
❐   Jakým způsobem u nás firmy 
řeší ochranu svých systémů?

Firmy se nejčastěji snaží chránit samy. Činí tak za po-
moci nemalých prostředků, které na to vyčlení, a s lidmi, 
které se jim poštěstí sehnat, zaplatit a vyškolit. Personál-
ní otázka je v tomto případě klíčová, protože pracovní 

trh se dlouhodobě potýká s kritickým nedostatkem kva-
lifikovaných odborníků na kybernetickou bezpečnost. 
Výsledkem je, že firmy stejně nejsou na útoky dosta-
tečně připravené, a mnohdy se dokonce ani nedozvědí, 
že nějaká hackerská skupina či konkurence doluje jejich 
data nebo skrytě monitoruje dění ve společnosti.  

❐   Kudy vede 
cesta z této 
patové situace?

Řešením je outsourcing, 
který firmám nabízí vý-
razné úspory nákladů 
spolu s minimalizací rizik. 
Tento typ služby je v ze-
mích na západ od nás 
naprosto standardním 
nástrojem ochrany firem-
ního IT prostředí. Out-
sourcing služeb kyberne-
tické ochrany umožňuje 
především těm menším 
firmám využívat vždy 
to nejúčinnější řešení, 

na něž by jinak svými silami nedosáhly. V případě 
CDC si tak může jakákoli firma oustourcovat, řek-
něme za cenu, kterou má na dnešním trhu práce 
jeden schopný bezpečnostní analytik, služby celého 
týmu expertů.
❐   Co tedy vaše centrum 

zákazníkům nabízí?
CDC se orientuje na včasnou detekci, rychlé řeše-
ní a proaktivní budování ochrany klientů. Za velice 
rozumnou cenu poskytujeme řešení pro malé firmy 
do 20 zaměstnanců, ale i pro koncerny zaměstná-
vající desetitisíce lidí. Svého klienta jsme schopni 
plnohodnotně ochránit už v řádech jednotek týdnů 
od podpisu smlouvy. Jednotliví členové CDC v mi-
nulosti stavěli velké množství Security Operations 
Center, další se podíleli na odhalování útočníků a eli-
minaci kybernetických hrozeb po celém světě. Díky 
tomu disponujeme takovými zkušenostmi, které tady 
může nabídnout jen málokdo.
❐   Jaké nároky kladou vaše řešení 

na klienta?
Naprosto minimální. Vysoce efektivní servis CDC je 
vzhledem k bezprostřednímu napojení na kapacity 
AEC k dispozici za rozumnou cenu všem bez rozdí-
lu. Jsme unikátní ve schopnosti detekovat problém 
a zároveň máme nástroje, které nám umožňují ten 
problém účinně řešit. A to bez toho, abychom tím 
zákazníka zatěžovali nad rámec běžné komunikace. 
Náš klient si nepotřebuje kupovat software, nemusí 
nabírat nové lidi. Řekne: tady mám prostředí, povězte 
mi, co je pro mne důležité, a ochraňte mě.
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Budoucnost firemní ochrany dat spočívá v outsourcingu
Stále větší část firemních aktivit se přesouvá do kyberprostoru. Ruku v ruce 
s výhodami však roste i riziko kybernetických incidentů. V ohrožení už nejsou 
jen globální hráči a velké instituce, ale i malé a střední podniky. „Problém je, že 
především SMB firmy nedisponují potřebnými kapacitami na to, aby se mohly 
účinně bránit, a ani nabídka služeb na trhu neumožňovala situaci řešit,“ kon-
statuje Tomáš Filip, šéf nového CDC (Cyber Defence Centra) společnosti AEC.


