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5000 průměrný počet 
bezpečnostních výstrah

Střední podniky vyšetří 
55.6 % bezpečnostních 
výstrah

29 % středních podniků uvádí, 
že je narušení bezpečnosti 
stála méně než 100 tisíc 
dolarů. 20 % uvádí částku 
1 000 000 až 2 499 999 dolarů

53 % středně velkých 
podniků zažilo narušení 
bezpečnosti

až  
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V dnešním světě bezpečnostních hrozeb čelí riziku útoku každý podnik bez 
ohledu na velikost. Malé a střední podniky se stále častěji stávají cílem útoků 
a mnohdy slouží jako odrazový můstek k rozsáhlejším kampaním. Útočníci 
obecně považují malé a střední firmy za měkký cíl s méně propracovanou 
bezpečnostní infrastrukturou a bezpečnostními postupy a s omezeným 
počtem kvalifikovaných pracovníků k obraně a reakci na hrozby.1

Řada malých a středních podniků si teprve začíná uvědomovat, jak 
atraktivní cíl pro kyberzločince představují. Často však takové poznání 
přichází příliš pozdě – po útoku. Vzpamatovat se z kyberútoku může být pro 
malý podnik složité – pokud vůbec možné – a finančně náročné, v závislosti 
na povaze a rozsahu kampaně. V této studii vysvětlujeme, jakým rizikům 
menší podniky čelí, jak se mohou z hlediska bezpečnosti vyrovnat větším 
hráčům a na co by měly v nadcházejících letech pamatovat. 

Zamyslete se nad zjištěními studie Cisco 2018 Security Capabilities 
Benchmark Study: Důsledkem více než poloviny (54 %) veškerých 
kybernetických útoků jsou ekonomické škody vyšší než 500 000 dolarů, 
mimo jiné v podobě ušlého zisku, ztráty zákazníků či obchodních příležitostí 
a přímých výdajů. Taková částka může být pro nepřipravenou malou či 
střední firmu zcela likvidační. 

Nedávno zveřejněná studie neziskové organizace Better Business Bureau 
(BBB)  názorně ukázala, jak obtížně se malé a střední firmy finančně 
vyrovnávají s dopady závažného kybernetického útoku. Výzkumníci BBB 
položili vlastníkům malých podniků v Severní Americe otázku: „Jak dlouho 
si váš podnik udrží ziskovost, pokud trvale ztratí přístup k důležitým 
datům?“ Pouze zhruba jedna třetina (35 %) odpověděla, že si zachová 
ziskovost déle než tři měsíce. Více než polovina uvedla, že propadne do 
ztráty za méně než měsíc.

1 Cyberthreats and Solutions for Small and Midsize Businesses, Vistage Research Center, 2018.  
Zpracováno ve spolupráci společnosti Cisco a Národního centra pro střední podniky. K dispozici na stránce: 
https://www.vistage.com/research-center/business-operations/risk-management/20180503-22912/.

2   2017 State of Cybersecurity Among Small Businesses in North America, BBB, 2017:  
https://www.bbb.org/globalassets/shared/media/state-of-cybersecurity/updates/cybersecurity_final-lowres.pdf.

Mnoho malých a středních podniků usiluje o účinnější ochranu 
proti bezpečnostním hrozbám, jakou užívají větší organizace. Malé 
a střední podniky jsou dynamické – jsou hnacím motorem inovací 
a příkladem pilné práce. Mnohdy fungují rychleji a pracují usilovněji 
než velké podniky. A čelí totožným kybernetickým hrozbám. 

Za malé podniky považujeme 
společnosti s méně než 250 
zaměstnanci a za střední 
s 250-499 zaměstnanci. Oba 
segmenty jsou do této studie 
zahrnuty.

Výsledky průzkumu mezi 
malými a středními podniky 
analyzujeme v naší studii 
Cisco 2018 Security 
Capabilities Benchmark 
Study, kterou dále v textu 
nazýváme pouze „srovnávací 
studie“. Studie nabízí pohled 
na aktuální bezpečnostní 
praxi a porovnává ji 
s výsledky za předchozí 
tři roky.

Studie se zúčastnilo 1816 
respondentů z malých 
a středních podniků 
v 26 zemích.
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Mezi námi kolegy – záleží na jednom 
ztraceném dni?
Něco takového žádný správce IT neřekne. Výpadky 
systémů po kybernetických útocích snižují produktivitu 
a ziskovost a představují pro podniky závažný problém. 
Výsledky srovnávací studie ukazují, že 40 % respondentů 
(podniky s 250 až 499 zaměstnanci) v uplynulém roce 
zaznamenalo výpadek systémů trvající osm nebo více 
hodin způsobený závažným narušením bezpečnosti 
(Obr. 1). Podobné výsledky vykazoval i vzorek větších 
podniků (nad 500 zaměstnanců). Rozdíl však spočívá 
v tom, že větší podniky bývají vůči následkům útoků 
odolnější než malé a střední, protože mají k dispozici větší 
zdroje pro reakci a obnovu systému.

Navíc 39 % respondentů uvedlo, že byla při závažném 
narušení bezpečnosti zasažena nejméně polovina jejich 
systémů (obr. 2). Menší podniky nemívají více lokalit nebo 
obchodních jednotek a jejich klíčové systémy jsou obvykle 
propojenější. Po napadení může hrozba u takového 
podniku snadno a rychle proniknout ze sítě do dalších 
systémů.

Obr. 1 – Výpadky systémů po závažném narušení bezpečnosti

Source: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study

40 %
výpadek 
delší než 
8 h

19 %
výpadek kratší 
než 1 h

Figure 1  System downtime following a severe 
breach

Zdroj: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study

Source: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study

39 %

61 %

% poškozených systémů

více než 
50 %

méně než 
50 %

Figure X  Percentage of systems affected by a 
severe breach

Zdroj: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study
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41 %
výpadek 1-8 h

Obr. 2 – Procento systémů ovlivněných závažným narušením bezpečnosti
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Figure 3  Top security concerns for midmarket businesses

% Top 2-Box

Není vůbec problematické Extrémně problematické

Nárůst BYOD 
a chytrých zařízení 74 %21 46 284

Cloud Computing 70 %25 46 245

Outsourcing kritických 
podnikových procesů 73 %22 48 255

Použitelnost řešení pro 
obnovu byznysové kontinuity 74 %22 46 284

Omezení daná zákony 
a předpisy 71 %24 46 255

Pokročilé 
perzistentní hrozby 77 %20 46 313

Ransomware 77 %19 45 324

Cílené útoky 79 %18 43 363

Odcizení dat zaměstnancem 73 %22 46 274

Útoky typu DDoS 75 %22 46 293

Bezesné noci manažerů zodpovědných za bezpečnost
Na otázku, jaké jsou největší problémy, se kterými se v oblasti bezpečnosti potýkají, uvádí respondenti tři věci:

- Cílené útoky proti zaměstnancům (např. propracovaný phishing)
- Pokročilé perzistentní hrozby (pokročilý malware, jaký se dříve neobjevil)
- Vyděračský software (ransomware)

Vyděračský software (zajímavé je, že jej velké podniky neuvádí mezi třemi nejzávažnějšími hrozbami) – je, jak už 
jistě víte, škodlivý software, který zašifruje data a požaduje od zasaženého uživatele výkupné za jejich uvolnění. 
V malých a středních podnicích může způsobit závažné narušení provozu a výpadek systémů. Vyděračský 
software jim může způsobit škody i jiným způsobem: Bezpečnostní experti společnosti Cisco vysvětlují, že malé 
a střední podniky mají větší tendenci zaplatit útočníkům výkupné, aby mohly rychle obnovit běžný provoz. 
Nemohou si dovolit odstávku a nemít přístup k životně důležitým datům – včetně údajů o zákaznících. (viz obr. 3)

Zdroj: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study

Další hrozby, které si malé a střední podniky nemohou dovolit ignorovat
Navzdory obavám z vyděračského softwaru se bezpečnostní odborníci společnosti Cisco domnívají, že tato 
hrozba postupně ustupuje a útočníci zaměřují pozornost spíše na tajnou těžbu kryptoměn (tzv. „cryptomining“). 
Tato aktivita je atraktivní ve třech ohledech: Může být vysoce výnosná, platby nelze vysledovat a útočníci se 
nemusí tolik obávat trestní odpovědnosti (neexistuje například riziko, že by se pacientům nedostalo urgentní péče 
kvůli výpadku nemocničních systémů a dat způsobeným vyděračským softwarem). Útočníci mají také na výběr 
z různých cest, jak doručit těžební software (tzv. „minery“), například emailové spamové kampaně nebo exploity.3

3 Ransom Where? Malicious Cryptocurrency Miners Takeover, Generating Millions,” blog Cisco Talos, 31. ledna 2018: https://blog.talosintelligence.com/2018/01/malicious-xmr-mining.html
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Bezpečnostní výzkumníci společnosti Cisco vysvětlují, že útočníci využívající nový obchodní model tajné těžby 
kryptoměn „již netrestají oběť za otevření přílohy emailu nebo za spuštění podvrženého skriptu převzetím 
kontroly nad jejich systémem a požadováním výkupného. Nyní aktivně využívají výpočetní zdroje napadených 
systémů.“  Pro malé a střední podniky nevědomky napomáhající těžbě kryptoměn může být jediným varovným 
znamením zpomalení systémů – pokud tedy nemají správné technologie, které probíhající těžbu odhalí.

0,5% interní hrozba: 100% nepřijatelná
V souvislosti s tím, jak podniky přenáší stále více dat a procesů do cloudu, musí také přijímat opatření proti další 
potenciální hrozbě: zaměstnancům, kteří chtějí ukrást data. Bez nástrojů pro odhalování podezřelé aktivity (např. 
stahování citlivých zákaznických informací) riskují firmy ztrátu duševního vlastnictví, citlivých finančních údajů a informací 
o klientech prostřednictvím podnikových cloudových systémů.

Rizika jsou zřejmá z výzkumu bezpečnostních expertů společnosti Cisco: Ti od ledna do června 2017 s pomocí 
strojového učení zkoumali trendy úniků dat a profily 150 000 uživatelů ve 34 zemích, kteří užívali cloud. Během 
1,5 měsíce zjistili, že 0,5 % uživatelů podezřelým způsobem stahovalo data. Je půl procenta významné?

Jinými slovy to znamená, že dva pracovníci v podniku o 400 zaměstnancích představují interní riziko. To je o 100 % více, 
než je přijatelné. Tito uživatelé celkem z podnikových cloudových systémů stáhli více než 3,9 milionu dokumentů. To je 
v přepočtu 5200 dokumentů na jednoho uživatele za 1,5 měsíce.52

4  tamtéž 
5  Další informace viz „Interní hrozby: zneužití cloudu“ ve studii  Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study, ke stažení na adrese: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-reports.html.

Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study
Tato zpráva obsahuje vybraná zjištění ze studie Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study. Průzkumu se 
zúčastnilo přes 3 600 respondentů z 26 zemí. Další informace o aktuální bezpečnostní praxi podniků všech velikostí 
a porovnání s výsledky předchozích studií společnosti Cisco naleznete ve studii Cisco 2018 Security Capabilities 
Benchmark Study na adrese: https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-reports.html.
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Výzvy
Nejúčinnější obrana proti výše popsaným hrozbám vyžaduje koordinaci a jednotné řízení IT zdrojů. Těmito 
zdroji jsou nejčastěji lidé, procesy a technologie, které podniky dokážou shromáždit na obranu před útoky.

Pro menší podniky je však náročnější tyto zdroje koordinovat takovým způsobem, aby poskytovaly přehled 
o hrozbách a dokázaly blokovat nebo neutralizovat útoky, než způsobí škody. Věčný nedostatek
bezpečnostních odborníků, se kterým se podniky potýkají, zasahuje ty menší ještě silněji.

Trendy ve vývoji bezpečnostních technologií pro malé a střední podniky 
Menší podniky hledají řešení své kybernetické bezpečnosti v nových nástrojích na ochranu proti hrozbám.

Účastníci srovnávací studie uváděli, že pokud by měli personální kapacity, s větší pravděpodobností by:

- Modernizovali zabezpečení koncových bodů přechodem na pokročilou ochranu proti škodlivému
softwaru/EDR – to byla z 19 % nejčastější odpověď.

- Zvažovali lepší ochranu webových aplikací proti útokům z internetu (18 %)
- Zavedli prevenci průniku, která je stále považována za důležitou technologii na ochranu proti útokům

proti síti a pokusům o zneužití zranitelností. (17 %). (viz obr. 5)

Při zvažování nových technologií podniky naráží na problém, jak zjistit, zda budou jejich nástroje efektivně 
spolupracovat a podnik komplexně chránit. Podceňovat nelze ani náročnost zkoumání informací na různých 
terminálech při reakci na hrozby nebo bezpečnostní incidenty.

„Mnoho lidí se domnívá, že získají lepší ochranu kombinací nejlepších řešení v každé kategorii od různých 
dodavatelů,“ říká Ben M. Johnson, generální ředitel společnosti Liberty Technology, která je partnerem 
společnosti Cisco. „S čím se však setkáváme, jsou provozně náročnější, dražší a z hlediska celkové bezpečnosti 
méně účinné systémy.“ 

Zdroj: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study

Figure 6  Midmarket businesses are less reliant 
on automation and AI tools

Umělá 
inteligence (AI)

Automatizace Strojové učení

střední podniky velké podniky

70/74 % 81/85 % 75/77 %

% podniků spoléhajících na 
tyto technologie do velké míry

Strojové učení a bezpečnost: skutečná 
pomoc, nebo nafouklá bublina?
Všichni jsme již slyšeli o strojovém učení, které se 
v poslední době těší značné pozornosti. Výzkum 
ukazuje, že střední podniky využívají řešení pro 
behaviorální analýzu, která dokáže účinně detekovat 
útoky, zhruba do stejné míry jako podniky větší. 
V porovnání se subjekty s více než 1000 zaměstnanci 
využívají střední podniky řešení založená na strojovém 
učení a automatizaci o něco menší měrou (viz obr. 4).

Strojové učení je nejúčinnější v případě, kdy slouží 
jako další detekční vrstva již zavedeného produktu, na 
rozdíl od pořízení samostatného produktu, aby 
„prováděl strojové učení.“ Tímto způsobem strojové 
učení pomáhá detekovat anomálie a hrozby strojovou 
rychlostí bez další zátěže pro IT tým.
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Obr. 4 – Střední podniky méně spoléhají na automatizaci a nástroje 
umělé inteligence
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Mobilní technologie ve středních podnicích
Podniky si také uvědomují, že jejich přístup k bezpečnosti musí vyhovovat nárokům moderního pracovního prostředí 
– zejména zohledňovat posun k mobilitě a širší užívání mobilních zařízení. 56 % respondentů tvrdí, že ochrana
mobilních zařízení proti kybernetickým útokům je velmi náročná nebo extrémně náročná.

Střední podniky a cloud
Mnoho respondentů hledá pomoc v cloudu při řešení 
bezpečnostních problémů a posílení obrany bez 
navyšování počtu pracovníků nebo zvyšování zátěže pro 
stávající zdroje. Otázkou však je, zda přesun 
zabezpečení do cloudu je dostatečně účinná strategie 
obrany proti útokům. Podniky se ani nemohou 
jednoduše zbavit odpovědnosti za zabezpečení dat 
jejich přesunem do cloudu: Musí mít přehled 
o bezpečnostních opatřeních aplikovaných provozovateli
cloudových služeb a znát rizika možného narušení 
bezpečnosti i pro lokální zdroje.

Výzkum společnosti Cisco ukazuje, že zavádění 
cloudových služeb je mezi středními podniky 
jednoznačně na vzestupu. V roce 2014 uvedlo 55 % 
těchto podniků, že provozovalo část svých sítí v některé 
variantě cloudu, v roce 2017 jejich podíl činil 70 % (viz 
obr. 5).

Mnoho respondentů se domnívá, že cloud dokáže 
pomoci odstranit některé slabiny v jejich obraně i vyřešit 
nedostatky v jejich infrastruktuře a schopnostech 
pracovníků. Podle výzkumu společnosti Cisco provozují 
střední podniky své sítě v cloudu především kvůli 
přesvědčení, že zde budou jejich data lépe chráněna 
(68 %), druhým nejčastějším důvodem je nedostatek 
vlastních IT pracovníků (49 %). (viz obr. 6)

Střední podniky také upřednostňují cloud kvůli 
škálovatelnosti – to znamená snížení závislosti na 
interních zdrojích podniku – a flexibilnímu posunu od 
kapitálových výdajů k provozním (obr. 6).

2014
55 %

2016
64 %

2015
65 %

2017
70 %

Podíl sítí v cloudu

Figure 7  Midmarket businesses show a steady 

Zdroj: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study

Figure 8  Midmarket businesses choose the 
cloud for security and efficiency

Cloud nabízí lepší zabezpečení dat

Nedostatek interních IT pracovníků

Škálovatelnost 

Upřednostňování provozních výdajů (OpEx) 
před kapitálovými výdaji (CapEx)

Zákonné a regulatorní požadavky

Snadná spolupráce 
s externími partnery

Snadné použití

Není součástí obchodní činnosti, takže je 
preferovaný outsourcing 7 %

68 %

49 %

49 %

41 %

40 %

33 %

33 %

Zdroj: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study
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Obr. 5 – Střední podniky vykazují trvalý růst využití cloudu 

Obr. 6 – Střední podniky volí cloud kvůli bezpečnosti a ekonomičnosti 



9

Zdroj: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study

92 %
má manažera 
odpovědného za 
bezpečnost

Pozice manažera odpovědného za bezpečnost

Ředitel pro informační bezpečnost (CISO)

Ředitel bezpečnosti (CSO)

Generální ředitel (CEO)

Ředitel IT (CIO)

Provozní ředitel (COO)

Technický ředitel (CTO)

Seniorní viceprezident nebo 
viceprezident (SVP nebo VP) pro IT

Ředitel pro řízení rizik nebo ředitel 
pro compliance (CRO nebo CCO)

24 %

10 %

8 %

3 %

5 %

6 %

2 %

42 %

Figure 13  Executives responsible and 

Zdroj: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study

Figure 9  Midmarket businesses use outsourced 
help to overcome lack of internal resources

Snaha o objektivní pohled 53 %

52 %

51 %

41 %

40 %

Vyšší nákladová efektivita

Včasnější reakce na incidenty

Nedostatek vlastních odborníků

Nedostatek vlastních zdrojů 
(softwaru, pracovních sil)

„Mnozí manažeři svým sítím příliš nerozumí. Předpokládají, 
že pokud mají firewall, je to jako zámek na dveřích a nikdo 
se nemůže dostat dovnitř. Předpokládají také, že pokud 
outsourcují zabezpečení poskytovateli řízených služeb 
(MSP), jsou všechny události zaznamenávány do logu 
a služba zahrnuje detekci průniku.“

Chad Paalman, generální ředitel NuWave Technology Partners

Malí a silní
Jak mohou malé a střední podniky posílit svoji obranu proti dnešním hrozbám 

Lidé: jak nalézt kvalifikované pracovníky k posílení 
bezpečnosti
Pozitivním zjištěním srovnávací studie je, že 92 % 
středních podniků má člena vedení odpovědného za 
bezpečnost. (viz obr. 7) 

Pokud by střední podniky měly dostatek lidských zdrojů, 
byly by ochotné zavést další bezpečnostní nástroje, např. 
pokročilou ochranu koncových bodů nebo firewally pro 
webové aplikace.

Střední podniky mají s těmi většími společný problém: 
nedostatek IT pracovníků jim brání v posilování obrany. 
Výzkum společnosti Cisco ukazuje, že nemají dostatek lidí 
na správu nástrojů, které by mohly zvýšit úroveň 
bezpečnosti.

Z toho důvodu mnoho malých a středních podniků hledá 
v outsourcingu pomoc se získáním odborníků, které 
potřebují k rozšíření znalostí o hrozbách, s dosažením 
finančních úspor a s rychlejší reakcí na narušení 
bezpečnosti. Snahu o objektivní pohled udávaly střední 
podniky jako nejčastější důvod outsourcingu bezpečnostních 
činností (obr. 8), následovala nákladová efektivita a potřeba 
reagovat na bezpečnostní incidenty rychle.

Outsourcing je dobrý způsob, jakým mohou podniky ze 
svých omezených zdrojů vytěžit maximum. Tyto podniky se 
však mohou dostat do potíží, pokud budou předpokládat, že 
poskytovatel outsourcingu nebo cloudový partner zajistí 
všechny funkce, které jim chybí interně.

Chad Paalman, generální ředitel společnosti NuWave 
Technology Partners, která je partnerem společnosti 
Cisco, zjistil, že mnoho malých a středních podniků neví, 
jak velký (nebo jak malý) rozsah analýzy a monitoringu 
jejich outsourcingoví poskytovatelé zabezpečení nabízí.

SPECIÁLNÍ ZPRÁVA O KYBERBEZPEČNOSTI

Obr. 7 – Vedoucí pracovníci odpovědní za bezpečnost ve středních podnicích

Obr. 8 – Střední podniky užívají outsourcing k překonání nedostatku 
vlastních zdrojů
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Z výsledků výzkumu vyplývá, že malé a střední podniky od svých outsourcingových partnerů očekávají:

- poradenské a konzultační služby (57 %),
- reakci na bezpečnostní incidenty (54 %),
- bezpečnostní monitoring (51 %).

Méně často však outsourcují funkce jako threat intelligence 
(zpravodajství o hrozbách) (39 %). (viz obr. 9)

Pozitivním zjištěním je, že střední podniky část svých 
omezených zdrojů určených ke zkoumání a potlačování 
hrozeb vyčleňují pro úlohy jako zvyšování informovanosti 
o hrozbách a reakce na bezpečnostní incidenty.

Procesy: pravidelné kontroly pro řízení 
bezpečnosti
Komplexní a pravidelný bezpečnostní proces - např. 
kontroly vysoce cenných aktiv a revize bezpečnostních 
postupů – podnikům pomáhá odhalovat slabiny 
v zabezpečení. Takové procesy nejsou v malých 
a středních podnicích tak běžné, jak by měly být.

Například podle studie Cisco 2018 Security Capabilities 
Benchmark Study menší procento středních podniků než 
větších organizací pravidelně reviduje bezpečnostní 
postupy, má k dispozici nástroje pro kontrolu účinnosti 
zabezpečení a standardně vyšetřuje bezpečnostní 
incidenty. (viz obr. 10).

Naopak pozitivní je, že 91 % středních podniků nejméně 
jednou ročně provádí bezpečnostní cvičení jako zkoušku 
plánu reakce na incidenty. Avšak stejně jako u využití cloudu 
a outsourcingu zůstává otázka, zda jsou takové plány 
dostatečné na obranu proti stále důmyslnějším útokům.

Zdroj: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study

Poradenství

Žádné

Zajištění kontinuity provozu / 
obnova po havárii

Figure 10  Midmarket businesses outsource advice 

57 %

54 %

51 %

43 %

39 %

39 %

24 %

5 %

Zdroj: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study

Figure 11  Midmarket businesses less likely to 
agree on the use of operational processes

střední podniky velké podniky

Pravidelně, formálně a strategicky 
přehodnocujeme a zlepšujeme 

bezpečnostní postupy.

49 %

57 %

Máme zavedené nástroje, které 
nám umožňují vyhodnocovat 

schopnosti našeho zabezpečení 
a poskytovat zpětnou vazbu

48 %

54 %

Běžně a systematicky vyšetřujeme 
bezpečnostní incidenty

49 %

55 %
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Obr. 9 – Střední podniky outsourcují poradenství i reakci na
             bezpečnostní incidenty

Reakce na incidenty

Monitoring

Audit

Náprava škod

Threat Intelligence

Obr. 10 – Střední podniky méně často zásadně souhlasí 
              s užitím provozních procesů
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Propojování lidí, procesů a technologií: 
výzva orchestrace
Pokud by malé a střední podniky do svého bezpečnostního systému přidávaly další 
produkty a přibíraly další dodavatele – a přesunuly IT zdroje na správu těchto produktů 
– bude jejich bezpečnost řízena lépe? Opak může být pravdou, alespoň z hlediska
pochopení a koordinovaného vyhodnocování bezpečnostních výstrah.

Zdroj: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study

46 %
výstrah NENÍ 
vyšetřováno

37 %
vyšetřovaných 

výstrah je 
opodstatněných 

49 %
opodstatněných 
výstrah je řešeno

51 %
opodstatněných 
výstrah NENÍ řešeno

54 % 
výstrah je vyšetřováno

Figure 13  Percentages of Security Alerts 

Figure 12  Midmarket businesses find it 
challenging to orchestrate alerts

Není vůbec 
náročné 

Určitým způsobem 
náročné 

Velmi náročné 

60 %

23 %17 %

Zdroj: Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study

Většina malých a středních podniků dnes 
chápe, že se vzrůstající složitostí jejich 
bezpečnostního prostředí s mnoha 
produkty a dodavateli stoupá i jejich vlastní 
odpovědnost. Například 77 % středních 
podniků uvádí, že je pro ně spíše náročné 
nebo velmi náročné koordinovat 
vyhodnocování výstrah z mnoha různých 
řešení (viz obr. 11).

Srovnávací studie ukazuje, že když se 
podniky pokouší výstrahy analyzovat, 
mnoho jich zůstává nevyšetřeno kvůli 
problémům pramenícím z nedostatku 
pracovních sil, procesů a technologií 
(viz obr. 12):

Malí a silní
Jak mohou malé a střední podniky posílit svoji obranu proti dnešním hrozbám SPECIÁLNÍ ZPRÁVA O KYBERBEZPEČNOSTI

Obr. 11 – Střední podniky méně často zásadně souhlasí 
               s užitím provozních procesů

Obr. 12 – Procento bezpečnostních výstrah, které podnik
nevyšetřuje a nezjednává nápravu
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Doporučení do budoucna
Technologie
Při zvažování nových nástrojů by se podniky měly ideálně vyhnout zvyšování počtu 
dodavatelů, s nimiž musí jednat, a množství výstrah, na jaké musí reagovat. 

Jsou však bezpečnostní produkty koncipované jako otevřené? Jak dobře je 
lze integrovat s jinými z hlediska předávání dat a threat intelligence? Lze 
integrovat jejich ovládací panely?

Tvrdí-li dodavatel, že jeho produkty jsou připravené na spolupráci s jinými, 
znamená to, že spolupráce funguje přímo, nebo je nutná pracná integrace 
přes API?

Možnosti strojového učení jsou sice dnes poněkud zveličovány, ale v oblasti 
bezpečnosti má jednoznačně své místo. Strojové učení je však nutné užívat 
jako detekční vrstvu již zavedeného produktu, nikoli jako samostatný produkt 
jiného dodavatele, a tedy další produkt, který je nutné spravovat.

Lidé a procesy
Jednoduše řečeno, ke zlepšování kybernetické bezpečnosti je nutné mít 
strategii. Podle zjištění výzkumného centra Vistage Research Center, které 
vydává analýzy určené vrcholovým manažerům, pouhých 38 % malých 
a středních podniků má strategii aktivního přístupu ke kybernetickým rizikům.61 

Zahrnuje vaše plánování i patřičné školení koncových uživatelů? Pokrývá vaše 
pojištění ztráty způsobené kybernetickým útokem? Vhodné je sestavit plán 
zajištění kontinuity provozu a krizové komunikace, který umožní rychlejší 
obnovu a pomůže předejít poškození pověsti podniku.

Manažeři IT musí také dokázat srozumitelně vysvětlit, co vedení podniku 
potřebuje vědět v souvislosti s narušením bezpečnosti:

- Jaký je dopad na podnik?
- Jaká opatření bezpečnostní tým přijímá, aby neutralizoval hrozbu a vyšetřil

narušení bezpečnosti? Jak dlouho potrvá obnova běžného provozu? 

6 Cyberthreats and Solutions for Small and Midsize Businesses, Vistage Research Center, 2018. 
     Zpracováno ve spolupráci společnosti Cisco a Národního centra pro střední podniky. K dispozici na stránce: 
     https://www.vistage.com/research-center/business-operations/risk-management/20180503-22912/.  

7 Cisco 2017 Midyear Cybersecurity Report:
     https://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/solutions/security/pdf/cisco-2017-midyear-cybersecurity-report.pdf.  tamtéž

SPECIÁLNÍ ZPRÁVA O KYBERBEZPEČNOSTI

„Zavedením souboru 
vzájemně spolupracujících 
bezpečnostních platforem 
a nástrojů – na rozdíl od 
samostatných řešení, která 
mohou ve skutečnosti být 
ve vzájemném konfliktu 
– lze dosáhnout vyšší
účinnosti zabezpečení
a zjednodušení správy.“

Ben M. Johnson, CEO, 
Liberty Technology

„Malé a střední podniky 
by měly vyhodnocovat 
tato rizika a zpracovat si 
plány reakce dříve, než 
dojde k narušení 
bezpečnosti, nikoli až 
následně.“

Chad Paalman,  
NuWave Technology 
Partners

7
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Závěr
Závěrečné doporučení pro malé a střední podniky, které chtějí zlepšovat svoji kybernetickou bezpečnost, je, že 
postupné změny jsou lepší než žádné změny. Jinými slovy, neměly by u svého přístupu k bezpečnosti stavět touhu po 
dokonalosti před snahu o zlepšování. Dokonalosti – stejně jako v žádné jiné oblasti – totiž nelze dosáhnout.

Malé a střední podniky si také musí uvědomovat, že neexistuje jediné univerzální technické řešení na všechny 
problémy kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní prostředí je příliš složité a dynamické. Potenciální prostor pro útok 
se neustále rozšiřuje a proměňuje. A bezpečnostní technologie a strategie se tomu musí neustále přizpůsobovat.

Chcete-li se dozvědět více o přístupu společnosti Cisco k bezpečnosti zaměřeném na hrozby, 
navštivte  cisco.com/go/security.
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