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Proč a jak 
do cloudu? 
Spolehlivost, 
bezpečnost, 
úspora 
Karol Suchánek

Přestože v současnosti každých 39 sekund probíhá někde na světě kybernetický útok, 
má pouze 5 % firem odpovídající zabezpečení. Riskovat se přitom nevyplácí, protože 
únik dat po hackerském útoku stojí jednu firmu průměrně 80 milionů korun. Přitom 
cena kvalitního zabezpečení začíná už na 1 500 korunách měsíčně za jednoho uživatele. 
Kde hledat řešení? Ve spolupráci se zkušenými experty, v cloudu a neustálém vzdělávání 
celé firmy.

Na úvod je důležité si uvědomit, že hackeři 
už dávno neútočí pouze na velké korporace. 
Jistě, právě u nich mají šanci na zcizení obrov-
ského množství dat, ovšem bývají zpravidla 
lépe zabezpečené než střední a menší firmy. 
Ty se tak stávají atraktivnějším cílem. Největší 
rozdíl mezi nedávnou minulostí a dneš-
kem je v tom, že se techniky kybernetických 
útoků vyvíjejí a mění stále rychleji. Hackeři 
jsou většinou vysoce inteligentní počítačoví 
experti, jejichž schopnosti jsou násobeny 

exponenciálním rozvojem technologií. Zatímco 
dříve firmu ochránil dobrý antivirový soft-
ware a firewall, dnes je potřebné mnohem 
komplexnější zabezpečení. Na jeho začátku 
by vždy měl být výběr špičkového dodavatele 

„Hackeři už dávno neútočí pouze 
na velké korporace.“

bezpečnostních služeb. Tedy firmy zaměře-
né na kybernetickou bezpečnost s dobrými 
referencemi, jejíž celek tvoří více odborníků 
s různými specializacemi. Hlavním ukazatelem 
jejich profesní úrovně je hodnocení zákazní-
ků. Dále také o kvalitě vypovídají certifikace 
jednotlivých expertů od různých autorit – tedy 
bezpečnostní prověrky na úrovni států nebo 
mezinárodních organizací, jako je NATO. Ty jsou 
zárukou, že daný odborník není zatížený 
dluhy a úvěry, zná legislativu a je morálně 
bezúhonný. 

Zajímejte se o proces

Při výběru dodavatele služeb kybernetické 
bezpečnosti byste se měli hned na začátku 
zajímat, jak bude postupovat. Stejně jako 
v každé jiné komplexní problematice je esen-
ciální zvolit správný výchozí bod pro nalezení 
vhodného řešení. V oblasti kybernetické bez-
pečnosti by měla práce specialistů vždy začínat 
bezpečnostní analýzou neboli auditem. Jen tak 
je možné získat jasný obraz současného stavu. 

Aby mohl být následně sestaven strategický 
plán a návrh optimální bezpečnostní architek-
tury včetně procesů. Pro představu o nákla-
dech, základní audit je možné pořídit v ceně již 
od 17 900 korun.

Při auditu se neprovádí jen kontrola 
bezpečnostního nastavení. Je také potřeba 
jasně vidět, jak aktuální zabezpečení a lidé 
ve firmě odolávají konkrétním pokusům 
o nabourání. K tomu slouží simulace reálných 
útoků. Testujeme nejen odolnost samotné 
IT infrastruktury, ale také využíváme metody 
sociálního inženýrství. Tedy techniky, které 
útočníci aplikují přímo na lidi a mají je přimět 
k vyzrazení určitých informací. Představte si tře-
ba, že útočník zavolá do firmy a systematicky 

kladenými otázkami od recepční zjistí, jestli 
má firma vlastního IT specialistu, nebo využívá 
externí firmu. Zdánlivě banální informace, 
která však může při plánování útoku sehrát 
důležitou roli.

Následuje implementace zvolených opatření 
a zavedení špičkových nástrojů pro detekci 
pokročilých kybernetických útoků. Nedílnou 
součástí je také na míru navržené průběžné 
školení pro všechny uživatele a IT odděle-
ní. Zabezpečení firmy je totiž jen tak silné, 
jak dobře s ním umí zacházet právě lidé. 
Vzdělávání musí být pravidelné, aby bylo 
možné držet krok. Člověk však není dokonalý, 
proto může udělat chybu, která i přes veškeré 
zabezpečení vede k problému. Zcela zásadní 
je tedy nonstop podpora a okamžitá pomoc 
s řešením bezpečnostních incidentů.

Pojem cloud už slyšela asi většina lidí. Přesto 
často narážím na nepochopení a představu, 
že se jedná o pouhé vzdálené online úložiště, 
které má odlehčit datové kapacitě vlastních 
serverů. Profesionální cloudová řešení jdou 
mnohem dál.

Jaké jsou hlavní výhody? 

Když jde o bezpečnost dat v cloudu, největší 
roli hraje technologická a vědecká vyspělost 
cloudové služby. V tomto ohledu je bezprece-
dentním lídrem Microsoft, jak potvrzují analýzy 
Gartneru. Je to i logické – kdo jiný by měl být 
schopen nejlépe zabezpečit nejpoužívaněj-
ší operační systém než jeho autor. Možná 
se ptáte, jestli to nejlepší není také drahé? 
Není. S profesionálními cloudovými službami 
Microsoftu vám totiž odpadne značná část 
nákladů na vlastní IT infrastrukturu. Získáváte 
také větší procesní efektivitu, která se promítá 
do revenue. Podívejme se ale na hlavní výho-
dy, které se přímo vztahují k bezpečnosti dat:

• Datová centra cloudových služeb se staví 
v oblastech s nízkým rizikem přírodních 

„Jednoznačně nejvíce výhod 
v dnešní době přináší firmám 
všech velikostí přechod 
na cloudové řešení.“

„V oblasti kybernetické 
bezpečnosti by měla práce 
specialistů vždy začínat 
bezpečnostní analýzou neboli 
auditem.“
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Pozor na správný výpočet 
průměrné mzdy  
Andrea Drhová

Novela zákoníku práce, jež vstoupila v účinnost dne 30. 7. 2020, se mimo 
jiné dotkla také výpočtu průměrných výdělků zaměstnanců, přičemž 
významná tato změna bude především u zaměstnanců s nižšími příjmy. 
Zatímco dle předešlé úpravy bylo nutno při výpočtu průměrného 
výdělku dodržet pouze hranici minimální mzdy, nově je potřeba 
zajistit, aby výše průměrného výdělku dosáhla rovněž hranice tzv. 
zaručené mzdy. A pokud jí nedosahuje, musí být průměrný výdělek 
zaměstnavatelem do této hranice dorovnán.

Pro vysvětlení uvádíme, že zaručená mzda 
je podobný institut jako mzda minimální. 
Zatímco však minimální mzda je obecnou 
nejnižší hranicí odměny za práci, tak zaručená 
mzda je nejnižší hranicí odměny za práci dle 
její namáhavosti, složitosti a odpovědnosti 
s ní spojené. Výši zaručené mzdy stanoví naří-
zení vlády č. 567/2006 Sb., které rozděluje jed-
notlivé práce do 8 skupin, kdy v 1. skupině jsou 
nejjednodušší práce nevyžadující žádnou spe-
ciální kvalifikaci (a zaručená mzda se zde rovná 
mzdě minimální, tj. 14 600 Kč; sem patří např. 
úklidové práce) a v 8. skupině jsou pak práce 
co do složitosti a odpovědnosti nejnáročnější, 
s vysokou psychickou zátěží a vysokými nároky 
na tvůrčí a abstraktní myšlení (se zaručenou 

mzdou 29 200 Kč; sem patří např. obchodování 
na finančních a kapitálových trzích). Výše zaru-
čené mzdy je obdobně jako mzda minimální 
každoročně valorizována.

Aby tedy mohl zaměstnavatel podle nové 
úpravy zajistit dodržení zaručené mzdy při 
výpočtu průměrných výdělků svých zaměst-
nanců, musí každého zaměstnance přiřadit 
do jedné ze skupin zaručené mzdy. Pokud 
zaměstnavatel tuto povinnost nesplní a při vý-
počtu průměrného výdělku výši zaručené mzdy 
nezohlední, vystavuje se mj. riziku postihu 
za spáchání přestupku na úseku odměňování 
zaměstnanců, a to dle okolností a rozsahu 
až do výše 1 mil. Kč.
 

Mgr. Andrea Drhová
Andrea vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a absolvovala také roční studium 
práv na Universität Passau. Je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Po skončení studií působi-
la jako advokátní koncipient a později jako advokát v renomovaných pražských advokátních kancelářích. 
Součástí týmu Accace se Andrea stala v listopadu 2018, působí na pozici Senior Associate. Andrea se za-
měřuje zejména na právo pracovní a právo obchodních společností, značné zkušenosti má však i s právem 
duševního vlastnictví – specializuje se na ochranné známky.

katastrof. Jsou také zabezpečena proti požá-
rům, výpadkům proudu a fyzicky strážena. 
To vše na takové úrovni, jaké byste sami 
ve svém sídle těžko dosáhli.

• Data bývají ukládána ve více kopiích umís-
těných v geograficky vzdálených datových 
centrech. Ve velmi vzácném případě poruchy 
jednoho centra nedojde k celkové ztrátě dat, 
jejich kopie jsou uloženy i jinde.

• Poskytovatelé cloudových služeb mají soft-
warové zabezpečení nabízených produktů 
na vyšší úrovni než zabezpečení IT prostřed-
ků u běžných organizací. Zároveň zaměstná-
vají množství bezpečnostních expertů, kteří 
se přímo starají o zabezpečení služeb.

• Skrze cloud jsou automaticky aktualizová-
na a neustále kontrolována také všechna 
koncová zařízení – firemní počítače a další 
technika připojená online. To je obzvláště 
důležité s rostoucím podílem práce v režimu 
home office.

Druhým klíčovým faktorem, jsou zmíněné 
náklady. Pořízení, údržba a opravdu kvalitní 
zabezpečení vlastních serverů fyzicky umístě-
ných ve firmě jsou vždy velkou finanční zátěží. 
Často se pak firmy uchylují ke kompromisům 
ve snaze ušetřit – najímají méně zkušené 
experty, odkládají prodloužení licencí na anti-
virový software apod. Po přechodu do cloudu 
vás nečekají žádná nepříjemná překvapení 
v podobě dalších nákladů, které jste nečekali. 
Platíte za špičkové služby pravidelně stejnou 
cenu. O tom, že kromě vyšší kvality přináší pro-
fesionální cloud také úspory, se můžete konec-
konců přesvědčit sami. Každý dobrý dodavatel 
cloudových služeb na míru by vám měl předem 
vyčíslit jejich cenu. Pokud vás zajímá více 
informací o produktech a službách naší spo-
lečnosti, najdete je na www.Shift2Cloud.eu. 
Neváhejte nás také přímo kontaktovat 
na info@shift2cloud.eu.
 

Karol Suchánek, MBA
V 16 letech vyvinul svůj první bezpečnostní software. Absolvoval cyber-security program na MIT v Bostonu 
a je držitelem bezpečnostní prověrky NATO – jako jedna ze dvou osob v ČR. Zároveň byl nedávno 
jmenován soudním znalcem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Posledních 10 let se stará o soukromí 
a bezpečnost firem a veřejně známých osobností po celém světě. Je součástí týmu cyber security expertů 
www.Shift2Cloud.eu, který vylepšuje efektivitu a bezpečnost firem.

16. února 2021

Workshop Cyber security

Žijeme len raz, 
ale dáta navždy 

www.cafin.cz/akceKarol Suchánek
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