
KONTROLNÍ SEZNAM
Jak snížit bezpečnostní rizika pro vaše zaměstnance 
pracující na dálku?

Kybernetická bezpečnost

Zajistěte hardwarové šifrování notebooků 
i dalších zařízení.

Pokud je to možné, požádejte o používání filtrů 
na obrazovky, aby na ně viděli pouze uživatelé 
zařízení.

Zajistěte povinnou dvoufaktorovou autentifikaci 
(2FA) pro všechny na dálku pracující 
zaměstnance, včetně e-mailu a přístupu ke 
všem kriticky důležitým systémům a aplikacím.

Podpořte zaměstnance, aby používali 
správce hesel.

Požádejte zaměstnance, aby NEODKLÁDALI 
kritické aktualizace softwaru.

Zaměstnanci nesmí navštěvovat weby, jako jsou 
nelegální stránky s filmy, protože představují 
riziko infekce ransomwarem a malwarem.

Připomeňte zaměstnancům, že procházení 
stránek s obsahem pro dospělé, je, mimo jiné, 
zakázané.

Připomeňte zaměstnancům, aby NEPŮJČOVALI 
svá zařízení dětem nebo jiným členům rodiny.

Privilegovaní uživatelé
Zajistěte, že budete informovat všechny z IT i ostatní 
privilegované uživatele, a:

Připomeňte jim jejich povinnosti.

Trvejte na tom, aby NEPROVÁDĚLI běžné 
DENNÍ činnosti z účtů s vysokými oprávněními.

Připomeňte zaměstnancům, že je v pořádku udělat 
chybu a že by se měli přiznat, když:

Nechtěně kliknou na podezřelý soubor nebo 
odkaz.

Zjistí malware nebo ransomware, a že by to 
měli okamžitě nahlásit. 
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Zdůrazněte DŮLEŽITOST NESDÍLENÍ hesel 
(práce na dálku může vést k jejich častějšímu 
sdílení). 

Vyžadujte, aby neprodleně HLÁSILI všechny 
chyby a přiznávali omyly.

Phishingové e-maily

Otevřou podezřelý PDF či wordový dokument 
nebo excelový soubor s makrem.

Práce na dálku může pro vaši společnost a zaměstnance představovat velkou výhodu a v dnešní době 
možná i nutnost. V zájmu zajištění bezpečnosti společnosti, jejích dat a dat vašich zaměstnanců byste 
neměli opomenout nastavit alespoň základní zabezpečení, a eliminovat tak možná rizika.



 Online schůzky a hovory

Připomeňte zaměstnancům, aby při 
konferenčním hovoru ZTLUMILI mikrofon, 
když nemluví.

Naučte všechny zaměstnance, aby zajistili, 
že budou jejich webové kamery ve výchozím 
nastavení zablokovány.

Připomeňte zaměstnancům, aby 
NENECHÁVALI svoje počítače 
ODEMKNUTÉ, když odcházejí, zejména 
během telefonických hovorů a přestávek.

Požádejte zaměstnance, aby (pokud je to 
možné) NEPRACOVALI v kavárnách nebo 
na veřejných místech – obzvlášť pokud mají 
důvěrné hovory nebo pracují s důvěrnými 
dokumenty.

 Výjimky

Vytvořte si seznam výjimek, pokud jej ještě 
nemáte.

Naplánujte si termíny vyhodnocení a zadejte 
si do kalendáře připomenutí pro vás nebo váš 
tým, abyste jej zkontrolovali.

Kde je to možné, mějte k dispozici seznam – 
„Toto nelze, zde jsou výjimky “.

Kybernetické útoky a reakce na incidenty

Neustále připomínejte zaměstnancům, aby  
byli ostražití ohledně phishingových e-mailů  
a dalších pokusů o kompromitaci nebo krádež 
podrobností o jejich účtech.

Zaměstnanci musí tyto e-maily a škodlivou 
aktivitu nahlásit.

Vyzvěte zaměstnance, aby se v případě potřeby 
obrátili na tým IT.

Požádejte pracovníky IT a bezpečnostního 
personálu (včetně externích dodavatelů), 
aby zvedli telefon a zavolali, pokud je to 
důležité, než aby se spoléhali pouze na 
e-mail Pro naléhavou komunikaci použijte
samostatnou, nezávislou a adekvátně
zabezpečenou aplikaci.

Uschovejte si doma vytištěnou kopii vašich 
postupů a kontrolních seznamů a ujistěte se, že 
nejsou snadno přístupné.

Připomeňte všem zaměstnancům, že je  
v pořádku dělat chyby (například poslat e-mail 
nesprávnému příjemci, kliknout na škodlivý 
odkaz, způsobit výpadek a tak dále) a že to 
MUSÍ okamžitě přiznat. Zdůrazněte, že to ve 
většině případů NEBUDE mít žádné dopady.

Bezpečnostní pracovníci musí být mimořádně 
ostražití a aktivně vyhledávat podezřelou 
aktivitu (vzhledem k pracovním zvykům 
uživatelů pracujících na dálku to může být 
provozně nákladné).

Ochrana soukromí

Připomeňte všem zaměstnancům jejich 
odpovědnost za respektování soukromí vašich 
klientů a vašich pracovníků.

Zaměstnanci musí být upozorněni, aby 
osobní údaje NEPOSÍLALI e-mailem nebo 
NEUKLÁDALI osobní údaje na neschválených 
místech.

Připomeňte lidem z IT a kybernetické 
bezpečnosti, aby byli zvlášť ostražití vzhledem 
k možným škodlivým aktivitám kolem  
uživatelských účtů.

Zaměstnanci si mohou vyměňovat osobní 
telefonní čísla nebo e-mailové adresy. Pokud 
je to možné, vyhněte se tomu nebo přidejte 
poznámku, že mají být tyto informace po 
použití odstraněny.
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 Zálohování

Poskytněte zaměstnancům software, který 
zajistí, že budou jejich kriticky důležité 
dokumenty zazálohovány.

Požádejte zaměstnance, aby zálohovali svá data 
na schváleném externím pevném disku, který 
NENÍ trvale připojen k jejich zařízení.

Požádejte zaměstnance, aby NEVYUŽÍVALI 
služby externích cloudových úložišť.

Požádejte zaměstnance, aby s vámi 
konzultovali použití jakýchkoliv cloudových 
úložišť či cloudových služeb.

Pokud si nejste jisti, kde začít, zvažte rady našich bezpečnostních odborníků. Pokud se spojíte se SoftwareONE, 
budete přesně vědět, kde se nacházejí vaše rizika a jak chránit váš majetek. Budeme s vámi spolupracovat, abyste  
si udrželi náskok před potenciálními hrozbami a mohli přizpůsobit vaši strategii práce z domu specifickým potřebám 
vaší firmy a abyste členům vašeho týmu mohli lépe vysvětlit, co přesně se musí stát, abyste se posunuli kupředu. 

Také vás zveme, abyste se podívali na naše další zdroje informací pro práci na dálku.

Chcete se dozvědět více?

Portfolio služeb SoftwareONE

GDPR Incident Management

Information Security Management System

Zdroj: Cyber Management Alliance, 2020
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Zřeknutí se odpovědnosti – Informace uvedené v tomto informačním dokumentu jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a bez jakékoli záruky. Za použití 
těchto informací nese plnou odpovědnost uživatel a SoftwareONE se zříká veškerých záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně záruk 
prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost SoftwareONE nebo její dodavatelů nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli škody, 
včetně přímých, nepřímých, náhodných, následných, nároků vyplývajících z nedbalosti a/nebo zneužití, ztráty pověsti, ztráty obchodních zisků nebo 
zvláštních škod, i když byli SoftwareONE nebo dodavatele upozorněni na možnost takových škod.
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Vyskočilova 1410/1  
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Jak vám můžeme pomoci?  
Spojte se s námi pro více 
informací o našich službách  
v oblastech Future Workplace  
a Security.

T: +420 241 405 297
E: info.cz@softwareone.com

www.softwareone.cz

https://www.softwareone.com/cs-cz/nase-kompetence
https://www.softwareone.com/cs-cz/nase-kompetence/security/local/e-europe/gdpr-incident-management
https://www.softwareone.com/cs-cz/nase-kompetence/security/local/e-europe/information-security-management-system
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