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K y b e r b e z p e ! n o s t

 
V dne!ní informa"ní spole"nosti jsou informace pova#ovány za hlavní zdroj ekonomického, soci-
álního a kulturního pokroku. M$%ítkem úrovn$ informa"ní spole"nosti není úrove& hardwaru, ale 
rozsah, kvalita, relevance a dostupnost informací a informa"ních slu#eb. Nar'stající u#ití infor-
ma"ních a komunika"ních technologií v "innostech organizací, firem i jednotlivc' pak vy#aduje, 
aby p%i zpracování, p%enosu, ukládání a op$tovném vyu#ití objem' dat nedocházelo ke ztrát$ 
#ivotn$ d'le#it(ch údaj', ke vzniku chyb, kompromitaci nebo neoprávn$né modifikaci dat. To v!e 
a mnohem více má za úkol %e!it kybernetická bezpe"nost.   

Sv"t kybernetické bezpe!nosti se vyvíjí velmi dynamicky, 
po#ád je to ale je$t" sv"t, kter% nesmírn" ovliv&ují lidé, 
a práv" u nich je pot#eba za!ít. Rizika úniku a zneu'ití 
informací hrozí zejména zevnit# organizace. Podle v%zku-
m( jsou lidé nejrizikov"j$ím faktorem kompromitace, modi-
fikace, vyzrazení, úniku a zni!ení citliv%ch dat a informací 
v organizaci (zp(sobují a' 80 % kybernetick%ch inciden-
t(). Rizikovost tohoto faktoru je$t" více umoc&uje nap#í-
klad rozmach BYOD. V"t$ina nezabezpe!en%ch míst 
není z#ejmá, o to u'ite!n"j$í jsou pak rady profesionál( 
s bohat%mi zku$enostmi. 

Problémem jsou ale také bezpe!nostní chyby (zranitelnos-
ti) v samotn%ch za#ízeních a jejich SW. Mezi ty nejaktuál-
n"j$í lze za#adit nap#íklad:

kritickou zranitelnost v opera!ním systému iOS a Mac 
OS X dovolující úto!ník(m snadno získat p#ístup k citli-
v%m u'ivatelsk%m dat(m, nap#. k ulo'en%m hesl(m pro 
jednotlivé slu'by;
snadné zneu'ití mobilních telefon( z produkce spole!-
nosti Samsung – ovládání n"kter%ch funkcí smartphonu 
na dálku a sledování jeho majitele;
kritickou bezpe!nostní chybu v programu Flash Player 
od spole!nosti Adobe;

zadní vrátka do opera!ního systému Windows a webo-
v% prohlí'e! Internet Explorer (v reakci na n" uvoln"ny 
aktualizace s ozna!ním kritické).

To v$e se potom samoz#ejm" odrá'í také v pr(zkumech. 
Jeden z nich byl realizován agenturou Ponemon Institute, 
která oslovila tém"# dva tisíce vedoucích mana'er( a IT 
pracovník( s otázkami, které se t%kaly toho, jaké hrozby 
pro IT vnímají jako nejv"t$í. V%sledky ukázaly, 'e podle 
mana'er( jsou nejv"t$í hrozbou pro IT bezpe!nost t#etí 
strany, nap#íklad dodavatelé cloudov%ch slu'eb (49 %). 
IT pracovníci nej!ast"ji uvád"li nezabezpe!ené webo-
vé aplikace (57 %) a nezodpov"dné interní u'ivatele 
(56 %).

Jaké má taková situace !e"ení?
Kdy' si v lep$ím p#ípad" vedení organizací uv"domí 
v$echna hrozící rizika, !asto je jejich reakcí nákup r(z-
n%ch za#ízení a SW nástroj( a #e$ení renomovan%ch 
firem, které jim jsou prezentovány jako,,v$elék“ na kyber-
netickou bezpe!nost. Nelze #íci, 'e tyto kroky nenapo-
máhají zlep$ovat kybernetickou bezpe!nost, naopak – 
jedná se o nezbytnou sou!ást celkového #e$ení. V první 
#ad" je ale nutné provést audit vlastních digitálních aktiv, 

Kdo má plnit zákon?
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jeho! v"sledkem by m#la b"t d$kladná anal"za rizik, 
která mohou nastat, a soubor opat%ení, jak na n# reago-
vat. K po%ízení kvalitních technologií a nástroj$ %e&ících 
kybernetickou bezpe'nost a jejich správnému zapojení 
a provozování je v celkovém %e&ení naprosto nezbytné 
vytvo%ení a p%edev&ím dodr!ování systematické bezpe'-
nostní strategie a kvalifikace a p%ipravenost bezpe'nostní-
ho t"mu. Jakékoliv jednorázové investice nevedou k syste-
matické bezpe'nostní strategii, jen vy'erpávají rozpo'et 
a zp$sobují provozní komplikace. 

Dal&í 'ást %e&ení p%edstavuje implementace po!adavk$ 
nového zákona '. 181/2014 Sb. (zákona o kybernetické 
bezpe'nosti) a s ním souvisejících právních provád#cích 
p%edpis$ (p%evá!n# vyhlá&ky '. 316/2014 Sb.) a platné-
ho mezinárodního standardu ISO/IEC 27001:2013. Ty 
do sv"ch po!adavk$ zapracovaly best practices v oblas-
ti kybernetické bezpe'nosti a jsou pr$b#!n# aktualizová-
ny, co! je p%edev&ím v této oblasti naprostou nezbytností. 

Co se t!"e zákona o kybernetické 
bezpe"nosti, jist# se nabízí otázka 
– kdo má plnit?

Na ni odpovídá samotn" zákon, a to v § 3. Související 
a zajímav#j&í otázkou je – m#l by plnit jen ten, kdo má 
plnit? V!dy( nejen stát, ale i organizace samotné mohou 
'elit a také 'elí problém$m spojen"m se ztrátou !ivotn# 
d$le!it"ch údaj$, vznikem chyb, kompromitací nebo neo-
právn#nou modifikací dat. Ani u subjekt$ spadajících pod 
zákon o kybernetické bezpe'nosti navíc nejde ani tak 
o to, !e nesoulad m$!e b"t potrestán pokutou, ale hlavn# 
o skute'nost, !e se tím zna'n# minimalizuje riziko samot-
ného kybernetického incidentu. A ten m$!e b"t v d$sled-
ku mnohem hor&í ne! stotisícová pokuta. Pro organizaci 
by mohl b"t zcela likvida'ní a nejen v p%ípad# správc$ 
v"znamn"ch informa'ních systém$ mít navíc také nedozír-
né následky pro v&echny osoby, s jejich! daty se nakládá. 
Mimo to k samotn"m po!adavk$m zákona pat%í také 
povinnost v nezbytné mí%e zohlednit po!adavky vypl"va-

jící z bezpe'nostních opat%ení p%i v"b#ru dodavatel$ pro 
uvedené systémy. Správci tak musí promítnout po!adavky 
ZKB do v"b#rov"ch %ízení jak na dodavatele slu!eb, tak 
i zbo!í. A kter" dodavatel splní tyto po!adavky lépe ne! 
ten, jen! sám plní po!adavky zákona?

Mezinárodní standard ISO/IEC 27001:2013, pro kter" 
je vypracován i jeho 'esk" ekvivalent )SN ISO/IEC 
27001:2014 a jeho! propojení se zákonem o kybernetic-
ké bezpe'nosti zmi*uje v § 29 samotn" zákon, lze vnímat 
jako v"chozí bod jak pro napln#ní po!adavk$ zákona, 
tak i pro kybernetickou bezpe'nost jako takovou. Normu 
tvo%í po!adavky na ISMS, nebo-li systém %ízení bezpe'-
nosti informací. Do t#la normy je v'len#n dob%e znám" 
PDCA cyklus, proto!e ISMS je pot%eba nejen zavést 
a provozovat, ale i monitorovat, pr$b#!n# vyhodnoco-
vat jeho ú'innost a neustále zlep&ovat.  Standard evoku-
je t#chto p#t funkcí:

identifikace (%ízení aktiv, posouzení rizik, navázání na 
cíle, zú'astn#né strany, vedení  a aktivity organizace, 
definice proces$, postup$ a politik);
ochrana (kontrola p%ístupu, pov#domí a &kolení, bez-
pe'nost dat, údr!ba a opravy komponent, dodr!ování 
proces$ a postup$ k ochran# informací, %ízení technic-
k"ch bezpe'nostních prvk$);
detekce (neustálé sledování bezpe'nosti, nastavení 
detek'ních proces$);
reakce (plánování reakcí, %ízení komunikace, provád#-
ní anal"zy, p%ípadná zmírn#ní dopadu incidentu a jeho 
eliminace, zlep&ování reak'ních 'inností); 
obnova (provád#ní a udr!ování obnovovacích proce-
s$ a postup$).

D$le!itou sou'ástí jak po!adavk$ normy, tak vyhlá&-
ky o kybernetické bezpe'nosti jsou po!adavky na bez-
pe'nostní role. Bezpe'nostní role garant aktiva znamená 
toté!, co v mezinárodním standardu vlastník aktiva, odpo-
v#dnosti jsou pro n# definovány stejn# – odpovídají za 
rozvoj, pou!ití a bezpe'nost aktiva.
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Roli mana!era kybernetické bezpe!nosti, tedy osoby 
odpov"dné za systém #ízení bezpe!nosti informací, by 
m"l zastávat interní zam"stnanec organizace, proto-
$e jinak si lze velmi t"$ko p#edstavit správné nastave-
ní a #ízení ISMS, navázání na vrcholové vedení orga-
nizace, na její cíle a strategie. A bez toho bude systém 
nefunk!ní a spí%e ne$ p#ínos bude znamenat p#ít"$. 
Role architekta, tedy osoby zaji%&ující návrh a imple-
mentaci bezpe!nostních opat#ení, by mohla b't zaji%-
t"na i extern", ale pouze p#i úzce navázané spoluprá-
ci s mana$erem kybernetické bezpe!nosti a garanty 
(vlastníky) aktiv. 
Roli auditora, tedy osoby provád"jící audit kyberne-
tické bezpe!nosti, by m"la vykonávat osoba odbor-
n" zp(sobilá (praxe s provád"ním audit( kybernetic-
ké bezpe!nosti po dobu nejmén" t#í let) a v'kon této 
role by m"l b't nestrann' a striktn" odd"len' od v'konu 
v%ech ostatních bezpe!nostních rolí. To v%e evokuje jedi-
né – tato role by m"la b't zaji%t"na extern". 

Kone!né "e#ení
Cesta k co mo$ná nejvy%%í úrovni kybernetického zabez-
pe!ení je cestou slo$itou. Je nutné dívat se na kybernetic-
kou bezpe!nost z mnoha r(zn'ch úhl( pohledu a #e%it ji 
komplexn". K tomu samotné  po#ízení a instalování tech-
nologií nesta!í. Pro ú!innou ochranu je d(le$ité pocho-
pit, jaké informace organizace má a jakou hodnotu pro 
ni znamenají. Je také zásadní uv"domit si cíle a reálné 
fungování organizace. Jen tak lze navrhnout opravdu 
ú!inné a efektivní #e%ení kybernetické bezpe!nosti. Cílem 
není pouze jeho zavedení, ale také zaru!ená dlouhodo-
bá funk!nost a rozvoj. Práv" proto musí b't v pravidel-
n'ch intervalech ov"#ováno a certifikováno. M"lo by b't 
schopné reagovat na zm"ny organizace i jejího okolí. 
Jedin'm zp(sobem, kter'm lze takového stavu dosáhnout, 
je zapojení vrcholového managementu organizace a pra-
videlné %kolení zam"stnanc( o kybernetické bezpe!nosti. 
Vedlej%ím d(sledkem je pak sní$ení náklad( ICT a celko-
v" vy%%í efektivita proces(. 
My nabízíme #e%ení a pomocnou ruku ve va%í snaze vydat 
se touto cestou.

Bc. Michal Hager

NA$E %E$ENÍ 

 Situa!ní anal'za kybernetické bezpe!nosti
 Certifikace kybernetické bezpe!nosti

 - Základní certifikát kybernetické bezpe!nosti 
  (Essential Certificate of Cybersecurity)
 - Roz%í#en' certifikát kybernetické bezpe!nosti 
  (Enhanced  Certificate of Cybersecurity)
 - Certifikát nejvy%%í úrovn" kybernetické bezpe!nosti 
  (Top-level Certificate of Cybersecurity)

 )kolení kybernetické bezpe!nosti
Osobní certifikace

 - Mana$er kybernetické bezpe!nosti
 - Architekt kybernetické bezpe!nosti
 - Auditor kybernetické bezpe!nosti

 Zaji%t"ní role auditora kybernetické bezpe!nosti 
podle zákona !. 181/2014 Sb.
 Implementace, zaji%t"ní a instalace pot#ebn'ch tech-
nologií ve spolupráci s partnery 
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