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Povolení krást,  
lhát a podvádět
Simulované útoky Red 
Teaming Operations jsou 
nejkomplexnějším způsobem, 
jak otestovat zabezpečení firmy. 
Ze všeho nejvíc připomínají 
špionážní film, říká Igor Čech  
ze společnosti AEC 

S!prudk"m rozvojem informa#ních 
a!komunika#ních technologií se #ím dál 
#ast$ji setkáváme se zprávami o!záva%-
n"ch hackersk"ch útocích na za&ízení,  
systémy nebo slu%by. A#koli úto#níci 
pou%ívají stále sofistikovan$j'í metody, 
neznamená to, %e se orientují v%dy v"-
hradn$ jen na technologie. Jejich aser-
tivita nezná mezí, svého cíle se sna%í 
dosáhnout jak"mkoli zp(sobem, v#et-
n$ „starého dobrého“ vloupání. Anebo 
tak, %e zneu%ijí d(v$ry pracovníka ve 
firm$ poté, co si ho p&edem pe#liv$ 
vytipují.

 ► Co si máme pod ozna!ením Red 
Teaming Operations p"edstavit?
Kdy% nad tím p&em"'lím, Red Teaming 
je v!sou#asnosti asi ta nejpoctiv$j'í od-
pov$) na otázku, jaká je reálná úrove* 
zabezpe#ení va'í firmy nebo instituce.  
Tu nezjistíte ani z!prezence docházky 
zam$stnanc( na 'kolení bezpe#nosti, 
ani z!ka%doro#ního p&ehledu investic do 
nov"ch technologií. Tak jasn" pohled do 
zrcadla vám neposkytne %ádné skeno-
vání zranitelností #i penetra#ní testová-
ní. Red Teaming je pro ka%dou organiza-
ci komplexní, velice tvrd", ale nadmíru 
u%ite#n" st&et s!realitou kyberkriminali-
ty, proto%e pracuje s!tím nejhor'ím, #eho 
jsou dnes hacke&i schopni. Jedná se 
o!slu%bu, která doká%e maximáln$ v$rn$ 
simulovat hackerské útoky, a!to nejen na 

technologie a!procesy, ale i!na lidi a!fy-
zické prost&edí spole#nosti.

 ► Zmínil jste penetra!ní testy – jak se 
li#í od Red Teamingu?
Li'í se naprosto zásadn$. +ekn$me, %e 
zadání, které dostaneme od svého klien-
ta, zní ov$&it úrove* zabezpe#ení sys-
tému zákaznick"ch smluv. P&i b$%n"ch 
penetra#ních testech postupujeme pod-
le metodiky a!provádíme striktn$ vyme-
zen" rozsah #innosti. V!tomto p&ípad$ 
bychom tedy simulovali hackersk" útok 
na ekonomick" systém. Red Teaming 
je mnohem komplexn$j'í a!,exibiln$j-
'í, tak%e nám umo%*uje vyzkou'et na-
víc i!odolnost toho, co by vás normál-
n$ nenapadlo prov$&ovat. Ale hackery to 
napadne. Prost$ proto, %e pro n$ m(%e 
b"t n$kdy v"razn$ snaz'í vloupat se do 
ú#tárny nebo do archivu a!pak zmizet 
s!ta'kou plnou 'anon( se smlouvami.

 ► Jaké metody p"i Red Teamingov$ch 
operacích AEC pou%ívá?
Jedná se o!extrémn$ ofenzivní postupy. 
Na'i lidé obcházejí ochrany a!prolamu-
jí kódy, vyu%ívají p&evleky, vydávají se za 
&emeslníky, doru#ovatele nebo obchod-
ní partnery. B$hem ob$da odposlouchá-
vají hovory u!vedlej'ího stolu, procházejí 
osobní pro-ly na sociálních sítích, probí-
rají se -remními odpadky, rozbíjejí okén-
ka u!aut, aby se dostali k!odlo%enému 

notebooku… Ale abychom si rozum$li – 
my se tu nebavíme o!n$jaké samoú#el-
né exhibici naschvál( s!cílem nachytat 
klien ta v!nedbalkách. M(%ete si b"t jis-
ti, %e pokud je #lov$k konfrontován s!ta-
kovou hrozbou na vlastní k(%i, je u% na-
v%dy ponau#en" a!p&i skute#ném útoku 
za reaguje správn$. Samotná -rma pak 
na základ$ na'ich nález( v"razn$ zlep'í 
své procesy, implementuje vy''í ochra-
nu, zdokonalí komunikaci.

 ► Kam a% je vá# Red t$m schopen  
p"i takové simulaci zajít?
To je samoz&ejm$ velice citlivá v$c. 
Hranice jsou pevn$ definované a!nasta-
ví je zákazník. Platí, %e #ím odvá%n$j'í 
zadavatel je, tím p&esn$j'í v"sledek zís-
kává. Rozbití okna b"vá #asto strop, ale 
ze zahrani#í víme, %e projekt m(%e za-
hrnovat i!únosy nebo snahu o!navázání 
pom$ru s!vytipovanou osobou za ú#e-
lem p&ístupu k!citliv"m firemním infor-
macím. My se sna%íme Red Teamingové 
operace p&izp(sobit na míru ka%dé spo-
le#nosti bez ohledu na její velikost #i 
odv$tví. Obvykle jde o!zhruba t&ím$sí#-
ní projekt zakon#en" odbornou anal"-
zou aktuálního stavu zabezpe#ení orga-
nizace. Detailní rozbor v'ech aktivit, 
které nám umo%nily p&ekonat stávající 
obranné mechanismy, je pro firmu tím 
nejlep'ím návodem, jak úsp$'n$ #elit 
reáln"m hrozbám. 


