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Shrnutí
Práce se věnuje úvodu do problematiky kybernetického terorismu a kybernetické bezpečnosti.
Nejprve jsou nastíněny rozdíly mezi počítačovou (kybernetickou) kriminalitou, na níž se dá
pohlížet prismatem trestního práva, kybernetickým terorismem a kybernetickým útokem coby
možným projevem válečného aktu. Pozornost je též věnována nově vznikajícím hybridním
hrozbám. Součástí této části je také popis nejčastěji se vyskytujících typů kybernetických útoků a
jejich výskyt v historii.
Další část práce se věnuje přehledu kybernetické bezpečnosti jako souboru preventivních i
reaktivních opatření na kybernetické události a incidenty. Česká republika je v mezinárodním
srovnání hodnocena jako jeden z prvních deseti nejlépe připravených států. Z toho důvodu je
věnována pozornost architektuře kybernetické bezpečnosti v České republice i v mezinárodním
srovnání.
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Úvod
Práce se věnuje problematice terorismu v kybernetickém prostoru (kyberterorismus). Terorismus
je použití násilí k prosazování politických cílů.1 Tato definice se promítá do předpisů
vnitrostátního práva – podle § 311 českého trestního zákoníku je teroristickým útokem široký
výčet násilných jednání (např. samotný fyzický útok, únos letadla, ale i poškození informačního
systému) s úmyslem poškodit ústavní zřízení republiky či její základní funkce, popř. nutit pomocí
těchto útoků české orgány veřejné moci či orgány mezinárodní organizace k nějakému jednání.
Kybernetický terorismus tak představuje „násilné“ jednání s politickými cíli v kyberprostoru. Jde
tedy o jedno ze škodlivých chování spojených s technologickým rozvojem informační a
komunikační techniky. Tento rozvoj s sebou přinesl také větší výskyt činnosti, která je svou
povahou zločinecká.
 Informační vedení boje (information warfare) představuje takovou činnost, při níž jsou
využity ofenzivní a defenzivní prostředky proti informacím nepřítele (získání, kontrola a
použití informací). Tato činnost může být použita určitým státem jako legitimní nástroj
národní obrany a nemusí se nutně jednat o zločineckou činnost, pokud je na takovou zemi
nejprve proveden kybernetický nebo konvenční útok. O zločineckou činnost se jedná v
případě jednak útoku ze strany teroristů, jednak ze strany útočícího státu (současné
mezinárodní právo útočnou válku zakazuje, s tím souvisí i české trestné činy agrese a
příprava útočné války v ustanoveních § 405a a 406 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník).
Specifickou skupinu aktivit představuje špionáž v kyberprostoru. Ta je teoreticky trestná
podle vnitrostátních předpisů (v ČR zejm. vyzvědačství podle § 316 trestního zákoníku), ale
státy se s touto činností zpravidla vyrovnávají diskrétněji v prostředí bezpečnostních služeb
(nehledě na faktickou nemožnost stíhat osoby mimo dosah českých úřadů). K rozvoji
informačních a telekomunikačních prostředků ale rozhodně nedocházelo a stále nedochází
s cílem zlepšovat informační vedení boje, a proto lze konstatovat, že tento typ činnosti je
pouze vedlejším produktem současného stavu společenského rozvoje.
 Druhým typem zločinecké činnosti v kybernetickém prostoru může být počítačová
kriminalita, tedy použití informační a komunikační technologie k činnosti, jejíž stíhání a
postih primárně spadá do roviny trestního práva. Reakcí na počítačovou kriminalitu je vyšší
vymáhání odpovídajících ustanovení trestního zákoníku ze strany orgánů činných
v trestním řízení a posilování kybernetické bezpečnosti (účinnosti a zajištění zabezpečení
elektronické komunikace a sítí).
 Kybernetický terorismus představuje třetí typ zločinecké činnosti v kybernetickém
prostoru. Spočívá ve využití počítačových sítí k napadení a uvedení mimo provoz kritické
infrastruktury v daném společenství s cílem ovlivnit (upravit jednání) či zastrašit jeho vládu
či obyvatelstvo. Kritickou infrastrukturou se myslí takové systémy, jejichž nefunkčnost by
vedla k zásadním ekonomickým, obranným a politicko-společenským důsledkům.2
Předpokladem rozšíření kybernetického terorismu je masové rozšíření informačních a
komunikačních technologií, zvyšování závislosti mnoha dalších společenských subsystémů a
dalších zařízení na těchto technologiích. Podstata takové činnosti tkví v propojení fyzického a
virtuálního světa. Fyzický svět se stává díky rozšiřování technologií stále více závislý na virtuálním
1

Např. české Ministerstvo vnitra definuje terorismus jako „plánované, promyšlené a politicky motivované násilí,
zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů.“
Viz Definice pojmu terorismus. MV ČR [online] [cit. 2018-11-06]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/definicepojmu-terorismus.aspx.
2
LEWIS, James A. Assessing the Risks of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats. Centre for Strategic
and International Studies, December 2002. Dostupné z: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/legacy_files/files/media/csis/pubs/021101_risks_of_cyberterror.pdf.
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světě, ztělesněném řídicími systémy, přesunem dat, příkazů a zpětných informací
prostřednictvím počítačových sítí.
Akty kybernetického terorismu jsou výrazně zjednodušeny principy rozvoje informačních a
komunikačních technologií, a to unifikací přístupu k jednotlivým řídicím systémům, vzdáleném
přístupu k řídicím systémům a možností získat informace z těchto systémů. Unifikací přístupu se
myslí především fakt, že ovládání řídicích systémů je založeno na relativně podobných principech
programovacích jazyků. Druhý princip rozvoje informačních a komunikačních technologií spočívá
ve vzdáleném přístupu k řídicím systémům a možnosti přes tyto řídicí systémy ovlivňovat činnost
zařízení a systémů fyzického světa. Vzdáleně lze z jednotlivých systémů získat informace
o chování zařízení a systémů, jeho koncových uživatelů i správců.
Rozvoj informačních a komunikačních technologií s sebou rovněž nese rozvoj činností, které
škodlivé chování ve virtuálním světě umožňuje. Jedná se o přenos informací na velké vzdálenosti,
propojování stále rostoucího počtu bodů (zařízení a systémů), centralizaci informací do databází
a rostoucí možnosti jejich získávání. Tyto charakteristiky ve spojitosti s principy rozvoje
informačních a komunikačních technologií vedou ke třem základním typům kybernetického
teroristického aktu:
 Zničení řídicího systému s cílem odstavit jej od řízení činnosti závislého zařízení;
 Změna chování řídicího systému s cílem ovlivnit podobu činnosti na řídicím systému
závislého zařízení;
 Získání informací o uživatelích, správcích a systémech či jejich neautorizovaný a
nezamýšlený přesun.3
Podobně jako konvenční čin terorismu se kybernetický terorismus zaměřuje spíše na civilní a
obchodní cíle a jejich vyřazení z provozu díky nižšímu stupni jejich ochrany (tzv. měkké cíle
z hlediska jejich zabezpečení), avšak ne nutně. Propojení světa a masové využívání informačních
a komunikačních technologií umožňuje zacílení kybernetické teroristické činnosti na vojenské cíle
či další cíle důležité pro chod státu (ústřední orgány státní správy, rejstříky a databáze spravované
těmito orgány). Definičním znakem aktu kybernetického terorismu je především jeho symbolický
význam (stejně jako v případě běžného teroristického aktu), který jej odlišuje od běžné
počítačové kriminality.

Podoby činnosti kybernetického terorismu
Počítačová (kybernetická) kriminalita podle trestního zákoníku4
Kybernetické útoky mohou být státem potírány jednak nástroji, které spadají do roviny trestního
práva (tj. trestní stíhání pachatelů, hovoříme pak o potírání počítačové kriminality), jednak
nástroji, které spadají do odvětví kybernetické bezpečnosti (aby stát mohl účinně a operativně
předcházet takovým útokům a případně se probíhajícím útokům bránit, bez ohledu na případné
trestněprávní aspekty).
Pokud jde o požadavek na objasnění a definici počítačové kriminality v rámci aktuální legislativy,
jedná se o otázku vymezení příslušných skutkových podstat v trestním právu. K pojmu
„počítačová kriminalita“ je nutné uvést, že se jedná o pojem poměrně široký, který není
definován v trestním zákoníku (pojem vychází z Úmluvy o počítačové kriminalitě, která byla
schválena na půdě Rady Evropy, kterou podrobněji popisujeme níže). Skutečnost, že některý
3

Zpracováno na základě COLLIN, Barry C. The Future of CyberTerrorism: Where the Physical and Virtual Worlds
Converge. Crime & Justice International Journal (March 1997): 15. Dostupné z: http://www.crimeresearch.org/library/Cyberter.htm.
4
Jedná se o převzatý text PI odpověď na dotaz 2495 KAVĚNA, Martin. Podkladový materiál pro účast na diskusi
stálého výboru pro mír a mezinárodní bezpečnost na téma „Cyber warfare – a serious threat to peace and global
security“, s. 2–3.
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trestný čin byl spáchán prostřednictvím nebo s využitím počítače také nevylučuje aplikaci
obecných skutkových podstat trestných činů, které s počítačovou kriminalitou primárně
nesouvisí, resp. spáchání trestného činu prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě může
být důvodem pro aplikaci přísnější trestní sazby.
Ustanovení obecné části trestního zákoníku, která obsahují obecně platná výkladová pravidla,
zmiňuje okolnost spáchání trestného činu prostřednictvím počítačové sítě. Například ustanovení
§ 117 trestního zákoníku stanoví, že trestný čin je spáchán veřejně, je-li spáchán veřejně
přístupnou počítačovou sítí – na toto ustanovení pak navazují skutkové podstaty vybraných
trestných činů, které často stanoví přísnější trestní sazbu, pokud byl trestný čin spáchán veřejně
(např. § 191 trestního zákoníku šíření pornografie, § 311 odst. 2 trestního zákoníku, veřejné
podněcování k teroristickému útoku atd.). Ustanovení § 120 trestního zákoníku výslovně stanoví,
že uvést někoho v omyl lze i prostřednictvím zásahu do počítačových informací nebo dat, zásahu
do programového vybavení počítače nebo provedením jiné operace na počítači atd. (což je
relevantní např. pro výklad skutkové podstaty § 181 trestního zákoníku poškození cizích práv,
§ 209 trestního zákoníku podvod). U vybraných trestných činů je ve zvláštní části trestního
zákoníku rovněž výslovně stanoveno, že se jich lze dopustit i prostřednictvím sítě elektronických
komunikací nebo počítačovou sítí (např. ustanovení § 182 trestního zákoníku porušení tajemství
dopravovaných zpráv, ustanovení § 354 trestního zákoníku nebezpečné pronásledování).
Vedle toho pak trestní zákoník rovněž vymezuje některé specifické skutkové podstaty, které se
primárně týkají tzv. kybernetických útoků, a to zejména v souvislosti s ratifikací Úmluvy
o počítačové kriminalitě - jde zejména o ustanovení § 230 trestního zákoníku (neoprávněný
přístup k počítačovému systému a nosiči informací), § 231 trestního zákoníku (opatření a
přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat) a §
232 trestního zákoníku (poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah
do vybavení počítače z nedbalosti). Přímo teroristický útok proti informačnímu systému pak
upravuje už zmíněný § 311 trestního zákoníku (teroristický útok) odst. 1 písm. c).
Kybernetický útok jako válečný akt a kybernetický útok v mezinárodním právu5
Při členění podle síly, prostředků a dosahu kybernetického útoku by v extrémním případě bylo
možné považovat takový útok za válečný akt s tomu odpovídajícími mezinárodními i
vnitrostátními důsledky, mezi které patří na prvním místě právo na ozbrojenou obranu. Ke
kybernetickému útoku se silou válečného aktu zatím nicméně zřejmě ve světovém měřítku
nedošlo, válečný akt ovšem nemusí být proveden jen ze strany státu, ale i např. teroristické
organizace, kde by mohlo jít o kybernetickou obdobu sebevražedných leteckých útoků z 11. září
2001. Méně intenzivní kybernetický útok může být prostředkem státní špionáže nebo omezené
státní provokace, a konečně třetí možností je útok soukromého subjektu, nedosahující intenzity
válečného aktu. Těmto rovinám v obecné rovině odpovídají možnosti reakce státu podle
mezinárodního práva, včetně České republiky, které je ovšem v praxi velmi těžké odlišit, jak je
podrobně vysvětleno dále:
1) Na kybernetický útok natolik extrémního rozsahu, že by se dal považovat za válečný akt, by
mohla Česká republika bez dalšího postupu podle vnitrostátních předpisů využít právo na
sebeobranu podle čl. 51 Charty OSN – Charta OSN jinak v čl. 2 odst. 4 použití síly zakazuje,
pokud nejde o akce s mandátem Rady bezpečnosti OSN. Podobně jako v případě
nečekaného útoku konvenčními zbraněmi, např. letadly, by o bezprostřední reakci musely
rozhodnout ozbrojené síly, v dalších momentech by následovalo rozhodnutí exekutivy, a
teprve s určitým odstupem by mohlo dojít k jednání vlády a o vyhlášení válečného stavu ze
strany Parlamentu podle čl. 42 Ústavy. Vedení válečného konfliktu je pak upraveno
5

Jedná se o převzatý a upravený text PI odpovědi na dotaz 3345 KUTA, Martin, PÍŠA, Radek. Napadení státu
kybernetickým útokem – Současný stav kybernetické obrany ČR. S. 5–8.

PI 5.383

7

především mezinárodním válečným právem, některé otázky pravomocí českých orgánů
pak řeší zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Jak včas zjistit přípravu
či uskutečnění válečného aktu je složitou otázkou vojenské taktiky, historicky byl úspěšný
Izrael v roce 1967, když odhalil útočné jednotky Egypta a preventivním úderem je zničil.
Podobně jako u konvenčního útoku vyžaduje odhalení kybernetického útoku monitorovací
a špionážní činnost ozbrojených sil a schopnost rychle identifikovat útočníka. Vedle toho
taková situace vyžaduje schopnost rychlého rozhodování a reakce.
2) Špionáž, sabotáž nebo provokace jiného státu není válečným aktem. Konkrétní osoby by
bylo možné stíhat podle českého trestního práva, budou ale zpravidla mimo dosah českých
úřadů.6 Odpověď může mít reciproční charakter odvetného útoku provedeného českou
zpravodajskou službou (právo takové situace neupravuje, protože činnost českých
zpravodajských služeb v zahraničí porušuje tamní zákony), nebo diplomatický charakter
odpovídající závažnosti kybernetické operace (např. omezení obchodních vztahů,
vypovězení diplomatického personálu apod.).
3) Útok nestátních aktérů usazených v jiném státě představuje sice nejpravděpodobnější
scénář možného útoku, ale faktické a právní prostředky proti takovému útoku jsou nejvíce
omezené. Útočící osoby sice spáchají trestné činy podle českého práva,7 ale
pravděpodobně budou usazeny ve státě, se kterým má Česká republika omezenou
spolupráci v trestních věcech. Základní obranou proti takovým útokům je tedy prevence.
Tu má na starosti především Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, jak
je podrobněji popsáno dále v textu. Kromě prevence má tento úřad další pravomoci, zejm.
může vyhlásit stav kybernetického nebezpečí a v rámci tohoto stavu i mimo něj ukládá tzv.
nápravná opatření vůči provozovatelům informačních a komunikačních sítí za účelem
zajištění kybernetické bezpečnosti.
Rozlišení mezi těmito rovinami může přitom v praxi přinášet potíže. Jasnější charakter bude mít
pravděpodobně masivní útok dosahující válečného aktu, snažící se o paralýzu informačních
systémů v zemi útoku. K takové situaci zatím ovšem zřejmě nedošlo, alespoň ne odděleně
od konvenčních válečných aktů. V případech invaze do Iráku v roce 2003 nebo proti tehdejší
Jugoslávii v roce 1999 šlo o připravené, ale neprovedené akce ze strany Spojených států.8
Omezeným útokem na pomezí špionáže a sabotáže bylo pravděpodobně užití viru Stuxnet
ze strany Spojených států a Izraele vedoucí k poškození iránských odstředivek k výrobě
obohaceného uranu.9

6

V teoretické rovině jde o trestný čin vyzvědačství (§ 316 trestního zákoníku) a sabotáže (§ 314 trestního zákoníku).
Zejména jde o trestný čin teroristického útoku (§ 311), který v odst. 1. písm. c obsahuje útok na informační systém,
popř. trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku).
8
The Guardian uvádí, že se Spojené státy v Jugoslávii obávaly prozrazení svých technologický možností, proto
plnohodnotný kybernetický útok neprovedly.
Viz BORGER, J. Pentagon kept the lid on cyberwar in Kosovo [online]. The Guardian [cit. 2018-06-04]. Dostupné na:
https://www.theguardian.com/world/1999/nov/09/balkans.
V případě invaze do Iráku byl připraven útok namířený na irácký bankovní systém, ten ale nebyl proveden, protože
by nejspíše vedl k problémům ve světovém bankovním systému, včetně Evropy a Spojených států, viz MARKOFF, J.
SHANKER, T. Halted ’03 Iraq Plan Illustrates U.S. Fear of Cyberwar Risk [online]. New York Times [cit. 2018-06-04].
Dostupné na: https://www.nytimes.com/2009/08/02/us/politics/02cyber.html.
9
WAXMAN, Matthew C. Cyber-Attacks and the Use of Force: Back to the Future of Article 2(4). Yale Journal of
International Law, Vol. 36(2), s. 423.
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Odborná literatura jako hlediska možného rozlišování uvádí povahu působení útoku, jeho rozsah
a důsledky působení útoku:
 Povahou působení se míní škála činnosti od škodlivého napadení a změny obsahu
webových stránek až po cílený útok na integritu informačních sítí, jež jsou využívány
vojenskými a civilními systémy.
 Rozsahem působení se míní časové omezení činnosti, tedy krátkodobé či dlouhodobé
působení činnosti.
 Důsledky se míní míra poškození, ke kterému došlo na základě působení.10
Podle britského Mezinárodního institutu pro strategická studia se povaha mezinárodních vztahů
a současného technologického pokroku natolik proměnila, že v případě dalšího konfliktu, který
by měl větší charakter, by došlo k zapojení kybernetických nástrojů k vedení nekonvenční války.
Využití těchto nástrojů bude nasazeno s cílem ovlivnění funkčnosti a celistvosti (fyzické i
informační) infrastruktury dané země, narušení a pozměnění vojenských informací či narušení
finančních transakcí.11
Hybridní hrozby jako nově vznikající způsob boje
Současná mezinárodně-politická situace je charakteristická zvyšujícím se počtem jevů, které se
označují za hybridní hrozby (hybrid threats). Již od prvního desetiletí 21. století se o některých
válečných konfliktech uvažovalo jako o hybridním způsobu vedení boje (hybrid warfare).
Charakteristika hybridní odkazuje především ke konvenčnosti/nekonvenčnosti použitých
prostředků, typu aktéra (státní/nestátní) a využití otevřených či skrytých, utajených, nástrojů
vedení boje. Kombinace všech těchto rozměrů a pohledů vede k chápání hybridního vedení boje
jako použití a nasazení kompletního spektra prostředků moderního válčení. 12 Někteří autoři
rovněž upozorňují na skutečnost, že zapojené nástroje nemusí být nutně pouze vojenského
charakteru.13 Může se jednat o použití účelového zkreslování informací či šíření nepravdivých
informací.
Využití široké palety prostředků vede k tomu, že průvodní jev nelze jednoznačně ztotožnit s jeho
původcem. Tím se hybridní hrozby stávají komplikovaným bojovým prostředkem, neboť jejich cíl
nemůže adekvátně odpovědět.
V roce 2016 přijala EU strategii společné reakce na hybridní hrozby. Hybridní hrozby podle této
strategie často cílí na podrytí základních demokratických hodnot a svobod a využívají slabých
stránek jednotlivých států. EU v návaznosti na toto sdělení zahájila ve spolupráci s členskými státy
monitoring směřující k lepší identifikaci rizik, které zvyšují šanci výskytu hybridní hrozby, tedy
použití takových prostředků třetí stranou k narušení stability daného státu.14
V případě nestátních aktérů a použití nevojenských nástrojů spadá akt kybernetického terorismu
mezi možnosti hybridního způsobu vedení boje jako jedna z jeho forem a projevů.

10

Tamtéž, s. 422.
WAXMAN, Matthew C. Cyber-Attacks and the Use of Force: Back to the Future of Article 2(4). Yale Journal of
International Law, Vol. 36(2), s. 422–423.
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VAN PUYVELDE, Damien. Hybrid war – does it even exist? NATO Review Magazine [online], 2015 [cit. 2018-11-05].
Dostupné
z:
https://www.nato.int/docu/review/2015/also-in-2015/hybrid-modern-future-warfare-russiaukraine/EN/index.htm.
13
RENZ, Bettina. Russia and ‘hybrid warfare’. Contemporary Politics, 2016, Vol. 22, No. 3, s. 285.
14
Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě: Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám – Reakce
Evropské unie. JOIN(2016) 18. Duben 2016 [cit. 2018-11-05]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN.
11

PI 5.383

9

Typy kybernetických útoků a jejich výskyt
Typy kybernetických útoků
Pod pojem kybernetické kriminality, jak bylo naznačeno v úvodu této práce, lze zahrnout veškeré
protiprávní jednání v kyberprostoru. Projevy kybernetické kriminality jsou rozličné, ale některé
její projevy lze stíhat na základě již existujících ustanovení platného trestního zákoníku.15
Odborné práce uvádějí, že v úzkém slova smyslu lze za kybernetické útoky považovat pouze
hacking, DoS a DDoS útoky, botnety a další. V této části práce budou stručně představeny
jednotlivé nejčastěji se vyskytující typy kybernetických útoků.16
DoS a DDoS útoky
Odepření služby (denial of services, distributed denial of services, DoS, respektive DDoS)
představuje útok, jehož cílem je omezení funkčnosti některých síťových služeb či jejich vyřazení
z provozu. Nástrojem k dosažení tohoto cíle je zahlcení systému či jeho prvků požadavky, které
sice tento systém či prvek má řešit, avšak nikoli v tak rozsáhlém množství. Tento základní princip
se uplatňuje jak v případě DoS, kdy původce požadavku je jeden, tak i v případě DDoS, při němž
je služba požadována z více zdrojů (proto distribuovaný). V důsledku se služba projevuje jako
značně zpomalená či chvilkově nedostupná. Souvisejícím typem útoku je odražené popření služby
(distributed reflected denial of service, DRDoS), při nichž dochází k vyslání požadavku s podvrhem
identifikace. Systém či prvek následně požadavek vyřeší a mylně zašle na jiný systém a prvek,
ačkoli ten o požadavek ve skutečnosti nežádal.17
Hacking
Hacking označuje činnost, při níž dochází k přístupu do počítačových systémů mimo běžné
způsoby (nestandardní cestou). Nutně se proto nejedná o nezákonný přístup. Stejně tak primární
motivací hackingu nemusí být poškození oběti. Právě poškození oběti (úmysl při takto prováděné
činnosti) je hlavním rozlišovacím faktorem, podle něhož se hacking dále dělí. V důsledku vede
hacking k narušení bezpečnosti a integrity počítačového systému, prolomení ochrany a využití
slabin systému. Pozitivním efektem hackingu je identifikace slabých míst (slabin), která musejí
z pohledu oběti být následně vyřešena.
Jedním z vedlejších projevů hackingu je příprava softwarových prostředků, které primárně slouží
k prolomení zabezpečení počítačové sítě a narušení její integrity. Tyto softwarové prostředky
následně mohou být použity k mnohem nebezpečnějším činnostem ze strany pachatelů trestné
činnosti, která je zaměřena na zneužití uložených dat (manipulaci či zveřejnění), která jsou
umístěna v rámci dané počítačové sítě.18
Botnet
Bot (zkrácenina robot) představuje samostatný program, který je uvnitř určitého počítače či
počítačové sítě. Boty jsou ovládány na základě příkazu jejich správce (vlastníka). Po instalaci
na cílový počítač dochází k vyslání požadavku k centrálnímu řídícímu serveru (tzv. command-andcontrol server, C&C), jehož prostřednictvím může útočník (botmaster) ovládat funkci botů.
Podstata botů spočívá v tom, že využívají volné výpočetní kapacity počítače, v němž jsou
15

K tomu viz blíže KOLOUCH, Jan. Cybercrime. Praha: CZ.NIC, 2016. S. 181.
K dalším projevům kybernetické kriminality viz KOLOUCH, Jan. Cybercrime. Kapitola 4 Projevy kyberkriminality.
Praha: CZ.NIC, 2016. S. 181–328.
17
Zpracováno na základě KOLOUCH, Jan. Cybercrime. Kapitola 4 Projevy kyberkriminality. Praha: CZ.NIC, 2016. S.
295–297.
18
Zpracováno na základě KOLOUCH, Jan. Cybercrime. Kapitola 4 Projevy kyberkriminality. Praha: CZ.NIC, 2016. S.
270–276.
16
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nainstalovány. Toho může být následně použito k provádění legálních distribuovaných výpočtů,
ale i k činnosti nelegální. Mezi škodlivou a často i nelegální činnost, ke které lze boty použít, lze
zařadit spamování (rozesílání nevyžádané reklamy), phishing (klamavé jednání s cílem získat
data), útoky DoS, rozesílání škodlivého obsahu (malware) a další použití ke škodlivému chování
v kybernetickém prostoru.19
Výskyt kybernetických teroristických útoků – přehled
O kybernetickém terorismu se poprvé začalo uvažovat v 80. letech 20. století společně
s proměňující se povahou terorismu a jeho dynamikou.
Dlouhodobě se systematickému přehledu kybernetických útoků a kybernetických
bezpečnostních incidentů věnuje Centrum strategických a mezinárodních studií (Center for
Strategic & International Studies, CSIS).20 Přehled nejvýznamnějších kybernetických
bezpečnostních incidentů je zobrazen v tabulce 1.
Tabulka 1 Přehled nejvýznamnějších kybernetických bezpečnostních incidentů
Období výskytu,
název
listopad 1988
Morris Worm

prosinec 2006
NASA
Duben 2007
Útoky proti
Estonsku

19

Popis incidentu
Vůbec první kyberútok začal dobrým úmyslem a skončil nečekanými důsledky. Tehdejší
student Cornell University, Robert Tappan Morris, vyvinul program, který si kladl za cíl určit
velikost internetu. Program byl spuštěn 2. listopadu 1988 a měl se samovolně šířit po webu
a instalovat se do druhých počítačů a počítat, kolik kopií udělal. Zaznamenané výsledky měly
ukázat počet počítačů připojených k tehdejšímu internetu. Morris však nebyl schopen zajistit
přesnost svého měření, jelikož chyba v kódování umožnila programu instalovat se
opakovaně i do zařízení, ve kterém už nainstalován byl. Každá další instalace tak zpomalovala
přístroj až do stádia, kdy už se nedal používat. Jednalo se o první distribuovaný útok s cílem
zahltit danou službu požadavky a vyřadit ji z provozu (česky odepření služby, distributed
denial of service, DDoS) v historii a celý byl způsobený náhodou.
Odhaduje se, že útok zasáhl přibližně 6 tisíc počítačů, což tehdy představovalo zhruba 10 %
celého internetu. Škody útoku se odhadují na částku mezi 100 tisíci a 1 milionem USD
(201 tisíc až 2,9 milionu USD upravené o inflaci). Morris byl obviněn z porušení zákona
o počítačových podvodech a zneužívání a jeho trest zahrnoval pokuty plus tři roky probační
a komunitní služby.21
Před startem raketoplánu byla NASA nucena blokovat emaily s přílohami kvůli strachu
z toho, že budou infikovány virem. Business Week oznámil, že plány nejnovějších amerických
kosmických nosičů byly získány neznámými vetřelci. 22
Kontext: Estonská vláda se chystala přesunout sochu Bronzového vojáka Rudé armády
z centra Tallinnu na vojenský hřbitov v předměstských částech města.23 Obě komory ruského

Zpracováno na základě KOLOUCH, Jan. Cybercrime. Kapitola 4 Projevy kyberkriminality. Praha: CZ.NIC, 2016. S.
193–204.
20
Jedná se o neziskovou organizaci pro výzkum politik, založenou v roce 1962 ve Washingtonu D.C. CSIS zkoumá
politiky především z oblasti obrany a bezpečí či regionálních studií a zabývá se nadnárodními výzvami pohybujícími
se od energie a obchodu, přes globální vývoj až k ekonomické integraci. Slouží především jako poradní orgán
pro americký Kongres, ve kterém jsou zastoupeni jak Republikáni, tak Demokraté.
Significant Cyber Incidents. CSIS.org [online] [cit. 2018-11-02]. Dostupné z:
https://www.csis.org/programs/cybersecurity-and-governance/technology-policy-program/other-projectscybersecurity.
21
History Of Cyber Attacks From The Morris Worm To Exactis, 22. 10. 2018 [online] Dostupné z:
https://www.gomindsight.com/blog/history-of-cyber-attacks-2018/
22
NASA Cyber Timeline, 23. 10. 2018, [online] Dostupné z:
https://www.nato.int/docu/review/2013/cyber/timeline/en/index.htm
23
10 Years After the Landmark Attack on Estonia, Is the World Better Prepared for Cyber Threats? 23. 10. 2018
[online] Dostupné z: https://foreignpolicy.com/2017/04/27/10-years-after-the-landmark-attack-on-estonia-is-theworld-better-prepared-for-cyber-threats/
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výskytu,

2008
Útok proti
scientologické
církvi

srpen 2008
Útok na gruzínské
sítě

prosinec 2011–
leden 2012
Útok před
summitem G20

24

Popis incidentu
parlamentu urgovaly ruského prezidenta Vladimira Putina k přerušení vzájemných vztahů a
někteří poslanci obviňovali estonskou vládu z fašismu a barbarství.24
Jednalo se o sérii útoků, která začala 27. dubna a trvala do 18. května 2007. Cílila na klíčové
estonské organizace, včetně estonského parlamentu, bank, ministerstev, novin či vysílačů.
Nefunkční byly weby všech vládních ministerstev, dvou velkých bank a několika politických
stran. Hackerům se dokonce podařilo paralyzovat parlamentní emailový server. 25 Většina
z útoků, které nějakým způsobem ovlivnily širokou veřejnost, byly distribuované útoky
na odmítnutí služby (DDoS). Za pomoci drahých „botnetů“ byly spamovány větší
zpravodajské portály a vzhledově byly také poškozovány různé webové stránky, včetně např.
webu Estonské reformní strany. Výzkum také ukázal, že došlo k rozsáhlým pokusům o úpravu
anglické verze stránky Wikipedie Bronzového vojáka.26
Někteří pozorovatelé uváděli, že tento nápor na Estonsko byl do té doby nejsofistikovanějším
vůbec. V té době se mohlo jednat o druhý největší případ státem sponzorovaného
kyberútoku po tzv. Titan Rain útoku z roku 2003. Přímým důsledkem těchto útoků bylo
vytvoření tzv. Centra excelence kybernetické obrany NATO v Tallinnu. Rusko označilo
obvinění ze svého zapojení „neopodstatněným“ a ani odborníci NATO ani Evropské komise
nemohli najít důkaz o oficiální účasti ruské vlády.27
Jednalo se o protestní akci proti praktikám scientologické církve z řad decentralizované
internetové skupiny Anonymous. Projekt byl zahájen v reakci na pokusy církve o stažení
vysoce sledovaného interview s členem církve Tomem Cruisem z ledna 2008. Projekt byl
veřejně spuštěn ve formě YouTube videa nesoucí název „Message to Scientology". Video
uvádí, že Anonymous nahlíží na počínání Scientologické církve jako na cenzuru internetu a
že skupina má záměr „vyloučit církev z internetu". Následovaly distribuované útoky
na odmítnutí služby (DDoS) a brzy po nich černé faxy, žertovné hovory a další opatření určená
k narušení činnosti scientologické církve.28
Neznámí aktéři pronikli do gruzínských počítačových sítí zhruba ve stejné době, kdy
probíhala gruzínsko-ruská válka. Na webu gruzínské vlády se objevily graffiti. Funkční dopad
útoku byl žádný či minimální. Vyvinul nicméně politický tlak na gruzínskou vládu a zdál se být
koordinovaný s ruskými vojenskými kroky.29 Došlo např. k útoku na webové stránky
gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho, který nakonec vedl k jejich přetížení. Data
směřovaná na webovou stránku obsahovala výraz „win + love + in + Russia". Stránka byla
poté nedostupná po dobu 24 hodin. 30 Na Saakašviliho napadeném webu také koloval
obrázek, který srovnával jeho fotky na veřejnosti s podobnými fotkami A. Hitlera.31
Napadeny byly především soubory, které obsahovaly informace ohledně organizace
chystaného summitu ministrů financí a guvernérů státních bank zemí skupiny G20. Útok byl
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označen za velice sofistikovaný a profesionální. 32 Tento útok napadl přibližně 150 počítačů
z celkových 170 tisíc, které mělo ministerstvo financí k dispozici.33
Na útok upozornila firma Kaspersky. Virus patrně působil již od roku 2007 a sbíral informace
od vládních institucí jako velvyslanectví, výzkumných firem, vojenských zařízení,
poskytovatelů energie či jaderných a jiných kritických infrastruktur. Virus údajně byl schopný
ukrást zakódované soubory, a dokonce i obnovit ty, které již byly smazané. 34 Nejvíce se útok
dotkl zemí východní Evropy, bývalých republik SSSR a střední Asie. Zasažena však také byla
západní Evropa či severní Amerika. V říjnu roku 2012 zahájil tým odborníků společnosti
Kaspersky Lab vyšetřování po řadě útoků proti počítačovým sítím zaměřeným
na mezinárodní agentury diplomatických služeb. Během šetření byla objevena a analyzována
rozsáhlá síť počítačové špionáže. Podle zprávy o analýze společnosti Kaspersky Lab byla
operace Red October, nazývaná zkratkou „Rocra", stále aktivní i v lednu 2013 a šlo o stálou
kampaň započatou v roce 2007.35
Večer 8. dubna zaútočila hackerská skupina známá jako „CyberCaliphate“, která deklarovala
vazby na Islámský stát. Napadeny byly interní vysílací systémy a vysílání bylo znemožněno
na více než tři hodiny. Do normálního fungování se televize vrátila až v ranních hodinách
následujícího dne. Francouzští vyšetřovatelé později odmítli teorii, že útok byl spojen s IS, a
nakonec podezřívali skupiny APT28 nebo Pawn Storm, hackerskou skupinu s údajnými
vazbami na ruskou vládu.36 Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že útok byl testem stejných druhů
kybernetických zbraní, které byly použity k vypnutí elektrárny na Ukrajině. 37
Firma Friend Finder provozuje erotickou seznamku AdultFriendFinder.com. Ukradeno mělo
být přes 400 milionů účtů s tím, že z českého prostředí se útok týkal nejvíce uživatelů emailu
od Seznam, kdy mělo být odcizeno téměř 250 tisíc účtů.38
WannaCry byl tzv. ransomware (vyděračský) kyberútok, který se šířil během května 2017.
Pracoval tak, že zašifroval obsah hard disků a následně vyžadoval platbu v bitcoinech
pro jejich opětovné dešifrování. Malware se nejvíce rozšířil v počítačích a sítích zřizovaných
Národní zdravotnickou službou Spojeného království. 39 Zasaženy mohly být nemocniční
počítače, magnetické resonance či lednice pro ukládání krve. 40 Svou produkci byla nucena
zastavit např. pobočka Nissanu ve Spojeném království, stejně tak jako automobilka
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Renault.41 WannaCry byl podstatný zejména kvůli způsobu, jakým se šířil. Zneužíval slabiny
operačního systému Microsoft Windows tím, že používal speciální kód „EternalBlue“, který
byl tajně vyvinut Národní bezpečnostní agenturou Spojených států. Kód byl však ukraden a
zveřejněn skupinou „the Shadow Brokers“. 42 Díky pohotovostním „patchům“ od Microsoftu
byl útok zastaven pár dní po jeho zahájení. K zastavení pomohlo také objevení jistého
pohotovostního mechanismu, který zabránil nakaženým počítačům šířit WannaCry dále.43
Odhaduje se, že útok postihl asi 200 tisíc počítačů napříč 150 zeměmi, působící škody
v rozsahu od stovek milionů do 4 miliard dolarů.44 V prosinci 2017 USA, společně se
Spojeným královstvím a Austrálií formálně tvrdily, že za útokem stojí KLDR.45 Dopad útoku
se považuje za relativně slabý v porovnání s ostatními potenciálními útoky stejného typu.
Škody mohly být mnohonásobně větší, pokud by se neobjevil onen záchranný mechanismus,
který zabránil šíření z již infikovaných počítačů, či kdyby cíle útoků byly klíčové objekty
infrastruktury, například jaderné elektrárny, přehrady či železniční systémy. 46
Petya byl další z typů ransomwaru, tedy viru, který uživateli zablokuje operační systém
počítače a pak zašle „návod“ k tomu, jak ho zase odblokovat (většinou) za bitcoinový
poplatek. Útok spočíval v tom, že došlo k zablokování zařízení a hackeři následně požadovali
výkupné k jejich opětovnému odblokování (konkrétně 300 dolarů v bitcoinech). Petya se
začal šířit v březnu 2016 skrze emaily vydávající se za email nabízející pracovní místo.
Samotné virové soubory pak měly představovat zájemcovo resumé a foto. 47 Rozsah útoku
byl celosvětový a dotkl se firem jako ruský Rosněfť, dánský rejdař Maersk, britská reklamní
agentura WPP či francouzská stavební firma Saint Gobain. Hackeři se pro platbu výkupného
spolehli pouze na jeden platební účet s tím, že postižení se po převodu výkupného musí emailem obrátit na adresu wowsmith123456@posteo.net s potvrzením platby, aby následně
mohli získat klíče k dešifrování dat. Německý poskytovatel účtu ho však nechal zablokovat, a
tak se lidé se zablokovaným zařízením ocitli v pasti. Česká republika se během tohoto útoku
označovala za devátý nejvíce postižený stát. Ze zemí EU byla dále údajně také napadena Itálie
či Španělsko.48
V červnu 2017 se objevila nová mutace tohoto viru, která využívala stejný speciální kód jako
WannaCry – EternalBlue. Již zmíněná Kaspersky Lab začala referovat o viru jako NotPetya
pro snazší odlišení od Petya. NotPetya se šíří sám. Původní virus Petya požadoval od oběti,
aby si ji stáhla ze spamového e-mailu, spustila ji a poskytla jí administrátorská oprávnění.
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NotPetya využívá několik různých způsobů šíření bez lidského zásahu. 49 Útoky začaly 27.
června 2017 a zaplavily stránky několika ukrajinských organizací včetně bank, ministerstev,
novin či firem s elektřinou. Podobné nákazy se objevily také ve Francii, Německu, Itálii,
Polsku, Rusku, USA či v Austrálii. IT bezpečnostní firma ESET odhadla, že 80 % z celého
rozsahu útoku se odehrálo na Ukrajině. Německo skončilo na druhém místě s 9 %.50
Skutečnost, že vir zaznamenal náhlé a radikální zlepšení efektivity oproti svému předku Petya
poukazuje na autory s mnoha zdroji a prostředky (např. nějaká státní zpravodajská služba).
To, spolu s faktem, že obětí útoku byla především Ukrajina, způsobilo, že mnozí poukazovali
na Rusko.51 Na Rusko nakonec poukázala samotná Ukrajina52 a v návaznosti na to také USA
a Spojené království.53
červenec 2017
Ether je další kryptoměna, podobně jako bitcoin. Z platformy Ethereum došlo k odcizení této
Ethereum
měny v hodnotě zhruba 30 milionů dolarů. Tento útok pak vyvolal otázky ohledně
bezpečnosti tzv. „blockchain-based“ měn.54
říjen 2018
Na začátku října letošního roku britské Národní centrum kybernetické bezpečnosti (National
Vyjádření
Cyber Security Centre, NSCS) uvedlo, že má důkazy o několika kybernetických bezpečnostních
k ruským útokům incidentech, které byly provedeny ruskou Vojenskou zpravodajskou službou (GRU).
Příkladem NSCS uvedla kybernetický útok na mezinárodní dopingovou agenturu WADA
(World Anti-Doping Agency),55 útok na dopravní systémy na Ukrajině56 a další útoky
ohrožující fungování demokratických procesů a hospodářských vztahů. NSCS rovněž uvedla
skupiny, které se kybernetických bezpečnostních incidentů dopustily a jejich vztah ke GRU.
Dále NSCS uvedla výčet a míru jistoty, že pachatelem kybernetických bezpečnostních
incidentů je právě GRU.57
Ve stejný den došlo ke zveřejnění informace, že nizozemská tajná služba překazila
kybernetický bezpečnostní incident agentů GRU namířeny proti Organizaci proti šíření
chemických zbraní (Organisation for the Prevention of Chemical Weapons, OPCW), který se
měl udát v dubnu letošního roku.58
Zdroj: vlastní zpracování na základě uvedených zdrojů

49

Petya ransomware and NotPetya malware: What you need to know now, 24. 10. 2018 [online], Dostupné z:
https://www.csoonline.com/article/3233210/ransomware/petya-ransomware-and-notpetya-malware-what-youneed-to-know-now.html
50
New Cyberattack Goes Global, Hits WPP, Rosneft, Maersk, 2. 11. 2018 [online], Dostupné z:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-27/ukraine-russia-report-ransomware-computer-virusattacks a Global ransomware attack causes turmoil, 2. 11. 2018 [online], Dostupné z:
https://www.bbc.com/news/technology-40416611
51
Petya ransomware and NotPetya malware: What you need to know now, 24. 10. 2018 [online], Dostupné z:
https://www.csoonline.com/article/3233210/ransomware/petya-ransomware-and-notpetya-malware-what-youneed-to-know-now.html
52
SBU establishes involvement of the RF special services into Petya.A virus-extorter attack, 24. 10. 2018 [online],
Dostupné z: https://ssu.gov.ua/en/news/1/category/21/view/3660#.C2HJKnpy.dpbs
53
U.S. Condemns Russia for Cyberattack, Showing Split in Stance on Putin, 24. 10. 2018 [online], Dostupné z:
https://www.nytimes.com/2018/02/15/us/politics/russia-cyberattack.html
54
What is a cyber attack? Recent examples show disturbing trends, 25. 10. 2018 [online], Dostupné z:
https://www.csoonline.com/article/3237324/cyber-attacks-espionage/what-is-a-cyber-attack-recent-examplesshow-disturbing-trends.html
55
WADA Confirms Attack by Russian Cyber Espionage Group. Wada-ama.org [online], 13 September 2016 [cit.
2018-10-17]. Dostupné z: https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-09/wada-confirms-attack-by-russiancyber-espionage-group.
56
New Cyberattacks Hit Ukraine, Russia; U.S. Issues Warning. RFERL.org [online], October 25, 2017 [cit. 2018-1017]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/ukraine-odesa-airport-kyiv-metro-cyberattack/28813338.html.
57
Reckless campaign of cyber attacks by Russian military intelligence service exposed. NSCS.gov.uk [online], 04 Oct
2018 [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: https://www.ncsc.gov.uk/news/reckless-campaign-cyber-attacks-russianmilitary-intelligence-service-exposed.
58
How the Dutch foiled Russian 'cyber-attack' on OPCW. BBC.com [online], 4 October 2018 [cit. 2018-10-17].
Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-europe-45747472.

PI 5.383

15

Kybernetický terorismus a kybernetická bezpečnost
Následující část práce se věnuje kybernetické bezpečnosti, prostřednictvím níž lze předcházet
kybernetickým bezpečnostním incidentům. Bezpečnost obecně představuje lidskou činnost
ochrany majetku (hmotného i nehmotného), který je ze své vnitřní podstaty zranitelný. Aktivní
podpora bezpečnosti znamená zavádění takových opatření, která snižují riziko zranitelnosti či
zranitelnost minimalizují. Principy informační bezpečnosti zahrnují dostupnost, celistvost a
důvěrnost informace. Kybernetická bezpečnost je pojem mnohem širší, který zahrnuje ochranu
kybernetického prostoru jako takového, elektronických informací, informačních a komunikačních
technologií a jednotlivých uživatelů na všech úrovních, při všech jejich činnostech. Oproti
informační bezpečnosti je kybernetická bezpečnost více zaměřena nejen na informace jako
takové, ale také na fyzická zařízení a jejich uživatele.59
Kybernetická bezpečnost je jedním z prvků globální strategie EU pro společnou zahraniční a
bezpečnostní politiku (EUGS).60 EU ji považuje za jeden z klíčových předpokladů dalšího rozvoje
technologií a současného stavu společnosti. Do roku 2030 se předpokládá připojení 80 % světové
populace k internetu. EU bude usilovat o zajištění přístupu ke svobodnému a otevřenému
internetu s cílem přinášet jeho uživatelům výhody digitální ekonomiky. Postoj EU k dění
v kybernetickém prostoru musí být vyvážený mezi svobodou a bezpečností; tento princip chce
EU uplatňovat globálně. Kybernetická bezpečnost je zároveň průřezové téma, protože využití
informačních a komunikačních technologií roste v každém odvětví lidské činnosti. Příspěvek EU
ke kybernetické bezpečnosti spočívá v poskytnutí finančních prostředků zaměřujících se
na posilování vnitřních kapacit jednotlivých členských států v boji proti počítačové kriminalitě a
kybernetické bezpečnosti obecně.
Současný stav právní úpravy kybernetické bezpečnosti v České republice61
Oblast kybernetické bezpečnosti upravuje v České republice zákon č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o kybernetické
bezpečnosti). Oblastí kybernetické bezpečnosti se pro účely tohoto zákona myslí ochrana
„funkčnosti a integrity síťového prostředí umožňujícího vznik, zpracování, uchovávání a
komunikaci informací, které je tvořeno informačními systémy a službami a sítěmi elektronických
komunikací“.62 Působnost zákona je vyloučena z oblasti ochrany informačních a komunikačních
systémů, v nichž se nakládá s utajovanými informacemi. Tuto oblast upravuje zákon č. 412/2005
Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
podle něhož jsou na tyto systémy kladeny náročnější požadavky.
Tato podkapitola popisuje činnost Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
NÚKIB, vládní a národní CERT
Zákon stanovuje v § 1 práva a povinnosti a pravomoci a působnost orgánů veřejné moci v oblasti
kybernetické bezpečnosti. Orgánem veřejné moci vykonávajícím státní správu v oblasti
kybernetické bezpečnosti je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB),
který vznikl k 1. červenci 2017 odštěpením od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Dalšími
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ISBN 978-80-7478-817-8.
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veřejnými institucemi, které se kybernetickou bezpečností zabývají, je národní CERT a vládní
CERT.
Národní CERT je upraven v § 17 zákona o kybernetické bezpečnosti. Jedná se o skupinu pro reakci
na počítačové hrozby (computer emergency response team, CERT). Tato skupina má sloužit jako
instituce odpovědná za řešení kybernetických bezpečnostních incidentů (jejich popis viz dále),
na kterou se mohou obracet orgány a osoby při zjištění kybernetického incidentu nebo i jen
s podezřením na něj.63
Národní CERT je soukromou osobou, jejíž role vyplývá z veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi ní
a NÚKIB. Roli národního CERT plní sdružení CZ.NIC.
Tato instituce byla v českém právním řádu obsažena již od vstupu zákona v platnost, přestože
na evropské úrovni došlo v návaznosti na závěry Rady (FAC) ke stanovení požadavků o vytvoření
národních CERT až směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července
2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů
v Unii. Tato směrnice stanovila povinnost členských států EU zřídit národní CERT skupiny
za účelem efektivního a kompaktního řešení [kybernetických] incidentů a rizik (odst. 34
směrnice). Rovněž má být zajištěna včasná komunikace mezi členskými státy a odpovídající
skupinou na úrovni EU.64
Vládní CERT (§ 20 zákona o kybernetické bezpečnosti) je vládní pracoviště, které „bude součástí
národního a mezinárodního systému včasného varování o kybernetických hrozbách“. Náplní
práce vládního CERT je monitoring a detekce bezpečnostních incidentů, reakce na jejich vznik a
preventivní opatření omezující jejich dopad.65 Podle § 1 zákona o kybernetické bezpečnosti plní
NÚKIB roli nejvyššího orgánu státní moci v dané oblasti a zároveň také úkoly vládního CERT.
Kybernetická bezpečnostní událost a kybernetický bezpečnostní incident
Zákon o kybernetické bezpečnosti rozlišuje dva typy výskytu škodlivých činností. Typologizace
škodlivých událostí reflektuje snahu o odlišení potenciálně problematických situací a situací
představujících reálné bezpečnostní riziko a odstupňování odpovídající reakce na ně.
Kybernetickou bezpečnostní událostí se podle § 7 rozumí taková událost, „která může způsobit
narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb
anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací.“ Kybernetická bezpečnostní
událost je v hierarchii situací na nižší pozici a představuje potenciální narušení bezpečnosti
informací v informačních systémech, bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací.66
Kybernetický bezpečnostní incident je hierarchicky řazen výš, protože se jedná o skutečné
narušení bezpečnosti informací v informačních systémech, bezpečnosti služeb a bezpečnosti a
integrity sítí elektronických komunikací, a to i v důsledku kybernetické bezpečnostní události.
Zpřesnění a vymezení pojmu kybernetický bezpečnostní incident upravuje návazná vyhláška č.
316/2014 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti, kterou vydal Národní bezpečnostní úřad.
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V § 30 a 31 jsou stanoveny příčiny a dopady kybernetických bezpečnostních incidentů. Mezi
příčiny kybernetických bezpečnostních incidentů se řadí:
a) Kybernetický útok nebo jiná událost vedoucí k průniku do informačního nebo
komunikačního systému nebo k omezení dostupnosti služeb;
b) škodlivý kód;
c) překonání technických opatření;
d) porušení organizačních opatření;
e) projev trvale působící hrozby;
f) ostatní kybernetické útoky.
Možné dopady kybernetického bezpečnostního incidentu jsou:
a) Narušení důvěrnosti aktiv - např. know-how, obchodního tajemství, osobních údajů;
b) narušení integrity aktiv - celistvost aktiv, jejichž narušení může vést k ohrožení zájmu osob;
c) narušení dostupnosti aktiv - pro ochranu dostupnosti jsou využívány především různé
zálohovací systémy;
d) kombinace a) až c).
Vyhláška dále stanovuje, že dle míry závažnosti se kybernetické bezpečnostní incidenty dělí do tří
kategorií: velmi závažný kybernetický incident, závažný kybernetický incident a méně závažný
kybernetický incident. Osoby s ohlašovací povinností (viz dále) mají povinnost zařadit výskyt
kybernetického bezpečnostního incidentu do jednotlivých kategorií dle důležitosti dotčených
aktiv, dopadu na poskytované služby a služby poskytované jinými informačními systémy.
Odpovědné osoby stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti v § 3 musejí detekovat
kybernetické bezpečnostní události v jejich vymezeném prostoru.67
V případě výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu ve vymezeném prostoru mají
povinnost:
 Orgán nebo osoba zajišťující významnou síť (§ 3 písm. b)) a poskytovatel digitální služby (§
3 písm. h)) hlásit výskyt kybernetického bezpečnostního incidentu v jejich sítích ihned po
jeho detekci národnímu CERT;
 Správce a provozovatel informačního systému kritické informační infrastruktury (§ 3 písm.
c)), správce a provozovatel komunikačního systému kritické informační infrastruktury (§ 3
písm. d)), správce a provozovatel významného informačního systému (§ 3 písm. e)),
správce a provozovatel informačního systému základní služby (§ 3 písm. f)), provozovatel
základní služby (§ 3 písm. g)) povinnost hlásit výskyt kybernetického bezpečnostního
incidentu v jejich sítích ihned po jeho detekci NÚKIB (tedy vládnímu CERT).
Z výše uvedeného plyne, že pojem kybernetický útok jako takový se ve vlastním zákoně
o kybernetické bezpečnosti nevyskytuje. Jeho stručnou a nepřímou definici lze najít ve vyhlášce
o kybernetické bezpečnosti. Osoby a orgány uvedené v § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti
mají při hodnocení rizik ve svých sítích zvažovat i možnost „cíleného kybernetického útoku
pomocí sociálního inženýrství, použití špionážních technik […]“. Kybernetický útok zcela nesplývá
s kybernetickými událostmi/incidenty podle zákona o kybernetické bezpečnosti.
Události/incidenty totiž zahrnují také případy vzniklé díky selhání ochrany dat u provozovatele.
Také ne všechny kontroverzní aktivity cizích států jsou kybernetickými útoky – zejména šíření tzv.
falešných informací probíhá běžným internetovým provozem.
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Obrázek 1 Průnik kybernetických útoků, událostí/incidentů podle zákona a aktivit cizích států
Opatření NÚKIB
NÚKIB vede evidenci kybernetických bezpečnostních incidentů (§ 8 zákona o kybernetické
bezpečnosti), v níž shromažďuje informace různé povahy o jednotlivých adresátech incidentu,
povaze incidentu. Tyto údaje NÚKIB sdružuje za účelem formální a obsahové analýzy incidentů a
k přípravě podkladů pro činnost orgánů státní moci v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Na základě požadavků orgánů veřejné moci (orgány činné v trestním řízení, soudy, zpravodajské
služby, například i Český telekomunikační úřad) poskytuje NÚKIB informace z této evidence
k plnění úkolů v rámci jejich působnosti.68
NÚKIB může přijmout tři typy opatření: varování, reaktivní opatření a ochranné opatření (§ 11
zákona o kybernetické bezpečnosti). Reaktivní opatření k řešení kybernetického bezpečnostního
incidentu anebo k zabezpečení informačních systémů nebo sítí a služeb elektronických
komunikací vydá NÚKIB v návaznosti na hrozící a probíhající kybernetický bezpečnostní incident.
Obsahem opatření může být provedení konkrétních úkonů k odvrácení kybernetického
bezpečnostního incidentu nebo zmírnění jeho následků. Osoby uvedené v § 3 jsou povinny se
tímto restriktivním opatřením řídit. Ochranné opatření představuje nástroj NÚKIB pro celkové
zvýšení ochrany informačních systémů nebo služeb a sítí elektronických komunikací na základě
již provedené analýzy kybernetického bezpečnostního incidentu.69 Lze předpokládat, že
ochranná opatření slouží především jako další vodítko pro osoby a orgány uvedené v § 3 zákona
o kybernetické bezpečnosti pro hodnocení rizik stanovených vyhláškou o kybernetické
bezpečnosti (§ 4 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti).
Podle § 21 zákona o kybernetické bezpečnosti může ředitel NÚKIB vyhlásit stav kybernetického
nebezpečí. Stav kybernetického nebezpečí charakterizuje situace, kdy je ohrožena „bezpečnost
informací v informačních systémech nebo bezpečnost služeb elektronických komunikací anebo
bezpečnost a integrita sítí elektronických komunikací“, v důsledku čehož by mohlo dojít
k porušení a ohrožení zájmů ČR ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací. K takovému
kroku může NÚKIB přistoupit, pokud možnosti opatření nepostačují k řešení nastalé situace.
Vyhlášením stavu kybernetického nebezpečí nejsou stanoveny žádné zvláštní povinnosti
68
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pro uživatele informačních systémů a nedochází k rozšiřování kompetencí orgánů veřejné moci;
osoby a orgány zmíněné v § 3 však mají povinnost provádět opatření dle NÚKIB. Vyhlášení stavu
kybernetického nebezpečí se vyhlašuje na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 7 dnů s možností
prodloužení, ne déle než 30 dnů. NÚKIB má povinnost informovat vládu o postupech řešení a
aktuálním stavu hrozeb. V případě, že není možné odvrátit ohrožení, ředitel NÚKIB požádá vládu
o vyhlášení nouzového stavu podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky, ve znění pozdějších předpisů. Lze předpokládat, že vláda může na základě informace
ze strany ředitele NÚKIB pověřit ostatní orgány veřejné moci úkoly k odvrácení kybernetického
bezpečnostního incidentu či zmírnění jeho dopadů.
Zákon o kybernetické bezpečnosti a vyhláška o kybernetické bezpečnosti nestanovují pro NÚKIB
rozdílné povinnosti v souvislosti se zdrojem (původcem) kybernetického bezpečnostního
incidentu.
Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky pro období let 2015–2020
předpokládá podporu rozvoje schopností policie vyšetřovat a postihovat informační (a tedy
kybernetickou) kriminalitu. Tato snaha má spočívat v personálním posílení policejních pracovišť
informační kriminality, modernizaci vybavení, zakotvení přímých vztahů mezi národními subjekty
a bezpečnostními složkami pro oblast informační kriminality, podpoře mezinárodní spolupráce
výměny informací a sdílení dobrých zkušeností, vzdělávání a školení a vytvoření
multidisciplinárního akademického vnitřního pracoviště pro další rozvoj schopností.70

Mezinárodní srovnání kybernetické bezpečnosti
Česká republika je podle indexu národní kybernetické bezpečnosti (national cyber security index,
NCSI) estonského think-tanku e-Governance Academy (eGA) hodnocena jako jedna z prvních
deseti nejlépe připravených zemí, pokud jde o prevenci kybernetické hrozby a krizové řízení
(zvládnutí kybernetického bezpečnostního incidentu). Index zahrnuje hodnocení čtyř kategorií:
 platná legislativa,
 existence výkonných organizací, které se kybernetické bezpečnosti věnují,
 forma vnitrostátní spolupráce a
 její podoba (cvičení, doporučení, hodnocení připravenosti jednotlivých fyzických i
právnických osob).
Největší váhu pro konstrukci indexu mají kategorie výkonné organizace a podoby spolupráce,
v nichž může určitá země získat více bodů.71 Vlastní index je sestavován pro celkově sto států,
u nichž jsou dostupná data pro jeho výpočet.
Vedle indexu NCSI obsahují data také údaj o úrovni digitálního rozvoje (digital development level,
DDL), který v sobě zahrnuje průměrné hodnoty informačního a telekomunikačního rozvoje v zemi
a indexu zasíťování. Index DDL vypovídá o všeobecně rozšířeném užívání informačních a
komunikačních technologií a připojení domácností k internetu. Jelikož se v obou případech jedná
o bezrozměrné číslo, lze obě hodnoty pro každou zemi mezi sebou porovnat. Tímto porovnáním
lze ukázat na nerovnováhu mezi připraveností kybernetické prevence a rozšířením informačních
a komunikačních technologií. Prvních deset zemí zobrazuje tabulka 2.
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Tabulka 2 NCSI index v prvních deseti zemích
Země
Litva
Španělsko
Estonsko
Francie
Německo
Slovensko
Singapur
Finsko
Spojené království
Česká republika

NCSI

DDL
89,61
89,61
88,31
83,12
83,12
80,52
80,52
79,22
75,32
74,03

Rozdíl
70,95
73,24
79,27
79,6
81,95
66,73
83,11
82,26
83,96
69,37

18,66
16,37
9,04
4,06
1,17
13,79
-2,59
-3,04
-8,64
4,66

Zdroj: vlastní zpracování na základě NCSI.ega.ee. Singapur je uveden kurzívou, neboť se nejedná o členský stát EU a
není zpracován v další části formou případových studií.

V následující části jsou stručně představeny instituce a orgány podílející se na kybernetické
bezpečnosti a řešení kybernetických hrozeb v těch členských státech EU, které se umístily mezi
prvními deseti. Země jsou řazeny v abecedním pořadí.72
Estonsko
Vyšetřováním kybernetických zločinů je v Estonsku pověřena primárně policie. Ta odpovídá
za prevenci, boj proti kybernetickým zločinům a jejich vyšetřování. Do působnosti policie spadá
také porušování veřejného pořádku v kybernetickém prostoru.73
V rámci Estonských obranných sil (Eesti kaitsejõud, obdoba armády) funguje centrum strategické
komunikace (Strateegiline sidekeskus, S2K), jehož odpovědností je správa, údržba a aktivní
opatření nad informačními a komunikačními sítěmi používanými v rámci struktury ministerstva
obrany. Dále centrum plní úkoly spojené s výzkumem informačních technologií a jejich použití
v oblasti vojenství, přípravou koncepčních materiálů a projektů pro oblast kybernetické obrany.74
Po roce 2007 vznikla jednotka kybernetické obrany v rámci polovojenské státní domobrany
(kaitseliit). Státní domobrana má za cíl posilovat připravenost obyvatelstva na případnou nutnost
vlastní obrany a její velitel je odpovědný vrchnímu veliteli Estonských obranných sil.75 Jednotka
kybernetické obrany zajišťuje především vzdělávání a výcvik obyvatelstva na kybernetickou
situaci, která může nastat a může ohrozit veřejný pořádek. Členové jednotky kybernetické obrany
mohou v případě nutnosti vykonávat takovou činnost, která povede k nepřetržitému fungování
informačních a komunikačních sítí, odstraňovat případné hrozby těmto sítím. Činnost by měla
sestávat z monitorování dat, analýzy škodlivého software, testování bezpečnosti sítí a řešení a
snižování hrozeb.76
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Odpovědnost za detekci a prevenci kybernetických hrozeb z důvodů špionáže, extrémismu a
terorismu a pokusu o sabotáž nese Estonská vnitřní bezpečnostní služba (Kaitsepolitseiamet,
KAPO).77
Finsko
K 1. lednu 2014 vzniklo Centrum kybernetické bezpečnosti Finska (Kyberturvallisuuskeskus) při
finském úřadu pro regulaci komunikací (Viestintävirasto, Finnish Communications Regulatory
Authority, FICORA). Vlastní úřad je zodpovědný za podporu a zajištění informační bezpečnosti
telekomunikačních systémů veřejných orgánů.78
Mezi širší činnosti centra spadá zajištění bezpečných veřejných komunikačních sítí bez možnosti
jejich ovlivnění ze strany vnějších původců. Rovněž se stará o funkčnost kritické společenské
infrastruktury. Centrum zajišťuje neustálý monitoring kybernetické bezpečnosti v zemi a
zodpovídá také za elektronický přenos a zpracování utajovaných informací. Plní také funkci
národního CERT (prevence, detekce a řešení bezpečnostních incidentů, informování o možných
nebezpečích).79
Telekomunikační úřad rovněž uděluje certifikace uživatelům či organizacím potvrzující
kybernetickou bezpečnost soukromého sektoru.80
Francie
V roce 2009 vznikla ve Francii Národní agentura bezpečnosti informačních systémů (l'Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI). Tato agentura spadá pod vládu, jejíž
předseda v rámci strategie národní bezpečnosti a obranné politiky stanovuje politiku a
koordinuje vládní opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany informačních systémů. Za tímto
účelem úkoluje ANSSI, která působí jako vnitrostátní orgán pro ochranu informačních systémů.
Ve spolupráci s ANSSI vytvořilo každé ministerstvo jednotku kybernetické bezpečnosti. Tato
činnost směřuje ale především na vnitrostátní úroveň a na zabezpečení informačních a
komunikačních sítí.81
V rámci ministerstva obrany došlo k vytvoření útvaru plánování kybernetické obrany
při společném generálním štábu. Jako součást posílení svých schopností v oblasti kybernetické
obrany vznikla v roce 2011 pozice generálního důstojníka odpovědného za kybernetickou
obranu. Ten rovněž vede kybernetické operativní velení, koordinuje činnost ministerstva v této
oblasti a slouží jako hlavní styčná osoba v případě kybernetické krize. Kybernetické operativní
velení má následující úkoly:
 Koordinace kybernetické obrany v rámci ministerstva obrany;
 Plánování a velení kybernetických, převážně obranných, operací v rámci Plánovacího a
operačního centra generálního štábu.82
Policie je odpovědná za trestněprávní postihy kybernetické kriminality.
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Litva
Litevská vláda postupně zavádí dílčí elektronické systémy (zdravotní systém, daňový portál). Dle
odhadů 41 % obyvatel využívá elektronické systémy veřejné správy a 31 % obyvatel tyto
prostředky používá ke komunikaci s institucemi veřejné správy.
Vládním nařízením byl v roce 2011 schválen program rozvoje elektronické informační
bezpečnosti (kybernetické bezpečnosti) pro období let 2011–2019 s třemi hlavními cíli: zajištění
bezpečnosti státních a veřejných elektronických informačních systémů, zajištění efektivního
fungování systémů kritické infrastruktury, zajištění kybernetické bezpečnosti jednotlivých
uživatelů (občanů). Tyto cíle včleněny do zákona o kybernetické bezpečnosti z roku 2014.
Ministerstvo obrany je odpovědnou vládní institucí provádějící opatření národní kybernetické
bezpečnosti. V jeho struktuře vznikají pracovní instituce (národní centrum kybernetické
bezpečnosti, poradní orgán pro kybernetickou bezpečnost). Ministerstvo obrany též předsedá
národní radě kybernetické bezpečnosti, v níž jsou zastoupeni zástupci veřejné správy,
soukromého a akademického sektoru. Tato rada zajišťuje koordinaci kybernetické bezpečnostní
politiky v zemi. Národní centrum kybernetické bezpečnosti je zodpovědné za dohled nad děním
v kybernetickém prostoru, ochranu kritické informační infrastruktury. Rada má rovněž zákonem
garantovaný přímý vztah k jednotlivým uživatelům (potažmo institucím a jejím styčným osobám),
kteří se rovněž musejí v případě kybernetického bezpečnostního incidentu řídit jejími pokyny.
V rámci struktury ministerstva vnitra jsou ustaveny pracovní orgány pro oblast počítačové
kriminality, ochrany osobních údajů a národní CERT. Ministerstvo se podílí na přípravě
metodologie ochrany kritické informační infrastruktury.83
Německo
Podle národní bezpečnostní strategie, která byla vydána v roce 2016, spadá kybernetická
bezpečnost do působnosti více institucí. Přípravou strategie pro kybernetickou bezpečnost je
pověřeno ministerstvo vnitra. Obranné aspekty spadají do působnosti ministerstva obrany a
mezinárodní rozměr kybernetické bezpečnosti náleží ministerstvu zahraničí.84
V roce 2002 byla v rámci ozbrojených složek Spolkové republiky Německo (Bundeswehr, spolkové
ozbrojené síly) zřízena skupina reakce na počítačové hrozby (computer emergency response team
of the Bundeswehr, CERTBw). Skupina provádí dohled a zajišťuje bezpečnost informačních a
komunikačních sítí využívaných ozbrojenými složkami v Německu. Jejich zjištění dále slouží jako
doporučení pro potírání kybernetických zločinů. Další složkou, která se kybernetickou
bezpečností v rámci orgánů státní moci zabývá, je Vojenská kontrarozvědná služba (Militärische
Abschirmdienst, MAD). V rámci této služby je zřízena dohledová jednotka pro analýzu
kybernetických bezpečnostních incidentů. Sleduje veškeré škodlivé dění, které je namířeno proti
informačním a komunikačním sítím ozbrojených složek ze strany cizích výzvědných služeb, stejně
jako další teroristickou a zločinnou činnost v kybernetickém prostoru. Při této činnosti
spolupracuje jak s CERTBw, tak i s ostatními agenturami státní moci.85
V roce 2011 bylo založeno Národní centrum kybernetické obrany (National CyberAbwehrzentrum, Cyber-AZ). Centrum slouží především k posílení komunikace mezi jednotlivými
orgány veřejné moci, které jsou za kybernetickou bezpečnost odpovědné, dále potom zajišťuje
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přenos informací a hodnocení již proběhlých kybernetických bezpečnostních incidentů. Vznik
centra by měl též podpořit koordinaci operativní spolupráce odpovědných institucí v případě
závažné kybernetické bezpečnostní události.
V souvislosti s posilováním kybernetické bezpečnosti byly provedeny další organizační změny
uvnitř orgánů státní moci.86
 V rámci Spolkového úřadu pro bezpečnost informační techniky (Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik, BSI; obdoba českého NÚKIB) byly zřízeny mobilní skupiny
reakce na počítačové hrozby, které mohou být v případě ohrožení veřejných zájmů
nasazeny a poskytnout asistenci důležitým ústavním a spolkovým orgánům, správcům
kritické informační a komunikační infrastruktury s cílem podpořit rychlé obnovení
poskytování bezpečných služeb.
 Specializovaná vyšetřovací jednotka byla zřízena v rámci Spolkového kriminálního úřadu
(Bundeskriminalamt, BKA). Ta ve spolupráci s odpovědným státním zastupitelstvím
zajišťuje průběh vyšetřování kybernetického bezpečnostního incidentu a kybernetického
útoku a trestního stíhání pachatelů takové činnosti.
 V případě, že kybernetický bezpečnostní incident nese známky teroristického a
extrémistického kybernetického útoku a špionážního útoku, spadá taková činnost do
řešení kybernetických skupin vytvořených v rámci Spolkového úřadu pro ochranu ústavy
(Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV). Tyto skupiny se skládají z odborníků na informační
technologie, zpravodajců a v případě potřeby také jazykových odborníků.
 Pro odhalování kybernetických útoků v zahraničí, které směřují na cíle v Německu, dochází
k přípravě skupiny včasného varování před kybernetickými útoky v rámci Spolkové
zpravodajské služby (Bundesnachrichtendienst, BND).
Spojené království
Hlavní institucí, která se kybernetické bezpečnosti a obraně ve Spojeném království věnuje, je
zpravodajská služba nazvaná Ústřední vládní zpravodajské a komunikační centrum (Government
Communication Headquarters, GCHQ). Toto centrum je příjemce finančních prostředků
plynoucích na základě národního programu kybernetické bezpečnosti ze státního rozpočtu.
Centrum zajišťuje posilování schopností detekovat a čelit kybernetickým útokům. GCHQ ve své
činnosti úzce spolupracuje s ostatními zpravodajskými organizacemi a odpovědnými jednotkami
ozbrojených sil. GCHQ rovněž vyvíjí vlastní projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti, které cílí
na poskytování bezpečnostní asistence, zabezpečování informací, zlepšování detekce a analýzy
kybernetických útoků včetně kybernetické trestné činnosti, posilování zpravodajské činnosti
v kybernetickém prostoru a posilování mezinárodní spolupráce s partnerskými organizacemi.87
Od roku 2012 probíhá v ozbrojených složkách Spojeného království posilování vojensko-obranné
kybernetické činnosti. Program kybernetické bezpečnosti v resortu ministerstva obrany (Defence
Cyber Security Programme, DCSP) směřuje k dosažení čtyř cílů:
 Posilování kybernetického rozměru činností ministerstva obrany, zařazení kybernetických
operací mezi ministerské plánování, zajištění odpovídajícího výcviku, vzdělání a povědomí;
 Vytvoření skupiny obranných kybernetických operací (Defence Cyber Operation Group,
DCOG);
 Kybernetické schopnosti směrující k posilování vnitřních kapacit k vedení kybernetických
opatření;
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 V delším časovém horizontu vytvoření kybernetických jednotek.88
Skupina obranných kybernetických opatření (DCOG) byla do roku 2015 plně ustavena. Skupina
umožňuje flexibilní a pokročilé nasazení kapacit pro obranu v kybernetickém prostoru.
Personálně je jednotka zajištěna odborníky na obranu a informační a komunikační technologie.
Dále jednotka má sloužit k zajištění odpovídajícího plánování, výcviku, řízení cvičení a provádění
obranně-kybernetické činnosti. Prostřednictvím společné kybernetické jednotky úzce
spolupracuje s GCHQ.89
Další organizací je centrum globálních operací a kontroly bezpečnosti (Global Operations and
Security Control Centre, GOSCC), které působí v rámci rezortu ministerstva obrany a pro potřeby
kybernetické obrany Spojeného království. Centrum monitoruje provoz v kybernetickém
prostoru a v případě nenadálé události může poskytnout okamžitou reakci a krizové řízení.
V případě kybernetických incidentů zajištuje analytickou činnost s možnými nástroji a opatřeními
k nápravě. Ve spolupráci se společnou kybernetickou jednotkou GCHQ může též použít proaktivní
opatření k překažení hrozeb ohrožujících informační a komunikační bezpečnost.90
Slovensko
Slovensko čelilo setrvalému sestupu využívání služeb elektronického vládnutí občany z 50 %
(2010) na 33 % (2013).91
Pro období let 2015–2020 byla vládou přijata koncepce kybernetické bezpečnosti. V každém roce
je potom přijat akční plán její realizace.92
Metodické řízení informační bezpečnosti utajovaných informací spadá pod Národní bezpečnostní
úřad (Národný bezpečnostný úrad, NBÚ). Od roku 2016 NBÚ také převzal činnost národního
CERT.93 NBÚ dále uděluje jednotlivým uživatelským organizacím certifikát jednotek hlášení
kybernetických incidentů pro danou infrastrukturu či systém.94
Kybernetická obrana spadá do působnosti Vojenského zpravodajství, kde je zřízeno Centrum pre
kybernetickú obranu Slovenskej republiky.95 Dle Biele knihy o obrane Slovenskej republiky je
Vojenské zpravodajství, potažmo Centrum, odpovědné za zabezpečení ochrany komunikační a
informační infrastruktury resortu obrany a podporu ozbrojených sil Slovenské republiky v této
oblasti.96
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Španělsko
V roce 2013 vstoupil v platnost zákon 19/2013 o transparenci, přístupu veřejnosti k informacím
a dobrému vládnutí. Tímto zákonem se vláda snažila o posilování elektronického vládnutí v zemi,
i s pomocí vládního portálu transparence. Španělsko v roce 2013 dosáhlo 99 % zpřístupnění
služeb prostřednictvím elektronických systémů. Dle výzkumů se v roce 2015 téměř 49 % styku
veřejnosti s úřady uskutečnilo elektronicky. Ve stejném roce zaregistroval Národní institut
kybernetické bezpečnosti (Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE) 42 tisíc kybernetických
bezpečnostních incidentů.
V roce 2015 došlo zákonem 36/2015 k přijetí národní bezpečnostní strategie, za jejíž součást se
považuje také kybernetická bezpečnost. Dokumenty na úrovni strategie pro oblast kybernetické
bezpečnosti byly představeny v roce 2013. Klíčovým bodem této strategie je vytvoření rámce
politické diskuze a politického rozhodování o kybernetické bezpečnosti, která představuje
prioritní oblast národní bezpečnosti. O rok později byl představen národní plán kybernetické
bezpečnosti, podle něhož následně vznikaly parciální pracovní skupiny a akční plány. Tyto plány
se věnují:
 Posilování a zlepšování stavu vnitřních kapacit, zajištění spolupráce odpovědných institucí
kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany;
 Zajištění bezpečnosti elektronických systémů využívaných centrální vládou, vládou
jednotlivých regionů a veřejnou správou obecně;
 Ochrana a odolnost elektronických systémů podporujících kritickou infrastrukturu;
 Zajištění finančních prostředků pro účinný boj s počítačovou (kybernetickou) kriminalitou
a kybernetickým terorismem;
 Podpora ochrany a odolnosti elektronických systémů soukromého sektoru; s tím související
technologický rozvoj a rozvoj dovedností uživatelů;
 Podpora kultury kybernetické bezpečnosti;
 Mezinárodní spolupráce a výměna informací o možných hrozbách.
Politická úroveň rozhodování leží na úrovni ministerského předsedy, potažmo Národní
bezpečnostní rady, spadající přímo pod ministerského předsedu. Specializovanou radou je
národní kybernetická bezpečnostní rada, která poskytuje Národní bezpečnostní radě podporu
v dané oblasti. Dalším pracovním orgánem Národní bezpečnostní rady je zvláštní výbor (Comité
Especializado de Situación), který se zabývá situační analýzou těch případů, které se rozsahem či
významem vymykají z běžného rámce. Národní bezpečnostní rada je orgánem krizového řízení,
ze kterého plynou pokyny jednotlivým výkonným institucím.
Výkonnými institucemi je Národní kryptologické centrum (Centro Criptológico Nacional) spadající
pod Národní zpravodajské centrum. Národní kryptologické centrum spravuje kybernetickou
bezpečnost elektronických systémů vládních institucí, zajišťuje strategické, metodické a
technické řízení těchto systémů a rovněž zajišťuje funkci vládního CERT (shromažďování
informací o kybernetických bezpečnostních incidentech, rozšiřování informací, analýza webových
stránek, systém včasného varování).
Kybernetickou obranu ve vojenském slova smyslu zajišťuje společné kybernetické velitelství
(Mando Conjunto de Ciberdefensa), vytvořené na základě vládního nařízení v roce 2013.
Velitelství je odpovědné za řízení vojenských jednotek v oblasti kybernetické obrany
prostřednictvím rozvoje, řízení a dohledu, včetně aktivních činností kybernetické obrany
v telekomunikačních a informačních systémech spadajících pod ozbrojené složky. Velitelství se
podílí na stanovení optimální reakce na kybernetické bezpečnostní incidenty. Pro technické
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záležitosti bylo zřízeno centrum reakce na kybernetické bezpečnostní incidenty, které se vedle
poradní a výkonné činnosti soustřeďuje též na výzkumnou a vývojovou činnost.97
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