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Tento dokument obsahuje informace, které jsou
majetkem Československé obchodní banky, a.s. a
nelze je tedy sdělovat třetím osobám bez
předchozího souhlasu Československé obchodní
banky, a.s.
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Internet věcí (IoT – Internet of Things) přináší do digitální 
ekonomiky zásadní příležitosti k optimalizaci a vytvoření nových 
služeb a celých odvětví

9,5 mil.

Internet

of

Things

Sledováním a 
vyhodnocováním jízdních 
zvyklostí je možné ušetřit 
až 30 % nákladů na palivo 
(v dálničním provozu)

Sledování stavu 
automobilů (pneumatiky, 
motor,…) umožní lepší 
předvídavost chybových 
stavů a odstávek kvůli 
poruchám.

Senzory aktivity lidského těla se vzdáleným odečtem umožní efektivnější práci 
lékařů a zefektivní využití lůžek v nemocnicích, čímž zásadním způsobem sníží 
náklady na lůžka
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Digitální transformace se projevuje prakticky ve všech 
oblastech lidské činnosti

Chytré přenosové soustavy optimalizují přenosy 
energie a adaptivně řídí zatížení sítě

Chytré inženýrské sítě (distribuce vody) sledují 
kvalitu vody, optimalizují průtok a automaticky 
detekují problémy na vodovodním řádu

Chytrá bezpečnost sleduje město 
pomocí kamer a vyhodnocuje v 
reálném čase potenciální rizika
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Digitální transformace se projevuje prakticky ve všech 
oblastech lidské činnosti

Chytrá doprava řídí upravuje v reálném čase 
dopravní toky pomocí semaforů a 
doporučení na trasy, optimalizuje dopravní 
obslužnost, snižují provozní náklady a jsou 
přívětivější k životnímu prostředí

Chytrá doprava v reálném čase předloží 
nejlepší volbu k cestování a informuje 
cestující o příjezdech a odjezdech

Chytré osvětlení reflektuje denní dobu a upravuje 
spotřebu energie a poskytuje řadu dalších měření 
vybraných oblastí (znečištění, prach, apod.)
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Digitální transformace s sebou přináší i zcela nové hrozby a 
rizika, které změní již zažité pohledy informační bezpečnosti

Co se může stát, když útočník použije moje systémy k útoku na nějakou třetí stranu?

Může mít úspěšný útok dopad na lidské zdraví a bezpečnost? Zásobování vodou a 
elektřinou?

Kdo je vlastně útočník? Je to „zahraniční osoba s vazbou na tamní vládu“? Je to 
„aktivista“, který je motivovaný svými pohnutkami? Nebo je to ten „starý dobrý 
kriminálník“?
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Co už se útočníkům „povedlo“?

Ransomware
zablokoval 70% 
CCTV kamer ve 
Washington DC 
před inaugurací 
prezidenta 
(2017)

Polský teenager přeměnil 
tramvajovou síť ve svojí hračku a 
vyvolal chaos a vykolejení 4 
tramvají. Během incidentu bylo 
zraněno 12 lidí. Mladík použil 
ovladač na televizi, aby mohl 
přehazovat výhybky

Studie HP ukázala, 
že 70 % IoT
zařízení je 
zranitelných vůči 
útokům (červenec 
2014)

Kanadský lékařský přistroj 
Therac 25 byl navržen, aby 
pomáhal chránit životy 
pacientů přesným určením 
dávky ionizujícího záření k 
ničení rakovinotvorných 
buněk. Vinou SW chyby 
dostávali někteří pacienti až 
100násobně vyšší dávku 
radioaktivity než bylo vhodné. 
V období 1985-1987 na 
následky vyšší dávky záření 
zemřelo 5 pacientů a mnozí 
další byli vážně zraněni

Zubie: 
Bezpečnostní 
nástroj, který 
umožní hackerům 
kontrolovat vaše 
vozidlo (červenec 
2014)
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Taxonomie hrozeb a zranitelností v dopravním prostředí 
(Zdroj: ENISA - The European Union Agency for Network and Information Security )
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Taxonomie hrozeb a zranitelností v dopravním prostředí 
(Zdroj: ENISA - The European Union Agency for Network and Information Security )
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Shrnutí působících rizik pro dopravní služby

Obchodní rizika Rizika pro společnost

• Provozní dopady a výpadky v poskytovaných 
službách

• Ztráta tržeb v případě poruchy nebo výpadku 
služeb

• Negativní reputace / ztráta důvěry
• Nesoulad s požadavky regulátorů (např. pro 

ochranu osobních dat)
• Rizika spojená s poruchami SW a HW (včetně 

vozidel) a ztráty citlivých dat
• Spolehnutí na nesprávná data v predikcích může 

negativně ovlivnit kvalitu služeb
• Nedostatečné zabezpečení závislých systémů a 

služeb (efekt „motýlích křídel“)
• Nedostupnost závislých služeb pro provoz 

dopravních služeb (energie, telekomunikace,…)

• Nedostupnost dopravních služeb
• Narušení a výpadek „společenského řádu“ a jeho 

dopad na zaměstnavatele, podniky, nemocnice, 
školy, aj.

• Zdraví a bezpečnost cestujících (dopravní nehody v 
případě zmatení signalizace, zácpy a změny v 
dopravních tocích)

• Dopad na životní prostředí 
• Důvěrnost a soukromí cestujících
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Zajímavější z pohledu bezpečnosti a businessu je ale prolínání 
aktuálních trendů kybernetické kriminality a jejích možností 
do IoT

Ransomware je druh malware, který zabraňuje přístupu k počítači, který je 

infikován. Tento program zpravidla vyžaduje zaplacení výkupného (ang. 

ransom) za zpřístupnění počítače. Některé formy ransomware šifrují soubory 

na pevném disku (kryptovirální vydírání), jiné jen zamknou systém a výhrůžnou 

zprávou se snaží donutit uživatele k zaplacení (CZ Wikipedie)

?
Kolik zaplatíte za rozsvícení 

vašeho domu?

Kolik zaplatíte za nastartování 

svého auta?

Kolik zaplatíte za kontrolu nad 

výrobní linkou ve své továrně?
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Z technického pohledu existuje řada doporučení a 
návodů na zabezpečení zařízení Internetu věcí.
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Digitální ekonomika a transformace vyžadují zahrnutí nových 
a dalších pohledů na dopady bezpečnostních incidentů

Automatizace
Centralizace

Odolnost a zotavení

Autonomie

Soukromí
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Zajímavým příkladem „pilotního projektu“ IoT je platba 
bankovní kartou libovolné banky u libovolného obchodníka 
kdekoliv na světě, který je akceptuje
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Bankovní prostředí zažilo velkou transformaci v oblasti 
bezpečnosti při nástupu platebních terminálů a EMV karet 
(NFC)

Vybrané faktory úspěchu EMV ekosystému:

• Jednoznačné určení odpovědností (Issuer, Acquirer, Obchodník a Držitel karty) a systém pokut

• EMV standard (bezpečná technologie, jednotná pravidla)

• Vícestupňová bezpečnost (karta, PIN, datové analýzy na backendu)

• Jednotící orgán pro bezpečnostní certifikace (PCI SSC):
• PCI Card Production (Požadavky na fyzickou i logickou bezpečnost procesu výroby karty)
• Standard pro bezpečný provoz systémů s citlivými daty (PCI DSS)
• Standard pro budování bezpečných koncových zařízení (terminálů) PCI PTS
• Institucionalizace akreditovaných osob pro prověření bezpečnostních kontrol (Qualified

Security Assessor, Approved scanning vendor,  Forensics Investigator, Certified Testing
Laboratory)
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Kam až musí banky a společnosti jít, aby byl systém na 
akceptaci platebních karet považován za bezpečný? (vybrané 
požadavky)

Platební terminál

• je jednoznačně kryptograficky 
identifikován

• šifruje datovou komunikaci

• neumožní přístup neautorizovanému 
uživateli a neumožní spustit SW, který 
není podepsaný klíčem banky

• vymaže celou paměť včetně 
kryptografických klíčů v okamžiku 
detekce pokusu o narušení bezpečnosti

Při provozu infrastruktury se

• důsledně oddělují počítačové sítě

• „opevňují“ veškeré systémy proti známým 
zranitelnostem

• se šifrují veškerá citlivá data

• striktně řídí přístup ke všem zařízením

• pravidelně prověřuje bezpečnost všech 
komponent

• všechny události monitorují a vyhodnocují 



▪Děkuji za pozornost


