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Rozd!lení zodpov!dnosti
Náro!nost zabezpe!ení dat a rozd"lení zodpo-
v"dnosti za bezpe!nost a provoz cloudov#ch 

slu$eb mezi providerem a firmou se odvíjí 
podle pou$itého modelu cloudu. Zjednodu-
%en" &e!eno, odpov"dnost se li%í v závislosti 

na tom, zda je práce hostována v softwaru 
jako slu$ba (SaaS), v platform" jako slu$ba 
(PaaS), infrastruktu&e jako slu$ba (IaaS) nebo 
v místním datovém centru.

Porovnáme-li zabezpe!ení dat v p&ípad" 
standardní infrastruktury a bezpe!nost 
poskytovanou datov#mi centry (kdy musíme 
&e%it bezpe!nost na celé front"), zjistíme, $e 
s posunem do cloudu nám &ada problém' 
odpadá. Ale zdaleka ne v%echny. P&ehled na 
obrázku 1 znázor(uje, jak se li%í zodpov"d-
nost podle typu cloudu.

N"které firmy se stále domnívají, $e 
p&echod do cloudu je zbaví nutnosti starat se 
o bezpe!nost. Opak je v%ak pravdou. A) u$ jste 
v cloudu, nebo ne, v$dy a za ka$d#ch okolností 
musíte mít na z&eteli bezpe!nost sv#ch dat, své 
identity, své koncové stanice. Dal%í schéma 
(obr. 2) ukazuje, jak se li%í tradi!ní p&ístup, p&i 
n"m$ tém"& nikdy nedosáhneme na úplnost 
bezpe!nostních opat&ení, od p&ístupu v clou-
du, v rámci n"ho$ nám velkou !ást bezpe!nost-
ních opat&ení zajistí cloud provider.

Zákazníci cloudu by v $ádném p&ípad" 
nem"li propadnout pocitu, $e cloud je v$dy 
a za ka$d#ch okolností bezpe!n#. Práv" nao-
pak, zodpov"dnost za vlastní bezpe!nost je 
naprosto zásadní a nikdy by nem"la b#t brána 
na lehkou váhu.

Spole!nost Microsoft v jednom ze sv#ch 
komentá&' ke sdílené odpov"dnosti v cloudu 
zd'raz(uje: „U v%ech typ' cloudového nasaze-
ní vlastníte svá data a identity. Jste zodpov"d-
ní za ochranu zabezpe!ení sv#ch dat a identit, 
místních zdroj' a cloudov#ch komponent, 
které ovládáte… Bez ohledu na typ nasazení si 
v$dy ponecháte následující povinnosti: data, 
koncové body, ú!et a &ízení p&ístupu.“

Zero Trust model
Jak u$ sám název napovídá, hlavní zásadou 
Zero Trust modelu je ned'v"&ovat nikomu 
a ni!emu a v$dy v%echno ov"&ovat. M"jte na 
pam"ti, $e úto!níci jsou dnes v%ude – uvnit& 
i vn" sít". To znamená, $e po!íta!e ve v#cho-
zím nastavení, ale ani samotní u$ivatelé by 
z principu nikdy nem"li b#t automaticky d'-
v"ryhodní. Musíte p&edpokládat, $e ve%ker# 
provoz, bez ohledu na to, jak#m zp'sobem je 
&e%en#, vás m'$e ohrozit. V$dy znovu ov"&uj-
te, autorizujte, kontrolujte, zaji%)ujte.

Bezpe"nostní 
architektura cloudu Matej Ka!ic

Není pochyb o tom, "e cloud computing dnes m#ní v$razn$m zp%sobem 
dynamiku byznysu a firmám otevírá dosud netu&ené p'íle"itosti. Problém 
je, "e 'ada spole!ností má za to, "e p'echod do cloudu je zbavuje nutnosti 
starat se o bezpe!nost. Opak je pravdou. Zákazník cloudu z%stává i nadále 
vlastníkem sv$ch dat a své identity. Jednou z nejzajímav#j&ích mo"ností, 
jak je ochránit, je vyu"ít bezpe!nostní koncept Zero Trust, jeho" hlavní 
zásadou je nikomu a ni!emu nev#'it.
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Obr. 1: Rozd!lení odpov!dnosti podle typu cloudu.
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Zero Trust propaguje princip at-least-priviledge, 
umo$(ující u$ivatel'm p&ístup pouze k t"m zdro-
j'm, které pot&ebují k pln"ní sv#ch povinností. 
Problém je, $e dne%ní moderní aplikace navíc 
!asto poskytují rozsáhlá oprávn"ní ke kompo-
nentám, které tvo&í distribuovanou architekturu, 
tato oprávn"ní v%ak z'stávají ve standardním 
nastavení. V hor%ím p&ípad" se oprávn"ní pouze 
p&idávají a vznikají tzv. super u$ivatelé.

Webové aplikace jsou obzvlá%t" zranitel-
né. Pokud v#vojá& nap&íklad neblokuje porty 
na firewallu konzistentn" nebo implementuje 
nevhodn#m zp'sobem oprávn"ní, bude mít 
hacker, kter# aplikaci p&evezme, oprávn"ní 
na!ítat a upravovat data z p&ímo z databáze.

Zero Trust navíc v p&ípad" sí)ové vrstvy 
vyu$ívá mikrosegmentaci, tedy zp'sob vytvá-
&ení drobn#ch bezpe!n#ch zón v datov#ch 
centrech nebo v cloudech. Tyto zóny mohou 
b#t pln" kontrolovány nap&íklad IPS systé-
mem. Granularita bezpe!nostních politik je 
tím pádem v#razn" v"t%í a zabezpe!ení sít" 
mnohem podrobn"j%í, proto$e tím získáme 
v"t%í vizibilitu.

Zero Trust model ú!inn" minimalizuje 
útoky a zaji%)uje celou &adou sofistikovan#ch 
zp'sob' bezpe!nosti. Ta je díky tomuto 
&e%ení v%udyp&ítomná a – co$ je mimo&ádn" 
d'le$ité – v celém prost&edí proaktivní.

Jak definovat správné 
bezpe"nostní po#adavky?
P&i zaji%t"ní bezpe!nosti v cloudu doporu!u-
jeme aplikovat pln# Zero Trust model, kter# 
poskytuje ochranu:

U!ivatel"  ! – zaji%)uje, aby p&ístup k va%im 
dat'm byl ud"len v#hradn" oprávn"n#m 
osobám, a to pouze poté, co byla jejich 
identita d'kladn" ov"&ena pomocí jed-
notného p&ihla%ování (Single Sign-On) 
a silné kryptografie. P&i ov"&ování zo-
hled(ujeme i kontext geografické polohy 
p&ipojení a chování u$ivatele p&i p&ihla%o-
vání a následnou detekci anomálií. 
Sítí  ! – v rámci tohoto &e%ení nasazujeme 
granulární segmentaci sít" nap&í! ve&ej-
n#m i soukrom#m cloudem a v p&ípad" 
hybridního prost&edí i LAN. Bezpe!nostní 
politiky jsou unifikovány ve v%ech pro-
st&edích a &ídí se z jedné centrální správy. 
Zaji%)ujeme detailní náhledy u$ivatel', 
skupin, aplikací, za&ízení a v%ech typ' 
p&ipojení k internímu prost&edí. Model 
vynucuje princip „at Least Privileged“ na 
úrovni sí)ové vrstvy tak, aby k firemním 
aktiv'm m"li p&ístup pouze oprávn"ní 
u$ivatelé a prov"&ená za&ízení.
Za#ízení  ! – infikovan#m za&ízením blo-
kujeme p&ístup k firemním dat'm a akti-
v'm, a to v!etn" mobilních za&ízení a pra-
covních stanic zam"stnanc', za&ízení IoT 
a pr'myslov#ch &ídicích systém'. 
Dat a aktiv  ! – model proaktivn" chrání 
data p&ed kráde$í, jejich po%kozením !i 
neúmysln#m smazáním, kdekoliv jsou 
ulo$ena. Data musí b#t %ifrována, a to jak 
data in-rest, tak data in motion.
V$po%etních slu!eb  ! – sem pat&í nap&í-
klad virtuální infrastruktura v cloudu, 
Docker kontejnery, aplikace apod. Tyto 

typy prost&edk' jsou v cloudu vysoko 
distribuované a %kálovatelné, p&i!em$ 
$ivotnost kontejner' je !asto velmi krátká 
(dochází znovu k postupnému znovuvy-
tvo&ení celé infrastruktury). Zabezpe!ení 
ochrany t"chto prost&edk' je realizováno 
formou rozhraní API, která jsou integro-
vána p&ímo na v#vojov# proces a bezpe!-
nostní workflow.

Zero Trust model akcentuje 3 základní 
principy:

Úplnost  ! – bezpe!nostní opat&ení musí 
b#t úplné a na ka$dé úrovní. *áste!né 
nasazení se nep&ipou%tí. V$dy vycházíme 
z p&edpokladu, $e nám ka$d# okam$ik 
a na jakémkoli míst" hrozí bezpe!nostní 
problém.
Efektivita  ! – bezpe!nost musí b#t ú!inná 
a snadno udr$itelná; optimáln" by nem"-
la nijak v#znamn" zvy%ovat po$adavky 
na pracovní sílu, proto$e zavádí prvky 
automatizace.
Prevence  ! – bezpe!nostní opat&ení jsou 
preventivní a okam$itá, p&edpokládá se 
vysp"lá ochrana proti Zero Day hrozbám 
a pokro!il#m útok'm.

Cloud nezná hranice
Na%e základní premisa zní: cloud je v%ude. 
Cloud jako takov# nemá hranice. V enterprise 
prost&edí se stává b"$nou praxí pou$ití multic-
loud strategie k zaji%t"ni vysoké dostupnosti, 
geo dostupnosti a minimalizaci vendor locku. 
Tento p&ístup s sebou v%ak p&iná%í dal%í problé-
my – musíme vynutit konzistentn" bezpe!nost-
ní politiku nap&í! v%emi prost&edími. Tato pro-
st&edí musíme bezpe!n#m zp'sobem navzájem 
propojit. D'le$ité je, abychom byli schopni 
zajistit v multicloud prost&edí plnou vizibilitu 
do v%ech !ástí a aby byla správa bezpe!nost-
ních politik a vyhodnocování bezpe!nostních 
incident' realizována z jednoho místa.

Jako hardening je ozna!ován 
proces zabezpe!ení konfigurace 

systému takov"m zp#sobem, kter" 
omezí v"skyt zranitelností vyu$itel-
n"ch úto!níkem. V dne%ní dob& je 

hardening systém# jedním ze 
základních bezpe!nostních opat'ení 
pro ochranu informací a informa!-

ního systému spole!nosti.

Automatizace
Automatizace v cloudu je %irok# pojem, kter# 
ozna!uje procesy a nástroje, které organi-
zace pou$ívá ke sní$ení manuálního úsilí 

Obr. 2: Schematické znázorn!ní rozdíl" mezi tradi#ním p$ístupem k bezpe#nosti, p$i n!m% tém!$ 
nikdy nelze dosáhnout na úplnost bezpe#nostních opat$ení, od p$ístupu v cloudu, v rámci n!ho% 
velkou #ást bezpe#nostních opat$ení zajistí cloud provider.
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spojeného se zaji%)ováním a správou cloudo-
v#ch prost&edk'. Sou!ástí automatizace je 
i nasazení bezpe!nostních opat&ení v!etn" 
hardeningu, firewallov#ch pravidel, distribu-
ce certifikát' a podobn".

V p&ípad" nasazení automatizace bezpe!-
nosti redukujeme v t"chto operacích lidsk# fak-
tor. Máme-li takové bezpe!nostní opat&ení nasa-
zeno a otestováno, m'$eme se spolehnout, $e je 
tomu tak natrvalo a bezchybn". Dal%ím dobr#m 
p&íkladem je nasazení rychlého protiopat&ení 
jako reakce na detekovanou hrozbu nebo útok. 
P&edstavme si, $e systém pro detekci zranitel-
ností objevil kritickou zranitelnost v aplika!ním 
serveru, kter# je pou$it v Docker infrastruktu&e 
skládající se z více ne$ tisíce uzl' v multiclou-
dovém prost&edí. Automatiza!ní úkol m'$e b#t 
navázán na tuto detekci a okam$it" aplikuje IPS 
pravidlo, které tuto zranitelnost mitiguje.

D'le$ité je, aby bezpe!nostní architek-
tura podporovala automatiza!ní procesy ji$ 
od samého za!átku. V optimálním p&ípad" 
doporu!ujeme vystav"t a spravovat cloud in-
frastrukturu v#hradn" pomocí automatizace. 
Tak vzniknou konfigura!ní a bezpe!nostní 
%ablony, které jsou aplikovány dynamicky 
a adaptivn", bez zásahu !lov"ka. Dan# p&ístup 
zárove( m'$e z velké !ásti nahradit technic-
kou dokumentaci prost&edí.

Nej"ast!j$í bezpe"nostní 
problémy firem v cloudu
V rámci slu$eb jsme ji$ realizovali n"kolik 
bezpe!nostních audit' cloudu v r'zn#ch 
segmentech. Zde uvádíme nej!ast"j%í bezpe!-
nostní problémy:

Chybná autentizace u!ivatel"  ! – autenti-
zace druh#m faktorem není vynucena pro 
v%echny u$ivatele a administrátory, nov" 
zakládaní u$ivatelé nemají tuto ochranu 
automaticky vynucenou, p&ípadn" je 
nasazena pouze sms autentizace, které se 
d'v"&uje. Není pou$it princip SSO.

Administráto#i cloudu nemají rozd&le- !

né role – &ada ze zákaznick#ch prost&edí 
nemá v rámci administrace cloudu nasa-
zen princip Segregation of Duties. Pro 
b"$nou správcovskou !innost pou$ívají 
administrátora s nejvy%%ím oprávn"ním.
API rozhraní nejsou dostate%n& zabez- !

pe%ená – autentizace v rámci API pou$ívá 
sdílená hesla (secret) a nepou$ívá silné 
certifikáty. API mají v"t%inou v%echna 
práva, i kdy$ je nepot&ebují. I zde doporu-
!ujeme pou$ít at least privileged p&ístup.
Nulová vizibilita  ! – provozní i bezpe!-
nostní logy nejsou analyzovány a v n"kte-
r#ch p&ípadech ani sbírány. Zde je nutné 
si uv"domit, $e administra!ní konzole 
cloudu neposkytuje plnohodnotné pohled 
na logy, je tedy nutné nasadit nástroje, 
které nám to zajistí.
Není provád&n konfigura%ní bezpe%- !

nostní audit – zákazník se skoro v$dy po 
migraci do cloudu nebo po nasazení nové 
funkcionality soust&ední pouze na stránku 
provozu, a nikoli na bezpe!nost. Je nutné 
si uv"domit, $e cloud je stále se m"nící 
prost&edí, a proto je nutné sledovat, jak 
se dané moduly zm"nily. Mnohokrát se 
stalo, $e ji$ nasazená bezpe!ná konfigura-
ce se po aktualizaci, respektive po zm"n" 
v cloudu stala nebezpe!nou.
Není nasazen management zranitel- !

ností – ve&ejn# cloud obsahuje mnoho 
zranitelností, které sice nem'$eme 
záplatovat, ale je mo$né pomocí konfi-
gurace minimalizovat riziko do té doby, 
ne$ je poskytovatel cloudového prost&edí 
opraví. Zranitelnosti obsahuje nap&íklad 
i vlastní kód nebo kontejnery opera!ních 
systém' sta$ené z oficiálních stránek. 
Nedostate%né #ízení p#ístupov$ch  !

oprávn&ní – v"t%ina zákazník' vyu$ívá 
spolupráce v rámci cloudu ke zv#%ení 
efektivity práce. Na druhé stran" v%ak 

stojí nekontrolovatelné sdílení v rámci 
organizace i mimo ni. 
Nedostate%n& o'et#en$ hostitelsk$  !

(guest) p#ístup – v rámci cloud pro-
st&edí se p&edpokládá spolupráce mezi 
organizacemi. +patné procesy a nastavení 
zp'sobují, $e externí entita má p&ístup 
k interním aktiv'm organizace. 
U!ivatel pou!ívá prost#edky cloudu na  !

neautorizovaném za#ízení – není vy-
nucována autentizace pracovních stanic 
a za&ízení. U$ivatel po p&ihlá%ení m'$e 
pou$ívat nap&íklad OneDrive na svém 
soukromém za&ízení. To znamená, $e je 
zcela legitimn" schopen odsychronizovat 
firemní data ven.
Není kontrolován bezpe%nostní stav za- !

#ízení – po migraci do cloudu organizace 
zapomínají na zabezpe!ení koncov#ch 
stanic, na kter#ch se m'$e objevit malwa-
re nebo ransomware. Je nutné, aby byla 
stanice p&ed p&ístupem k citliv#m dat'm 
prov"&ena a ozna!ena za bezpe!nou.
Cloud data nejsou zálohována  ! – 90 % 
zákazník' má zpo!átku mylnou p&edstavu 
o tom, $e data v cloudu jsou zálohována. 
V p&ípad" v#padku nebo chyby cloud po-
skytovatele m'$e dojít k úplné ztrát" dat. 
Proto doporu!ujeme zálohovat v%echna 
data v cloudu (OneDrive, SharePoint, Te-
ams, e-mail, databáze) do offline lokality. 

Záv!r
V#%e uveden# p&ehled bezpe!nostních problé-
m' firem v cloudu zahrnuje jen ty nejpal!iv"j-
%í. I tak se jedná o celkem názornou ukázku 
toho, s !ím mohou b#t u$ivatelé cloudov#ch 
slu$eb denn" konfrontováni. Je z&ejmé, $e 
jedin#m správn#m p&ístupem odpovídající 
mo$nostem, které cloud computing poskytu-
je, není bohorovn# klid, ale naopak proaktiv-
ní p&ístup. ,e%ením je trvalé úsilí vedoucí ke 
kvalitnímu zabezpe!ení dat a za&ízení, ideáln" 
za pomoci ov"&eného bezpe!nostního mode-
lu, a dále ke správnému nastavení proces' 
a jasnému rozd"lení kompetencí. �
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