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Rizika cloudového 
prost!edí
Minule jsme si ujasnili p!ehled technick"ch 
hrozeb v cloudovém prost!edí. Poj#me se 
te# blí$e podívat na mo$ná rizika související 
s governance a na jejich p!í%iny.

V&t'ina organizací umí dob!e posuzovat 
rizika tzv. on-prem prost!edí, tedy v intern& 
provozovan"ch datacentrech, p!ípadn& 
u osv&d%eného dodavatele. Pokud se tu ob-
jeví n&jak" problém, lze ho zpravidla vy!e'it 
s p!íslu'n"m obchodním zástupcem, proto$e 
v&t'inu pot!ebn"ch oblastí pokr"vá outsour-
cingová smlouva.

V p!ípad& cloudov"ch slu$eb si je pot!eba 
uv&domit, $e co se t"%e smluvních ujednání, 
tahá naprostá v&t'ina zákazník( oproti ob!í-
mu globálnímu poskytovali za v"razn& krat'í 
konec. Zm&na standardizovan"ch smluvních 
podmínek není %asto mo$ná dokonce ani 
v p!ípad&, $e kontrakt vyjednává nadnárodní 

mate!ská spole%nost. To nemusí b"t zásadní 
problém, je v'ak t!eba s tím po%ítat a p!í-
slu'ná rizika adresovat i jinak ne$ b&$n"mi 
smluvními ujednáními. V zásad& jde o strate-
gii organizace, o to, jak ke cloudovému !e'ení 
p!istoupí a jak dob!e doká$e definovat svoje 
po$adavky a o%ekávaní.

Oproti b&$nému provozu on-prem se 
cloudové slu$by li'í v n&kolika základních 
parametrech:

Sdílení odpov&dností mezi zákazníkem  !

cloudové slu$by a jejím poskytovatelem; 
technick" design a provozní !ízení clou- !

dové slu$by v rukou poskytovatele; 
nová rozhraní mezi zákazníkem a jednou  !

nebo více cloudov"mi slu$bami; 
vlastnictví informací a p!ístupová práva  !

k ulo$en"m dat(m, nové otázky t"kající 
se du'evního vlastnictví a práva na p!í-
stup k dat(m, která m($ou mít regula%ní 
a právní orgány.

Dobrá zpráva je, $e v&t'ina velk"ch poskyto-
vatel( cloudov"ch slu$eb bere bezpe%nost 
velice vá$n& a problematiku závazk( a odpo-
v&dnosti se sv"mi zákazníky transparentn& 
komunikuje. Nap!íklad AWS prosazuje tzv. 
Model sdílené odpov&dnosti, kde zákazník 
dostane p!esnou informaci o rozd&lení odpo-
v&dnosti mezi poskytovatelem a u$ivatelem. 
Na obrázku 1 je znázorn&no zjednodu'ené 
schéma tohoto modelu.

Ujasn"te si p!ístup
Je't& p!ed tím, ne$ padne definitivní 
rozhodnutí o vstupu do cloudu, si musí 
spole%nost zodpov&d&t i n&kolik ryze stra-
tegick"ch dotaz(. Ty se v'ak, mo$ná p!e-
kvapiv&, net"kají cloudové technologie jako 
takové, ale p!edev'ím celkového p!ístupu 
organizace ke cloudu. Také proto probíhají 
tyto úvodní diskuze hlavn& na mana$erské 
úrovni, jakkoli je zapojení architekt( a spe-
cialist( více ne$ $ádoucí.

Jaká je na!e primární motivace?  !

Nap!íklad u'et!it, zp!ehlednit cashflow, 
zdokonalit úrove) poskytovan"ch slu$eb, 
mo$nost vyu$ívat !e'ení, která nejsou 
dostupná on-prem, zlep'it flexibilitu, 
p!edejít masivním investicím, proto$e 
je pot!ebná obnova infrastruktury atp. 
Motivátor( je celá !ada, proto je nutné si 
hned v úvodní fázi ujasnit, které jsou pro 
organizaci primární.
Co v!echno p"esuneme do cloudu?  ! A%-
koliv ve sv&t& existují spole%nosti, které 
p!evedly do cloudu ve'kerou infrastruktu-
ru, p!ece jenom je dnes b&$n&j'í hybridní 
model. Zárove) je d(le$ité mít jasno 

Bezpe#nostní anal$zou 
cloud prost!edí m%&ete 
p!edejít velk$m komplikacím
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V p!edchozím dílu na"eho seriálu o bezpe#nosti cloudu (IT Systems 
6/2021, str. 46–47) jsme se v$novali problematice zaji"t$ní bezpe#nosti 
cloudu z obecného hlediska. V aktuálním dílu se zam$!íme na to, co by si 
m$la organizace ujasnit je"t$ p!ed tím, ne% v&bec za#ne cloudové slu%by 
vyu%ívat, a jaké konkrétní kroky musí podniknout, aby bylo jejich provozo-
vání co nejbezpe#n$j"í.
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v tom, jak bude nové !e'ení napojené do 
stávající infrastruktury. Tady se poprvé 
objevuje aspekt bezpe%nosti, proto$e n&-
která data a procesy jsou pro p!echod do 
cloudu vhodn&j'í ne$ jiná.
Jaká omezení plynoucí z p"íslu!n#ch  !

regula$ních p"edpis% se na nás vzta-
hují? Nevyhnutelná otázka, kterou je 
pot!eba !e'it nejenom ve spole%nostech 
svázan"ch celou !adou regulí. GDPR se 
dnes vztahuje prakticky na v'echny, dal'í 
komplikaci pak m($e p!edstavovat nap!í-
klad vyu$ívaní asijsk"ch datacenter. 

Na tomto míst& bych ráda zmínila jeden 
d(le$it" problém, na kter" s kolegy z AEC 
pravideln& nará$íme, a to nap!í% r(zn"mi 
spole%nostmi. Business se %asto zhlédne 
v cloudové slu$b& typu SaS (software as a ser-
vice) a vzhledem k tomu, $e technologická 
implementace je velice snadná, nemá $ádnou 
pot!ebu kontaktovat IT nebo jin" odpov&dn" 
útvar. Potí$ je v'ak v tom, $e business útvary 
%asto v dané v&ci nedisponují pot!ebnou 
odborností a nedovedou dohlédnout v'ech 
následk( takového rozhodnutí. 

P!íslu'né technické útvary se tak mnohdy 
dostanou k v&ci a$ ve chvíli, kdy je kontrakt 
dojednan", nebo v okam$iku, kdy vyvstanou 
první velké problémy a na bezbolestnou a lev-
nou nápravu u$ je v&t'inou pozd&. Technické 
útvary mohou velice dob!e pomoci s definicí 
po$adavk( na !e'ení, a proto je prozíravé za-
pojit je do daného procesu hned od za%átku. 

Jak !ídit rizika 
v cloudovém prost!edí
Jak u$ bylo !e%eno, cloudové slu$by generují 
rizika specifick"ch parametr(. Na druhou 

stranu, pro úpln" pohled je t!eba vyzdvihnout 
i nezanedbatelné bezpe%nostní benefity t&ch-
to slu$eb. Organizace se m($e v n&kter"ch 
p!ípadech p!esunem do cloudu ur%it"m stáva-
jícím rizik(m úpln& vyhnout nebo je alespo) 
minimalizovat tím, $e implementuje bezpe%-
nostní technologie, které nemusejí b"t pro 
in-house produkty dostupné. Typick"m p!ípa-
dem je !ízení kontinuity a recovery proces(, 
kde velcí poskytovatelé v rámci standardního 
kontraktu nabízejí úrove) záruk, která je pro 
malá datacentra prakticky nedosti$ná.

Anal"za rizik v cloudovém prost!edí by 
m&la zohlednit metodiku vyu$ívanou ve 
spole%nosti. D(vodem je mo$nost srovnání 
rizik a jejich v"voje v %ase. Pokud to zdroje 
umo$ní, není úpln& od v&ci provést anal"zu 
stávajícího i nového !e'ení a oba rizikové 
profily porovnat.

Prvním krokem je, tak jako obvykle, identi-
fikace aktiv. V p!ípad& cloudov"ch slu$eb se 
posta%í zam&!it na obchodní procesy, resp. 
slu$by organizace a na informace, kter"ch se 
m($e vyu$ití cloudu t"kat. Pro ka$d" business 
case doporu%ujeme provést samostatné 
hodnocení z hlediska celkov"ch dopad( na 
organizace. Oblasti, kde by m&la anal"za 
prob&hnout, zahrnují organiza%ní a com-
pliance rizika, právní/smluvní a technická 
rizika. Pravd&podobn& zjistíte, $e n&kde bude 
situace komplikovan&j'í, jinde dojde naopak 
ke zlep'ení rizikového profilu (viz nap!. zmi-
)ovaná odolnost v(%i v"padk(m u velk"ch 
poskytovatel().

Ur%it& je vhodné zahrnout i n&která 
provozní rizika, nap!. personál, stávající SLA 
%i technickou podporu dodavatele. Nezapo-
me)te ani na hrozby související s ukon%ením 

vyu$ívání slu$by. V'echna data, která 
spole%nost p!enese do cloudu, jsou v jejím 
vlastnictví. Av'ak ji$ p!i podepisování smluv 
a b&hem implementace !e'ení je vhodné si 
k nim zajistit mo$nost p!ístupu i v p!ípad&, $e 
slu$by vypovíte. Organizace by m&la mít v$dy 
takov" p!ístup ke sv"m dat(m, kter" jí v p!ípa-
d& pot!eby umo$ní jejich efektivní export.

Poté, co si ujasníte bezpe%nostní dopady p!e-
chodu do cloudu, p!ichází na !adu mitigace 
a !ízení rizik. V p!ípad& tohoto kroku by se 
mohla nabízet bezmy'lenkovitá akceptace 
rizika. My v'ak sv"m klient(m v$dy d(razn& 
doporu%ujeme zamyslet se nad mo$n"mi 
technick"mi a organiza%ními !e'eními 
stávající situace. Mnohá z t&chto opat!ení 
mívají dopad na u$ivatele a zavád&jí procesy, 
na které nebyli zvyklí. P!íkladem m($e b"t 
odli'n" zp(sob ov&!ení u$ivatele v cloudové 
slu$b& nebo zavedení klasifikace informací 
a stanovení pravidel pro jejich zp!ístup)ování 
v rámci cloudov"ch slu$eb. To je typicky po-
t!eba velmi dob!e popsat a nastavit v p!ípad& 
vyu$ívaní slu$eb Microsoft O365.

Z technického pohledu je nutné do !ízení 
rizik zapojit architekty, specialisty na sí*ovou 
bezpe%nost a bezpe%nostní monitoring, 
kte!í pomohou navrhnout optimální soubor 
technick"ch opat!ení. Dnes je drtivá v&t'ina 
velk"ch cloudov"ch provozovatel( ve stavu, 
kdy nabízí velkorysá bezpe%nostní !e'ení. 
Otázkou v'ak z(stává cena. Podstatné je ro-
zumné vyu$ívaní nabízen"ch technologií, p!í-
padn& posouzení ka$dého use casu zvlá'*. To 
zvládne vlastními silami jen málo spole%nos-
tí, pozitivní v'ak je, $e pokud se obrátíte na 
odborníky, je velmi pravd&podobné, $e vám 
to do budoucna u'et!í finan%ní prost!edky. 

Sou%ástí implementace cloudového !e'ení 
musí b"t jednozna%ná akceptace rizik a navr-
hovan"ch opat!ení v%etn& odpov&dnosti za 
pr(b&$né monitorování. D(le$ité je mít p!i-
tom na pam&ti, $e proces !ízení rizik je nikdy 
nekon%ící aktivita. �

Karin Gubalová
Autorka !lánku
vede divizi
Risk & Compliance 
ve spole!nosti AEC a.s.
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Obr. 1: Model sdílené odpov!dnosti – p"ehled rozd!lení odpov!dnosti mezi poskytovatelem 
a u#ivatelem cloudu. Zdroj: AWS Shared Security Responsibility Model


