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1. Vyjádření k napadení benešovské nemocnice a OKD kryptovirem 

Rok 2019 vykazoval zvýšenou aktivitu ransomware. Ke konci roku podala média zprávy o napadení 

kryptovirem dvou institucí. Stalo se tak v benešovské nemocnici a u společnosti OKD. Vládní CERT 

evidoval zvýšenou aktivitu botnetu Emotet, často v kombinaci s malwarem TrickBot 

a ransomwarem Ryuk. Jednalo se o cílenou kampaň na organizace v České republice napříč 

odvětvími, proto doporučujeme i nadále zvýšenou opatrnost. Obecně se zmíněná aktivita 

projevovala: 

- Vstupním bodem do sítí organizací byl malware Emotet, který se do sítě a koncových stanic 

dostal nejčastěji prostřednictvím příloh phishingových e-mailů. 

- Malware TrickBot je pokročilým bankovním Trojanem, který sbírá citlivá data typu: registrové 

klíče, přihlašovací jména a hesla, data z internetových prohlížečů nebo e-maily. V lokální síti se 

dále šíří díky získaným přihlašovacím údajům, využitím zranitelností (např. EternalBlue), 

neaktualizovaným systémům nebo prolomením slabých hesel. 

- Ransomware Ryuk díky získaným přístupům mohl šifrovat koncové stanice a další zařízení, ke 

kterým měl přístup.  

 

1.1. Veřejně dostupné informace o útocích 

Benešovská nemocnice a společnost OKD se stali obětmi kybernetického útoku, který může být 

kategorizován jako kryptovirus. Nemocnice následně uzavřela provoz z důvodu kompletního 

ochromení IT infrastruktury. Společnost OKD, a.s. přerušila těžbu ve všech svých dolech na 

Karvinsku.  

 Dle vyjádření Iva Čelechovského (mluvčí OKD) byla kompletně ochromena počítačová síť firmy.  

 Vedoucí IT oddělení OKD Martin Straka uvedl, že je nutné kompletně obnovit data jednak ze 

záloh, ale hlavně takzvanými čistými instalacemi stejně jako v případě benešovské nemocnice.  

 

1.2. Online zdroje: 

 https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kyberutok-benesov-nemocnice-it-specialiste-

jaroslava-pokorna-jermanova_1912161648_dok 

 http://www.businessit.cz/cz/utok-na-benesovskou-nemocnici-jak-vznika-riziko-a-jak-se-mu-

branit.php 

 https://centrumkyberbezpecnosti.cz/kyberneticke-utoky-miri-na-strategicka-odvetvi-

aktualne-na-tezebni-spolecnost-okd/ 

 https://www.lupa.cz/aktuality/okd-prerusila-tezbu-ve-vsech-dolech-sit-a-servery-napadli-

hackeri/ 

 https://www.zive.cz/clanky/okd-napadli-hackeri-a-narodni-centrum-kyberneticke-

bezpecnosti-varuje-pred-aktivitou-botnetu-emotet/sc-3-a-201752/default.aspx 

 https://www.soca.cz/blog/article/utok-na-okd-muze-mit-na-svedomi-botnet-emotet-a-

ransomware-ryuk-465 
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2. Doporučení pro zamezení podobnému útoku – administrátoři 

2.1. První nejrychlejší kroky: 

 Nepřihlašujte se na podezřelou stanici účtem doménového administrátora. 

 Aktualizace systémů (operační systémy i aplikace). 

 Zajištění, aby byl na všech koncových stanicích nainstalovaný antivirový software. Tento 

software by měl obsahovat anti-ransomware modul. 

 Aktualizace virové databáze na koncových stanicích i na síťových ochranách. 

 Aktualizace IPS systému a především jeho správná konfigurace. 

 Rychlé proškolení a upozornění uživatelů na phishing – ideálně spojené 

s plánovanými phishingovými kampaněmi. 

 

2.2. Následné kroky: 

 Instalace a správná konfigurace NGFW (next generation firewallu) na perimetru. 

 Segmentace sítě, implementace interního firewallu. 

 Bezpečnostní audit SCADA systému. 

 Omezení privilegií pro přístup k systémům a datům (aplikace principu at least of privilege 

a zároveň zvážit aplikaci principu seggregation of duties). 

 Off-line zálohování dat, vícevrstvé zálohování (například zálohovací server a zároveň na pásky). 

 Separace technologické sítě a intranetu – například s využitím jump hostů. 

 Zejména zamezit přímému přístupu dodavatelů tam, kde je to možné. 

 Vynucení silných hesel ke všem účtům na všech systémech (doporučujeme centrální správu 

uživatelských účtů a oprávnění, včetně politiky hesel). 

 Zavedení řešení pro eliminaci botnetů (řešení, které odhalí komunikaci na centrální server 

útočníka). 

 

2.3. Dlouhodobý plán: 

 Implementace Sandbox řešení na e-mailovou a webovou komunikaci. 

 Implementovat automatizovaný nástroj pro monitorování zranitelností, včetně ustanovení 

procesu řízení zranitelností (patch management (nejen pro zranitelnosti, ale pro veškeré 

komponenty bezpečnosti) společně s change managementem). 

 Implementace hardeningových politik pro všechny infrastrukturní platformy a technologické 

systémy. 

 Ustanovit proces řízení aktualizací a to tak, aby bylo docíleno automatizace aktualizací. 

 Implementovat ochranu proti phishingu v kombinaci s kontinuálním vzděláváním uživatelů. 

 Omezení přímého přístupu koncových stanic na internet. 

 Povolení přístupu do sítě společnosti pouze ověřeným firemním zařízením (implementace 

protokolu 802.1x) společně s více faktorovou autentizací. 

 Využití virtualizace pro: 

 zavedení mikrosegmentace, 

 zajištění rychlé obnovy po případném úspěšném útoku, 

 řízení přístupů k systémům a datům pomocích virtuálních desktopů.  
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 Konfigurace sběru logů, monitoringu a alertů, pro včasné odhalení napadení systému (je 

možné řešit i pomocí výstavby bezpečnostního centra či centra jako služby). 

 Napojení na kontinuálně aktualizované bezpečnostní feedy, které nám poskytnou 

dosud známé IoC (indikátory kompromitace například v podobě příznaků chování 

malware či útočníka). 

 Zajištění šifrování dat na úložištích. 

 

3. Doporučení pro zamezení podobnému útoku – uživatelé 

3.1. První nejrychlejší kroky: 

 Neklikejte na odkazy v neočekávaných/podezřelých e-mailech. 

 Neotvírejte soubory (Word, PDF) z neočekávaných/podezřelých e-mailů. 

 Neponechávejte svá hesla dostupná v poznámkách na pracovišti. 

 Neponechávejte svá hesla uložená v nezašifrovaných souborech na počítači či v telefonu. 

 Informujte o podezřelých e-mailech, ale i chování aplikací odpovědné osoby. 

3.2. Dlouhodobé kroky: 

 Neinstalujte do svého počítače jakékoli aplikace neschválené administrátorem. 

 Nenavštěvujte stránky s pochybným/podezřelým obsahem. 

 Pravidelně se účastněte bezpečnostních školení. 

 Vzdělávejte se v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

 

4. Jak může pomoci AEC 

Společnost AEC a.s. je připravena plně pokrýt všechna doporučení uváděná v tomto dokumentu 

a zejména se zaměřit na: 

1. zavedení nástrojů stálého monitoringu – implementace dílčích technologií, ale také služby 

bezpečnostního dohledu = Cyber Defence Center, 

2. zavedení nástrojů EDR (Endpoint, Detection & Response) – pro ochranu koncových stanic,  

3. segmentace sítě, implementace perimetrového a interního Firewallu 

4. bezpečnostní audity architektury a konfigurace, 

5. školení v oblasti bezpečnosti – vlastní e-learningová platforma https://edu.aec.cz, 

6. realizace antiphishingové kampaně – prověření uživatelů a zvýšení bezpečnostního povědomí 

prostřednictvím on-line kampaně, 

7. zavedení systémů Vulnerability Managementu, 

8. pomoc při implementaci odstraňování zranitelností (patchování), 

9. konzultace – jak v době trvání kybernetického útoku, tak i v době přípravy na kybernetický 

incident, 

10. příprava plánů reakcí na kybernetický incident. 

 

Neváhejte nás kdykoli kontaktovat pro řešení vaší problematiky bezpečnosti IT.  

Kontaktní osobou je Karel John, tel.: 777 852 856, e-mail: karel.john@aec.cz. 

 

 

https://edu.aec.cz/
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