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zaměstnanců, a  tím dosahovat 
vyšších zisků. 

Dalšího zvýšení produktivity je 
možné dosáhnout využitím pří-
stupu BYOD, který je možné 
považovat také za  bene�t pro 
zaměstnance, neboť jim přináší 
svobodu rozhodnuti nad tím, 
jaká zařízení chtějí pro své pra-
covní činnosti používat. Tímto 
přístupem je tak možné zvý-
šit spokojenost zaměstnanců, 
a  tím případně i  jejich produkti-
vitu, neboť budou mít možnost pracovat se systémy, které znají, 
a nebudou se muset učit zacházet s novým typem systému. 

Ačkoliv je používání mobilních zařízení již v České republice rozší-
řené, dle zkušeností autora jen několik společností umožňujících 
tento způsob práce aktivně řeší bezpečnost takto používaných 
mobilních zařízení.

2.1 Rizika využívání mobilních zařízení ve společnostech

S  využíváním mobilních zařízení souvisí mnoho rizik, která je 
nutné při plánování jejich používání brát v  úvahu. Tato rizika 
nemusejí souviset pouze s chybami vyskytujícími se v samotných 
operačních systémech jednotlivých platforem, ale často souvisejí 
přímo s chováním uživatelů.

Mobilní zařízení jsou ze své podstaty přenosná, a na rozdíl od kla-
sických stolních počítačů je tak není lehké kontrolovat. Stolní 
počítače jsou mimo softwarovou ochranu chráněny také fyzicky. 
Typicky je tak zabráněno přístupu neoprávněných osob k těmto 
počítačům. To však u  mobilních zařízení zajistit nelze. Mobilní 
zařízení jsou téměř vždy po  ruce svým uživatelům, v  příruční 
tašce, v  kapse apod., a  není tak možné efektivně zajistit jejich 
fyzickou bezpečnost. Mohou tak být snadným cílem k  odcizení 
či zmanipulování.

Samotné odcizení však není tím rizikem, kterého by se měly spo-
lečnosti obávat, rizikem je až následná akce, kterou je možné se 
zařízením provést po jeho odcizení, ať už je to přístup k citlivým 
informacím ve  �remním e-mailu, přístup k  citlivým souborům 
uloženým na  zařízení, ale i  přístup k  potenciálně citlivým inter-
ním systémům apod.

1. Úvod

Svět, ve  kterém žijeme, nám neustále přináší technologické 
novinky, kterým se musíme přizpůsobovat. Tyto nové technologie 
nám mohou usnadnit naše životy, zlepšit efektivitu naší práce, zvý-
šit výsledky hospodaření společností, ve kterých pracujeme, apod.

Jednou z novinek u nás, avšak na západ od nás již hojně vyžívané, 
je fenomén BYOD. BYOD je zkratkou anglického „Bring Your Own 
Device“, což v překladu znamená „Přines si vlastní zařízení“. Jak již 
ze samotného překladu vyplývá, využití tohoto přístupu umožňuje 
zaměstnancům používat svá vlastní zařízení k vykonávání pracov-
ních činností. Ačkoliv v západních zemích je BYOD chápáno kom-
plexně – tedy společnosti umožňují zaměstnancům přinášet teore-
ticky jakékoliv zařízení, v České republice jsme v BYOD přístupu stále 
ještě v počátcích, a BYOD je tak často spojováno pouze s mobilními 
zařízeními, typicky s mobilními (chytrými) telefony a tablety.

Zaměstnanci rádi využívají mobilní zařízení, neboť je mohou pou-
žívat prakticky kdekoliv a kdykoliv, a s internetovým připojením, 
které je na těchto zařízeních běžné, mohou vzdáleně přistupovat 
k systémům společnosti.

2. Využívání mobilních zařízení a jejich rizika

Využívání mobilních zařízení ve společnostech nabývá stále vět-
šího významu. V  západním světě podporují mobilní zařízení 
nepřeberné množství obchodních procesů napříč různými prů-
myslovými odvětvími. I v České republice se již mobilní zařízení 
dostávají do každodenního života zaměstnanců.

Dle zkušeností autora již v České republice existuje mnoho spo-
lečností, které se rozhodly využívat mobilní zařízení jako taková 
pro podporu svých business procesů. Ať je to čistě pomocí mož-
nosti připojení mobilního zařízení k �remní e-mailové schránce, 
nebo pokročilejší způsob s možností připojení k vybraným infor-
mačním systémům. Díky tomu je možné zvýšit produktivitu 
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1. Částečně vlastními zdroji (např. oblast správy přístupových oprávnění), 
speci�cké oblasti dodavatelsky.

2. Problematice IT je zcela jednoznačně na straně IA naprosto nezbytné 
věnovat dostatečnou pozornost. Resp. celé oblasti tzv. kyberbezpečnosti.

3. Z pohledu ÚSC je priorita ochrana osobních údajů a archivace dat IS.
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1. Interní audit v oblasti IT je u VoZP ČR zajišťován interním auditem po-
jišťovny, ale i kvali�kovanými externími auditorskými společnostmi.

2. VoZP ČR, stejně tak jako ostatní zdravotní pojišťovny, je správcem 
množství osobních údajů mnohdy citlivého charakteru (např. databáze 
čerpání zdravotní péče pojištěnci, a tedy informace o jejich zdravotním 
stavu). Navíc speci�cké postavení VoZP ČR spočívá i v tom, že jsou u ni po-
vinně pojištěni vojáci Armády ČR, jejíž některé složky podléhají nejvyšší-
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– typicky se jedná o chytré hodinky či náramky, ale může se jed-
nat například i o chytré šperky, oblečení apod. 

„Nositelnosti“ obvykle nemají žádné či velice omezené možnosti 
zabezpečení, i když mohou obsahovat citlivé informace. Je možné 
na ně získávat SMS zprávy, v omezené míře e-mailové zprávy či 
jiné citlivé informace, např. zdravotní informace uživatele apod. 

Dále nejsou-li ve  společnostech stanovena adekvátní pravidla 
používání mobilních zařízení pro pracovní účely, nemají společ-
nosti prakticky žádnou kontrolu nad používáním mobilních zaří-
zení v pracovním procesu – nemohou vynucovat bezpečnostní 
pravidla ani nemohou žádným způsobem kontrolovat zacházení 
s  mobilními zařízeními. Je tak možné, že uživatelé budou moci 
za užití žádných či minimálních bezpečnostních opatření přistu-
povat k systémům společnosti, a ohrozit tak jejich fungování. 
Zaměstnancům též bude umožněno instalovat nekontrolo-
vaně aplikace. Obzvláště u  některých platforem tak bude exis-
tovat zvýšené riziko instalace škodlivé aplikace – malware, či 
dokonce spyware, což umožní případným útočníkům získat pří-
stup k datům na zařízení, případně získat kontrolu nad zařízením. 

Bez adekvátní kontroly tak společnostem hrozí, že uživatelé 
nebudou svá zařízení žádným způsobem zabezpečovat nebo je 
zabezpečí nedostatečně, a data tak nebudou chráněna takovým 
způsobem, který by společnosti vyhovoval. Zároveň bude možné, 
že uživatelé budou používat takové mobilní platformy, které jsou 
nedostatečně zabezpečené, nebo budou používat jejich zasta-
ralé verze, čímž dále sníží celkovou bezpečnost dat na zařízeních.

Aktuálně jsou mezi uživateli nejznámější platformy Apple iOS, 
Google Android, Windows Phone a BlackBerry, ačkoliv absolutně 
nejrozšířenější jsou však pouze Google Android a Apple iOS. 

Každá z mobilních platforem je svými vlastnostmi speci�cká, a to 
jak z  hlediska funkcionality, tak z  hlediska svého zabezpečení. 
Některé platformy jsou tak vhodnější pro osobní použití, zatímco 
jiné jsou vhodnější pro pracovní použití, ačkoliv současné úrovně 
zabezpečení nejpoužívanějších platforem se již blíží porovna-
telné výši, a to i díky aktivitám výrobců samotných zařízení. 

Například v  případě e-mailových zpráv to může být získání cit-
livých interních údajů – v případě pracovníka oddělení lidských 
zdrojů to mohou být osobní údaje zaměstnanců, údaje o  výši 
jejich platů, v  případě vysoké managementu to naopak mohou 
být informace týkající se hospodaření společnosti, účetní závěrky 
a  další, a  to ještě před jejich zveřejněním. Pokud takové infor-
mace případná nepovolaná osoba získá, může jich snadno zneu-
žít ke spekulacím na burze, případně může jinak dojít k poškození 
společnosti z legislativního pohledu.

Citlivé informace nemusejí být ukládány pouze v  e-mailovém 
klientu, ale mohou být uloženy přímo v  úložišti zařízení nebo 
na jeho paměťové kartě, v takových případech hrozí stejná rizika 
jako při zneužití informací z e-mailového klienta.

Aby společnosti podporovaly své zaměstnance, mohou jim 
z  mobilních zařízení umožnit přístup k  interním produkčním 
systémům. Zpřístupněné systémy mohou být prakticky jaké-
koliv – od  běžných systémů pro schvalování dovolených přes 
schvalování finančních výdajů až po  komplexní ERP systémy. 
V  případě nekorektně zabezpečených mobilních přístupů 
mohou přístupy do produkčních systémů představovat značné 
riziko, neboť v případě zneužití mobilních zařízení by případný 
útočník mohl získat citlivá data společnosti z  těchto systémů, 
případně je i  upravovat či mazat, stejně jako je toho schopen 
oprávněný uživatel.

Dalším bezpečnostním rizikem při komunikaci se systémy spo-
lečností může být nezabezpečená komunikace. Mobilní zaměst-
nanci mohou využívat mobilního přístupu do společnosti napří-
klad skrze veřejné bezdrátové sítě restaurací či letišť. Avšak při 
používání takovýchto veřejných sítí existuje riziko, že veškerá 
komunikace směřující ze zařízení zaměstnance do systémů spo-
lečnosti může být monitorována případnými útočníky, a mohou 
tak být získány např. přihlašovací údaje zaměstnance k  systé-
mům, které mohou být následně zneužity. Určitým bezpečnost-
ním rizikem mohou být i přídavná zařízení, která zaměstnanci při-
pojují ke svým mobilní zařízením pomoci Bluetooth. Aktuálně to 
mohou být jíž pomalu se rozšiřující tzv. „wearables“ či česky „nosi-
telnosti“, což jsou zařízení, která mohou lidé nosit na svých tělech 

mu stupni utajení, a proto IT musí být technologicky schopno zajistit tento 
požadavek. Existenci potencionálního rizika zneužití citlivých dat zaměst-
nanci je nutné brát jako možnou variantu selhání lidského faktoru. Z toho-
to důvodu je role auditorů kvali�kovaných právě pro oblast IT nezastupi-
telná, stejně jako je nezastupitelná činnost auditorů společnosti v průběž-
ném ověřování systému k zajištění oprávněnosti jednotlivých uživatelů.

3. Z hlediska interního auditu VoZP ČR je pozornost zaměřena na zajiš-
tění systému používání IT jeho uživateli, tj. zaměstnanci. Jedná se přede-
vším o nastavení přístupových oprávnění, systém rozhodování o stano-
vení oprávnění pro jednotlivé zaměstnance, evidenci oprávnění do jed-

notlivých modulů, systém ukončení uživatelských oprávnění v souvislos-
ti s ukončením pracovního poměru, schopnost systému generovat histo-
rii vstupů daného zaměstnance do systému, nastavení pravidel pro aktu-
alizaci a změny přihlašovacích podmínek do IT, jak je zajištěn systém zá-
lohování dat a jejich ochrana proti havarijním stavům, systém nastave-
ní vstupů do místností s uložením serverů, nastavení systému nahlížecích 
funkcí a funkcí operačních apod. Externí, specializovaný audit IT by měl 
být zaměřen především na testování systému proti napadení, tedy testo-
vání odolnosti systému proti neoprávněným vstupům, proti stažení dat, 
a to jak samotnými zaměstnanci, tak útoky z venčí, tedy měl by identi�ko-
vat možné cesty a procesy v IT, které nejsou dostatečně ochráněny.

„S využíváním mobilních zařízení 
souvisí mnoho rizik“

„Stanovené bezpečnostní 
požadavky je následně nutné 
vynucovat na zařízeních 
zaměstnanců“
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by tak popisovat kompletní životní cyklus zařízení – od jeho zapo-
jení do prostředí společnosti až po jeho vyřazení. Příklad procesů 
životního cyklu mobilních zařízení je zobrazen níže:

Stanovené bezpečnostní požadavky by měly vycházet z  analýzy 
rizik společnosti. Běžně se na základě výsledků analýzy rizik a  jako 
základní bezpečnostní opatření stanovuje požadavek na  šifrování 
zařízení a s tím spojené heslo k odemčení zařízení, pro které se sta-
novuje politika. Ačkoliv nejpoužívanějším heslem k odemčení bývá 
čtyřmístní číselný PIN, ideálně je používat hesla silnější, neboť čtyř-
místný PIN je možné prolomit ve velmi krátkém čase, a získat tak pří-
stup k datům zařízení. Dle rizikového pro�lu je vhodné také vyme-
zit okruh aplikací, které by uživatel neměl pro svou práci použí-
vat – typicky se jedná např. o cloudová úložiště typu Dropbox, One 
Drive apod. Dle typu společnosti a typu používaných dat je možné 
rozhodnout také o dalších omezeních, jako je např. omezení fotoa-
parátu, omezení hlasových asistentů, omezení zálohování do clou-
dového úložiště a vynucení šifrovaného zálohování do lokálního PC 
apod. Zároveň, aby bylo možné adekvátně kontrolovat jejich zave-
dení, je nutné stanovit požadavky na samotná zařízení – je vhodné 
omezit výběr pouze na některé platformy a  také na  jejich některé 
verze (ideálně na některé z nejaktuálnějších). 

Takto stanovené bezpečnostní požadavky je následně nutné 
vynucovat na  zařízeních zaměstnanců. K  tomuto účelu slouží 
typicky systémy Mobile Device Management, známé pod zkrat-
kou MDM. Systém MDM umožňuje využívat funkce dané mobilní 
platformy k  její správě. Po instalaci klienta MDM na mobilní zaří-
zení tak správce MDM může získat kontrolu nad zařízením. Systém 
MDM tak společnostem umožňuje vynutit bezpečnostní nasta-
vení, umožňuje omezit aplikace, které může uživatel na  svém 

Zaměříme-li se pouze na  nejpoužívanější platformy – Android 
a  iOS, můžeme porovnat jejich úrovně zabezpečení. Ve  svých 
posledních verzích již oba dva systémy šifrují kompletně svůj sou-
borový systém, což snižuje riziko 
odcizení dat při krádeži zařízení, 
avšak pouze v případě, kdy uživa-
tel používá heslo k zamčení zaří-
zení. Zároveň dochází k  pode-
pisování celého systému, což jej 
činí obtížněji napadnutelným při 
jeho startu. 

V  případě aplikací jsou jednot-
livé aplikace spouštěny v  tzv. 
sandboxu, kdy není systémem 
aplikacím umožněno přímo při-
stupovat k  funkcím systému, 
kromě povolených funkcí. 
Získání přístupu k  povoleným 
funkcím se však u  obou platfo-
rem liší. Zatímco u iOS může uži-
vatel povolit přístup k  jednotli-
vým funkcím v  momentě, kdy si 
je aplikace vyžádá, a  má možnost je následně i  odebrat, v  pří-
padě Android musí uživatel při instalaci povolit aplikace využí-
vání všech funkcí, které si žádá. Pokud uživatel nesouhlasí s vyu-
žitím některých funkcí, nelze aplikaci nainstalovat. Zároveň není 
možné omezit využívání systémových funkcí v  případě, že si 
to uživatel nepřeje. V  systému Android je zároveň možné udě-
lit aplikaci práva správce zařízení, zatímco u systému iOS je tato 
možnost velice omezena. Do  systému iOS zároveň není možné 
instalovat aplikace jiným způsobem než prostřednictvím Apple 
AppStore, zatímco systém Android umožňuje instalaci odkud-
koliv, pokud to uživatel vyžaduje, což dále zvyšuje možná 
rizika. Dále je rozdíl v  uvádění aplikací do  o�ciálních distribuč-
ních kanálů – zatímco společnost Apple aktivně testuje veškeré 
uváděné aplikace i  jejich aktualizace, společnost Google nechá 
vývojáře zveřejnit jakoukoliv aplikaci, a  pokud se projeví jako 
škodlivá, dokáže ji společnost Google automaticky smazat ze 
všech zařízení, kam byla nainstalována.

3. Zabezpečení mobilních zařízení ve (remním prostředí

Aby společnosti mohly umožnit svým zaměstnancům používat 
vlastní mobilní zařízení, je vhodné zajistit takovou úroveň zabez-
pečení těchto zařízení, aby bylo možné ochránit data společnosti, 
ale zároveň aby toto příliš neomezovalo vlastníky zařízení. Předně 
je tak nutné stanovit bezpečnostní politiky pro používání vlast-
ních mobilních zařízení. Tyto politiky by měly stanovovat, jaké 
skupiny uživatelů smí používat jaké typy mobilních zařízení, jaký 
způsob zabezpečení bude u jednotlivých zařízení využíván, měly 

Tomáš Mrkos
interní auditor, Ministerstvo obrany

1. Vlastním interním auditem.

2. S ohledem na současný zákon o kybernetické bezpečnosti a požadav-
ky na bezpečnost v kybernetickém prostředí obecně, ne zcela dostatečný 
především v otázce kvali�kace interních auditorů.

3. Kybernetická bezpečnost v dikci zákona o kybernetické bezpečnosti. 
Největší pozornost si podle mého názoru zasluhují akvizice v souvislos-
ti s výstavbou IT systémů (datová úložiště, utajované systémy, rozhraní 
v rámci veřejné správy i prostředí internetu).

Josef Černý 
specialista interního auditu 
Metrostav a.s.

1. V útvaru interního auditu máme specialistu na ICT technologie. Inter-
ní audity v oblasti IT máme zaměřeny na zabezpečení oblasti ICT (bez-
pečnost informací, pravidla správy ICT, pravidla uživatelů, TOPO a zneuži-
tí prostředků ICT zaměstnanci), na funkčnost aplikací k podpoře procesů, 
a na zabezpečení dostupnosti služeb ICT (technické interní audity).

2. Systémy ICT obsahují významné informace pro potřeby prováděných 
zjištění interním auditem a jsou významným zdrojem auditní stopy k za-
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Administrátor systému nastaví bezpečnostní požadavky v  rámci 
systému MDM, který následně bezpečnostní požadavky vynutí 
na  mobilních zařízeních, nastaví některá výchozí nastavení, např. 
připojení k �remní Wi-Fi síti, e-mailový účet uživatele, a také nainsta-
luje kontejner. Zároveň nainstaluje aplikaci, která je nutná pro práci 
v  rámci společnosti a  také jednu aplikaci zakáže. Následně bude 
systém MDM mobilní zařízení monitorovat a v případě nesouladu 
některého nastavení, může omezit funkčnost �remních aplikací.

Nastavení MDM je však statické a  nedokáže aktivně odolávat 
nově vznikajícím hrozbám. Např. administrátor nastaví seznam 
zakázaných aplikací, které by měl MDM zakázat, avšak nové apli-
kace přibývají každý den, a administrátor by tak musel pravidelně 
sledovat všechny nové aplikace a  aktualizovat seznam zakáza-
ných aplikací tak, aby splňoval bezpečnostní požadavky spo-
lečnosti. K tomuto účelu již nyní existují systémy Mobile Threat 
Protection, zkráceně MTP, které dokáží dynamicky upravovat 
bezpečnostní nastavení mobilních zařízení dle aktuálních pod-
mínek. V takovémto případě administrátor nastaví seznam zaká-
zaných aplikací a  následně v  rámci systému MTP vybere, jaké 
typy aplikací mají být zakázané. MTP bude monitorovat nové 
aplikace i nové aktualizace a v případě, že některé z nich budou 
odpovídat nastavení, budou automaticky přidány do  seznamu 
zakázaných aplikací. Mimo jiné dokáže MTP reagovat na  rizika 
v bezdrátových sítích.

Fungování systému MTP je obecně znázorněno na následujícím 
diagramu:

Situace odpovídá předešlému diagramu. Systém MDM vynutil 
bezpečnostní nastavení, nainstaloval kontejner a aplikaci a moni-
toruje soulad zařízení s požadavky. Správce MTP nastavil typ apli-
kací, které by neměly být používány. Zatímco je uživatel na ces-
tách, připojí se do  bezdrátové sítě, kterou MTP identi�kuje jako 
potenciálně nebezpečnou. Pomocí systému MDM tak zakáže pří-
stup ke  kontejneru společnosti. Mezitím je publikována nová 
aplikace, která odpovídá pro�lu zakázaných aplikací. Aplikace je 
systémem MTP identi�kována a  následně přidána do  seznamu 

zařízení používat, případně umožní nainstalovat tzv. kontejner, 
v rámci kterého bude docházet k vynucování většiny bezpečnost-
ních požadavků a samotné mobilní zařízení bude dotčeno pouze 
minimálně. 

V případě využití kontejneru je tak možné, aby uživatel přistupoval 
ke  svým pracovním e-mailovým zprávám pouze v  rámci daného 
kontejneru, zároveň může umožnit zpřístupnit některá sdílená 
úložiště, a usnadnit tak přístup k souborům na cestách. Aby však 
byla zajištěna bezpečnost takto uložených dat, bývá celý kontej-
ner šifrován a dále umožňuje omezit okruh aplikací, pomocí kte-
rých bude možné otevřít soubory uložené v rámci kontejneru. Toto 
umožní pouze minimální zásah do uživatelského komfortu a omezí 
běžné používání mobilního zařízení zcela minimálně.

Systém MDM také umožňuje monitorovat dodržování bezpeč-
nostních zásad a  následně omezit funkcionality povolené spo-
lečností v  případě, kdy dojde k  porušení některé z  bezpečnost-
ních zásad. Např. v případě, kdy uživatel na své zařízení nainsta-
luje aplikaci, která není povolena, např. Dropbox, MDM zjistí pří-
tomnost nepovolené aplikace a  může zakázat či omezit přístup 
ke kontejneru s daty společnosti, případně pokud dojde ke hru-
bému porušení bezpečnostních zásad, dokáže smazat celý kon-
tejner a odebrat veškeré přístupy k systémům společnosti či v nej-
horším případě smazat kompletně mobilní zařízení.

Fungování systému MDM je obecně znázorněno na následují-
cím schématu:

jištění důkazů o prováděných činnostech. Systémy ICT jsou součástí pod-
pory většiny řídicích procesů v organizaci a nástrojem k zajištění komuni-
kace v procesním řízení společnosti.

3. Interní audit se zaměřuje na prověření bezpečnosti systému ICT proti 
narušením z vnějšího prostředí, na prověření dostupnosti aplikací a infor-
mací pro plynulé provádění procesů v organizaci a na prověření zajiště-
ní Business Continuity. Pro potřeby ujištění o kontrolní činnosti prověřuje 
oblasti využitelných dat.

Jaroslav Chlouba 
vedoucí interního auditu 
Pojišťovna VZP, a.s.

1. Není v silách interního auditu v naší společnosti obsáhnout celou pro-
blematiku IT do většího detailu, takže čas od času je nutno využít služeb 
najatých specialistů.

2. Co se týká pozornosti interního auditu ve vztahu k problematice IT je 
zajištění její pozornosti neoddiskutovatelné z mnoha důvodů. Mezi nej-
významnější patří určitě pořizovací náklady – a to jak HW, tak i SW. Nemé-
ně významná je také otázka využívání IT a personálních kapacit. V řadě 

„Bezpečnost mobilních zařízení 
nebude už jen okrajovou 
záležitostí“
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případů se ani kvali�kovaný interní auditor neobejde bez pomoci specia-
listy na oblast IT formou outsourcingu.

3. Kromě již uvedených �nančních otázek ve vztahu k hospodárnému 
a efektivnímu využívání IT a potřebného servisu, nabývá na významu 
v poslední době také zajištění bezpečného provozu a ochrana dat před 
zneužitím.

Ludmila Jiráňová 
vedoucí interního auditu a kontroly 
ČHMÚ

1. Interní audit v každém roce prověřuje oblast IT dle plánovaných audi-
tů. Jedná se o osm oblastí od spolehlivosti IT až po kybernetický zákon.

2. Problematika IT je v ČHMÚ na předních místech. Pozornost v oblasti 
IT je důležitou součástí při poskytování výsledků z našich odborných čin-
ností – meteorologie, hydrologie a čistoty ovzduší. Máme čtyři interní au-
ditory IT, kteří prověřují spolehlivě zadaná témata interních auditů.

3. Zaměřujeme se v současné době na kybernetický zákon – nastave-
ní pro ČHMÚ, dokumentace a postupy. Byl jmenován Výbor kybernetické 

bezpečnosti.  

by též politiky měly stanovovat různé skupiny uživatelů s různými 
druhy oprávnění a přístupů – typicky je možné se setkat se skupi-
nou nejvyššího vedení, která má přístup k nejcitlivějším informa-
cím, a měla by proto mít nejvyšší úroveň zabezpečení, dále jsou to 
zaměstnanci s přístupem k citlivým údajů, což jsou běžně pracov-
níci HR oddělení, pracovníci �nančního oddělení, oddělení prodeje 
apod., třetí skupinou bývají ostatní uživatelé.

Bezpečnostní požadavky na jednotlivé skupiny by měly obsaho-
vat požadavky na  mobilní platformy a  jejich verze, povolené či 
zakázané aplikace a  detailní bezpečnostní nastavení pro dané 
platformy.

Soulad s  bezpečnostními politikami je následně nutné ověřit 
v nastavení jednotlivých skupin systému MDM. V tomto případě 
je však nutné klást důraz na to, co společnost považuje za MDM 
řešení. Mnoho společností se domnívá, že zabezpečení poskyto-
vané technologií Exchange ActiveSync běžně používanou e-mai-
lovými servery je srovnatelné se zabezpečením poskytovaným 
systémy MDM. Avšak poskytovaná úroveň ochrany je v tomto pří-
padě zcela minimální a nemůže aktuálně systém MDM nahradit.

5. Závěr

Zabezpečení mobilních zařízení je stejně komplexní, ne-li kom-
plexnější záležitostí než zabezpečení běžných stolních počítačů 
či laptopů, a i přesto společnosti věnují vysoké úsilí zabezpečení 
počítačů, zatímco zabezpečení mobilních zařízení je odsouváno 
nebo řešeno pouze minimálně. Mobilní zařízení jsou součástí 
našich životů a čím dál více operací bude možné provádět právě 
z nich. Společnosti by se tak měly připravit, že bezpečnost mobil-
ních zařízení nebude už jen okrajovou záležitostí. 

zakázaných aplikací v prostředí MDM. MTP tak umožňuje systému 
MDM dynamicky reagovat na vznikající hrozby, čímž zvyšuje cel-
kovou úroveň bezpečnosti používaných mobilních zařízení.

4. Audit zabezpečení mobilních zařízení

V případě auditu bezpečnosti mobilních zařízení by se měl auditor 
zaměřit jak na kontrolu příslušných politik, tak na jejich následné 
vynucení pomocí technologických nástrojů.
Politiky a jejich bezpečnostní požadavky by měly re#ektovat rizika 
identi�kovaná v rámci analýzy rizik. Obsah politik by měl korespon-
dovat s  životním cyklem mobilních zařízení. Politiky by též měly 
zohledňovat právní požadavky – v  případě BYOD patří mobilní 
zařízení zaměstnancům, a  je proto obtížné omezovat jejich pou-
žívání, respektive aplikovat omezení přístupu k systémům společ-
nosti formou smazání celého mobilního zařízení. Zároveň by poli-
tiky měly speci�cky de�novat nakládání s  informacemi o  poloze 
uživatele zařízení, neboť v případě zapojení mobilního zařízení uži-
vatele do  systému MDM mohou být polohová data automaticky 
sbírána systémem. V takovém případě může společnost neopráv-
něně shromažďovat osobní údaje uživatele. V  ideálním případě 

„Zabezpečení mobilních zařízení 
je odsouváno nebo řešeno pouze 
minimálně“
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