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Kroměříž



Kybernetický útok je možné definovat jako jakékoli 
úmyslné jednání útočníka v kyberprostoru, které směřuje 
proti zájmům jiné osoby.

Zisk - výkupné v případě ransomware / odcizení citlivých 
dat

Omezení činnosti – zahlcení připojení / DDoS útok

Reputace – poškození jména napadeného

Výkon počítačů – těžba kryptoměn / zneužití k dalšímu 
útoku

Ukrajina / Rusko



• červen 2010 – Stuxnet (worm) útočící na SCADA 
systémy (útok na iránský jaderný program)

• 2016 - data 1,2 milionu klientů firmy T-Mobile ukradl 
její zaměstnanec = pokuta 3,6 milionu korun (GDPR)

• leden 2017 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR se stalo 
obětí útoku. Hackeři se dostali do desítek e-mailových 
schránek zaměstnanců ministerstva včetně ministra.

• březen 2020 – masivní útok na Fakultní nemocnici 
Brno, který na čas vyřadil z provozu některé její IT 
systémy. Předběžně vyčíslená škoda činí 150 milionů 
korun.

• květen 2022 - data Ředitelství silnic a dálnic ČR 
zašifroval ransomware = nefunkční weby i interní IT 
systémy.



Dvě role = dva e-maily

Oddělte v digitálním světě soukromý a pracovní život

Pro soukromou komunikaci výhradně soukromý e-mail

Nepoužívejte stejná hesla

Soukromá data (fotky) nepatří do Dokumenty a vůbec ne do 
firemních záloh (GDPR)

Pracovní notebook/mobil je „vaše lopata“ a nepatří do ruky 
rodině / dětem

Pro registraci (FB, LinkedIn, Booking atd) používejte 
výhradně soukromý e-mail.

Stejná opatrnost u soukromého e-mailu jako u pracovního.



Uživatelé – zaměstnanci, externisté, hosté, klienti, rodina 

Aktiva – zejména informace (dokumenty, GDPR, informační systémy) 
ale i koncové stanice, servery, mobilní telefony, tablety

Firewall – hranice mezi lokální sítí a veřejným internetem, „vrátný / 
ostraha“

VPN – zabezpečené připojení notebooku mimo lokální síť (OpenVPN)

Šifrování – zabezpečení informací proti neoprávněnému přístupu

Monitoring – co se děje v síti / se servery aneb co neměřím - neřídím 

SLA – úroveň / dostupnost služeb (co reálně znamená 98% ?)

Zdravý selský rozum – kdyby to bylo „moje“ choval bych se stejně ?



1) Uživatelské účty se autorizuji proti serveru (AD)

2) Administrátorská oprávnění má pouze IT.

3) Všechny účty mají heslo, hesla jsou složitá (min. malá 
a velká písmena s délkou nad 8 znaků)

4) Všechny vlastněné koncové stanice mají operační 
systém s podporou (Win10+) a jsou aktualizované.

5) Všechny koncové stanice mají antivirus s centrálním 
řízením.

6) Máte servisní smlouvu s SLA s dodavateli alespoň tří 
klíčových informačních systémů

7) Pravidelně zálohujete



Hesla 

Silná hesla – kombinace malá velká písmena + číslice 
nebo znak, délka min. 12 znaků, změna alespoň 1x za rok.

Interní pravidla chrání Vás i data organizace

Používejte Dvou faktorové ověření – banka, O365, FB, 
Gmail a další.

Chraňte svůj mobil – kreslený znak / PIN / otisk prstu

U málo využívaných služeb generujte náhodná hesla = 
všechny systémy umí jeho reset ☺

Zvažte využití správců hesel (LastPass, KeePass a další)

Citlivé dokumenty při posílání e-mailem chraňte heslem 
(Word / Excel)



Vše ze základu +

1) Průběžně komunikujete a vzděláváte Uživatele

2) Existují vynutitelná IT pravidla + politika hesel (délka, 
složitost, doba platnosti)

3) Lokální síť je rozdělena do logických, oddělených 
částí včetně WiFi připojení

4) Vyměnili jste SOHO Firewall za Firemní 

5) Máte aktivní monitoring – sledujete a měříte své 
klíčové zdroje (servery, aktivní prvky, firewall a další)

6) Existuje tištěná dokumentace IT + obálka s heslem 
Administrátora

7) Existuje IT strategie + rozpočet na rok-tři 

8) Otestovali jste obnovu dat se zálohy



Service Level Agreement

Smluvní dohoda o garantované úrovni služeb

Režim podpory – 5x8 vs 24x7

Úrovně incidentů – A / B / C nebo kritický / střední / nízký

Rychlost reakce – v hodinách / dnech, pracovní vs všechny

Kapacita = počet lidí pro zajištění služby (pro 24x7 potřebuji min. 
4 spíše 5)

Kapacita Vašeho IT?

O kolik počítačů se stará (typicky 130-170ks / ajťák)

A jak řešíte dovolené x nemoci ?

Není „ostuda/chyba“ mít externí oporu



Vše ze střední +

1) Nasadili jste DvouFaktorovou autorizaci pro 
Cloudové služby

2) Pravidelně konzultujete a aplikujete doporučení 
(různé profesní bubliny)

3) Otestovali jste interní CyberSecurity – Phishingová
kampaň / Penetrační test

4) Máte SLA smlouvu s externím IT co by doplněk 
(„mozek a svaly“) k internímu

5) Otestovali jste částečnou obnovu provozu bez interní 
IT podpory (alias „ajťák na dovolené“)

6) Plánujete off-line zálohu mimo organizaci



Zálohy

Mějte jedinečná data na více místech (fotky !)

Tvořte fotoknihy (jiné medium + potěšíte rodinu)

USB Flash není záloha – mějte data min. na externím 
disku

Pro pokročilé – domáci NAS

Ideálně data na více místech – využijte cloud (iCloud / 
Google Drive / OneDrive)

Znáte M365 pro Domácnosti ?

OneDrive vs Ransomware = verzování



1) Pracujte s lidmi = pravidelná komunikace, budování 
důvěry, školení

2) Udělejte důkladnou revizi aktuálního stavu (AS-IS)

3) Navrhněte budoucí stav (TO-BE) a plán k jeho 
dosažení

4) Základem je udržitelnost, vše co si pořídíte bude 
nákladem „na vždy“

5) Buďte upřímní realisté / nelžete „si do kapsy“

6) Nebojte se konzultovat s externisty

7) Využijte současné řešení na maximum (+9%)

8) Používejte Selský rozum + plánujte

Sledujte doporučení NUKIB



Jan Pšeja / jan@pseja.cz


