšných pokusech o přihlášení; 
• administrátor IT musí být informován o všech zaměstnancích rozvazujících pracovní 

poměr. Pokud je rozvázán pracovní poměr ze strany organizace, je administrátor IT 
povinen odebrat práva pro přístup do systému dříve, než je zaměstnanci oznámeno 
ukončení pracovního poměru; 

• administrátorská hesla systémů budou uložena na bezpečném místě pro případ nouze 
nebo katastrofy; 

• přístup do systémů má být omezen na pracovní hodiny. Uživatelé, kteří potřebují 
přístup mimo definované hodiny, musí administrátorovi IT podat žádost o povolení; 

• všechny systémy musí mít implementováno monitorování a záznam úspěšných  
i neúspěšných pokusů o přihlášení; 

• souborové systémy musí mít maximální možnou úroveň zabezpečení, jaká je možná. 
Kde je to možné, budou mít uživatelé práva jen ke čtení (read-only), aby se předešlo 
nechtěnému smazání dat; 

2.2.3. Uživatelské účty 

Uživatelské účty jsou využívány pro přístup do informačních systémů, k souborů, či datům,  
a jsou jednoznačně prokazatelným identifikátorem uživatele. 

• účty musí existovat pouze pro autorizované osoby; 
• nové uživatelské účty může vytvářet pouze administrátor IT; 
• každý uživatel musí být jednoznačně určen uživatelských jménem; 
• existující uživatelské účty může rušit pouze administrátor IT; 
• jestliže jsou u konkrétního účtu zaznamenány 3 nevydařené pokusy o přihlášení, měl 

by být účet zablokován a s účtem spojený uživatel o tom informován; 
• uživatelská jména a hesla nesmí být sdělována jedné zprávě; 
• v případě, že uživatel při přihlašování zadá špatné uživatelské jméno nebo heslo, 

chybová hláška by měla být shodná. Je třeba zabránit zjištění, zda je uživatelský účet 
aktivní či nikoliv; 
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2.2.4. Chování uživatelů 

Definováním chování uživatelů při práci s IS, soubory či daty je svým způsobem určována 
bezpečnostní politika firmy, uživatelé nesmí zejména: 

• sdílet účty či hesla s někým jiným; 
• spouštět programy pro lámání hesel nad systémovými soubory s hesly; 
• aplikovat a využívat programy pro skryté sledování síťového provozu; 
• zneužívat systémové prostředky; 
• snažit se vlámat do cizích uživatelských účtů; 
• rušit služby; 
• zkoumat soubory ostatních uživatelů; 
• kopírovat nelicencovaný software; 

2.2.5. Antivirová ochrana 

Účinná antivirová ochrana je jedním ze stavebních kamenů bezpečnosti IS, bez účinné 
antivirové ochrany je bezproblémová funkčnost počítačů a serverů, které jsou připojeny 
k internetu několik málo minut, z čehož vyplývá, že: 

• pracovní stanice musí být chráněny antivirovým softwarem; 
• notebooky musí být chráněny antivirovým softwarem; 
• zaměstnanci musí dodržovat zásady antivirové politiky; 
• všechny souborové, databázové, poštovní a aplikační servery musí být chráněny 

antivirovým softwarem, není-li vyžadováno jinak; 
• veškerý antivirový software musí být udržován v aktuálním stavu; 
• uživatelé musí být informováni o zjištěných virových infekcích; 
• žádný přenosný disk, flashdisk či jiné paměťové médium, pocházející mimo společnost, 

nesmí být použito, aniž by bylo prověřeno antivirovou kontrolou; 
• veškerý software se musí instalovat z originálních médií, případně prověřených 

digitálních zdrojů; 
• pro obnovení dat v případě virové nákazy je nutné udržovat pravidelné zálohy; 

2.2.6. Servery 

Vzhledem tomu, že se jedná o vysoce důležitá zařízení, která poskytují služby jiným zařízením 
nebo aplikacím či programům pomocí počítačové sítě, je nutné dodržovat následující pokyny: 

• všechny servery by měly být vybaveny štítkem s jejich IP adresou; 
• je nutné aktivovat monitorování a záznam do logů; 
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• operační systémy serverů se musí udržovat aktuální se všemi bezpečnostními 
záplatami; 

• hesla pro vzdálenou správu musí být odlišná od hesel běžných účtů typu Administrátor; 
• přístup k datům a aplikacím musí podléhat řízení přístupu; 
• servery je třeba pravidelně kontrolovat na výskyt virů; 
• servery musí být v zabezpečené, nejlépe klimatizované místnosti; 
• je nutné aktivovat detekci nežádoucího proniknutí, a to jak zvenčí, tak i vně; 

2.2.7. Pracovní stanice 

Při používání pracovních stanic, se doručuje postupovat dle níže uvedených doporučení, a to: 

• všechny pracovní stanice by měly být vybaveny štítkem s jejich IP adresou; 
• všechny pracovní stanice podléhají centrální správě, za kterou nese odpovědnost 

příslušný administrátor IT; 
• účet typu „Administrator“ je určen pouze administrátorovi IT, uživatelé mají práva typu 

„Users“; 
• operační systémy pracovních stanic se musí udržovat aktuální se všemi bezpečnostními 

záplatami; 
• pouze příslušný administrátor IT instaluje software na pracovní stanice; 
• v případě požadavku na nový software uživatel podá příslušnému administrátorovi IT 

žádost, který zjistí důvěryhodnost softwaru a danému uživateli jej nainstaluje; 

2.2.8. Notebooky a přenosná zařízení 

Pro notebooky a ostatní přenosná zařízení, včetně v dnešní době oblíbených tablety, platí 
podobná doporučení jako pro pracovní stanice. Avšak je důležité si uvědomit, že už z podstaty 
názvu se jedná o přenosná zařízení. Tj. zařízení, která se mohou lehce ztratit, zcizit. Zejména  
z tohoto důvodu je záhodné, aby:  

• všechny notebooky by měly být vybaveny štítkem s jejich IP adresou; 
• notebooky by měly být vybaveny šifrovacím softwarem pro šifrování dat; 
• do notebooku se nesmí ukládat hesla pro přihlášení do podnikové sítě; 
• notebook se nesmí nechat bez dozoru, aniž by neproběhlo odhlášení ze systému nebo 

se neaktivoval zámek pracovní plochy; 
• všechny notebooky jsou připravovány a instalovány příslušným administrátorem IT; 
• notebook se musí při nepoužívání vypnout; 
• externí harddisky by měly být šifrované; 
• přenosná zařízení pro síťovou komunikaci musí být nakonfigurována pro bezpečné 

komunikační protokoly; 
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2.2.9. Internet a počítačová síť 

Vzhledem k faktu, že přes internet a lokální počítačovou síť společnosti probíhá všechen 
datový přenos, doporučuje se fyzické oddělení těchto dvou sítí a přístup na internet realizovat 
přes centrální bod. Z výše uvedeného vyplývá, že: 

• stálé připojení k internetu musí být realizováno přes firewall a měl by se regulovat 
síťový provoz; 

• firewall musí být pravidelně sledován a aktualizován; 
• integritu a celkovou funkčnost firewallu je třeba pravidelně kontrolovat; 
• síťová zařízení by měla být nakonfigurována k zavírání neaktivních relací; 
• přístup pracovních stanic k internetu musí vést pouze přes proxy server organizace  

a obsah webových dat musí být skenován; 
• je třeba udržovat a monitorovat detailní logy firewallu, měly být automaticky 

kontrolovány a archivovány po určitou dobu; 
• přístup k nezákonnému obsahu na internetu by měl být blokován; 

2.2.10. Lokální síť 

Pro všechny zbývající aktivní prvky počítačové sítě se především z důvodů bezpečnosti 
doporučují níže uvedené pokyny:  

2.2.10.1. Síťová zařízení 

• všechna síťová zařízení by měla být opatřena štítky s jejich IP adresou; 
• veškerá síťová zařízení musí být umístěna v zabezpečených místnostech pro ně 

určených. Do těchto zabezpečených místností má přístup pouze příslušný 
administrátor IT. Ostatní personál, zaměstnanci či pracovníci externí firmy oznámí 
přístup do těchto místností příslušnému administrátorovi IT a budou potřebné práce 
provádět za jeho dozoru; 

• všechna důležitá síťová zařízení musí být vybavena UPS jednotkami pro zajištění chodu 
při výpadku elektrického proudu. UPS jednotky musí být pravidelně testovány; 

2.2.10.2. Pracovní stanice 

• uživatelé se musí při opuštění pracovní stanice odhlásit. Při krátkodobých odchodech 
mohou využít jejich uzamčení; 

• nepoužívané pracovní stanice mimo pracovní hodiny musí být vypnuty; 
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2.2.10.3. Monitorování 

• používání síťových analyzátorů je povoleno pouze administrátorovi IT; 
• pro odhalení neoprávněného přístupu do sítě je zapotřebí implementovat systémy pro 

detekci nežádoucího narušení; 

2.2.10.4. Strukturovaná kabeláž 

• veškerá síťová kabeláž musí být dokumentována; 
• nepoužívané síťové prvky musí být vypnuty; 
• kabelové instalace je třeba pravidelně kontrolovat na jejich správnou funkci; 
• u systémů kritických pro chod organizace je zapotřebí použít redundantní, tj. 

zdvojenou, kabeláž; 

2.2.10.5. Servery 

• servery musí být umístěny v zabezpečené místnosti; 
• servery musí být vybaveny jednotkami UPS s dostatečnou kapacitou pro zajištění 

chodu i při výpadku elektrického napájení. V případě dlouhodobého výpadku 
elektrického napájení by měl být k dispozici, je-li technicky možné, diesel generátor; 

• přístup k serverovým diskům je povolen pouze příslušnému administrátorovi IT; 

2.3. Cloud 

V současné době informační technologie prochází poměrně význačnou změnou, a to kdy 
místo řešení klient-server se začínají využívat řešení, pro něž je typické slovo Cloud, někdy také 
cloud computing. Využívání Cloudu slibuje levnější, rychlejší, jednodušší, pružnější 
a efektivnější IT. Vysoké nároky na bezpečnost a spolehlivost jsou často uváděny jako 
potenciální překážka pro přijetí této technologie. Velcí poskytovatelé cloudových služeb ale 
mohou nabídnout hlubší odborné znalosti k řešení problému bezpečnosti než běžné firemní 
IT oddělení. Díky tomu jsou vlastně cloudové systémy bezpečnější a spolehlivější.  

Cloudové řešení mohou být veřejná nebo privátní, jejichž rozdělení na se děje podle toho, zdali 
jsou IT prostředky sdíleny mnoha různými organizacemi (veřejný cloud), nebo zda jsou 
vyhrazeny jen pro jedinou organizaci (privátní cloud). Privátní cloudové řešení se mohou 
snadněji zahrnout do kontroly firemní bránu firewall. To může zmírnit obavy z hlediska 
bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Využívání privátního cloudu může snížit obavy týkající 
se zajištění plnění předpisů a suverenity dat. V případech, kdy tyto obavy hrají významnou roli, 
může být investice do privátního cloudu nejlepší volbou. 
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2.3.1. Druhy cloudových služeb  

Ve své podstatě rozlišujeme následující úrovně cloudových služeb, které se vzájemně odlišují 
úrovní velikostí zajišťovaných služeb. 

2.3.1.1. Infrastructure as a Service (IaaS) 

Jako elementární cloudovou službu si můžeme představit údržbu stávající hardware, 
poskytování konektivity do internetu, k datovému centru a případné zálohování nasazených 
aplikací a uložených dat. V. tomto případě můžeme mít hardware jak ve vlastní správě, 
případně i pronajatý, respektive „virtuální“ od poskytovatele cloudových služeb. 

2.3.1.2. Platform as a Service (PaaS) 

Rozšířenou verzi cloudových služeb, která lépe reflektuje na aktuální potřeby společnosti  
a zahrnuje kromě elementární cloudové služby například tyto následující položky: 

• dynamické navyšování výkonu dle potřeby; 
• servis hardwaru, zálohování, konektivita a správa OS; 
• framework a databáze pod vlastní správou; 
• možný přístup různých zařízení; 
• totožné vývojové nástroje jako při vývoji desktopové nebo webové aplikace; 
• virtualizace prostředí; 

2.3.1.3. Software as a Service (SaaS) 

Poslední a nejvyšší úrovní cloudových služeb, ve které jsou všechny části aplikace a všechna 
dostupná rozhraní spravována poskytovatelem cloudové služby a příjemce pouze platí za 
jednotlivou licenci. 

2.3.2. Hlavní výhody cloudu  

Existují důvody, pro které se tzv. přejít do cloudu vyplatí, a to zejména pro: 

• snížení pořizovacích nákladů na hardware, síťovou konektivitu a softwarové licence; 
• snížení provozních nákladů; 
• snížení mzdových nákladů; 
• není nutné administrovat hardware; 
• není nutné řešit licencování; 
• dynamické přidělování výkonu v datacentru; 
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• snadná fakturace námi využívaných služeb; 
• přístup napříč platformami; 
• nahrazení některých programů službami SaaS; 
• ušetření na prostorách pro infrastrukturu; 
• výhodná cena i pro nízký počet uživatelů; 

2.3.3. Hlavní nevýhody cloudu  

Samozřejmě, na druhou stranu existují i hmatatelné důvody, proč Cloud není vhodný, a to 
zejména v těchto případech: 

• absence možného zásahu do systému a pokročilejších konfigurací (s výjimkou IaaS); 
• chybí možnost plné kontroly; 
• prakticky úplná nedostupnost služeb (totální výpadek služby nebo poskytovatele 

připojení k internetu; 
• někdy obtížná změna poskytovatele cloudové služby; 
• vyšší náklady na privátní cloud; 
• kontrola nad fyzickým umístěním dat; 

Je také na tomto místě dobré zmínit, že v případě využívání veřejných cloudů je zapotřebí dbát 
opatrnosti a velmi dobře si rozmyslet, zdali se využívání cloudových služeb opravdu vyplatí. 
Cloudové řešení mohou obecně poskytovat spolehlivější služby, nicméně je vždy vhodné 
zvážit, jaká je očekávaná návratnost investice a ohledem na transakční náklady, a to 
především u malých a středních firem, 

2.4. Krizové plány 

V běžném provozu čelí informační systém nejrůznějším hrozbám, na které by měl být 
připraven. Ty by měly být odhaleny, jak již bylo provedeno výše, při analýze rizik a měla by být 
navržena odpovídající opatření. Nicméně, je klid do momentu, než se něco nepředvídatelného 
stane, přičemž může zcela selhat většina stávajících bezpečnostních opatření. Takový stav se 
označuje jako krizový stav systému nebo havárie. 

V takovém případě musí být co nejdříve obnovena činnost důležitých částí informačního 
systému a co nejrychleji obnovena poškozená data. Proces obnovy je možné shrnout do 
následujících kroků. 

Krizový plán by měl také pamatovat na personální zajištění a zajistit zainteresovaným 
pracovníkům dostatečné pravomoci a prostředky. Součástí havarijního plánu by měla být 
hierarchie pracovníků, kteří mohou vydávat dočasně platná nařízení. Důležité je, kdo 
rozhoduje, že nastal krizový stav a kdo a jakým způsobem tento stav ukončuje. 
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2.4.1. Odstranění současného nebezpečí 

Odstranění současného nebezpečí je závislé na druhu a povaze katastrofy. Jde např. o uhašení 
požáru, odstranění následků pohromy, odpojení od energetické sítě a podobně. 

2.4.2. Obnovení důležitých částí systému 

Obnovení důležitých částí systému oprava či výměna poškozených částí (hardware, software), 
instalace nových verzí softwaru, správná konfigurace systému a další. 

2.4.3. Obnovení poškozených dat 

Zde je potřeba obnovit poslední nepoškozenou verzi dat a informovat uživatele, o která data 
přišli. Po obnově je nutné dávat pozor na případný opětovný vznik havárie. V tomto případě 
je IS možné zpřístupnit jen v omezeném rozsahu funkčnosti. 

2.4.4. Zavedení protiopatření 

Zavedení opatření eliminující vznik podobných havárií v budoucnu. Po provedení těchto 
opatřeních je možné uvést systém do plného provozu. 

2.4.5. Aktualizace bezpečnostní politiky 

Aktualizace bezpečnostní politiky se provede v případě, že se předchozí přijatá opatření 
osvědčila, tyto změny je nutné zanést do bezpečnostní 
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3. Zabezpečení IS/IT ve společnosti Mint Investments a.s. 

3.1. Základní charakteristika společnosti 

Společnost Mint Investments byla založena v roce 2015 a záhy se stala jedním z předních a 
oceňovaných nemovitostních investorů ve střední a východní Evropě. Díky důvěře svých 
klientů a schopnosti poskytnout maximální výnosy s minimálním rizikem vybudovala 
nemovitostní portfolio s hodnotou přesahující 600 milionů EUR. Mezi její klienty patří velké 
instituce i soukromí investoři. Realitní projekty Mint Investments zahrnují kanceláře, 
maloobchodní centra i rezidence.V současné době je majetkově samostatná společnost, 
oddělená od původního holdingu a je ve 100% vlastnictví fyzických osob z řad vedení 
společnosti. 

3.2. Uspořádání prostor společnosti 

Prostory k podnikání se nachází ve třetím patře vícepodlažní budovy na Praze 1, Václavské 
náměstí 773/4. Budova je vybavena samostatnou recepcí, s 24 hodinovým provozem  
a ostrahou v mimopracovní dobu. Vstup do společnosti ve třetím patře je v době pracovních 
hodin řízen pracovníkem na recepci. Hlavní vstupní dvěře jsou vybaveny bezpečnostím 
zámkem. Prostory jsou vybaveny bezpečnostním systémem napojeným na PCO. 

3.3. IT/IS infrastruktura 

Strukturovaná kabeláž sítě LAN je vedena kabelovými žlaby. Centrálním místem je samostatná 
klimatizovaná serverovna, kde jsou zakončeny jednotlivá přípojná místa. V této místnosti se 
nacházejí další aktivní prvky firemní sítě – servery, switche, zálohovací zařízení, IP telefonní 
ústředna. Pro nakládání s daty společnost Mint Investments využívá servery DELL, na kterých 
se hostují virtuální servery s operačním systémem Microsoft 2019 Server. Pro vzdálený přístup 
a ochranu proti vniknutí do sítě je využíváno zařízení Zyxel USG 100 ATM. Všechna důležitá 
data, jednotlivé databáze, data vybraných klientských stanic jsou pravidelně zálohována 
pomocí příslušných aplikací na definovaná úložiště. 

Instalované operační systémy na pracovních stanicích tvoří výhradně Microsoft Windows 10 
případně Microsoft Windows 11. Všechny pracovní stanice jsou chráněny antivirovým 
programem ESET,  jehož konfigurace a instalace bezpečnostních aktualizací je řízena 
centrálně. 

Společnost Mint Investments používá jednotný ERP (Enterprise Resource System) systém. 
Dále jsou využívány další aplikace, jako je například mzdový a personální systém, bankovní 
software pro správu firemních bankovních účtů a další specializované programy. Aplikace jsou 
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přístupné z lokální sítě až po přihlášení do odpovídající domény a po ověření službou Active 
Directory. Některé aplikace jsou přístupné z internetu. Pro vzdálený přístup do lokální sítě zde 
realizováno spojení pomocí VPN. K některým aplikacím je přistupováno prostřednictvím 
protokolu HTTPS. 

 

3.4. Opatření vůči kybernetickým útokům 

 Společnost Mint Investments implementovala a udržuje v chodu celou řadu opatření, které 
mají za cíl chránit informační systém před neoprávněným vniknutím a případně eliminovat 
ztáty v případě prolomení bezpečnosti. 

3.4.1. Více úrovňová autentifikace 

Pro všechny uživatele informačního systému je vynucována více faktorová autentifikace pro 
prokázání důvěryhodnosti. V praxi se jedná o přihlašování k pracovním stanicím, ke zdrojům 
serveru a pro připojování prostřednictvím VPN. 

3.4.2. Omezená práva pro uživatele 

Všichni uživatelé disponují pouze běžnými právy pro přístup do informačního systému, 
rozšířená práva, administrátorská práva jsou automaticky potlačena, tj. zakázána. 

3.4.3. Limitované vzdálené připojení 

Pro vzdálené připojení k prostředkům serveru se využívá VPN, a to pouze pro předem  
schválená zařízení a uživatele. Protokol RDP 3389 je zakázán pro přístup z internetu. 

3.4.4. BYOD 

Vzhledem k náročnější správě bezpečnostních politik ve společnosti a k vyššímu riziku úniku 
firemních dat na zařízení chráněném vlastnickým právem uživatele jsou BYOD zakázána. 

3.4.5. Zálohování 3-2-1 

K dispozici jsou tři kopie dat, dvě místní, avšak na rozdílných zařízeních a jedna kopie mimo 
společnosti  
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3.4.6. DLP 

Implementace DLP zajišťuje blokování činnosti, soubor nebude odeslán či nahrán nebo 
monitoring činnosti. Akce je zaznamenána se specifikací - kdo, kdy, odkud a kam. Případně lze 
monitorovat pro důkazní řízení, co konkrétně porušilo pravidla (obsah dokumentu, e-mailu, 
výřez obrazovky). Vždy je možné monitoring provádět v tichosti nebo s upozorněním uživatele, 
že právě provedená akce byla zaznamenána. Lze blokovat tisk na libovolnou tiskárnu, takže 
například účetní oddělení může soubory, které obsahují finanční informace, tisknout jen na 
konkrétní tiskárně, aby nedošlo k případnému omylu. 

3.4.7. Ochrana stanic a serverů 

U všech koncových stanic (PC/NB) je aktivováno šifrování SSD disků, BIOS je zabezpečen silným 
heslem, antivirové systémy jsou nasazeny na všech zařízeních, a to včetně zařízení typu 
Tablet/Mobil, nasazena antivirová ochrana serverů.  

3.4.8. Průběžné vzdělávání uživatelů 

Uživatelé jsou průběžně informováni o aktuálních hrozbách s návodem, jak se zachovat 
v situaci, kdy si nejsou jisti jak rozpoznat případnou hrozbu. 

3.4.9. Firewall 

Je nasazen firewall nové generace, s chytrou cloudovou inteligencí, která se postará o ochranu 
proti všem pokročilým hrozbám. Vybaven technologií SandBox, strojovým učením pro detekci 
hrozeb, reputačním filtrem IP adres a kompletním IDP/DPI/AV/AS/ContentFiltering nástrojem. 
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4. Analýza současného stavu IS/IT 

4.1. Analýza rizik IS/IT 

Analýza rizik byla zpracována na základě normy ISO 27001 a použitím ISMS (Systém řízení 
bezpečnosti informací), a to formou definování výše rizika a hodnoty daného aktiva. Dále byli 
pověřeni pracovníci z IT oddělení provedením a identifikací aktiv společnosti. Pomocí dotazů 
byly zjišťovány pracovní techniky a zvyklosti používané při práci s výpočetní technikou  
a interním IS. Jako v další řadě byly prověřeny stávající interní směrnice společnosti, které se 
dotýkají výpočetní techniky a IS. Dále pro analýzu možných rizik a hrozeb byla provedeno 
dotazníkové šetření.  

Analýza rizik je zpracována v níže uvedených tabulkách: 

• stupnice pro hodnocení rizika aktiva a hodnoty aktiva; 
• identifikace aktiv a určení vlastníků; 
• identifikace hrozeb a pravděpodobnost vzniku hrozby; 

Tabulka 1: Stupnice pro hodnocení rizika aktiva a hodnoty aktiva  

Stupeň hodnocení Rizika aktiva Hodnota aktiva 

4 Vysoké Vysoká 

3 Střední  Střední 

2 Nízké Malá 

1 Velmi nízké Zanedbatelná 
 

Na základě údajů, které byly poskytnuty pracovníky IT byla vypracována Tabulka 2, která 
poskytuje informace o klíčových firemních aktivech, a to z jednotlivých, předem definovaných 
hledisek. Stupnice rizika je uvedena ve výše uvedené Tabulce 1 

Tabulka 2: Identifikace, hodnocení a určení vlastníků aktiv 

Identifikace, hodnocení a určení vlastníků aktiv 

Název Dostupnost Důvěrnost Integrita Hodnota Vlastník 
Nehmotná informační aktiva 

Emaily 4 4 4 3 Všichni 

ERP systém  4 4 4 4 Obchodní a finanční 
marketing 

Účetní systém  4 4 4 4 Finanční oddělení 
Data 4 4 4 4 Všichni 
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Tabulka 3: Identifikace, hodnocení a určení vlastníků aktiv - Softwarová aktiva 

Identifikace, hodnocení a určení vlastníků aktiv 

Název aktiva 

Do
st

up
no

st
 

Dů
vě

rn
os

t  

In
te

gr
ita

 

Ho
dn

ot
a 

Vlastník aktiva 

Softwarová aktiva 

MS Windows 2019 
Server (servery) 4 4 4 4 Administrátor 

IT oddělení 
Operační systém MS 
Windows 10 / 11 
(pracovní počítače) 

3 3 3 3 Administrátor 
IT oddělení 

Kancelářský systém 
MS Office (pracovní 
počítače) 

3 3 2 1 Administrátor 
IT oddělení 

Antivirová ochrana 
(všechny počítače, 
servery a PDA) 

3 3 3 2 Administrátor 
IT oddělení 

Firewallová ochrana 
(všechny počítače 
a servery) 

3 2 3 2 Administrátor 
IT oddělení 

Firemní prezentace na 
internetu (www stránky) 4 2 2 1 Administrátor 

IT oddělení 
Ostatní používaný 
software (všechny 
počítače a servery) 

2 2 3 2 Administrátor 
IT oddělení 

 

Tabulka 3 – Softwarová aktiva a příslušné stupně potenciálních rizik, rozdělené podle 
definovaných hledisek – dostupnost, důvěrnost, integrita a hodnota. Z této tabulky vyplývá, 
že všechna tato aktiva podléhají IT oddělení, respektive správci počítačové sítě, což je sice jev 
obvyklý, nicméně se však pro společnost může stát v budoucnu poměrně značným problémem 
a je jedním ze segmentů, na který je nutno zaměřit pozornost při řešeni bezpečnosti IS jako 
celku. 
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Tabulka 4: Identifikace, hodnocení a určení vlastníků aktiv - Hmotná aktiva 

Identifikace, hodnocení a určení vlastníků aktiv 

Název aktiva 

Do
st

up
no

st
 

Dů
vě

rn
os

t  

In
te

gr
ita

 

Ho
dn

ot
a 

Vlastník aktiva 

Hmotná aktiva 

Všechny servery 4 4 4 4 Administrátor 
IT Oddělení 

Firewallová ochrana 
serverů 3 3 3 3 Administrátor 

IT Oddělení 
Elektronický 
zabezpečovací systém 2 2 2 1 Bezpečnostní agentura, 

Majitel firmy 

Aktivní prvky sítě 3 3 3 2 Administrátor 
IT Oddělení 

Přenosná výpočetní 
technika (Notebooky) 3 2 3 2 Jednotliví uživatelé 

Pracovní stanice typu 
PC (Desktopy) 4 2 2 1 Jednotliví uživatelé 

Ostatní používané 
vybavení (skenery…)  2 1 2 1 Administrátor 

IT Oddělení 
Externí pevné disky, 
úložiště, datové čipy 3 4 4 3 Administrátor 

IT Oddělení 

Tabulka 4 – Hmotná aktiva, což jsou v praxi používané hardwarová zařazení a určení jejich 
důležitosti pro společnost. Téměř jako v každé společnosti, nejdůležitější roli zde hrají servery, 
kde jsou uložena nejen veškerá firemní data IS, ale probíhá zde kupříkladu i emailová 
komunikace. Ve všech čtyřech sledovaných hlediscích se jedná o nejvyšší stupeň hodnoty 
a případného ohrožení aktiva. 
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Tabulka 5: Identifikace, hodnocení a určení vlastníků aktiv - Externí služby 

Identifikace, hodnocení a určení vlastníků aktiv 

Název aktiva 

Do
st

up
no

st
 

Dů
vě

rn
os

t  

In
te

gr
ita

 

Ho
dn

ot
a  Vlastník aktiva 

Aktiva externích služeb 
Datová konektivita 
internet  4 4 4 4 Systémový provider 

Poskytnutí  
cloudových služeb  4 4 4 4 Systémový provider 

Tabulka 5 se zaměřuje na dodavatele externích služeb. Z této tabulky je patrné, že nejvyšší 
důraz se klade na zajištění poskytování datové konektivity a cloudových služeb.  

 

V níže uvedené Tabulce 6 jsou definovány prakticky možné hrozby přicházející v úvahu, včetně 
pravděpodobnosti vzniku těchto hrozeb. 

Tabulka 6: Identifikace hrozeb a pravděpodobnost vzniku hrozby 

Název aktiva Př
ed

st
írá

ní
 id

en
tit

y 
už

iv
at

el
e  

Po
už

íti
 S

W
 n

ea
ut

or
izo

va
ný

m
 u

živ
at

el
em

 

Po
už

ití
 S

W
 n

ea
ut

or
izo

va
ný

m
 zp

ůs
ob

em
 

Po
př

en
í –

 a
no

ny
m

ita
 p

ro
vá

dě
ný

ch
 o

pe
ra

cí
 

Pr
oz

ra
ze

ní
 d

at
 b

ěh
em

 p
ře

no
su

 

Pr
oz

ra
ze

ní
 d

at
 z  

pa
m

ěť
ov

éh
o 

m
éd

ia
 

M
od

ifi
ka

ce
 d

at
 n

a 
pa

m
ěť

ov
ém

 m
éd

iu
 

M
od

ifi
ka

ce
 d

at
 v

 d
at

ab
áz

i  

M
od

ifi
ka

ce
 d

at
 p

ři 
př

en
os

u  

Se
lh

án
í a

kt
iv

ní
ch

 sí
ťo

vý
ch

 p
rv

ků
 

Se
lh

án
í h

ar
dw

ar
e  

Po
šk

oz
en

í p
am

ěť
ov

éh
o 

m
éd

ia
 

Ži
ve

ln
á 

ka
ta

st
ro

fa
 

Se
lh

án
í d

od
áv

ky
 e

ne
rg

ií 

Se
lh

án
í k

lim
at

iza
ce

 

Tr
es

tn
ý 

či
n 

kr
ád

ež
e 

Šk
od

liv
ý 

so
ft

w
ar

e 

Nehmotná informační aktiva 
El. pošta, data 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 
IIS systém  1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
Intranet  1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
Nehmotná softwarová aktiva 
Servery   3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 
Windows  3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 3 
Office 1 2 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 
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Antivirus 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
Firewall 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
www 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 
Ostatní SW 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Hmotná aktiva 
Servery 1 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
Firewall 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
EZS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Aktivní prvky 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
Notebooky 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 1 2 2 
Desktopy 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
Ostatní 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
Externí média 1 2 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 
Aktiva externích služeb 
Konektivita 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 
Služby IT 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 
Datový prostor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 

 

4.2. Výsledky analýzy zabezpečení IS/IT 

Na základě provedeného IT auditu ve společnosti Mint Investments byly zjištěny níže uvedené 
nedostatky a případné hrozby, které mohou ohrožovat stabilitu společnosti jako celku. 

Nalezené nedostatky: 

• použitý způsob zálohování dat mimo společnost; 
• absence sofistikovaného monitorovacího systému IS/IT; 
• absence krizového plánu; 

Nalezené hrozby: 

• možný cílený útok hackera; 
• vynesení informací z IS mimo společnosti; 

4.3. Návrh na zlepšení zabezpečení IS 

4.3.1. Zálohování dat 

Primárním cílem zálohování je pohyb zpět v čase do požadovaného úseku, ve kterém lze 
s jistotou předpokládat, že data pro obnovu jsou zcela konzistentní. Pravidlo 3-2-1 je obecně 
doporučováno mnohými odborníky jako dostatečné, navíc pokud se spojí s geograficky 
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oddělenou Hyper-V replikací serverů tj. řeší se situce, kdy dojde k problémům typu krádež, či 
požár klíčové IT.  Toto řešení silně eliminuje prodlevy RTO (čas nutný pro obnovu dat).  

4.3.2. Únik informací z IS 

Vzhledem k absenci sofistikovaného monitorování přístupů k uloženým datům, si uživatelé 
mohou v současné době vynést z IS informace ke kterým mají přístup. Mohou si data například 
uložit na sdílené úložiště, odeslat pomocí e-mailového účtu a společnost tyto nemá šanci tyto 
činnosti dostupným způsobem zjistit a následně zabránit. Z tohoto důvodu je vhodné zavést 
monitorovací systém, který průběžně umožňuje hlídat firemní dokumenty a blokovat jejich 
přesunutí, zkopírování nebo vytištění a při neautorizovaném požadavku nebo 
neautorizovaném úkonu je schopen automaticky a okamžitě informovat definovanou osobu. 

Doporučené řešení: 

• Auditování vybraných činností v MS Windows 2012 Server 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-
practices/audit-policy-recommendations 

• Microsoft Network Analyzer 

https://docs.microsoft.com/en-us/message-analyzer/microsoft-message-analyzer-
operating-guide 

• Komerční SW například 

Safetica  https://www.safetica.cz profesionální řešení, které zabezpečení klíčová firemní data 
včetně neustálé kontroly přístupů 

4.3.3. Vypracování krizového plánu 

Hlavním cílem krizového plánu je v co největší míře popsat konkrétní riziko, respektive rizika 
hrozící za určitých okolností a vypracovat postupy, které by zabránily vzniku krizové události, 
případně omezily určitými postupy důsledky ze vzniklé události tak, aby to mělo co nejmenší 
dopad pro společnost. Podle krizového plánu je nejprve nutné určit zdroj vzniklé situace, což 
může být například chyba uživatele či administrátora IT, útok ze sítě, z Internetu a podobně. 
Dále postupovat podle předem schválených postupů, které jsou součástí krizového plánu. Je 
nutné zachovat klidnou hlavu, a to i v případě, že vedoucí jednotlivých oddělení nebo přímo 
majitel společnosti naléhá na opětovné spuštění IS. Důsledně zapisovat jednotlivé kroky, které 
byly uskutečněny mimo krizový plán. 
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Níže jsou uvedeny jednotlivé kroky, které by měly být uskutečněny v tomto pořadí: 

• je potřeba analyzovat ovlivnění integrity, důvěrnosti či dostupnosti některého 
systému; 

• při detekci pokusu o narušení zabezpečení je třeba zajistit blokování a zabránit 
možnosti úspěchu útoku; 

• pokud již byla bezpečnost narušena a systém penetrován, je nutné odpojení systému 
ze sítě; 

• je zapotřebí zajistit aktuální logy všech ovlivněných systémů; 
• v časové souvislosti je nutné dokumentovat všechny provedené kroky, události  

a zjištěné stopy; 
• narušená část IS musí projít kontrolou integrity dat. Je bezpodmínečně nutné zjistit 

jaká data, programy či účty byly ovlivněny; 
• je nutné informovat vedoucího oddělení, které daný napadený IS a jeho data využívá. 

Je nutné vždy informovat i ředitele společnosti a v případě nutnosti uvědomit 
i příslušné úřady; 

• po odstranění hrozeb, provedení analýzy způsobených škod a odstranění všech 
zjištěných slabin je možné obnovit data ze záloh a spustit plný provoz; 

• po obnovení provozu je nutné systémy důkladně monitorovat; 
• na závěr se analyzují jednotlivé kroky řešení krizové situace. Zjišťuje se, zda byly 

efektivní a postup se případně reviduje; 
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5. Závěr 

Akceptací výše uvedených návrhů zlepšení zabezpečení firemního IS/IT, dojde především ke 
snížení možných rizik a případných hrozeb, a jak z interního, tak i externího prostředí.  

Vypracováním a zejména odzkoušením krizového plánu je společnost připravena okamžitě 
čelit nenadálým situacím. Krizový plán, umožňující v co nejkratších lhůtách zajistit obnovu 
provozu informačního systému, aniž by to mělo negativní dopad na plnění požadavků vůči 
zákazníkům, klientům, obchodním partnerům nebo i akcionářům, by měl být nedílnou součástí 
bezpečnosti IS. Přítomnost a funkčnost krizového plánu zajištuje zmírnění případných 
ekonomických nákladů na obnovu chodu společnosti a s případným využitím služeb 
cloudových technologií se společnost stává nezávislá na jednom IT systému a může pružně 
reagovat na budoucí požadavky, což v dnešní době hyperkonkurence je nesporná výhoda. 


