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Audit zabezpečení Platformy pro kybernetická 
cvičení 
Klient: Evropská agentura pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA)  

Zadání     
Platforma pro kybernetická cvičení je webový portál, vyvinutý a provozovaný agenturou ENISA s cílem 

podpořit správu jejich kybernetických cvičení a hostit komplexní infrastrukturu nadcházejících a 
minulých cvičení. Auxilium Cyber Security mělo za úkol provést důkladný bezpečnostní audit dané 

Platformy s ohledem na interní pokyny pro bezpečný vývoj, které stanoví osvědčené postupy pro 
bezpečné webové aplikace. V rámci projektu bylo Auxilium Cyber Security dále zodpovědné za 

zdokumentování a odstranění veškerých nedostatků.  

Dosažené výsledky 
 Auxilium Cyber Security provedlo důkladnou bezpečnostní analýzu Platformy pro kybernetická 

cvičení. V rámci analýzy porovnávalo základní pravidla Evropské komise pro bezpečný vývoj 

webových aplikací s realizací vývoje dané platformy. Zjištění byla zdokumentována a 
představena klientovi ve formě prezentace a gap analýzy.  

 Součástí výstupů byl i detailní plán implementace nutných změn, které povedou k odstranění 

nedostatků. Implementace změn probíhala jak v sídle klienta v Řecku, tak i skrz vzdálený 

přístup. Vše bylo včas implementováno a klientovi byla doručena komplexní závěrečná zpráva, 
detailně popisující změny ve vývoji. 

Představení klienta 
ENISA je Evropská agentura pro síťovou a informační bezpečnost. Je to centrum odborných znalostí 

v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě. Od jejího založení v roce 2004, ENISA aktivně přispívá k 

vysoké úrovni bezpečnosti sítí a informací (NIS) v Unii, k rozvoji kultury NIS ve společnosti, a ke 
zvýšení informovanosti o NIS, čímž přispívá k řádnému fungování vnitřního trhu. 

Pro více informací navštivte oficiální stránky ENISA: www.enisa.europa.eu  

 
 

 
Máte zájem o penetrační test nebo bezpečnostní audit vaší 
infrastruktury nebo vašeho produktu? Neváhejte se nám 

ozvat… 
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