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Lze to sledovat na ka!dém kroku. Nové 
v"zvy spojené s pandemií koronaviru b#hem 
uplynulého roku v"razn# akcelerují zm#ny 
v IT prost$edí. Spole%nosti urychlují svoji 
digitální transformaci a jedním z nejmarkant-
n#j&ích trend' je nár'st zájmu o cloudová 

$e&ení. Lidé s rozhodovacími pravomocemi 
pochopili, !e p$ínos cloudov"ch technologií 
m'!e b"t pro dal&í konkurenceschopnost 
jejich organizace natolik zásadní, !e je t$eba 
b"t proaktivní a zam#$it se na p$íle!itosti, je! 
cloudové aplikace nabízejí.

Pro n!které firmy je 
v"hodné vyu#ívat více 
cloud$ 
Spole%nosti dnes v rámci cloud computingu 
jednozna%n# nej%ast#ji vyu!ívají slu!by na 
úlo!i&ti a v"m#nu dat a kancelá$ské aplikace 
jako Office 365 nebo Google Apps. Dal&í 
$e&ení, jako je nap$íklad infrastruktura %i spe-
cifické zákaznické aplikace, jsou zastoupené 
v men&ím m#$ítku. Mnohé tuzemské firmy, 
v%etn# t#ch st$edních a men&ích, si v&ak za-
%ínají uv#domovat v&echny v"hody p$echodu 
do n#kterého z model' cloudu, kter" jim 
m'!e v"razn"m zp'sobem u&et$it práci, zv"&it 
její efektivitu, minimalizovat údr!bu a maxi-
malizovat dostupnost jejich slu!eb.

Základním modelem a nej%ast#j&ím ty-
pem cloudu je public cloud computing, tedy 

klasické $e&ení ur%ené pro nej&ir&í ve$ejnost. 
Privátní cloud je oproti tomu dedikován 
pouze pro ur%itého zákazníka %i omezenou 
skupinu zájemc', kte$í jej %asto preferují 
hlavn# z bezpe%nostních d'vod'. Zejména 
v poslední dob# roste zájem o hybridní model 
cloud computingu, kter" je kombinací dvou 
a více typ' cloudu. A kone%n# lze vyu!ít 
i komunitní model, jeho! infrastruktura je 
uzp'sobena pro sdílení spole%ného tématu %i 
oblasti zájmu.

Z aktuálních údaj' vypl"vá, !e nemal" po-
%et firem v USA dnes pova!uje za samoz$ejmé 
a smysluplné vyu!ívat slu!eb t$í i více cloud' 
podle pot$eby a poskytovaného servisu. To 
sice v na&ich pom#rech je&t# není úpln# b#!-
né, ale dá se o%ekávat, !e v"hodám takového 
$e&ení p$ijdou %asem na chu( i zdej&í podnika-
telé. Vybírat mohou z n#kolika distribu%ních 
model' nasazení cloud', které se li&í podle 
toho, jak"m zp'sobem a komu jsou slu!by 
distribuovány.

Distribu%ní model ozna%ovan" jako 
Infrastructure as a Service (IaaS) znamená, 
!e poskytovatel dodává kompletní IT infra-
strukturu, nap$íklad úlo!i&t#, servery, sí(ové 
komponenty nebo typicky virtualizace, a zá-
kazník pak nasazuje vlastní opera%ní systém 
a své aplikace. V p$ípad# $e&ení Platform as 
a Service (PaaS) dodává poskytovatel IaaS 
a opera%ní systém, middleware, knihovny pro 
v"vojá$e a dal&í, zákazník nasazuje jen vlastní 
aplikace. A do t$etice, pokud hovo$íme o mo-
delu Software as a Service (SaaS), dodává 
poskytovatel PaaS plus p$ístup k aplikacím, 
nástroj'm a správ# dat.

P%i p%echodu do cloudu 
platí bezpe&nost 
p%edev'ím 
Není pochyb o tom, !e p$ístup ke cloudov"m 
slu!bám a program'm dnes $ad# firem uvol-
)uje ruce a umo!)uje vyu!ívat potenciál, na 
n#j! by v p$ípad# on-premise $e&ení nemohly 
pom"&let. A nejde jen o po$ízení nákladného 
hardwaru, resp. anga!ování expert' na sprá-
vu a zabezpe%ení softwaru. Vyu!ívání cloudu 
umo!)uje p$izp'sobit IT zázemí aktuálním 
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Cloud computing dnes hraje 
v poskytování IT slu"eb stále 
zásadn#j$í roli. Ve Spojen%ch 
státech p&istupuje vzdálen# ke 
slu"bám provider' u" více ne" 
90 % firem a institucí, v tuzemsku 
je jejich po!et zhruba polo-
vi!ní. P&esto si &ada organizací 
p&echodem do cloudu není jistá 
a rozhodnutí takového &e$ení 
odsouvá. V%raznou roli v tom hraje 
nejistota vypl%vající z toho, "e 
firemní data budou ulo"ena mimo 
své prost&edí, a také obavy z nedo-
state!ného zabezpe!ení t#chto dat.
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pot$ebám spole%nosti, a tím i mnohem 
efektivn#ji pracovat. Pro% tedy stále nezane-
dbatelné mno!ství organizací nechává otázku 
p$echodu do cloudu otev$enou?

Tvrdit, !e firmy se bojí p$ejít do cloudu 
prost# proto, !e nejsou dostate%n# obezná-
mené s tím, jak to celé funguje, není korektní. 
Existují p$eká!ky %i minimáln# nejasnosti, 
s nimi! se musí ka!d" zájemce o cloudové 
slu!by vypo$ádat, a samotn" tento fakt m'!e 
pro n#koho znamenat zásadní problém. Zcela 
legitimní obavy m'!e vzbuzovat u! problema-
tika compliance, tedy nutnosti spln#ní v&ech 
zákonn"ch po!adavk' a na$ízení, v%etn# 
dodr!ování regulí souvisejících se vstupem 
do cloudu. A pak je tu dal&í citlivé téma, a to 
otázka transparentnosti nakládání s daty 
v p$ípad# poskytovatele slu!by.

Nejen tato, ale celá $ada dal&ích otázek 
mají jediného spole%ného jmenovatele, a tím 
je problematika bezpe%nosti cloudového 
$e&ení. Poskytovatelé cloudov"ch slu!eb si 
toho jsou velmi dob$e v#domi, a proto v!dy 
deklarují zabezpe%ení dat a proces' na vy&&í 
úrovni, ne! je tomu v p$ípad# IT prost$edk' 
u b#!n"ch organizací. Zpravidla také zam#st-
návají mnohem v#t&í po%et bezpe%nostních 
expert', kte$í se starají v"hradn# o zabezpe-
%ení poskytovan"ch slu!eb.

Firmy se %asto bojí ztráty dat, k %emu! 
samoz$ejm# m'!e dojít, ale je t$eba konsta-
tovat, !e pokud se to stane, v#t&inou to není 
chyba samotného cloudu. Ka!d" provozovatel 
cloudu pou!ívá &ifrování a dal&í nejr'zn#j&í bez-
pe%nostní mechanismy, a dokonce i smluvn# 
garantuje, !e k importovan"m dat'm se nikdo 
nepovolan" nedostane. *i p$esn#ji, i kdyby se 
dostal, tak vzhledem k &ifrování nemá mo!nost 
je zneu!ít. Úrove) zabezpe%ení slu!eb jednotli-
v"ch cloudov"ch provider' je navíc posuzována 
regulátorem, kter" dává t#mto slu!bám zelenou 
teprve po jejich d'kladném ov#$ení.

Pozor na smluvní 
podmínky 
s poskytovatelem slu#eb
V#t&ina únik' dat je tradi%n# spojená se 
získáním hesla nebo zcizením identity, co! 
m'!e úto%ník pou!ít i k tomu, aby se dostal do 

cloudového prost$edí. Problém v tomto p$ípad# 
m'!e b"t v tom, !e b#!n" cloudov" provider 
standardn# nevynucuje sílu hesla a druh" faktor, 
tedy potvrzení formou kódu s SMS nebo p$ímo 
v mobilní aplikaci. Pokud firma, která se nainte-
grovala do cloudu, hned na za%átku tuto otázku 
podcení a nenastaví si dal&í faktory zabezpe%e-
ní, vystavuje se pochopiteln# riziku.

V&e je otázkou smluvních podmínek, p$i-
%em! je t$eba konstatovat, !e mnohdy platí 
úm#ra %ím v#t&í poskytovatel, tím h'$e se 
vyjednávají podmínky. Je v&ak t$eba po%ítat 
s tím, !e !ádn" provider nem'!e garantovat 
u!ivateli bezpe%nost jako celek. Poskytovatel 
garantuje dostupnost své slu!by. Z principu 
nem'!e zodpovídat za to, !e zájemce o jeho 
cloudové slu!by si zapomn#l zapnout bez-
pe%nostní nastavení. Potenciál, jak slu!bu 
zabezpe%it, v nabídce existuje, jiná v#c je, 
!e v#t&ina u!ivatel' ho nevyu!ívá, p$ípadn# 
neví, jak ho vyu!ívat.

Ta nejv#t&í nebezpe%í, která ohro!ují 
u!ivatele cloudov"ch slu!eb, svého %asu iden-
tifikovala organizace Cloud Security Alliance 
(CSA), která se zab"vá edukací a propagací 
osv#d%en"ch postup' zaru%ujících bezpe%-
nost v rámci cloud computingu. Podle CSA 
mezi top hrozby cloud computingu pat$í:
1. Kráde! ú%t'
2. Únik dat
3. Nedostate%né $ízení identit, p$ihla&ovacích 

údaj' a p$ístupu
4. Insider hrozba
5. Zranitelnosti systému a sdílen"ch 

technologií
6. Nezabezpe%ené rozhraní a API
7. Zneu!ití, zlo%inné vyu!ití cloudové slu!by
8. Denial of Service 

Ke zcela oprávn#n"m obavám firem pat$í i to, 
jak se b#hem migrace dat do cloudu poda$í 
integrace se stávajícím prost$edím. P$i p$e-
chodu do nového prost$edí je toti! t$eba v!dy 
p$istoupit na ur%ité provozní ústupky, a ne 
v!dy je snadné napasovat nové v#ci na stávající 
systém. Pro dr!itele certifikace Systému $ízení 
bezpe%nosti informací (ISMS) nep$edstavuje 
p$echod do cloudu !ádn" v#t&í problém, pouze 
je t$eba danou dokumentaci upravit, aby byla 
kompatibilní s cloudov"m prost$edím. Naopak, 
n#které v#ci jsou v tomto p$ípad# jednodu&&í 
ne! p$i on-premise $e&ení, proto!e jsou ji! p$e-
dem nadesignované.

Ujasn!te si strategii, 
anal"zu rizik sv!%te 
specialist$m
K velk"m chybám firem a zárove) k nejv#t&ím 
bezpe%nostním rizik'm pat$í implementace 

dat do cloudu bez adekvátní bezpe%nostní 
anal"zy toho, co v&echno a za jak"ch podmí-
nek m'!e firm# cloud poskytnout, v%etn# 
nastavení v&ech klí%ov"ch parametr'. Práv# 
to je jeden z podstatn"ch d'vod', pro% se 
organizacím p$i p$echodu do cloudu vyplatí 
vyu!ít slu!eb spole%ností, které se specializují 
na poskytování kybernetického zabezpe%ení 
a které nabízejí také odpovídající poraden-
ství, v%etn# &kolení %i audit' pro zájemce 
o vstup do cloudu.

Proto na&im klient'm d'razn# dopo-
ru%ujeme p$istoupit hned na za%átku co 
nejaktivn#ji k provedení anal"zy bezpe%-
nostních rizik a k nastavení pravidel. Firma 
by m#la mít jasno v tom, jaká v&echna data 
má v úmyslu do cloudu p$esunout a pro%, 
jaké moduly si k tomu bude muset obstarat, 
a p$edev&ím, jak by m#la mít o&et$ené ve&ke-
ré nutné kroky s ohledem na své byznysové 
priority. Zárove) je t$eba upravit sm#rnice 
tak, aby odpovídaly celé $ad# po!adovan"ch 
bezpe%nostních standard'.

Firma si musí nejd$íve ujasnit strategii, 
jak"m zp'sobem chce cloud vyu!ívat, a my jí 
pak m'!eme pomoci s dal&ími kroky, p$ede-
v&ím s anal"zou rizik informa%ní bezpe%nosti 
a s hodnocením aktuálních organiza%ních 
a technick"ch opat$ení, a to jak na stran# 
u!ivatele, tak i poskytovatele cloudové 
slu!by. Teprve pak mohou následovat fáze 
implementace, ov#$ení a auditu. Klí%ov"m 
p$edpokladem úsp#&ného p$echodu do 
cloudu je nepodcenit bezpe%nost. V p$ípad# 
on-premise $e&ení ka!d" ví, jak by m#la b"t 
nastavena doménová politika nebo pou!ívá-
ní identity, ale v p$ípad# cloudu je v&echno 
nepom#rn# dynami%t#j&í. �
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