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Úvod
Navzdory rostoucímu počtu alternativ je e-mail stále na prvním místě coby nástroj
obchodní i spotřebitelské komunikace.
Podle Statista bylo v roce 2019 odesláno každý den 293 miliard obchodních
a spotřebitelských e-mailů. Do roku 2023 toto číslo vzroste na 347 miliard.
Více než polovina světové populace používá e-mail jako prostředek komunikace
a do roku 2023 toto číslo vzroste na 4,3 miliardy uživatelů.
Pokračující růst používání e-mailu představuje lukrativní příležitost také pro hackery,
zejména pokud je úroveň zabezpečení e-mailu nižší nebo není aktualizovaný
systém.
Více než 90 % kybernetických útoků začíná phishingovými e-maily a 92 %
škodlivého softwaru je doručováno prostřednictvím e-mailů. Hackeři považují
e-mail za hlavní způsob, jak proniknout do vaší organizace a získat přístup
k důvěrným datům. Strategie a složitost hackerských útoků se mění každým
rokem; jejich sofistikovanost a znalosti se zvyšují.
Vaše bezpečnostní postupy musí držet krok.
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Nejběžnější hrozby pro e-mailovou bezpečnost
1

Spamové e-maily

Nevyžádané hromadné e-maily, známé také jako spam, obsahují reklamy nebo zprávy,
které uživatele lákají ke kliknutí na odkaz, koupi produktu nebo k jiné podobné akci.
Každý den je na celém světě odesláno přibližně 130 miliard nevyžádaných e-mailů.
To představuje více než 40 % všech e-mailů, které obdrží firemní uživatelé.
Nevyžádané e-maily zabírají cenné místo na e-mailovém serveru. Mohou zahltit vaši síť
a snížit produktivitu v organizaci, a zaměstnanci ručním filtrováním těchto e-mailů
ztrácejí čas. Ještě závažnější je, že e-maily mohou obsahovat viry a malware, které
mohou ohrozit zabezpečení vaší sítě.

2

Malware

E-mail je nejčastějším prostředkem pro doručování malwaru. Hackeři dávají přednost
e-mailu před jinými komunikačními kanály, protože je rozšířený, snadný a účinný.
Kybernetičtí útočníci vkládají malware do e-mailů s lákavým obsahem a nabídkami.
Když některý uživatel klikne na odkazy v e-mailu, malware může proniknout přes
několik vrstev zabezpečení nebo protokolů a poskytnout hackerovi přístup do vaší sítě.
Hackeři pracují s pravděpodobností. Pokud se útok malwaru povede na jediného
zaměstnance ze stovek nebo tisíců, je ohrožena celá firma. Malware je i nadále
hlavním problémem v oblasti zabezpečení organizací. Zranitelná jsou a byla jím
zasažena všechna odvětví.
ŠKODLIVÉ E-MAILY NA UŽIVATELE PODLE PRŮMYSLU (ZA ROK)
Průmysl
Hornictví

zasažení uživatelé (%)
38,4

Velkoobchod

36,6

Stavitelství

26,6

Nezařaditelné podniky

21,2

Maloobchod

21,2

Zemědělství, lesnictví a rybaření

21,1

Výroba

20,6

Veřejná administrativa

20,2

Doprava a veřejné služby

20,0

Služby

11,7

Finance, pojištění a reality

11,6

Zdroj: Symantec

Žádná úroveň zabezpečení nepomůže, pokud uživatel klikne na e-mail s malwarem.
K mitigaci této hrozby jsou nezbytná specifická řešení proti malwaru spolu s rozsáhlým
školením uživatelů.
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3

Phishingové útoky

Phishing je podvodné jednání, při kterém se hackeři vydávají za legitimní
společnosti a žádají o sdělení osobních údajů. Kybernetičtí zločinci odesílají e-maily
na základě online aktivit uživatele, od kterého se snaží získat citlivé osobní údaje,
jako jsou číslo OP, datum narození a další. Tato činnost je běžná; v loňském roce
se stalo terčem takového útoku více než 75 % všech podniků a organizací.
Hackeři používají také propracované strategie ke krádeži přihlašovacích údajů
z počítače oběti, díky kterým získají přístup k osobnějším informacím, což jim
umožní vytvářet další zdánlivě legitimní e-maily. Tento první krok zvyšuje potenciál
kliknutí na škodlivé linky i u dalších osob v organizaci.
Následující statistiky od Anti-Phishing Working Group problém zachycují.
STATISTICKÉ ÚDAJE ZA 4. ČTVRTLETÍ 2018
ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Počet odhalených jedinečných phishingových webových stránek

56.815

35.719

45.794

Počet hlášení jedinečných phishingových e-mailů (kampaní),
které APWG obdržela od spotřebitelů

87.619

64.905

87.386

293

233

310

Počet firem, které se staly terčem phishingových kampaní

NEJČASTĚJI NAPADANÁ ODVĚTVÍ ZA 4. ČTVRTLETÍ 2018
PLATBY
29.8%

SAAS / WEBMAIL

FINANCE
14.3%

JINÉ
33.0%

CLOUD STORAGE / FILE HOSTING
12.9%

TELECOM

3.0%

3.2%

4.0%

LOGISTIKA / DOPRAVA

Zdroj: Anti-Phishing Working Group

4

Podvody z kompromitovaného obchodního e-mailu

Podle společnosti Symantec zůstává kompromitace firemních e-mailů
(BEC - Business Email Compromise) závažnou hrozbou.
www.gfi-unlimited.cz
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V roce 2019 nahlásilo podvody BEC pouze v USA v průměru 5 803 podniků
měsíčně. Na konci roku 2018 úřad FBI uvedl, že jenom schémata BEC způsobila
americkým firmám kumulativní ztráty za pět let ve výši 12,5 miliardy dolarů.
V současné době je v průměru každý měsíc zasláno 4,5 e-mailů BEC na jednu firmu.
Podvody BEC je obtížné identifikovat, protože mají různé podoby. Pachatelé se
mohou vydávat za vedoucí pracovníky společnosti a žádat další zaměstnance, aby
provedli bankovní převod, aby zabránili možnému "zastavení provozu" nebo jiným
závažným důsledkům pro společnost. To nic netušící oběť přiměje, aby převedla
firemní prostředky na účet podvodníků. Ti se mohou vydávat také za banku nebo
osobu, kterou oběť zná, a požadovat důvěrné informace.

5

Sdílení e-mailů

Odhaduje se, že 29 % e-mailů je mezi zaměstnanci, partnery a dalšími zúčastněnými
stranami organizace široce sdíleno.
Chování při sdílení může vést k problémům, pokud obsah e-mailu obsahuje citlivé
informace, jako jsou údaje o kreditních kartách nebo osobní údaje. Dokonce
i zdrojový kód bývá tímto způsobem sdílen nebo distribuován. To může vést
k narušení odkazované aplikace, pokud se kód dostane do nesprávných rukou.

6

Falešné domény

Kyberzločinci mohou snadno podvrhnout doménu, kterou vlastníte, a rozesílat z ní
e-maily, které se zdají být pravé. Pokud se například vaše společnost jmenuje XYZ
a vaše webové stránky jsou xyz.cz, mohou se zločinci nabourat do vaší domény,
vytvořit e-mailové ID, například janpokorny@xyz.cz, a odeslat z něj e-mail. Pokud
příjemci dostanou e-mailovou adresu z domény, kterou znají, je pravděpodobnější,
že e-mail otevřou a kliknou na odkaz v něm uvedený.
Další běžnou strategií je používání podobně vypadajících domén. Místo stránky
microsoft.com hackeři vytvoří stránku micrsoft.com a e-maily posílají z ní. Když lidský
mozek vidí první a poslední písmeno, má tendenci vidět známá slova, i když tam
doopravdy nejsou. Příjemci jsou pak oklamáni a myslí si, že e-mail pochází
z legitimní domény.
Toto jsou některé z e-mailových hrozeb, které mohou ovlivnit vaši firmu v roce 2021
a mohou mít v závislosti na povaze útoku důsledky pro celou organizaci.
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Důsledky e-mailových hrozeb
Hackeři jsou v pronikání do firem přes otevřené dveře e-mailu úspěšnější, než by se
mohlo zdát. Hrozby založené na e-mailu přitom neskončí brzy, ani se nezmenší.
Podle průzkumu provedeného časopisem Infosecurity 87 % respondentů uvedlo,
že v uplynulém roce čelili e-mailové bezpečnostní hrozbě, přičemž třetina z tohoto
počtu přiznala, že ve stejném období zažila i útok ransomwaru. Více než 80 %
respondentů se domnívá, že se četnost a závažnost e-mailových útoků zvyšuje.
V průzkumu mezi 2 250 vedoucími pracovníky IT v USA, Velké Británii, Francii
a Německu 88 % společností uvedlo, že se v uplynulém roce staly terčem alespoň
jednoho případu e-mailového podvodu. Z jiného průzkumu vyplývá, že bylo 75 %
společností v posledních dvou letech napadeno alespoň jedním případem
e-mailového podvodu a 41 % společností zažilo dva nebo více útoků e-mailových
podvodů.
Nárůst e-mailových hrozeb má pro podniky závažné důsledky. Michael Siegel,
vědec z MIT, uvádí, že 75 % e-mailových hrozeb zůstává neodhaleno po dobu
několika týdnů nebo dokonce měsíců. Na povrch hrozby vyplouvají, až když dojde
k závažnému narušení nebo jsou v organizaci odhaleny. To má za následek velké
finanční ztráty, ztrátu dobré pověsti společnosti a vede to k negativním dopadům
na zákazníky, dodavatele a partnery.
Jaká opatření mohou zodpovědné organizace přijmout?
E-mail nemůžeme zakázat. Lepší možností je zabývat se různými procesy,
nástroji a softwarem na ochranu e-mailů, které zabraňují útokům, jež se e-mailů
snaží zneužít.
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Ochrana před hrozbami vůči e-mailové bezpečnosti
Existuje mnoho nástrojů a strategií, které pomáhají posílit obranu vašich e-mailových
serverů a sítě, abyste se mohli aktivně bránit útokům přes e-mail:
■

■

■

■
■

■

■

■

■

Školení všech zaměstnanců o hrozbách plynoucích z e-mailu a o způsobech,
jak se jim vyhnout.
Formulování zásad pro elektronickou poštu, které informují zaměstnance
a odrazují je od kliknutí na jakýkoli odkaz z e-mailu.
Antispamové filtry, které snižují počet marketingových a jiných nevyžádaných
e-mailů.
Antivirové programy, které monitorují výskyt trojských koní, virů a malwaru.
Nástroje pro filtrování obsahu, které skenují obsah e-mailů a hledají v nich
vytipovaná slova a fráze, jako je např. banka, účet, urgentní, spěchá.
Tyto filtrovací nástroje vás upozorní nebo provedou další akce,
pokud se taková slova v obsahu vyskytnou.
Monitorovací nástroje, které zkoumají příchozí a odchozí e-maily s cílem snížit
pravděpodobnost úspěchu e-mailových podvodů.
Nástroje reportingu, které pravidelně zasílají zprávy o aktuálním stavu sítě
a e-mailových serverů organizace. Tyto nástroje mohou také vyvolat výstrahy
při překročení prahových hodnot v rámci e-mailových serverů.
Udržování e-mailového softwaru v plně aktualizovaném a záplatovaném stavu,
aby mohl zachytit známé zranitelnosti.
Nasazení technologií proti spoofingu na ochranu vaší domény.

Bezpečnostní hrozby elektronické pošty jsou pro každou organizaci velkým
problémem. Mohou mít vážné finanční a provozní důsledky. Chcete-li být proaktivní
a těmto hrozbám se vyhnout, používejte správné nástroje a strategie zabezpečení
e-mailu. Nasazení nástrojů doplňte pravidelným školením o osvědčených postupech
zabezpečení pro zaměstnance.
Kombinace nástrojů, informovanosti, vzdělávání a ostražitosti pomůže vaší
organizaci vyhnout se e-mailovým hrozbám a podvodům.
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Poskytnutí bezpečného e-mailu zaměstnancům pomocí
GFI Solution Setu

Klíčové funkce zabezpečení e-mailu v cenově výhodném balíčku

E-mail a spolupráce
Antivirus a ochrana proti malwaru
Bezpečná archivace

Zjistit více

Všechny uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami příslušných vlastníků. Všechny informace v tomto dokumentu byly podle našich nejlepších znalostí platné
v době jeho vydání. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Zebra Systems s.r.o.
Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava
Czech Republic

Tel: +420 596 912 961
Fax: +420 596 912 963
info@zebra.cz
www.zebra.cz

