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Abstrakt 

Disertační práce pojednává o problematice kybernetické bezpečnosti kritické 

informační infrastruktury České republiky, identifikuje nedostatky v jejím 

zabezpečení a stanovuje legislativní, administrativní a technická opatření pro jejich 

alespoň částečnou eliminaci. V teoretické části disertační práce jsou definovány pojmy 

související s kybernetickou bezpečností kritické informační infrastruktury, uvedeny 

příslušné právní předpisy a subjekty podílející se na jejím zajištění. Zvláštní pozornost 

je věnována krizové dokumentaci a procesu určování chráněných aktiv.  

V analytické části disertační práce je hodnocen vývoj řešených kybernetických 

bezpečnostních incidentů v České republice za období LJK\–LJK^, evidovaných 

Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, pomocí 

elementárních charakteristik časových řad a stanovena predikce jejich vývoje 

na období následujících dvou let. Dále je výzkum zaměřen na rozsah zapracování 

aspektů kybernetické bezpečnosti v krizové dokumentaci vybraných subjektů, úroveň 

zpracování vybraného typového plánu a formuláře pro hlášení kybernetických 

bezpečnostních incidentů, včetně posouzení rozsahu poskytovaných informací 

povinnými subjekty dle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Pro aplikovatelnost v praxi disertační práce obsahuje návrh na úpravu kritérií pro 

určování prvků kritické informační infrastruktury, změnu statistického vykazování, 

zrušení institutu základní služby, změnu formuláře pro hlášení kybernetických 

bezpečnostních incidentů, metodiky pro analýzu rizik a sjednocení rozsahu veřejnosti 

poskytovaných informací. V technické rovině jsou obsaženy návrhy pro implementaci 

automatizované kontroly na výskyt známých zranitelností a indikátorů 

kompromitace u provozovaných prvků kritické informační infrastruktury. 

Klíčová slova 

Kritická informační infrastruktura; kritická infrastruktura; kybernetická 

bezpečnost; krizové řízení; ochrana obyvatelstva; analýza.  



 

 

Abstract 

The dissertation thesis deals with the issue of cybersecurity of critical information 

infrastructure of the Czech Republic, identifies deficiencies in its security and sets 

legislative, administrative, and technical measures for their at least partial elimination. 

The theoretical part of the thesis defines terms related to the cybersecurity of critical 

information infrastructure, the relevant legislation, and entities involved 

in its provision. Particular adention is given to crisis-related documentation and the 

process of identifying protected assets. 

The analytical part of the thesis evaluates the development of cybersecurity 

incidents in the Czech Republic addressed between LJK\ and LJK^ and registered 

by the National Cyber and Information Security Agency, using elementary 

characteristics of time series. It also predicts the development of incidents for the next 

two years. Furthermore, the research focuses on the extent to which cybersecurity 

aspects will be integrated in the crisis-related documentation of selected entities, the 

adequacy of the selected model action plan, and the forms for reporting cybersecurity 

incidents, including an assessment of the extent of the information provided 

by entities identified in the Freedom of Information Act. 

The dissertation contains a proposal to modify the criteria for identifying the 

elements of critical information infrastructure, amend statistical reporting, abolish the 

institute of essential service, revise the form for reporting cybersecurity incidents, 

modify risk analysis methodology and unify the scope of information provided to the 

public. At the technical level, the dissertation includes proposals for the 

implementation of automated control systems identifying known vulnerabilities and 

indicators of compromise in operating elements of critical information infrastructure. 

Keywords 

Critical information infrastructure; critical infrastructure; cybersecurity; crisis 

management; population protection; analysis.  
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! ÚVOD 

Česká republika se v žebříčku National Cyber Security Index za rok LJK^, 

sestavovaném e-Governance Academy z Estonska, který hodnotí připravenost 

jednotlivých zemí na prevenci kybernetických hrozeb a zvládání kybernetických 

incidentů, umístila na K. místě z celkem KSJ hodnocených zemí [K]. Do světového 

povědomí se rovněž zapsala v prosinci LJKn v souvislosti s varováním Národního 

úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před využitím 

hardwaru a softwaru od čínských společností Huawei a ZTE pro prvky kritické 

informační infrastruktury [L]. 

Počítačové systémy, jež mohou být i prvky kritické informační infrastruktury, 

každým rokem více prostupují do našich každodenních aktivit a běžného 

způsobu života. Mnohdy si dopady jejich výpadku nebo kompromitace ani 

neuvědomujeme. Kupříkladu, neoprávněný přístup do počítačového systému 

řídícího distribuci vody, elektřiny nebo výplaty sociálních dávek může vyústit 

ve veřejné nepokoje, škody velkého rozsahu, ale i ztráty na životech. Z hlediska 

bezpečnosti státu je na místě zajistit vhodná opatření pro jejich ochranu. 

Mnoho prvků kritické informační infrastruktury bylo historicky fyzicky 

odděleno od internetu a vyznačovalo se malou vzájemnou závislostí. V důsledku 

technologického pokroku, požadavku na zvýšení jejich efektivity, on-line 

reportingu pro management, ale i úspor nákladů, se tyto prvky stále více 

automatizují, vzájemně propojují a připojují k internetu. Stejný technologický 

pokrok s sebou přináší nové typy zranitelností a škodlivých kódů, které mohou 

být zneužity širokým spektrem kybernetických útočníků pro získání nejen 

finančního prospěchu, ale i usnadnění destruktivních kybernetických útoků 

na aktiva státu, jež jsou pro jeho funkci nezbytná. 
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' CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cílem disertační práce je posouzení vybraných aspektů kybernetické 

bezpečnosti kritické informační infrastruktury České republiky, identifikace 

nedostatků v jejím zabezpečení a stanovení legislativních, administrativních 

a technických opatření pro jejich alespoň částečnou eliminaci. Pro dosažení cíle 

nebudou brány v potaz pouze aktuálně působící hrozby pro prvky kritické 

informační infrastruktury, ale i hrozby vyplývající ze zneužití umělé inteligence. 

V teoretické části disertační práce budou definovány základní pojmy 

ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury, 

uvedeny související právní předpisy a subjekty podílející se na jejím zajištění. 

V analytické části disertační práce bude hodnocen vývoj řešených 

kybernetických bezpečnostních incidentů v České republice za období LJK\–LJK^, 

evidovaných NÚKIB, pomocí elementárních charakteristik časových řad 

a stanovena predikce jejich vývoje na období následujících dvou let. 

Dále bude hodnoceno zapracování aspektů kybernetické bezpečnosti 

v krizové dokumentaci vybraných subjektů, včetně posouzení rozsahu 

a relevantnosti poskytovaných informací o prvcích kritické informační 

infrastruktury povinnými subjekty dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím. Hodnocena bude také úroveň zpracování typového plánu 

Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury a formuláře 

pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů. 

Výsledky disertační práce bude možno využít nejen pro zvýšení povědomí 

odborné veřejnosti o aktuálním stavu kybernetické bezpečnosti kritické 

informační infrastruktury České republiky, ale i pro implementaci navrhovaných 

legislativních, administrativních a technických opatření subjekty disponujícími 

zákonodárnou iniciativou, provozovateli prvků kritické informační 

infrastruktury a NÚKIB, pro dosažení vyšší úrovně kybernetického zabezpečení 

prvků, které jsou pro stát, jeho ekonomiku, život a zdraví obyvatel klíčové.  
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Analytická část disertační práce bude významná i pro potvrzení nebo 

vyvrácení následujících hypotéz výzkumu: 

hypotéza č. ,: průměrný roční koeficient růstu všech kybernetických 

bezpečnostních incidentů řešených NÚKIB za hodnocené období LJK\-LJK^ 

dosahoval hodnoty vyšší než KJ %; 

hypotéza č. -: vyšší územně samosprávné celky České republiky měly 

k SK. prosinci LJK^ v krizových plánech krajů již zapracován typový plán 

Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury; 

hypotéza č. .: Hasičské záchranné sbory (HZS) krajů, jako zpracovatelé 

krizových plánů krajů, poskytují k určeným prvkům kritické informační 

infrastruktury, obsažených v krizových plánech krajů, informace vyžádané dle 

zákona o svobodném přístupu k informacím v identickém rozsahu. 

Pomocí stanovených hypotéz budou hledány odpovědi na otázky ohledně 

nárůstu kybernetických bezpečnostních incidentů v České republice, rozsahu 

zapracování aspektů kybernetické bezpečnosti v krizové dokumentaci vyšších 

územně samosprávných celků a jednotného postupu povinných subjektů 

dle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě poskytování 

informací o prvcích kritické informační infrastruktury státu. 
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5 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

;.= Definice základních pojmů 
Pro definici základních pojmů z oblasti kybernetické bezpečnosti lze využít 

mezinárodní normu ISO LxJJJ:LJKn, jež definuje terminologii používanou v řadě 

norem ISO LxJJJ. Níže uvedený přehled základních pojmů je vztažen nejen 

na oblast kybernetické bezpečnosti, ale i na další oblasti s kybernetickou 

bezpečností související. Obecné ekvivalenty jednotlivých pojmů byly autorem 

redefinovány ve vazbě na definici kritické informační infrastruktury dle českého 

právního řádu, a tudíž je nezbytné tuto skutečnost reflektovat.  

..,., Aktivum 

Aktivum může představovat hmotný i nehmotný statek, jež má hodnotu pro 

provozovatele prvku kritické informační infrastruktury [S, v]. Pod hmotná aktiva 

lze zařadit řídící kontrolní systémy pro monitoring a řízení prvků kritické 

informační infrastruktury, síťové prvky zajišťující výměnu dat mezi 

technologickými zařízeními a výpočetní technikou, ale i pracovní stanice 

administrativního personálu nebo jejich komunikační zařízení. U nehmotných 

aktiv se jedná například o informační systémy určené pro interpretaci dat 

z řídících kontrolních systémů nebo informace, jež jsou pro chod podniku 

nepostradatelné. Aktiva by měla být chráněna pro zajištění jejich důvěrnosti, 

integrity a dostupnosti [\]. Zranitelnost prvku kritické informační infrastruktury 

lze definovat jako slabé místo aktiva pomocí kterého může hrozba negativně 

působit na chráněný prvek. 

..,.- Bezpečnost 

V obecné rovině je bezpečnost definována dvěma způsoby – negativním 

a pozitivním. Při negativním vymezení se jedná o absenci hrozby a tedy stav, kdy 

není prvek nebo provozovatel prvku kritické informační infrastruktury zatížen 

nebezpečím a je zajištěn vůči případnému útoku. Pozitivní vymezení bezpečnosti 

je vždy vztaženo ke konkrétnímu objektu, který je mimo dosah hrozeb, případně 
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je před nimi chráněn. Bezpečnost není nikdy absolutní, ale vždy relativní a přímo 

úměrná hrozbám působícím na hodnocený prvek nebo subjekt [I]. Bezpečnost 

představující klíčový pojem moderního státu lze rovněž definovat jako vlastnost 

prvku kritické informační infrastruktury, určující stupeň jeho ochrany proti 

hrozbám [S, x].  

..,.. Odolnost 

Odolnost je jedna z nejdůležitějších vlastností prvků kritické informační 

infrastruktury. Její význam je zřetelný zejména v současném technologickém 

přechodu na vznikající technologie, jako je umělá inteligence, kvantové počítání, 

internet věcí, cloud computing, blockchain nebo mobilní sítě páté generace. 

Uvedené technologie by bez odolnosti nebylo možno jak z dlouhodobého, ale 

i krátkodobého hlediska, provozovat [n]. Odolnost lze definovat jako vlastnost 

obnovy prvku kritické informační infrastruktury do původního stavu 

po degradačním působení hrozby na jeho důvěrnost, integritu a dostupnost [^]. 

..,.< Hrozba 

Hrozba představuje skutečnost, událost, sílu nebo osobu, jejíž působení může 

způsobit poškození, zničení, ztrátu důvěry nebo hodnoty aktiva. Lze ji dělit 

na hrozbu objektivní a subjektivní. Mezi objektivní hrozby je možno zařadit 

požáry, povodně, poruchy a jiná působení, jejichž prevence je obtížná a u kterých 

se provozovatel prvku kritické informační infrastruktury zaměřuje spíše 

na minimalizaci dopadů působení těchto hrozeb vhodným plánem obnovy. 

Subjektivní hrozby, jež plynou z lidského faktoru, lze dělit na neúmyslné 

a úmyslné [S]. 

Neúmyslnou subjektivní hrozbou je například činnost nevhodně 

proškoleného správce počítačové sítě nebo uživatele informačního systému. 

Úmyslnou subjektivní hrozbu pro kritickou informační infrastrukturu 

představují hackeři, teroristé, špioni, ale i nespokojení zaměstnanci. Hrozbu 
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může představovat i agregace důvěrných informací z méně důvěrných dílčích 

informací [S].  

..,.@ Riziko 

Riziko vyjadřuje pravděpodobnost zničení nebo poškození hodnoty aktiva 

působením hrozby [S]. Nelze jej eliminovat, ale provozovatelem prvku kritické 

informační infrastruktury pouze zmírnit na akceptovatelnou úroveň. Hodnota 

rizika se stanovuje procesem označovaným jako analýza rizik. Vnímání rizika 

je hodnocením jednotlivce nebo skupiny. Všechny lidské i přírodní aktivity 

mohou mít dopady na provozovaný prvek kritické informační infrastruktury. 

Cílem analýzy rizik je rovněž srozumitelné určení, která z hrozeb je pro 

hodnocený prvek významná, a analyzovat její potenciální dopady [KJ].  

Analýza rizik je mnohdy pouze dílčím segmentem celkového hodnocení rizik 

v organizaci. Proces hodnocení rizik zahrnuje identifikaci rizik, hodnocení jejich 

významnosti, identifikaci možností k jejich snížení na akceptovatelnou úroveň 

a komunikaci závěrů, včetně doporučení vhodných opatření pro osoby 

s rozhodovacími pravomocemi [KK]. 

S analýzou rizik se pojí pojmy zbytkové riziko a akceptovatelné riziko. 

Zbytkové riziko lze definovat jako hodnotu rizika po aplikaci všech zvolených 

opatření k jeho zmírnění. Záleží na rozhodnutí každé organizace, zda je úroveň 

zbytkového rizika pro ni akceptovatelná, či nikoliv. Pokud není úroveň 

zbytkového rizika akceptovatelná, musí být provedena další opatření k jeho 

snížení, což s sebou přináší také zvýšené požadavky na personální, technické, 

organizační a finanční zajištění [KL]. 

..,.B Kybernetický prostor 

Kybernetický prostor představuje virtuální svět, charakterizovaný užitím 

elektronických zařízení a elektromagnetického spektra k ukládání, úpravám 

a výměně dat prostřednictvím systémů zapojených do sítě a spojených s fyzickou 
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infrastrukturou [KS]. Může se jednat o počítače, servery, směrovače, ale i zařízení 

internetu věcí a další komponenty prvků kritické informační infrastruktury [Kv]. 

..,.F Kybernetická bezpečnost 

Kybernetická bezpečnost je ve Výkladovém slovníku kybernetické 

bezpečnosti definována jako souhrn organizačních, právních, technických 

a edukačních prostředků pro zajištění ochrany kybernetického prostoru, 

umožňujícího vznik, zpracování a výměnu informací, tvořeného službami, 

informačními systémy a sítěmi elektronických komunikací [K\]. Lze ji definovat 

také v užším pozitivním významu jako stav, kdy na prvek kritické informační 

infrastruktury nepůsobí hrozby, které by mohly narušit jeho důvěrnost, integritu 

nebo dostupnost [KI].  

Stejně jako v případě obecně formulované bezpečnosti, ani kybernetická 

bezpečnost nemůže být absolutní. Pojem kybernetická bezpečnost byl 

v minulosti nesprávně zaměňován za informační bezpečnost. Informační 

bezpečnost je vztažena obecně k zabezpečení informací bez ohledu na to, zda 

jsou uchovávány pomocí elektronických prostředků nebo vytištěny na papír. 

Kybernetická bezpečnost je tedy podmnožinou informační bezpečnosti. 

S pojmem kybernetická bezpečnost jsou úzce spojeny pojmy důvěrnost, 

integrita, dostupnost a nepopíratelnost. Důvěrnost je zajištěna, pokud k datům 

mohou přistupovat jen oprávnění uživatelé. Identita oprávněného uživatele 

je ověřována pomocí širokého spektra opatření v autentizačním procesu. 

Integrita vyjadřuje garanci stavu, že data nebyla neoprávněně změněna. 

Dostupnost představuje možnost oprávněného uživatele nebo informačního 

systému přistupovat k datům bez nežádoucího přerušení. Úroveň dostupnosti 

je obvykle vyjadřována v procentech. Nepopíratelnost zajišťuje garanci 

skutečnosti, že zápis nebo změnu dat učinil konkrétní uživatel [Kx]. 
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..,.H Kritická infrastruktura  

Kritickou infrastrukturu představují systémy a služby, jejichž vyřazení 

případně omezení funkčnosti by představovalo závažný dopad na ekonomiku 

státu, jeho bezpečnost, veřejnou správu a v důsledku i zajištění základních 

životních potřeb obyvatelstva [K\]. Přestože neexistuje obecně přijímaná 

mezinárodní definice kritické infrastruktury, všechny definice zdůrazňují její roli 

ve společnosti, případně oslabující dopady v případě jejího narušení nebo 

omezení funkce [Kn].  

Kritickou infrastrukturou je dle zákona č. LvJ/LJJJ Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon) prvek kritické infrastruktury nebo 

systém prvků kritické infrastruktury, u kterého by narušení jeho funkce mělo 

závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb 

obyvatel, jejich zdraví nebo ekonomiku státu. Evropskou kritickou 

infrastrukturou je kritická infrastruktura na území České republiky, jejíž 

narušení by mělo závažný dopad alespoň na jeden další členský stát Evropské 

unie [K^]. 

Prvek kritické infrastruktury může být stavba, zařízení, prostředek nebo 

veřejná infrastruktura, který je určen dle průřezových a odvětvových kritérií 

stanovených nařízením vlády č. vSL/LJKJ Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. Pokud je prvek kritické infrastruktury zároveň součástí 

evropské kritické infrastruktury, považuje se tím za prvek evropské kritické 

infrastruktury. Subjekt kritické infrastruktury je provozovatel prvku kritické 

infrastruktury. Pokud je provozovatelem prvku evropské kritické infrastruktury, 

považuje se dle krizového zákona za subjekt evropské kritické infrastruktury [Kn]. 

3.1.9 Kritická informační infrastruktura 

Kritická informační infrastruktura je dle českého právního řádu kritická 

infrastruktura určená v odvětví komunikačních a informačních systémů a oblasti 

kybernetické bezpečnosti dle přílohy k nařízení vlády č. vSL/LJKJ Sb., o kritériích 
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pro určení prvku kritické infrastruktury [LJ]. Lze ji definovat jako informační 

a komunikační systémy, které jsou samy o sobě prvkem kritické infrastruktury 

nebo jsou nezbytné pro správnou funkci ostatních kategorií prvků kritické 

infrastruktury, jako například přenosové soustavy elektrické energie [LK].  

Ve skutečnosti je většina prvků kritické infrastruktury ve zvýšené míře 

propojena s jinými informačními systémy na národní i mezinárodní úrovni 

prostřednictvím komunikačních systémů a spravována prostřednictvím 

obslužných systémů [LL]. 

3.1.10 Řídící kontrolní systémy 

Systém řízení procesů (Process Control System, PCS), distribuovaný řídicí 

systém (Distributed Control System, DCS) a dispečerské řízení a sběr dat 

(Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA) jsou názvy užívané pro 

řídicí kontrolní systémy (Industrial Control Systems, ICS), které monitorují, 

kontrolují a obsluhují široké spektrum produkčních systémů. Tyto systémy jsou 

mnohdy součástí prvků kritické infrastruktury, jako dopravních systémů, 

chemických provozů, elektráren, přehrad, ropovodů a dalších prvků klíčových 

pro zajištění základních životních potřeb obyvatel.  

ICS zajišťují nejen přenos hodnot z koncových zařízení do rozhraní člověk-

stroj (HMI), ale zároveň jsou napojeny na automatické systémy varování před 

nežádoucím stavem. Je nutné zmínit, že ne všechny ICS mají stejnou úroveň 

zabezpečení a bezpečnostních pojistek. Dopady v případě narušení bezpečnosti 

ICS jsou ve srovnání s kybernetickou bezpečností běžných informačních systémů 

rozdílné zejména v následcích kybernetického útoku ve fyzickém světě [LS]. 

Útočník může v krajním případě získat přístup k ICS a následně na základě 

zjištěných informací upravit škodlivý kód pro koordinovaný útok vůči 

infrastruktuře prvku kritické informační infrastruktury [Lv]. 
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..,.,, Krizové stavy a stav kybernetického nebezpečí 

Krizovým stavem je stav, který je vyhlašován hejtmanem kraje nebo 

primátorem hlavního města Prahy (stav nebezpečí), vládou České republiky, 

případně předsedou vlády České republiky (nouzový stav) nebo Parlamentem 

České republiky (stav ohrožení státu a válečný stav) v případě hrozby nebo 

vzniku krizové situace a v přímé závislosti na jejím charakteru a rozsahu. 

Za krizovou situaci lze označit mimořádnou událost podle zákona 

o integrovaném záchranném systému (IZS), narušení kritické infrastruktury, 

včetně kritické informační infrastruktury, případně jiné nebezpečí, u něhož 

je vyhlášen příslušnou autoritou stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav 

ohrožení státu [L\]. 

Stav kybernetického nebezpečí je stav, při kterém je ve velkém rozsahu 

ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech, případně bezpečnost 

služeb elektronických komunikací nebo bezpečnost a integrita sítí elektronických 

komunikací, přičemž by mohlo dojít k porušení nebo již došlo k ohrožení zájmů 

České republiky ve smyslu zákona na ochranu utajovaných informací a nelze jej 

odvrátit činností NÚKIB. Je nutno zdůraznit, že se nejedná o krizový stav, ale 

stav sui generis. O jeho vyhlášení rozhoduje ředitel NÚKIB a je vyhlašován 

vyvěšením na úřední desce NÚKIB. Vyhlašuje se na dobu nezbytně nutnou, 

nejdéle však na dobu sedmi dnů, která může být ředitelem NÚKIB i opakovaně 

prodloužena do souhrnného rozsahu SJ dnů. V průběhu jeho vyhlášení ředitel 

NÚKIB informuje vládu o postupech při řešení stavu a aktuálním stavu hrozeb, 

jež vedly k jeho vyhlášení [LI].  

Za stavu kybernetického nebezpečí a nouzového stavu je NÚKIB oprávněn 

vydat rozhodnutí nebo opatření obecné povahy poskytovatelům služeb 

elektronických komunikací, subjektům zajišťujícím síť elektronických 

komunikací a orgánům nebo osobám zajišťujících významnou síť, pokud nejsou 

správci nebo provozovatelé komunikačního systému kritické informační 
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infrastruktury. Není-li možno odvrátit ohrožení bezpečnosti informací 

v informačních systémech, případně bezpečnosti služeb nebo bezpečnosti 

a integrity sítí elektronických komunikací v rámci stavu kybernetického 

nebezpečí, ředitel NÚKIB požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu [LI]. 

;.F Právní předpisy a jiné dokumenty 
Na úrovni Evropské unie je posledním významným právním předpisem 

upravujícím problematiku kybernetické bezpečnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) LJK^/nnK o Agentuře Evropské unie pro kybernetickou 

bezpečnost a certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních 

technologií (akt o kybernetické bezpečnosti), které vstoupilo v platnost 

Lx. června LJK^ [Lx]. 

Dále nelze opomenout směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) LJKI/KKvn 

o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních 

systémů v Unii (Directive on Security of Network and Information Systems, 

směrnice NIS) a v současné době velmi diskutované nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) LJKI/Ix^ o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data 

Protection Regulation, GDPR), jehož dopady směřují nejen na občany Evropské 

unie, ale na všechny subjekty působící na Evropském trhu [Ln, L^]. 

V souvislosti s kritickou infrastrukturou je klíčová zejména směrnice Rady 

LJJn/KKv/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur 

a posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. Cílem směrnice je posoudit a řešit 

potřeby zlepšení ochrany kritických infrastruktur v členských státech Evropské 

unie. Směrnice mimo jiné definuje ekonomické dopady selhání prvků kritických 

infrastruktur jako jednoho z kritérií pro relevantní posouzení v průběhu procesu 

určování těchto prvků [SJ]. 
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V rámci odvětví Evropské kritické infrastruktury jsou směrnicí definována 

pouze odvětví energetiky a dopravy. Odvětví energetiky obsahuje pododvětví 

elektřina, ropa a zemní plyn. Odvětví dopravy obsahuje pododvětví silniční, 

železniční, letecká, vnitrozemská vodní, zámořská a pobřežní vodní doprava 

a přístavy [SK]. 

V České republice začala být kybernetická bezpečnost na vládní úrovni více 

reflektována od roku LJKK, kdy byla usnesením vlády č. \Iv/LJKK schválena 

Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období LJKK–

LJK\, společně s Akčním plánem ke strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti 

v České republice na období LJKK–LJK\ [SL]. V témže roce byl usnesením vlády 

č. xnK/LJKK stanoven gestorem kybernetické bezpečnosti v České republice 

Národní bezpečnostní úřad a jako jeho součást bylo zřízeno Národní centrum 

kybernetické bezpečnosti (NCKB) [SS]. 

..-., Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. K/K^^S Sb., Ústava České republiky, výslovně neupravuje 

opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Stanovuje však pravomoci pro 

vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, případně je-li třeba 

plnit mezinárodní závazky o společné obraně proti napadení. Rovněž stanovuje 

pravomoci pro rozhodování o účasti v obranných systémech mezinárodních 

organizací, vyslání ozbrojených sil České republiky mimo její území nebo pobytu 

ozbrojených sil jiných států na jejím území [Sv]. Ačkoliv do současné doby nebyl 

žádný kybernetický útok vůči České republice spojen s vyhlášením válečného 

stavu, s ohledem na dynamicky se vyvíjející schopnosti kybernetických útočníků 

nelze jeho vyhlášení do budoucna zcela vyloučit. 

Česká republika je členem mezinárodního společenství, a tedy zajištění 

národní bezpečnosti, včetně bezpečnosti prvků kritické informační 

infrastruktury na jejím území, má mezinárodně politický a mezinárodně právní 

rozměr. Ohrožení státu může nastat zvenčí a ovlivnit při tom podmínky uvnitř 
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státu, stejně jako změna vnitřních poměrů může ovlivnit část nebo i celé 

mezinárodní společenství, i v případě reakce na kybernetické útoky [S\]. 

..-.- Ústavní zákon o bezpečnosti 

Pokud je bezprostředně ohrožena svrchovanost České republiky, její územní 

celistvost nebo demokratické základy nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek, 

bezpečnost a jiné stanovené hodnoty, ústavní zákon č. KKJ/K^^n Sb., o bezpečnosti 

České republiky upravuje možnost vyhlásit dle intenzity, územního rozsahu 

a povaze situace nouzový stav, stav ohrožení státu, případně válečný stav. 

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky také stanovuje podmínky pro 

vyhlášení těchto stavů a definuje orgány zajišťující bezpečnost České republiky 

a orgány, právnické a fyzické osoby, které mají povinnost se podílet 

na zabezpečení České republiky [SI]. 

..-.. Zákon o kybernetické bezpečnosti 

V současné době je oblast kybernetické bezpečnosti v České republice 

primárně upravena zákonem č. KnK/LJKv Sb., o kybernetické bezpečnosti, který 

nabyl účinnosti K. ledna LJK\. Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva 

a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti 

kybernetické bezpečnosti. Dále zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 

a upravuje zajišťování bezpečnosti sítí elektronických komunikací 

a informačních systémů [Sx].  

Zákon o kybernetické bezpečnosti se však nevztahuje na informační nebo 

komunikační systémy, prostřednictvím kterých je nakládáno s utajovanými 

informacemi [Sx]. 

Zabezpečení utajovaných informací, včetně kryptografické ochrany 

je v podmínkách České republiky právně upraveno zákonem č. vKL/LJJ\ Sb., 

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti [Sn]. 
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..-.< Vyhláška o kybernetické bezpečnosti 

Na zákon o kybernetické bezpečnosti navazuje vyhláška č. nL/LJKn Sb., 

o kybernetické bezpečnosti, která zapracovává směrnici NIS. Vyhláška také pro 

informační systém kritické informační infrastruktury, její komunikační systém, 

významný informační systém, informační systém základní služby anebo 

informační systém případně síť elektronických komunikací, které využívá 

poskytovatel digitálních služeb, upravuje bezpečnostní dokumentaci, 

bezpečnostní opatření, hodnocení bezpečnostních incidentů, náležitosti hlášení 

bezpečnostních incidentů, náležitosti oznámení o provedení opatření, oznámení 

kontaktních údajů a způsob likvidace dat [S^]. 

..-.@ Bezpečnostní strategie České republiky 

Bezpečnostní strategie České republiky z roku LJK\ je základní dokument 

z oblasti bezpečnostní politiky České republiky, na který jsou navázány další 

strategie a koncepce. Představuje nástroje, přístupy a opatření směřující 

k zajištění bezpečnosti, obrany i ochrany občanů a státu [vJ]. 

Jako základní východisko pro zajištění obrany a bezpečnosti státu je ve 

strategii definována aktivní účast v systému kolektivní obrany NATO, včetně 

rozvoje schopností Evropské unie pro zvládání krizí a spolupráci s partnerskými 

státy. Jako strategický bezpečnostní zájem státu strategie definuje mimo jiné 

zajištění kybernetické bezpečnosti a obrany České republiky. Ve výčtu hrozeb 

pro kritickou infrastrukturu státu strategie uvádí i kybernetické útoky [vJ]. 

..-.B Strategie pro kybernetickou bezpečnost 

Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 

LJK\ až LJLJ je základní koncepční dokument vlády České republiky pro oblast 

kybernetické bezpečnosti v souladu s bezpečnostními zájmy a cíli definovanými 

v Bezpečnostní strategii České republiky. Strategie stanovuje vize a priority 

České republiky při zajišťování kybernetické bezpečnosti a slouží jako výchozí 

dokument při tvorbě navazujících právních předpisů, směrnic, politik 
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a doporučení. Rovněž určuje vize, výzvy a hlavní cíle České republiky v oblasti 

kybernetické bezpečnosti [vK, vL]. 

Mezi hlavními cíli strategie jsou definovány: 

• zajištění efektivity, posilování spolupráce a struktur při zabezpečování 

kybernetické bezpečnosti; 

• ochrana národní kritické informační infrastruktury a významných 

informačních systémů; 

• aktivní mezinárodní spolupráce a spolupráce se soukromým sektorem; 

• výzkum a vývoj; 

• spotřebitelská důvěra; 

• podpora vzdělávání a osvěta; 

• rozvoj informační společnosti; 

• podpora rozvoje schopností policie vyšetřovat kybernetickou kriminalitu; 

• tvorba právní úpravy pro kybernetickou bezpečnost a účast na tvorbě 

a následné implementaci evropských a mezinárodních předpisů [vK, vL]. 

Na základě definovaných cílů je zpracován podrobný Akční plán k Národní 

strategii pro kybernetickou bezpečnost na období let LJK\ až LJLJ, který 

ke každému cíli stanovuje rozpis úkolů s uvedením odpovědných subjektů 

a časových rámců plánované realizace [vK, vL]. 

Vzhledem ke končící platnosti stávající strategie pro kybernetickou 

bezpečnost lze předpokládat, že v průběhu roku LJLJ bude publikována Národní 

strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let LJLK až LJL\, 

včetně příslušného akčního plánu. 

..-.F Trestní zákoník a trestní řád 

V zákoně č. vJ/LJJ^ Sb., trestní zákoník, jsou definovány skutkové podstaty 

trestných činů, včetně skutkových podstat kybernetické trestné činnosti. 

Na definici pojmu kyberkriminalita nepanuje v odborné literatuře shoda [vS].  
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Policie České republiky kyberkriminalitu definuje jako trestný čin spáchaný 

v prostředí informačních nebo komunikačních technologií, včetně počítačových 

sítí, kdy uvedené prostředí je předmětem útoku nebo je výrazně využito, jako 

prostředku k jeho spáchání [vv].  

Trestná činnost směřující vůči informačním a komunikačním technologiím 

jako předmětu útoku je nejčastěji kvalifikována jako trestný čin neoprávněný 

přístup k počítačovému systému a nosiči informací dle ust. § LSJ trestního 

zákoníku [v\]. 

V případě kybernetického útoku směřujícího vůči prvku kritické informační 

infrastruktury by bylo možno jednání útočníka kvalifikovat jako podezření 

ze spáchání trestného činu teroristický útok dle ust. § SKK odst. K písm. e), který 

mimo jiné postihuje útok proti počítačovému systému, jehož narušení by mělo 

závažný dopad na fungování státu, zdraví osob, bezpečnost, hospodářství nebo 

zajištění základních životních potřeb obyvatelstva [v\]. Trestní řád stanovuje 

procesní postupy orgánů činných v trestním řízení nejen pro prověřování 

a vyšetřování trestné činnosti, ale i pro následné řízení před soudem [vI]. 

..-.H Zákon o krizovém řízení 

Zákon č. LvJ/LJJJ Sb., o krizovém řízení upravuje působnost a pravomoci 

státních orgánů, včetně orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace 

nesouvisející se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, 

pro jejich řešení a rovněž pro ochranu kritické infrastruktury, včetně evropské 

kritické infrastruktury [K^]. 

..-.T Komplexní strategie ČR k řešení kritické infrastruktury 

Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické 

infrastruktury, která byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 

LL. února LJKJ č. KvJ, představovala strategický dokument se shrnutím 
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schválených a plánovaných kroků pro rozpracování Národního programu 

ochrany kritické infrastruktury do konkrétních úkolů [vx].  

Mezi hlavní priority strategie v oblasti bezpečnosti kritických infrastruktur 

definovala i komunikační a informační systémy, mezi které zařadila služby 

pevných a mobilních telekomunikačních sítí, radiovou komunikaci a navigaci, 

satelitní komunikaci, televizní a radiové vysílání, přístup k internetu a datovým 

službám, poštovní a kurýrní služby [vx]. 

..-.,V Národní program ochrany kritické infrastruktury 

Národní program ochrany kritické infrastruktury, který byl schválen 

usnesením vlády České republiky ze dne L\. února LJJn č. KxJ, obsahoval obecné 

záměry, které byly následně rozpracovány v Komplexní strategii České 

republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury. Dokument definoval 

význam fungování subjektů kritické infrastruktury nebo stanovení dopadů 

nefunkčnosti prvků kritické infrastruktury. U subjektů kritické infrastruktury 

zmiňoval mimo jiné i nezbytnost jejich kybernetické ochrany [vn]. 

..-.,, Koncepce ochrany obyvatelstva 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku LJLJ s výhledem do roku LJSJ, která 

byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne LS. října LJKS č. nJ\, 

představuje klíčový dokument popisující systém ochrany obyvatelstva v České 

republice. Koncepce definuje základní principy ochrany obyvatelstva a její oblasti 

a nástroje, prostřednictvím kterých je realizována. V rámci koncepce byla 

negativně hodnocena neaktuálnost některých typových plánů či neřešení nových 

druhů hrozeb. U strategie do roku LJSJ bylo stanoveno revidování odvětví 

kritické infrastruktury, včetně doplnění problematiky kybernetické bezpečnosti 

tak, aby jednoznačně odrážela aktuální hrozby [v^]. 

..-.,- Analýza hrozeb pro Českou republiku 

V rámci hodnocení uvedeného v Analýze hrozeb pro Českou republiku z roku 

LJK\, která byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 
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Lx. dubna LJKI č. SI^, bylo identifikováno LL typů nebezpečí s nepřijatelným 

rizikem, které vyžadují prioritní pozornost, a pro které lze odůvodněně očekávat 

vyhlášení krizového stavu. Analýza hrozeb rovněž definovala potřebu přijetí 

opatření vedoucích k eliminaci rizik a v rámci systému krizového plánování 

vypracování nových typových plánů. Usnesením vlády byl uložen řediteli 

Národního bezpečnostního úřadu termín pro zpracování nového typového 

plánu Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury 

do SK. prosince LJKx [\J, \K]. 

Hrozba narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury 

byla jako antropogenní, technogenní nebezpečí s nepřijatelným rizikem 

do seznamu hrozeb zařazena bez předchozí analýzy s požadavkem 

na vypracování výše uvedeného typového plánu Narušení bezpečnosti 

informací kritické informační infrastruktury v gesci Národního bezpečnostního 

úřadu a spolugesci Ministerstva vnitra [\K].  

Po vzniku NÚKIB na něj byla přenesena z Národního bezpečnostního úřadu 

gesce pro zpracování typového plánu souvisejícího s kritickou informační 

infrastrukturou, kdy podle Zprávy o stavu ochrany obyvatelstva v České 

republice NÚKIB předmětný typový plán již zpracoval. Vojenské napadení 

České republiky nebylo v rámci analýzy rozpracováno s ohledem na skutečnost, 

že pro tuto oblast je zpracován samostatný systém plánování a zajišťování 

připravenosti [\L]. 

Příloha č. K Analýzy hrozeb pro Českou republiku obsahuje metodiku 

k provedení analýzy rizik, kdy pro určení míry rizika definuje riziko jako součin 

koeficientu četnosti možné aktivace konkrétního typu nebezpečí a souhrnného 

vyjádření nepříznivých dopadů události či jevu se schopností poškodit chráněné 

zájmy. Každému typu nebezpečí stanovuje riziko, kdy nebezpečí v rámci 

předběžné analýzy rozděluje na nebezpečí s nízkým a vysokým rizikem [\S].  
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Pro typy nebezpečí, které v rámci předběžné analýzy vykazovaly vysoké 

riziko, případně gesční ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad i přes nízké 

riziko určili nutnost stanovení detailnější úrovně rizika, se vypracovává 

multikriteriální analýza [\S].  

;.; Subjekty působící v oblasti kybernetické bezpečnosti 
...., Vláda České republiky 

Vláda České republiky, jako vrcholný orgán moci výkonné skládající 

se z předsedy, místopředsedů a ministrů, při zajišťování připravenosti státu 

na krizové situace nesouvisející se zabezpečováním obrany před vnějším 

napadením, při jejich řešení nebo k ochraně kritické infrastruktury ukládá úkoly 

orgánům krizového řízení, kontroluje jejich činnost a řídí je. Dále určuje 

ministerstvo nebo jiný správní úřad ke koordinaci přípravy na řešení krizových 

situací v případě, kdy příslušnost ke koordinaci nevyplývá z působností 

stanovených zvláštním předpisem [\v].  

Jako pracovní orgán vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti České 

republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování je určena Bezpečnostní 

rada státu [\\]. 

....- Bezpečnostní rada státu 

Bezpečnostní rady jsou poradními orgány sloužícími ke koordinaci 

bezpečnosti, přípravy opatření k jejímu zajištění a pro přípravu na řešení 

krizových situací. Na centrální úrovni je ústavním zákonem o bezpečnosti České 

republiky zřízena Bezpečnostní rada státu, na úrovni krajů a obcí s rozšířenou 

působností jsou zřizovány bezpečnostní rady krajů a obcí podle krizového 

zákona [\I]. 

V rámci Bezpečnostní rady státu jsou ve vztahu k problematice ochrany 

obyvatelstva a kybernetické bezpečnosti zřízeny výbory pro civilní a nouzové 

plánování a pro kybernetickou bezpečnost. Výbor pro civilní a nouzové 
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plánování je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro oblast 

civilního nouzového plánování a rovněž pro koordinaci a plánování opatření 

k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti České republiky [\x].  

Výbor pro kybernetickou bezpečnost, který byl zřízen Usnesením vlády České 

republiky ze dne KJ. května LJKx č. SIJ, je stálým pracovním orgánem 

Bezpečnostní rady státu ke koordinaci opatření pro zajišťování kybernetické 

bezpečnosti České republiky. Výbor zabezpečuje meziresortní spolupráci, 

projednává koncepce z oblasti kybernetické bezpečnosti, zabezpečuje 

mezirezortní koordinaci aktivit v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti 

s důrazem na ochranu kritické informační infrastruktury, projednává požadavky 

státních orgánů pro zajišťování kybernetické bezpečnosti a posuzuje, projednává 

a koordinuje zaměření činnosti zástupců České republiky v orgánech Evropské 

unie, NATO a dalších mezinárodních organizacích [\n]. 

Výbor také navazuje a rozvíjí spolupráci s mezinárodními subjekty a přispívá 

k jednotnému postoji v oblasti kybernetické bezpečnosti státu vůči zahraničí [\n]. 

..... Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

NÚKIB byl založen K. srpna LJKx jako ústřední správní úřad pro kybernetickou 

bezpečnost a pro vybrané segmenty ochrany utajovaných informací podle 

zákona č. vKL/LJJ\ Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti. Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB), včetně dalších 

vybraných agend z kybernetické bezpečnosti, se dnem vzniku NÚKIB přesunulo 

z Národního bezpečnostního úřadu pod tento nový úřad [LI].  

Dle zákona o kybernetické bezpečnosti NÚKIB mimo jiné definuje 

bezpečnostní opatření, vydává opatření, působí jako koordinační prvek za stavu 

kybernetického nebezpečí, v oblasti kybernetické bezpečnosti zajišťuje 

mezinárodní spolupráci, včetně výzkumu a vývoje, určuje prvky kritické 

informační infrastruktury, zpracovává národní strategii kybernetické 

bezpečnosti a plní další úkoly v oblasti kybernetické bezpečnosti definované 
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zákonem o kybernetické bezpečnosti a zákonem o ochraně utajovaných 

informací a bezpečnostní způsobilosti [LI]. 

Vládní CERT jako součást NÚKIB přijímá a eviduje hlášení o kybernetických 

bezpečnostních incidentech, vyhodnocuje hlášené incidenty od správců 

a provozovatelů informačních systémů kritické informační infrastruktury, jejich 

komunikačních systémů, významných informačních systémů, informačních 

systémů základní služby nebo provozovatelů základní služby [LI]. Jedná 

se o tým koordinačního charakteru, proto nedisponuje přímým přístupem 

do informačních systémů provozovatelů spadajících do jeho kompetence [\^].  

Mnoho soukromých, ale i státních subjektů, včetně provozovatelů prvků 

kritické informační infrastruktury má ustanoven vnitřní tým pro reakci 

na kybernetické incidenty, aplikující definované standardy pro řešení 

kybernetických incidentů. Ten, v případě kybernetického útoku podléhajícímu 

hlášení Vládnímu CERT, spolupracuje s tímto týmem reakce na kybernetické 

bezpečnostní incidenty při jeho řešení a obnovy do původního 

provozuschopného stavu [IJ]. 

....< Národní CERT 

Národní CERT zajišťuje v rozsahu stanoveném zákonem o kybernetické 

bezpečnosti sdílení informací na národní a mezinárodní úrovni v oblasti 

kybernetické bezpečnosti. Jedná se o spolupráci s poskytovateli internetového 

připojení a obsahu, bankami, bezpečnostními složkami, akademickým sektorem, 

úřady státní správy a dalšími institucemi. Dále v rozsahu své působnosti řeší 

a koordinuje řešení bezpečnostních incidentů, vykonává osvětové a edukační 

aktivity a proaktivní služby v kybernetické bezpečnosti [LI]. 

Národní CERT přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech 

a hodnotí přijaté incidenty od poskytovatelů digitální služby a orgánů nebo osob 

zajišťujících významnou síť, pokud nejsou správci nebo provozovateli 

komunikačního systému kritické informační infrastruktury [IK]. 
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Provozovatelem národního CERT může být pouze právnická osoba, která 

splní zákonem stanovené podmínky a se kterou NÚKIB uzavře veřejnoprávní 

smlouvu za účelem spolupráce v kybernetické bezpečnosti a zajištění činnosti 

národního CERT [LI]. Provozovatelem národního CERT v České republice je od 

účinnosti zákona o kybernetické bezpečnosti tým CSIRT.CZ sdružení CZ.NIC. 

Tým CSIRT.CZ je členem mezinárodních uskupení CSIRT/CERT týmů [IK]. 

....@ Policie České republiky 

Policie České republiky je ozbrojeným bezpečnostním sborem. Jejím úkolem 

je ochrana bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku a předcházení trestné 

činnosti. Policie plní rovněž úkoly stanovené trestním řádem a další úkoly 

na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti [IL]. Policie je hlavním orgánem 

činným v trestním řízení pro prověřování a vyšetřování kybernetických útoků 

vůči prvkům kritické informační infrastruktury. Již v roce K^^^ bylo u Policie 

České republiky zřízeno pracoviště boje proti počítačové kriminalitě, jako 

organizační součást Ředitelství služby kriminální policie kriminálního úřadu 

Policejního prezidia České republiky [IS]. 

V rámci prověřování a vyšetřování těchto skutků zajišťuje digitální důkazy, 

které následně vyhodnocuje digitální forenzní analýzou, získává data 

od poskytovatelů komunikačních služeb, případně vyžaduje informace cestou 

mezinárodní policejní spolupráce [Iv]. 

....B Bezpečnostní informační služba 

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská služba českého státu 

s působností na jeho území. Její činnost je upravena zákonem č. K\v/K^^v Sb., 

o Bezpečnostní informační službě. Řízení a kontrolu nad ní vykonává vláda 

České republiky [I\]. Služba se zabývá získáváním, shromažďováním 

a vyhodnocováním informací ve vztahu k terorismu, ohrožení bezpečnosti nebo 

významných ekonomických zájmů státu, činnosti cizích zpravodajských služeb 

na území České republiky, aktivitami proti demokratickým základům, 
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svrchovanosti nebo územní celistvosti státu, organizovaným zločinem 

a činnostmi ohrožujícími utajované informace [II].  

V rámci kybernetické bezpečnosti se služba zabývá šetřením kybernetických 

útoků s dopady na chráněné zájmy České republiky, shromažďováním 

a analýzou informací o hrozbách a rizicích souvisejících s provozováním 

strategických informačních a komunikačních systémů, jejichž zničení nebo 

narušení by mohlo mít vážný dopad směrem k bezpečnosti nebo ekonomickým 

zájmům státu [Ix].  

....F Úřad pro zahraniční styky a informace 

Úřad pro zahraniční styky a informace je vnější zpravodajskou službou České 

republiky s působností dle zákona č. K\S/K^^v Sb., o zpravodajských službách 

České republiky, která zabezpečuje pro ústavní činitele a orgány státní správy 

zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro 

zajištění bezpečnosti a ochrany zahraničně politických a ekonomických zájmů 

státu [In].  

Úřad svou působnost v rámci kybernetické bezpečnosti České republiky 

veřejně nedeklaruje, nicméně i přes tuto skutečnost se podílí na budování 

systému kybernetické bezpečnosti v České republice ve spolupráci s ostatními 

zpravodajskými službami a NÚKIB [I^]. 

....H Vojenské zpravodajství 

Na národní i mezinárodní úrovni je v dnešní době silně diskutovaným 

tématem kybernetická obrana. Vztah kybernetické obrany a kybernetické 

bezpečnosti není jednoznačný. Lze uvést, že kybernetickou obranou je užití 

technických a netechnických prostředků obrany státních zájmů v kybernetickém 

prostoru pro ochranu kritických systémů z pohledu zajištění jeho základních 

funkcí. Vojenské zpravodajství, jako vojenská zpravodajská služba České 

republiky integrující rozvědnou i kontrarozvědnou činnost s vnější a zároveň 

vnitřní působností, má v gesci kybernetickou obranu [I^].  
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Národní centrum kybernetických operací, jako součást Vojenského 

zpravodajství by mělo být subjektem odpovědným za zabezpečení obrany státu 

před kybernetickými útoky, k čemuž má disponovat schopnostmi případného 

odvrácení těchto útoků s cílem zabezpečit ochranu civilního obyvatelstva i prvků 

kritické infrastruktury [xJ]. 

....T Subjekty působící na úrovni Evropské unie 

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) se od roku 

LJJv aktivně podílí na tvorbě a implementaci evropských kyberbezpečnostních 

politik, podporuje členské země v reakci na kybernetické incidenty velkého 

rozsahu v případě zasažení nejméně dvou členských států a vytváří 

kyberbezpečnostní certifikační schémata [xK].  

ENISA rovněž zastřešuje aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti na úrovni 

Evropské unie, jako jsou kybernetická bezpečnostní cvičení nebo budování 

kapacit bezpečnostních týmů [xL]. 

European Union Computer Emergency Response Team (CERT-EU) je tým 

odezvy na počítačové hrozby pro evropské instituce a agentury. Tým je složen 

z kyberbezpečnostních specialistů z hlavních evropských institucí. Kooperuje 

s ostatními CERT týmy v členských státech a s kyberbezpečnostními 

společnostmi za účelem reakce na kybernetické bezpečnostní incidenty a hrozby. 

Tým nebyl založen jako centrum pro spolupráci, jakým je ENISA [xS, xv]. 

....,V Ostatní subjekty 

V kybernetické bezpečnosti působí také neziskové organizace, případně 

pobočky mezinárodních organizací, jejichž cílem je šíření edukačních aktivit, ale 

v některých případech i podpora rozvoje kybernetických technologií pro obranu 

demokratických hodnot. Jako příklad lze uvést činnosti české pobočky AFCEA, 

vysokých škol nebo Národního centra bezpečnějšího internetu [x\, xI]. 
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;.K Krizová dokumentace 
..<., Krizový plán 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady zpracovávají pro zajištění 

připravenosti na řešení krizových situací v jejich působnosti krizový plán, který 

obsahuje souhrn krizových opatření a postupů pro řešení krizových situací. 

Česká národní banka vypracovává krizový plán, obsahující souhrn krizových 

opatření a postupů pro řešení krizových situací v rámci její působnosti [K^].  

Hasičský záchranný sbor příslušného kraje zpracovává při přípravě 

na krizové situace a jejich řešení krizový plán kraje a krizový plán obcí 

s rozšířenou působností. Opomenout nelze ani Kancelář Poslanecké sněmovny, 

Kancelář Senátu, Kancelář prezidenta republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad 

pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službu, kdy tyto 

subjekty zpracovávají svůj vlastní krizový plán [K^]. 

..<.- Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 

Nařízením vlády č. vIL/LJJJ Sb., k provedení § Lx odst. n a § Ln odst. \ 

krizového zákona, jsou mimo jiné stanoveny náležitosti a způsob zpracování 

plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. Dle nařízení se plán 

krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury skládá ze tří částí – 

základní, operativní a pomocné [xx]. 

Způsob zpracování plánu krizové připravenosti subjektu kritické 

infrastruktury je obdobný jako v případě plánů krizové připravenosti dle 

ust. § Kn nařízení s tím, že subjekt kritické infrastruktury současně s příslušným 

ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou 

projedná možná ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury a opatření na jeho 

ochranu [xx]. 
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;.L Prvky kritické infrastruktury 
Evropská unie se začala více zabývat otázkami spojenými s kritickou 

infrastrukturou po závažných mimořádných událostech a krizových situacích, 

které postihly členské i nečlenské státy. Před KK. zářím LJJK byly na nadnárodní 

úrovni opomíjeny dopady spojené s útoky na kritickou infrastrukturu. 

Po teroristických útocích v New Yorku, Madridu a Londýně Evropská komise 

přijala LJ. října LJJv sdělení Radě a Evropskému parlamentu o ochraně kritické 

infrastruktury při boji proti terorismu [xn]. 

Sdělení obsahuje mimo jiné definici hrozby, kritické infrastruktury, včetně 

výčtu stupňů dopadů a dále požadavek na vymezení kritické infrastruktury pro 

úroveň členských států a evropskou úroveň. Sdělení také obsahovalo požadavek 

na sestavení seznamů kritické infrastruktury ze strany členských států do konce 

roku LJJ\ [x^]. 

V České republice byla problematika kritické infrastruktury do právního řádu 

kodifikována novelou zákona č. LvJ/LJJJ Sb., o krizovém řízení, která nabyla 

účinnosti K. ledna LJKK. Novelizace krizového zákona byla učiněna zejména 

na základě povinnosti vyplývající ze směrnice Rady č. LJJn/KKv/ES z n. prosince 

LJJn, o určování a označování evropských kritických infrastruktur a posuzování 

potřeby zvýšit jejich ochranu. Směrnice obsahuje mimo jiné definice pojmů 

kritická infrastruktura, evropská kritická infrastruktura, ale i průřezové 

a odvětvové kritérium. Příloha č. K směrnice obsahuje seznam odvětví 

s evropskou kritickou infrastrukturou, příloha č. L obsahuje postup vypracování 

plánu bezpečnosti provozovatele evropské kritické infrastruktury a příloha 

č. S obsahuje postup pro určení kritické infrastruktury, která může být označena 

za evropskou kritickou infrastrukturu [SK].  

Pro proces určování prvků kritické infrastruktury jsou klíčová průřezová 

a odvětvová kritéria. 
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..@., Průřezová kritéria 

Průřezová kritéria podle národního pohledu představují soubor parametrů 

pro hodnocení dopadů narušení funkce prvku kritické infrastruktury s mezními 

hodnotami zahrnujícími ztráty na životech obyvatelstva, dopad na jejich zdraví, 

mimořádně vážný ekonomický dopad nebo dopad na veřejnost v důsledku 

rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného 

zásahu do běžného způsobu života [nJ]. 

Mezi průřezová kritéria řadíme dle ust. § K nařízení vlády č. vSL/LJKJ Sb., 

o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury:  

• počet obětí s mezní hodnotou více než L\J osob nebo více než L \JJ osob 

vyžadující hospitalizaci delší než Lv hodin; 

• ekonomický dopad s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 

J,\ % hrubého domácího produktu; 

• dopad na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování 

nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do běžného způsobu 

života více než KL\ JJJ osob [LJ]. 

..@.- Odvětvová kritéria 

Odvětvová kritéria představují technické nebo provozní parametry k určování 

prvku kritické infrastruktury v odvětvích potravinářství, zemědělství, 

energetiky, dopravy, vodního hospodářství, zdravotnictví, finančních trhů 

a měny, nouzových služeb, veřejné správy a pro účely disertační práce 

nejvýznamnějšího odvětví komunikačních a informačních systémů [K^]. 

V rámci odvětví č. „VI. komunikační a informační systémy“ je pro určení 

prvku kritické informační infrastruktury klíčové pododvětví „G. Oblast 

kybernetické bezpečnosti“, které zahrnuje: 

a) informační systém významně nebo zcela ovlivňující činnost prvku kritické 

infrastruktury, jež je nahraditelný pouze vynaložením nepřiměřených nákladů 

nebo za déle než n hodin; 
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b) komunikační systém významně nebo zcela ovlivňující činnost prvku 

kritické infrastruktury, jež je nahraditelný pouze vynaložením nepřiměřených 

nákladů nebo za déle než n hodin;  

c) informační systém spravovaný orgánem veřejné moci obsahující osobní 

údaje více než SJJ JJJ osob;  

d) komunikační systém zajišťující připojení nebo propojení prvku kritické 

infrastruktury s kapacitou garantovaného datového přenosu nejméně K Gbit/s.  

Nařízení dále stanoví, že odvětvová kritéria pro určení prvku kritické 

infrastruktury uvedená v písmenech A. až F. pododvětví „VI. komunikační 

a informační systémy“ se použijí přiměřeně pro oblast kybernetické bezpečnosti, 

pokud je ochrana prvku splňujícího tato kritéria nutná pro zajištění kybernetické 

bezpečnosti [LJ]. 

..@.. Určování prvku kritické infrastruktury 

Krizový zákon stanovil subjektům kritické infrastruktury odpovědnost 

za ochranu jím provozovaných prvků kritické infrastruktury a rovněž povinnost 

vypracování plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 

do K roku od určení prvku [K^].  

Pro určení prvků kritické infrastruktury je klíčové již zmíněné nařízení vlády 

ze dne LL. prosince LJKJ č. vSL/LJKJ Sb., o kritériích pro určení prvků kritické 

infrastruktury, které stanoví průřezová a odvětvová kritéria. Určení prvku 

probíhá usnesením vlády nebo nabytím právní moci opatření obecné povahy. 

Dále krizový zákon stanovil povinnost umožnit příslušnému ministerstvu, 

případně jinému ústřednímu správnímu úřadu výkon kontrol plánu krizové 

připravenosti subjektu kritické infrastruktury a ochrany prvku kritické 

infrastruktury, včetně umožnění vstupu do prostor, ve kterých se tento prvek 

nachází [K^].  
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Prakticky se v případě prvků kritické informační infrastruktury jedná o takové 

informační nebo komunikační systémy, případě řídící a kontrolní systémy, které 

naplní kritéria pro určení prvků kritické informační infrastruktury. Určování 

prvků poté probíhá po vzájemném jednání mezi potenciálními povinnými 

subjekty a zástupci NÚKIB. Zjednodušeně řečeno, pokud narušení bezpečnosti 

informací (důvěrnost, dostupnost, integrita) informačního nebo komunikačního 

systému subjektu může vyústit alespoň v jeden následek uvedený v průřezových 

kritériích (ztráty na životech, hospitalizace osob, hospodářské ztráty, omezení 

poskytování nezbytných služeb nebo jiný zásah do každodenního života) 

a zároveň informační nebo komunikační systém splňuje alespoň jedno 

z odvětvových kritérií (odvětví VI. komunikační a informační systémy, část 

G. oblast kybernetické bezpečnosti), lze jej zařadit jako prvek kritické informační 

infrastruktury.  

Určení probíhá odlišně u prvků, jejichž provozovatelem je organizační složka 

státu a ostatních subjektů. Pokud není provozovatel prvku organizační složkou 

státu, informační nebo komunikační systém určí jako kritickou informační 

infrastrukturu NÚKIB vydáním opatření obecné povahy. Pokud je provozovatel 

prvku organizační složkou státu, NÚKIB navrhne Ministerstvu vnitra České 

republiky zařadit informační nebo komunikační systém do seznamu, který bude 

následně předložen vládě České republiky. Vláda České republiky poté 

rozhodne usnesením a navrhovaný informační nebo komunikační systém určí 

v příloze k tomuto usnesení prvkem kritické infrastruktury [nJ]. 

;.M Významné informační systémy 
Významným informačním systémem je informační systém ve správě orgánu 

veřejné moci, jež nebyl určen kritickou informační infrastrukturou, 

ani informačním systémem základní služby a u něhož by narušení bezpečnosti 

informací mohlo omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné 

moci [LI]. 
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..B., Určování významného informačního systému 

Pro určení významného informačního systému je klíčová vyhláška 

č. SKx/LJKv Sb., o významných informačních systémech. Vyhláška definuje 

dopadová a oblastní určující kritéria. Jako významný informační systém nelze 

určit informační systém, jehož správcem je obec a rovněž informační systém 

pro výkon působnosti obce hlavní město Praha. Na rozdíl od prvků kritické 

informační infrastruktury v případě významných informačních systémů je jejich 

seznam uveden veřejně v příloze č. K vyhlášky o významných informačních 

systémech. Pokud informační systém není uveden v této příloze, naplnění 

určujících kritérií posuzuje jeho správce [nK].  

Nemusí tak být vždy určeny informační systémy, které by určeny být měly 

a naopak. 

..B.- Dopadová určující kritéria 

K naplnění dopadového určujícího kritéria dojde, pokud: 

a) úplná nebo částečná nefunkčnost informačního systému v důsledku 

narušení bezpečnosti informací může mít: 

• negativní vliv na činnost orgánu veřejné moci; 

• jím poskytovaných služeb nebo informací veřejnosti; 

• jeho hospodaření, případně hospodaření správce informačního nebo 

komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo 

provozovatele jiného významného informačního systému využívajícího 

služeb hodnoceného informačního systému, kdy omezení činnosti takového 

systému může vyústit v omezení výkonu působnosti orgánu veřejné moci 

po dobu delší než tří pracovních dnů; 

• nebo výrazné ohrožení výkonu působnosti orgánu veřejné moci, které lze 

odvrátit za vynaložení nepřiměřených nákladů na provoz nebo obnovu 

informačního systému; nebo 
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b) úplná nebo částečná nefunkčnost informačního systému způsobená 

narušením bezpečnosti informací může způsobit: 

• ohrožení nebo narušení prvku kritické infrastruktury; 

• oběti na životech s více než KJ mrtvými nebo KJJ zraněnými s hospitalizací 

delší než Lv hodin; 

• finanční nebo materiální ztráty větší než \ % stanoveného rozpočtu orgánu 

veřejné moci;  

• zásah do osobního života nebo práv více než \J JJJ fyzických nebo 

právnických osob (za předpokladu, že následky nedosáhnou hodnot pro 

určení prvku kritické infrastruktury dle průřezových kritérií stanovených 

krizovým zákonem nebo výrazné ohrožení); 

• narušení veřejného zájmu [nK]. 

..B.. Oblastní určující kritéria 

Oblastní určující kritéria jsou uvedena v příloze č. L vyhlášky o významných 

informačních systémech, ve které jsou uvedena jak pro orgány veřejné moci, 

tak pro orgány veřejné moci – kraje v rámci přenesené působnosti [nK]. 

U orgánu veřejné moci se jedná o následující oblastní kritéria: 

• vedení správního řízení; 

• jeho hospodaření; 

• výkon spisové služby; 

• databáze s osobními údaji; 

• státní dozor; 

• kontrolní a inspekční činnost; 

• přípravu na krizové situace a jejich řešení; 

• legislativní tvorbu; 

• elektronickou poštu; 

• provoz webových stránek; 

• mezirezortní a mezinárodní spolupráci; 
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• zadávání veřejných zakázek a státní statistickou službu [nK]. 

U orgánu veřejné moci – krajů v rámci přenesené působnosti se jedná 

o následující oblastní kritéria: 

• jeho hospodaření; 

• databáze s osobními údaji;  

• vedení správního řízení;  

• elektronickou poštu;  

• provoz webových stránek;  

• přípravu na krizové situace a jejich řešení; 

• mezinárodní spolupráci; 

• státní dozor;  

• kontrolní a inspekční činnost; 

• zadávání veřejných zakázek [nK]. 

;.P Informační systémy základní služby 
Novelou zákona č. KnK/LJKv Sb., o kybernetické bezpečnosti, účinnou 

K. července LJKx, kterou byla transponována směrnice NIS, byly definovány 

instituty základní a digitální služby a rozšířeny oblasti, na které zákon 

o kybernetické bezpečnosti dopadá [LI]. 

Základní služba je v zákonu o kybernetické bezpečnosti definována jako 

služba, jejíž poskytování je závislé na sítích elektronických komunikací nebo 

informačních systémech a jejíž narušení může mít významný dopad 

na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností v definovaných 

odvětvích. Jedná se o odvětví dopravy, energetiky, zdravotnictví, bankovnictví, 

infrastruktury finančních trhů, vodního hospodářství, digitální infrastruktury 

a chemického průmyslu [LI].  

Informační systém základní služby je informační systém, na jehož fungování 

je poskytování základní služby závislé. Provozovatelem základní služby 



 

vS 

 

je NÚKIB určený orgán nebo osoba poskytující základní službu. Provozovatelé 

základní služby jsou mimo jiné povinni zavést a vykonávat bezpečnostní 

opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti 

informačního systému kritické informační infrastruktury, jejího komunikačního 

systému, informačního systému základní služby a významného informačního 

systému a vést o nich bezpečnostní dokumentaci. Stejně tak jsou povinni 

zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru 

dodavatele pro jejich informační nebo komunikační systém a tyto požadavky 

aplikovat ve smlouvách s dodavatelem uzavíraných [LI]. 

..F., Určení provozovatele základní služby 

NÚKIB rozhodnutím určuje provozovatele základní služby a informačního 

systému základní služby, pokud jsou naplněna odvětvová a dopadová kritéria 

zohledňující významnost poskytovaných služeb a dopadů případného 

kybernetického bezpečnostního incidentu [LI]. 

Kritéria pro určení provozovatele základní služby jsou uvedena ve vyhlášce 

č. vSx/LJKx Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby, která nabyla 

účinnosti K. února LJKn a jsou pro každý typ subjektu odlišná. Pokud si jako 

příklad vezmeme odvětví chemického průmyslu, tak v odvětvových kritériích 

se zohledňuje druh služby a druh subjektu, nikoliv však speciální kritérium 

druhu subjektu. Mezi druhy služby se řadí výroba technických plynů, hnojiv 

nebo dusíkatých sloučenin, pesticidů nebo jiných agrochemických přípravků, 

výbušnin, základních farmaceutických výrobků, farmaceutických přípravků, 

jiných základních anorganických látek, jiných základních organických 

chemických látek a zpracování jaderného paliva [nL].  

Aby byla naplněna dopadová kritéria v případě odvětví chemického 

průmyslu, mohl by dopad kybernetického bezpečnostního incidentu 

v informačním systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž 

fungování je poskytování služby závislé způsobit: 
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a) závažné omezení nebo narušení služby s dopadem na více než \J JJJ osob;  

b) závažné omezení, případně narušení jiné základní služby nebo omezení 

či narušení provozu prvku kritické infrastruktury; 

c) hospodářskou ztrátu vyšší než J,L\ % hrubého domácího produktu; 

d) nedostupnost služby pro více než K IJJ osob, jež nelze nahradit bez 

vynaložení nepřiměřených nákladů; 

e) více než KJJ mrtvých obětí na životech nebo K JJJ zraněných vyžadujících 

lékařské ošetření; 

f) narušení veřejné bezpečnosti významné části správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, jež by mohlo vyžadovat záchranné a likvidační 

práce složkami IZS [nL]. 

;.S Digitální služby 
Digitální službou je dle zákona o kybernetické bezpečnosti služba, která 

spočívá v provozování: 

a) on-line tržiště umožňujícího spotřebiteli nebo prodávajícímu uzavírat 

s prodávajícím podnikatelem kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí 

služeb on-line, a to prostřednictvím webu on-line tržiště nebo 

prostřednictvím webu prodávajícího, který využívá službu 

poskytovanou on-line tržištěm; 

b) webového vyhledávače umožňujícího vyhledávat v zásadě na všech 

webových stránkách dle dotazu uživatele na jakékoliv téma v podobě 

klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání, přičemž služba poskytuje 

odkazy na informace související s požadovaným obsahem; nebo 

c) cloud computingu umožňujícího přístup k rozšířitelnému 

a přizpůsobitelnému datovému úložišti nebo výpočetním zdrojům, jež 

je možno sdílet [LI]. 

Poskytovatel digitální služby je povinen zavést a vykonávat vhodná 

a přiměřená bezpečnostní opatření pro informační systémy a sítě elektronických 



 

v\ 

 

komunikací a informační systémy, jež využívá v souvislosti se zajišťováním své 

služby, kdy tato bezpečnostní opatření musí zohledňovat zajištění bezpečnosti 

informací, zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů, testování, 

management kontinuity činností, audit, monitoring a soulad s mezinárodními 

právními předpisy [LI]. 

Poskytovatel digitální služby je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit 

kybernetický bezpečnostní incident mající významný dopad na poskytování jeho 

služeb, pokud má přístup k informacím nutným pro posouzení významnosti 

tohoto dopadu [LI]. 

;.U Kybernetické bezpečnostní incidenty a události 
Kybernetickou bezpečnostní událostí je událost, která může narušit 

bezpečnost informací v informačních systémech nebo narušit bezpečnost služeb 

anebo bezpečnost a integritu sítí elektronických komunikací [LI].  

Kybernetický bezpečnostní incident představuje narušení bezpečnosti 

informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo 

bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací, v důsledku kybernetické 

bezpečnostní události [LI].  

Vybrané orgány a osoby uvedené v zákoně o kybernetické bezpečnosti jsou 

povinny detekovat a hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty v jejich 

významné síti, informačním systému kritické informační infrastruktury, jejím 

komunikačním systému, informačním systému základní služby nebo 

významném informačním systému [LI]. 

Pro hlášení kybernetických bezpečnostních událostí nebo incidentů, je klíčová 

jejich včasná detekce. I při implementaci nejmodernějších systémů pro detekci 

kybernetických bezpečnostních incidentů, označovaných jako „Intrusion 

Detection Systems (IDS)“ je možno se setkat s několika výzvami. Lze mezi ně 

zařadit nedostatek informací o vztazích mezi entitami, povědomí o současné 
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situaci, nedostatečná analýza dat na nízkém stupni abstrakce, absence 

sémantických metod pro identifikaci kyberútoku, ale i nedostatky při analýze 

neznámých událostí [nS]. 

I při implementaci nejpokročilejších systémů pro detekci kybernetických 

útoků je vhodné upozornění z těchto systémů vnímat pouze jako kybernetickou 

bezpečnostní událost a její vyhodnocení jako kybernetického bezpečnostního 

incidentu provádět vždy fyzickou osobou.  

Vyhláška o kybernetické bezpečnosti dělí jednotlivé kategorie kybernetických 

bezpečnostních incidentů podle významnosti při zohlednění dopadů 

obsažených v dopadových kritériích určené povinné osoby, počtu dotčených 

uživatelů, způsobené nebo předpokládané škody, důležitosti dotčených aktiv, 

dopadů na poskytované služby, délky trvání incidentu, zeměpisného rozsahu 

dotčené oblasti a dalších dopadů. Pro potřeby hlášení a zvládání kybernetických 

bezpečnostních incidentů se na základě zohlednění výše uvedených dopadů 

kybernetické bezpečnostní incidenty zařazují do tří kategorií: 

• kategorie I představuje méně významný kybernetický bezpečnostní 

incident, při kterém došlo k méně významnému narušení bezpečnosti 

poskytovaných služeb nebo aktiv; 

• kategorie II představuje významný kybernetický bezpečnostní incident, 

při kterém je narušena bezpečnost poskytovaných služeb nebo aktiv; 

• kategorie III představuje velmi významný kybernetický bezpečnostní 

incident, při kterém je přímo a významně narušena bezpečnost 

poskytovaných služeb nebo aktiv [S^].  

Kybernetické bezpečnostní incidenty jsou NÚKIB děleny na následující typy:  

• urážlivý obsah (např. nevyžádaná e-mailová komunikace, kyberšikana, 

nevhodný obsah); 

• škodlivý obsah (např. virus, trojský kůň, dialer, spyware); 
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• sběr informací (např. skenování portů, sniffing, sociální inženýrství); 

• pokus o průnik do systému (např. pokus zneužití zranitelnosti, 

kompromitace aktiva, zranitelnosti nultého dne); 

• průnik (např. úspěšná kompromitace aplikace nebo uživatelského účtu); 

• dostupnost (např. narušení dostupnosti způsobené DoS útokem nebo 

sabotáží); 

• narušení informační bezpečnosti (např. neautorizovaná změna informací); 

• podvod (např. phishing, porušení licenčních práv, krádež identity); 

• administrativní (odlišnost od kybernetických incidentů, např. soudní 

rozhodnutí o vypnutí systému, který je součástí kritické informační 

infrastruktury) [nv]. 

Z uvedeného seznamu je zřejmé, že se nejedná o klasifikace založené výhradně 

na vektorech útoku, ale o převzatou klasifikaci z projektu e-CSIRT, která 

kombinuje pro označení typů útoků jak způsob jeho provedení, tak způsobené 

dopady. 

;.=V Druhy kybernetických útočníků 
V otázce klasifikace kybernetických útočníků nepanuje v odborné literatuře 

shoda. Lze je klasifikovat například na národní vlády, průmyslové špiony, 

organizovaný zločin, teroristické a extrémistické skupiny, hacktivisty nebo 

důvěryhodné vnitřní útočníky [n\]. Obecně je lze dělit na přátelské a nepřátelské. 

Mezi přátelské zařazujeme výzkumníky nebo etické hackery [nI]. V případě 

nepřátelských útočníků se jedná o široké spektrum aktérů od dětí, které se zkouší 

učit základní kybernetické útoky, po státem sponzorované hackery využívající 

zranitelností nultého dne: 

• hacktivisté jsou obvykle politicky motivovaní hackeři, v poslední době 

se stávají čím dál více sofistikovanější a jejich útoky začínají být podporovány 

i národními státy [nx]; 
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• korporace páchají kybernetické útoky za využitím služeb hackerů 

na objednávku vůči svým konkurentům z ekonomického hlediska; 

• kybernetičtí teroristé představují útočníky, jejichž působení lze definovat 

jako konvergenci terorismu a kybernetického prostoru, do současné doby 

však nebyl zaznamenán významnější kybernetický útok, který by byl jako 

terorismus vyhodnocen [nn]; 

• národní státy cílí na vládní a soukromé subjekty jiných států s vysokou 

mírou sofistikovanosti pro získání citlivých informací nebo docílení 

destruktivních útoků; 

• kybernetičtí zločinci jsou finančně motivovaní aktéři využívající 

kybernetický prostor pro trestnou činnost, forma jejich sofistikovanosti 

a interakce s obětí bývá diametrálně odlišná [n^]; 

• script kiddies je označení pro útočníky, kteří se učí základům 

kybernetických útoků, jejich motivem je poznání a získání praktických 

zkušeností; 

• zaměstnanci jsou kategorií útočníků motivovanou nespokojeností nebo 

pomstou vůči současnému nebo bývalému zaměstnavateli. 

Za zvláštní kategorii útočníků, obvykle spojovanou s národními státy, lze 

považovat pokročilé persistentní hrozby (Advanced Persistent Threat, APT), 

označované zkratkou „APT“ a příslušným číselným kódem, případně jiným 

označením, které jsou jim přisuzovány kyberbezpečnostními společnostmi nebo 

výzkumníky. Tito útočníci jsou mnohdy státem sponzorovaní aktéři, jejichž 

útoky se vyznačují vysokým stupněm sofistikovanosti, dlouhodobými nebo 

opakovanými operacemi pro získání citlivých informací od oběti, případně 

provedení destruktivního útoku. Mnohdy se jim daří zůstat v infrastruktuře 

oběti nepozorovaně po dobu několika měsíců i let [^J, ^K]. 
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;.== Druhy vektorů útoku 
Pro popsání druhů kybernetických útoků lze využít definování vektorů útoku, 

které kybernetičtí útočníci k dosažení svých cílů nejčastěji využívají:  

• backdoor je zneužití přístupu do kompromitovaného sytému instalováním 

škodlivého kódu umožňujícímu vytvořit útočníkovi �v. zadní vrátka; 

• cross-site scripting nastává, když útočník zneužije webovou aplikaci 

ke spuštění škodlivého kódu v zařízení oběti [^L]; 

• man-in-the-middle je útočná strategie, při které útočník zachycuje 

komunikaci mezi dvěma zařízeními a nahrazuje její části, případně celou 

komunikaci vlastními daty, čímž narušuje jejich důvěrnost a integritu [^S]; 

• odmítnutí služby (Denial of Service, DoS), případně distribuované 

odmítnutí služby (Distributed Denial of Service, DDoS) je typ útoku, při 

kterém útočník obvykle zahltí svými požadavky cílový systém nebo server, 

čímž jej vyřadí z provozu, případně významně omezí jeho funkci [^v]; 

• přetečení vyrovnávací paměti nastává, pokud útočník zneužije logických 

omezení softwaru nebo hardwaru a záměrně přepíše validní data nacházející 

se v přilehlých pamětích, čímž může dojít k selhání aplikace, ale 

i katastrofickým následkům například v případě aplikace útočné techniky 

vůči senzorům u prvků kritické infrastruktury [^\]; 

• sociální inženýrství je využití sociálních zranitelností oběti, bez ohledu 

na komunikační prostředek, za účelem získání informací, které lze následně 

uplatnit nejen pro široké spektrum útoků v kybernetickém prostoru [^x]; 

• phishing je útokem využívajícím e-mailové zprávy, kdy je zastřen jejich 

skutečný odesílatel za účelem získání informací od oběti, v současné době 

představuje stále větší hrozbu i s ohledem na skutečnost, že prvky kritické 

informační infrastruktury jsou mnohdy obsluhovány personálem 

bez kvalifikace potřebné k odhalení škodlivé přílohy e-mailové zprávy [^I]; 
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• spear phishing je metoda, která se vyznačuje zacílením e-mailových zpráv 

na konkrétní jednotlivce nebo organizace pro získání citlivých informací, 

případně doručení škodlivého kódu [^n]; 

• SQL injekce je využívána pro neoprávněný vstup databázového dotazu 

vytvořeného útočníkem do databázového systému oběti pro neoprávněné 

vložení, smazání, případně pozměnění dat nebo získání informací, přičemž 

využívá absenci validace a sanitizace dotazů na vstupu do databáze [^^]; 

• útok hrubou silou se vyznačuje užitím všech možných kombinací při 

pokusu o odhalení hesla k uživatelskému účtu nebo šifrovaným datům, 

přičemž útočník mnohdy využívá databázi obsahující statisticky nejčastěji 

používaných hesel [KJJ]; 

• zranitelnost nultého dne je označení pro zranitelnost v hardwaru nebo 

softwaru, o které v době útoku nemá informaci výrobce napadeného zařízení 

nebo aplikace, a tudíž se jedná o nejpokročilejší vektor útoku proti kterému 

je mnohdy velmi obtížné a někdy i nemožné definovat efektivní obranu [KJK]. 

;.=F Fáze kybernetického útoku 
Pro každý typ útoku jsou útočníkem použity rozdílné nástroje a postupy. 

Obecně útok začíná počátečním průzkumem, během něhož útočník získává 

pomocí širokého spektra technik a nástrojů informace o oběti. Na základě 

získaných informací jsou útočníkem připraveny, mnohdy i speciálně 

naprogramovány, útočné nástroje a zvolen vektor útoku. Vektorem útoku může 

být zaslání e-mailu obsahujícího škodlivou přílohu nebo, v krajním případě, 

i využití zranitelnosti nultého dne. Útočník oběti doručí škodlivý kód, 

kompromituje cílové zařízení, případně celou infrastrukturu oběti a zahájí útok. 

Po dosažení svého cíle může udržovat svou přítomnost v napadeném systému, 

případně za sebou zamést stopy smazáním veškerých dat, které by dokladovaly 

jeho škodlivé aktivity.  
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;.=; Významné kybernetické útoky z historie 
Podle seznamu významných kybernetických útoků sestavovaného 

americkým Centrem pro strategická a mezinárodní studia došlo od května LJJI 

do prosince LJK^ k \Lv kybernetickým útokům na vládní agentury, obranný 

sektor, společnosti s vysokou technologickou náročností nebo útoků 

ekonomického charakteru se škodou vyšší než milion dolarů [KJL]. Níže budou 

podrobněji popsány vybrané kybernetické útoky z historie, jejichž dopady byly 

významně zasaženy prvky, které lze označit za prvky kritické infrastruktury, 

resp. kritické informační infrastruktury. 

..,.., Stuxnet 

Stuxnet, jež byl výzkumníky z antivirové společnosti objeven v červnu LJKJ, 

byl jedním z prvních škodlivých kódů speciálně vytvořených pro napadení 

vybraných řídících kontrolních systémů a selhání fyzických zařízení 

obsluhovaných těmito systémy (centrifug pro obohacování uranu v Íránském 

Natanzu). Pro zastření svého působení kód upravoval předávaná data 

do monitorovacích systémů, čímž znemožnil jeho včasnou detekci před zničením 

jednotlivých zařízení [KJS]. 

Většina škodlivých kódů se pokouší infikovat co nejvíce počítačů, zatímco 

Stuxnet byl zaměřen výhradně na průmyslové řídicí systémy, kdy se plně 

aktivoval pouze za velmi specifických podmínek. V době jeho objevení byl větší 

a komplexnější než jiný malware. Významná byla i skutečnost, že byl 

naprogramován tak, aby pro své působení využíval čtyři zranitelnosti nultého 

dne. Sofistikovanost jeho kódu naznačovala, že jeho tvůrci disponovali 

podrobnými znalostmi o svém cíli a přístupem ke značným zdrojům, 

což vyvolalo podezření, že se jednalo o kód vytvořený národním státem [KJv].  

V souvislosti se škodlivým kódem Stuxnet byly následně zaznamenány 

obdobné škodlivé kódy a kampaně, které byly rovněž zacíleny na řídící kontrolní 
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systémy na středním východě. Jednalo se o Duqu, který byl odhalen v říjnu LJKK 

a Flame, který byl odhalen v květnu LJKL [KJ\]. 

..,..- BlackEnergy 

Dne LS. prosince LJK\ došlo u ukrajinských energetických společností, 

v souvislosti s kybernetickým útokem, k neplánovaným výpadkům elektřiny, 

které měly dopad na přibližně LL\ JJJ odběratelů na Ukrajině. Mimo to byl 

detekován škodlivý kód u ukrajinských společností působících v různých 

odvětvích ukrajinské kritické infrastruktury. Veřejné zprávy naznačovaly, 

že v počítačových sítích napadených společností byl detekován škodlivý kód 

BlackEnergy. Kybernetický útok byl synchronizován a koordinován, kdy 

mu pravděpodobně předcházel rozsáhlý průzkum sítí obětí [KJI]. 

..,... WannaCry 

V květnu LJKx škodlivý kód WannaCry upoutal bezprecedentní pozornost 

ke kybernetickým hrozbám založeným na škodlivém kódu, který nejen infikuje 

počítačové systémy, ale zároveň zašifruje cenná data v těchto systémech 

uložených a pro jejich dešifrování požaduje výkupné (ransomware). Během 

útoku bylo infikováno více než LSJ JJJ počítačů ve K\J zemích. Mezi 

poškozenými byla nejen britská Národní zdravotní služba (NHS), ale i čínská 

centrální banka nebo ruské ministerstvo vnitra. Způsobené škody dosahovaly jen 

u britské NHS výše ^L mil. GPB a více než K^ JJJ plánovaných schůzek u lékařů 

muselo být v důsledku útoku zrušeno [KJx, KJn]. 

Útočník pro infikaci koncových zařízení zneužil veřejně dostupnou 

zranitelnost v operačním systému Microsoft Windows, na kterou v době útoku 

byla výrobcem vydána aktualizace k její opravě. Útok tak byl úspěšný kvůli 

opomenutí pravidelných aktualizací doporučených výrobcem softwaru, 

nefunkčním procesům patch managementu. Ačkoliv se historicky nejednalo 

o první útok, při kterém by škodlivý kód zašifroval data a požadoval pro jejich 

dešifrování výkupné, útok byl výjimečný svým bezprecedentním rozsahem [KJ^]. 
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Ransomwarem byla v prosinci LJK^ zasažena také nemocnice Rudolfa 

a Stefanie v Benešově. Po dobu sedmi dnů byl provoz nemocnice kompletně 

paralyzován, byly zrušeny veškeré plánované operace, zastaven příjem nových 

pacientů a zavřené zůstaly i ambulance. Provozní ztráta zapříčiněná 

kybernetickým útokem dle předběžných odhadů dosáhla Sn mil. Kč a náklady 

na obnovu napadených systémů další dva mil. Kč [KKJ]. 

;.=K Umělá inteligence 
Je to již téměř xJ let od představení Turingova testu, který měl za cíl vyhodnotit 

schopnosti stroje v porovnání s lidskou myslí. Rok K^\J tedy můžeme považovat 

za počátek vývoje umělé inteligence [KKK]. V současné době se v souvislosti 

s umělou inteligencí dostávají do popředí termíny jako strojové učení, hluboké 

učení a kvantové počítání. Technologické společnosti deklarují u svých produktů 

prvky založené na bázi umělé inteligence.  

Zda bude mít umělá inteligence pro lidstvo pouze přínosný charakter, zůstává 

otázkou. Před dvěma lety se věhlasný fyzik Stephen Hawking o vzniku umělé 

inteligence vyjádřil jako o nejhorší události v historii civilizace, pokud společnost 

nenajde cestu ke kontrole jejího vývoje. S obavou před možným zneužitím 

autonomních zbraní, které by se mohly stát třetí revolucí ve válčení, 

se v otevřeném dopise adresovaném Organizaci spojených národů vyjádřilo více 

než KJJ osobností z technologického světa [KKL].  

Pojem umělá inteligence zahrnuje tři rozdílné kategorie.  

K. Umělou superinteligenci, kterou si lze představit jako schopnost počítače 

překonat člověka ve všech oblastech. Výsledný systém by mohl mít 

schopnosti, jaké je možno spatřit v novodobých sci-fi thrillerech. 

L. Umělou obecnou inteligenci, u které je schopnost systému na inteligenční 

úrovni člověka se stejnými schopnostmi zvládání problémů vyžadujícími 
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učení a uvažování. Předpokládá se, že této úrovně nebude s velkou 

pravděpodobností dosaženo v příštích K\–LJ letech. 

S. Umělou úzkou inteligenci, která představuje schopnost systému 

zpracovávat široký rozsah dat a detekovat v nich vzorce a vztahy, které 

by byly pro člověka obtížné nebo nemožné.  

Ve třetím případě se jedná o překonání člověka pouze ve specifických úlohách 

jako rozpoznání škodlivého obsahu v příloze e-mailu nebo detekce anomálií 

v síťovém provozu [KKS]. Této úrovně je v současné době u některých systémů 

již dosaženo a produkty na ní založené jsou v praxi využívány. 

Oblast umělé inteligence, dosažení singularity (vlastního vědomí) zahrnuje 

široké spektrum přístupů, které lze aplikovat u zájmových technologiích pro 

získání požadovaných vlastností. Nejčastěji je možno se setkat s její 

podmnožinou označovanou jako strojové učení, které může mít podmnožinu 

hlubokého učení [KKS]. 

..,<., Strojové učení umělé inteligence 

Strojové učení je nejen podmnožinou umělé inteligence, ale i nástrojem 

k dosažení všech tří výše uvedených kategorií. Systémy využívající algoritmy 

strojového učení nemusí být vždy v učení efektivnější než člověk, ale jsou 

rychlejší ve zpracování velkého objemu dat. Jedná se o techniku umožňující 

počítačovým systémům, pomocí množiny algoritmů, analýzu dat pro rozeznání 

zájmových informací bez lidské interakce. V praxi se strojové učení využívá při 

rozpoznávání obličejů, analýze sentimentu v textech, detekci �v. „fake news“ 

na sociálních sítích, podvodů při bankovních operacích nebo při překladu jazyků 

u internetových překladačů [KKv]. 

Proces analýzy dat je umožněn na základě předchozího učení počítačového 

systému. Primárně jsou u strojového učení užívány v podstatě dva přístupy 

k učení, učení pod dohledem a učení bez dohledu.  
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Při učení pod dohledem jsou počítačovému systému předkládána předem 

označená data. Člověk v tomto procesu působí jako učitel umělé inteligence. 

Výstupy jsou předem známy a data člověkem označena příslušnými odpověďmi.  

U učení bez dohledu se umělá inteligence učí z datových setů, které nejsou 

předem označeny, a reaguje na případné společné znaky v těchto datech. 

Předchozí označení dat člověkem je mnohdy z časového hlediska téměř 

nemožné. Jedná se například o obsah síťového provozu. Využití strojového učení 

bez dohledu je uplatnitelné například v detekci anomálií u metadat síťového 

provozu nebo analýze škodlivého kódu [KK\].  

Mezi další přístupy ke strojovému učení lze zařadit kombinaci učení 

s učitelem a bez učitele. Počítačovému systému jsou předkládána částečně 

označená data a je u něj využito zpětnovazebného učení metodou pokusu 

a omylu [KK\]. 
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; METODY VÝZKUMU 

Autorem byly vyžádány na základě zákona č. KJI/K^^^ Sb., o svobodném 

přístupu k informacím od NÚKIB, Policie České republiky, krajských úřadů, 

HZS krajů, čtyř náhodně vybraných ministerstev a čtyř náhodně vybraných 

jiných ústředních orgánů státní správy a správních úřadů statistická data 

a informace z oblasti kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury 

ve vazbě na krizové řízení. V žádostech bylo povinným subjektům mimo 

požadavku na poskytnutí informací rovněž sděleno, že veškeré požadované 

dokumenty a informace lze v libovolném rozsahu anonymizovat za účelem jejich 

poskytnutí. 

Dále byly vyhodnoceny veřejně dostupné informace na webových stránkách 

příslušných státních organizací ke kritické informační infrastruktuře. Jednalo 

se zejména o seznam prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem 

je organizační složka státu, publikovaný na webu vlády České republiky [KKI]. 

K.= Analýza vývoje kybernetických bezpečnostních incidentů 
<.,., NÚKIB řešené kybernetické bezpečnostní incidenty 

Od NÚKIB byly vyžádány počty evidovaných subjektů a prvků kritické 

informační infrastruktury, významných informačních systémů, provozovatelů 

základní služby a informačních systémů základní služby. Dále statistická data 

řešených kybernetických bezpečnostních incidentů s rozlišením dle závažnosti 

a typů za období LJK\-LJK^. NÚKIB byl rovněž požádán o poskytnutí typového 

plánu Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury. 

Na základě NÚKIB poskytnutých dat byly stanoveny indexy řešených 

kybernetických bezpečnostních incidentů na jedno aktivum v gesci Vládního 

CERT pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů v rozsahu počtu 

určených prvků kritické informační infrastruktury, významných informačních 

systémů a informačních systémů základní služby k SK. prosinci každého 



 

\x 

 

hodnoceného roku. Obdobná metoda je užívána v kriminologii pro stanovení 

indexu registrované kriminality jako počtu registrované trestné činnosti 

na předem definovaný počet obyvatel (obvykle KJ JJJ nebo KJJ JJJ).  

Stanovení indexů hodnocených dat umožňuje relevantní posouzení vývoje 

evidovaných kybernetických bezpečnostních incidentů, kdy je eliminováno 

zkreslení vývojem počtu aktiv v gesci Vládního CERT pro řešení kybernetických 

bezpečnostních incidentů. Informační systémy veřejné správy nebyly v analýze 

hodnoceny s ohledem na jejich vysoký počet a malý význam pro Vládní CERT.  

Následně byly stanoveny elementární charakteristiky časové řady vývoje 

kybernetických bezpečnostních incidentů za období LJK\-LJK^: 

• první absolutní diference (𝑑!") vyjadřuje absolutní přírůstek nebo úbytek 

zkoumaného ukazatele v určitém období, proti období bezprostředně 

předcházejícímu; 

• druhá absolutní diference (𝑑#") jako rozdíl dvou sousedních absolutních 

přírůstků představuje absolutní zrychlení, resp. zpomalení vývoje 

ve zkoumané časové řadě; 

• koeficient růstu (𝑘") značí, na kolik procent hodnoty v čase 𝑖 − % došlo 

ke změně hodnoty v čase 𝑖; 

• relativní přírůstek (𝑟") poskytuje informaci o výši procentuální změny 

hodnoty časové řady v čase 𝑖 ve srovnání s časem 𝑖 − %;  

• bazický index (𝑏") vyjadřuje celkovou změnu indexu sledovaného ukazatele 

na konci sledovaného období, ve srovnání s jeho počátkem.  

Pro predikci vývoje evidovaných kybernetických bezpečnostních incidentů 

na období LJLJ-LJLL byly zvoleny trendové funkce, které nejlépe odpovídaly 

hodnocené časové řadě. Vhodnost zvoleného typu regresní funkce byla 

ověřována hodnocením indexů determinace, korelace a relativní chyby odhadu. 

Index korelace (𝑅) vyjadřuje stupeň shody modelu s empirickými údaji. Index 

determinace (𝑅#) jako druhá mocnina indexu korelace charakterizuje syntetický 
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popis stupně shody modelu s empirickými údaji. Pokud se indexy korelace 

a determinace blíží jedné, byla zvolena trendová funkce, která koreluje s časovou 

řadou. Relativní chyba odhadu (𝐴) je společně s indexy korelace a determinace 

dalším ukazatelem pro hodnocení stupně shody zvoleného modelu 

s empirickými údaji, kdy je vyjádřena procentuálně. Hodnota střední absolutní 

procentuální chyby odhadu blízká nule značí vhodně zvolenou trendovou 

funkci. 

Porovnávány byly dosažené hodnoty následujícími trendových funkcemi 

s příslušnými tvary: 

• lineární    𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏; 

• kvadratická   𝑦 = 𝑎𝑥# + 𝑏𝑥 + 𝑐; 

• kubická    𝑦 = 𝑎𝑥$ + 𝑏𝑥# + 𝑐𝑥 + 𝑑; 

• logaritmická   𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑙𝑛𝑥; 

• exponenciální   𝑦 = 𝑒%&'(. 

Kontextuální informace o kybernetických bezpečnostních incidentech 

řešených NÚKIB byly získány ze zpráv o stavu kybernetické bezpečnosti České 

republiky za období LJK\-LJKn. Kontext k řešeným incidentům za rok LJK^ nebyl 

ke dni zpracování disertační práce NÚKIB publikován.  

<.,.- Kybernetické útoky prověřované Policií České republiky  

Od Policie České republiky jako orgánu činného v trestním řízení byly 

vyžádány k SK. prosinci LJKn informace v následujícím rozsahu: 

• počet evidovaných trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému 

systému a nosiči informací dle ust. § LSJ zákona č. vJ/LJJ^ Sb., trestní zákoník 

za období LJK\-LJKn, u kterých byl jako předmět útoku prvek kritické 

informační infrastruktury; 
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• sdělení výsledku, případně zaslání rozhodnutí policejního orgánu v případě 

ukončených trestních řízení týkajících se prověřování útoků vůči prvkům 

kritické informační infrastruktury. 

Po obdržení odpovědi byl hodnocen rozsah poskytnutých informací a jejich 

relevance ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti kritické informační 

infrastruktury, zejména korelace počtu prověřovaných trestných činů 

a evidovaných kybernetických bezpečnostních incidentů NÚKIB. 

K.F Analýza rozpracování krizové dokumentace 
<.-., Vyšší územně samosprávné celky a HZS krajů 

Od Kv krajských úřadů České republiky a ředitelství HZS krajů byly vyžádány 

k SK. prosinci LJK^ informace v následujícím rozsahu: 

• počet prvků kritické informační infrastruktury na území kraje; 

• seznam prvků kritické informační infrastruktury na území kraje; 

• sdělení, zda výčet možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení v krizovém 

plánu kraje obsahují rizika vůči prvkům kritické informační infrastruktury 

na území kraje; 

• poskytnutí krizového plánu kraje, případně jeho částí, ve kterých jsou 

identifikována ohrožení funkce provozovaných prvků kritické informační 

infrastruktury na území kraje; 

• poskytnutí typového plánu Narušení bezpečnosti informací kritické 

informační infrastruktury (včetně karty opatření), který je aplikován pro 

řešení krizových situacích souvisejících s prvky kritické informační 

infrastruktury na území kraje; 

• sdělení, podle jakého plánu, případně jiného dokumentu kraj postupuje 

u krizových situací souvisejících s narušením prvku kritické informační 

infrastruktury na území kraje; 
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• sdělení, jaké části krizové a havarijní dokumentace kraje obsahují postupy 

kraje související s reakcí na narušení prvku kritické informační 

infrastruktury na území kraje. 

Po obdržení odpovědí byl hodnocen rozsah poskytnutých informací a jejich 

relevance ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti kritické informační 

infrastruktury, zejména, zda jsou v krizových plánech krajů zapracovány typový 

plán Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury a rizika 

s dopady na prvky kritické informační infrastruktury. 

<.-.- Ministerstva, ústřední orgány státní správy, správní úřady 

Od čtyř náhodně vybraných ministerstev (Ministerstvo dopravy, Ministerstvo 

pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo 

zdravotnictví), dvou náhodně vybraných ústředních orgánů státní správy 

(Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální) a dvou náhodně 

vybraných správních úřadů (Česká správa sociálního zabezpečení, Státní ústav 

pro kontrolu léčiv) byly vyžádány k SK. prosinci LJK^ informace v následujícím 

rozsahu: 

• počet jimi provozovaných prvků kritické informační infrastruktury; 

• ke každému provozovanému prvku kritické informační infrastruktury 

sdělení jeho označení, data určení, naplnění průřezových a odvětvových 

kritérií pro jeho určení a počtu evidovaných kybernetických bezpečnostních 

incidentů a kybernetických bezpečnostních událostí; 

• poskytnutí plánu (případně dílčího plánu) krizové připravenosti subjektu 

kritické infrastruktury, ve kterém jsou identifikována ohrožení funkce jimi 

provozovaných prvků kritické informační infrastruktury a stanovena 

opatření na jejich ochranu. 

Po obdržení odpovědí byl hodnocen rozsah poskytnutých informací a jejich 

relevance ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti kritické informační 

infrastruktury. 
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? VÝSLEDKY VÝZKUMU 

L.= Prvky provozované organizačními složkami státu 
Uveřejněný seznam prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem 

je organizační složka státu, na webu vlády České republiky k x. lednu LJK^ 

obsahuje název a adresu prvku, identifikaci subjektu kritické infrastruktury, jeho 

navrhovatele a odvětví. V rámci seznamu je odvětví komunikačních 

a informačních systémů dále členěno i na oblast kybernetické bezpečnosti 

(bod G), z čehož lze určit počet prvků kritické informační infrastruktury.  

Jak je patrno z obrázku K, organizační složky státu provozovaly k x. lednu LJK^ 

celkem \L prvků kritické informační infrastruktury (KII), což představovalo KL % 

celkového počtu jimi provozovaných prvků kritické infrastruktury.  

 

Obrázek ) – Prvky kritické infrastruktury provozované organizačními složkami státu 

Při odečtu těchto \L prvků z celkové množiny Kxn prvků kritické informační 

infrastruktury, publikované NÚKIB k SK. prosinci LJKn, se tak jedná o SS% 

zastoupení prvků kritické informační infrastruktury provozovaných 

organizačními složkami státu v rámci celkového počtu prvků kritické informační 

infrastruktury. Ze seznamu je rovněž patrné, že se v případě provozovatelů 
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prvků kritické informační infrastruktury jedná o LJ organizačních složek státu, 

kdy v případě ministerstev je dosaženo IL% zastoupení. 

L.F Statistická data NÚKIB 
Kybernetické bezpečnostní incidenty jsou NÚKIB evidovány od roku LJK\. 

Jedná se o hlášené kybernetické bezpečnostní incidenty a řešené kybernetické 

bezpečnostní incidenty Vládním CERT. Pro relevantní analýzu jsou ze všech 

NÚKIB přijatých hlášení významné pouze incidenty řešené Vládním CERT. Tyto 

incidenty jsou primárně děleny dle závažnosti od méně závažných incidentů 

(I. kategorie), přes závažné incidenty (II. kategorie) až po velmi závažné 

incidenty (III. kategorie) a rovněž podle deseti typů.  

@.-., Vývoj aktiv v gesci Vládního CERT 

Pro stanovení indexu řešených kybernetických bezpečnostních incidentů 

je klíčový vývoj aktiv v gesci Vládního CERT. Jedná se o počet určených prvků 

kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů 

a informačních systémů základní služby k SK. prosinci každého roku. 

 

Obrázek ? – Vývoj aktiv v gesci Vládního CERT ?I)J-?I)L 

Jak je patrno z obrázku L, za sledované období dosahovaly významné 

informační systémy (VIS) největšího zastoupení, kdy byly následovány prvky 
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kritické informační infrastruktury (KII). Informační systémy základní služby 

(ISZS) byly v souvislosti s novelizací zákona o kybernetické bezpečnosti NÚKIB 

určovány od roku LJKn. Průměrný koeficient růstu hodnocených aktiv dosáhl od 

účinnosti zákona o kybernetické bezpečnosti hodnoty K,KxSS, a tedy ročně 

docházelo k nárůstu hodnocených aktiv v působnosti Vládního CERT o Kx,SS %. 

@.-.- Kategorie řešených incidentů 

Za období LJK\-LJK^ bylo Vládním CERT řešeno celkem v\S kybernetických 

bezpečnostních incidentů. Největší zastoupení, jak je patrno z obrázku S, měly 

incidenty II. kategorie a to \v,^x %, následované incidenty I. kategorie s Sx,SK %. 

V případě incidentů III. kategorie dosahovalo zastoupení pouze x,xS %.  

 

Obrázek M – Kategorie řešených kybernetických bezpečnostních incidentů ?I)J-?I)L 

Je patrné, že vývojové tendence jednotlivých kategorií nejsou monotónní, 

a tedy stanovení jejich průměrných koeficientů růstu by nemělo relevantní 

vypovídající hodnotu. Lze odhadovat, že zcela rozdílné vývojové tendence 

jednotlivých kategorií v průběhu prvních dvou sledovaných období byly 

způsobeny nedostatečnou praxí v hodnocení závažnosti řešených incidentů. 

Od roku LJKx jednotlivé kategorie již konvergují k obdobnému trendu. 

Pokud bychom hodnotili v případě jednotlivých kategorií kybernetických 

bezpečnostních incidentů pouze období LJKx-LJK^, jednalo by se o vn,S\% 
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zastoupení II. kategorie, následované v\,IJ% zastoupení I. kategorie a I,Jv% 

zastoupení III. kategorie. 

@.-.. Typy řešených incidentů 

V případě typů kybernetických bezpečnostních incidentů, jak je patrno 

z obrázku v, za sledované období dosahovaly největšího zastoupení Narušení 

informační bezpečnosti a Dostupnost s identickým podílem LK,JK %, následované 

typy Škodlivý obsah a Podvod se zastoupením Kx,^v % a K\,\v %. Typy incidentů 

Sběr informací, Průnik, Pokus o průnik do systému, Jiné, Urážlivý obsah 

a Administrativní nedosahovali ani KJ% zastoupení. 

 

Obrázek R – Typy řešených kybernetických bezpečnostních incidentů ?I)J-?I)L 

 Z dostupných dat je rovněž patrno, že od roku LJKx nebyl řešen ani jeden 

incident typu Jiné. Jak již bylo zjevné u vývojových tendencí jednotlivých 

kategorií kybernetických bezpečnostních incidentů, i v případě jednotlivých 

typů docházelo za hodnocené období ke značným fluktuacím v jejich zastoupení 

za období LJK\-LJKI.  

Pokud bychom hodnotili v rámci jednotlivých typů kybernetických 

bezpečnostních incidentů pouze období LJKx-LJK^, jednalo by se o Sv,IL% 

zastoupení typu Dostupnost, následované LK,^n% zastoupením typu Podvod, 
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K\,^S% zastoupením typu Škodlivý obsah a KJ,vv% zastoupením typu Narušení 

informační bezpečnosti. Zbývající typy incidentů by nedosahovali ani KJ% 

zastoupení. 

@.-.< Elementární charakteristiky řešených incidentů 

Pro kvalifikované posouzení časové řady kybernetických bezpečnostních 

incidentů řešených Vládním CERT byly stanoveny její elementární 

charakteristiky. Za hodnocené období LJK\-LJK^ bylo řešeno celkem K,^Lv^ 

incidentů na jedno aktivum v gesci Vládního CERT pro řešení kybernetických 

bezpečnostních incidentů v rozsahu počtu určených prvků kritické informační 

infrastruktury, významných informačních systémů a informačních systémů 

základní služby k SK. prosinci každého hodnoceného roku. 

Tabulka ) – Elementární charakteristiky časové řady řešených incidentů 

Rok yi  d1i  d2i  ki  ri  bi 
2015 J,^KKI - - - - - 
2016 J,vKL\ -J,v^^L - J,v\Lv -J,\vxI J,v\Lv 
2017 J,LJ\n -J,LJIx J,L^L\ J,v^n^ -J,\JKK J,LL\x 
2018 J,KIxx -J,JSnK J,KInI J,nK\J -J,Kn\J J,KnvJ 
2019 J,LLxv J,J\^x J,J^xn K,S\IJ J,S\IJ J,Lv^\ 

První diference, jak vyplývá z tabulky K, dosáhla nejsignifikantnější hodnoty 

v roce LJKI, kdy se index incidentů ve srovnání indexem incidentů v roce LJK\ 

snížil o J,v^^L incidentů na jedno aktivum. Druhá diference dosáhla nejvyšší 

hodnoty v roce LJKx, kdy se přírůstek indexu incidentů zvýšil o J,L^L\ incidentů 

na jedno aktivum ve srovnání s přírůstkem indexu incidentů za rok LJKI. 

Koeficient růstu indexu incidentů dosáhl nejvyšší hodnoty v roce LJK^, kdy 

se počet indexu incidentů zvýšil na KS\,IJ % hodnoty indexu incidentů v roce 

LJKn. Relativní přírůstek dosáhl nejvyšší hodnoty rovněž jako koeficient růstu 

v roce LJK^, kdy se index incidentů v roce LJK^ zvýšil ve srovnání s indexem 

incidentů v roce LJKn o S\,IJ %. 
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Dle bazického indexu vyplývá, že na konci sledovaného období bylo 

dosaženo Lv,^\ % hodnoty indexu incidentů dosažené na počátku sledovaného 

období. Aritmetický průměr indexu incidentů za hodnocené období dosahoval 

hodnoty J,Sn\J incidentů. Průměrný koeficient růstu indexu incidentů 

dosahoval hodnoty J,xJIx a tedy ročně docházelo v průměru ke snížení indexu 

řešených kybernetických bezpečnostních incidentů o L^,SS %. 

@.-.@ Analýza trendu řešených incidentů a predikce jejich vývoje 

Pro predikci vývoje indexu řešených incidentů bylo na časovou řadu vývoje 

indexu kybernetických bezpečnostních incidentů řešených Vládním CERT 

za období LJK\-LJK^ aplikováno pět vybraných regresních modelů. Jejich 

vizualizaci ilustruje obrázek \. 

 

Obrázek J – Aplikace regresních modelů na časovou řadu ?I)J-?I)L 

Jako nejvhodnější model, jak je patrno z tabulky L, byl s ohledem na nejnižší 

průměrnou relativní chybu odhadu s hodnotou K,JS % zvolen model kubického 

trendu. Vystihuje tak téměř identicky zkoumanou časovou řadu. Kubický trend 

dosahoval rovněž velmi příznivých hodnot indexů korelace a determinace. 

Uspokojivých hodnot relativní chyby odhadu dosahoval také kvadratický trend 

a to n,n\ %.  
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Jako nevhodné modely pro hodnocenou časovou řadu byly stanoveny 

modely exponenciálního a logaritmického trendu, které měly relativní chyby 

odhadu vyšší než SJ %. Zcela nevhodným modelem byl model lineárního trendu 

s relativní chybou odhadu téměř \J %. 

Tabulka ? – Vybrané trendové funkce s hodnocením jejich aplikovatelnosti 

Trendová funkce R R2 𝐴 
𝑦 = −0,1613𝓍 + 0,8689 -0,8251 0,6808 49,58 % 

𝑦 = 0,0919𝑥) − 0,7126𝓍 + 1,5121 0,9950 0,9900 8,85 % 
𝑦 = −0,0136𝑥* + 0,2025𝑥) − 0,9387𝑥 + 1,5353 0,9999 0,9999 1,03 % 

𝑦 = 0,9398 + 0,6923𝑙𝑛𝑥 0,9324 0,8693 32,57 % 
𝑦 = 𝑒+,,,.)/+,,*.00( 0,8756 0,7666 30,49 % 

Pokud se zaměříme na model kubického trendu, jak patrno z obrázku I, jeho 

křivka pro hodnocené období LJK\-LJK^ téměř kopíruje vývoj indexu 

kybernetických bezpečnostních incidentů řešených Vládním CERT. 

Předpokládaný vývoj indexu těchto incidentů je poté znázorněn přerušovanou 

čarou na období let LJLJ-LJLK. 

 

Obrázek T – Aplikace kubického modelu na časovou řadu ?I)J-?I)L 

Aplikací modelu kubického trendu lze predikovat na léta LJLJ a LJLK hodnoty 

indexu kybernetických bezpečnostních incidentů ve výši J,LLII a J,LJnS. 
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V případě stejného počtu aktiv v gesci Vládního CERT jako v roce LJK^ 

i v následujících letech, lze predikovat nárůst řešených kybernetických 

bezpečnostních incidentů NÚKIB v roce LJLJ ve srovnání s rokem LJK^ o K^,v\ % 

na ^S incidentů. V roce LJLK lze poté ve srovnání s rokem LJK^ predikovat pokles 

incidentů o n,S^ % na xK incidentů. V případě hodnocené pětileté časové řady 

je irelevantní predikovat vývoj na období delší než dva roky, proto 

předpokládaný vývoj na další období nebyl stanoven. 

Na závěr byly analyzovány indexy jednotlivých kategorií a typů 

kybernetických bezpečnostních incidentů. Za využití pěti uvedených regresních 

modelů nebyl nalezen odpovídající model, který by vystihoval hodnocené časové 

řady a umožnil tak jejich relevantní analýzu a případnou predikci dalšího vývoje.  

V případě kybernetických bezpečnostních incidentů dělených dle kategorií 

bylo dosahováno průměrných relativních chyb v rozmezí L\-\n % u I. kategorie, 

Lv-KJ^ % u II. Kategorie a IJ-LLK % u III. Kategorie. 

V případě kybernetických bezpečnostních incidentů dělených dle 

jednotlivých typů se jednalo o průměrnou relativní chybu v rozmezí od x %, která 

byla dosažena aplikací kubického trendu u typu Škodlivý obsah, po hodnotu 

^Ln %, která byla dosažena aplikací lineárního trendu u typu Narušení 

informační bezpečnosti. 

@.-.B Kontextuální analýza řešených incidentů 

Za rok LJK\ byly NÚKIB řešeny v prvním čtvrtletí útoky sociálním 

inženýrstvím za využití sofistikovaných podvodných zpráv a rovněž vlna 

špionážního malwaru. V druhém čtvrtletí byly zaznamenány podvodné zprávy, 

DDoS útoky nebo ransomware. Ve třetím čtvrtletí byly infikovány počítače státní 

správy ransomwarem a ve čtvrtém čtvrtletí byl nejvýznamnějším incidentem 

spear-phishingový útok vůči zaměstnanci státní správy s přílohami obsahujícími 

špionážní malware [KKx]. 
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První čtvrtletí roku LJKI se vyznačovalo malwarovými útoky za využití 

sofistikovaného phishingu. Ve druhém čtvrtletí byly zaznamenány DDoS útoky 

na státní instituce, weby politických subjektů a veřejnoprávních médií. Ve třetím 

čtvrtletí pokračovaly DDoS útoky zejména ze strany hacktivistických skupin 

hlásících se k hnutí Anonymous. V posledním čtvrtletí byly evidovány incidenty 

se šířením ransomwaru a dalšího škodlivého kódu [nv]. 

Za rok LJKx byly v prvním čtvrtletí evidovány kompromitace e-mailových 

schránek pracovníků vrcholné instituce státní správy a DDoS útoky. V druhém 

čtvrtletí pokračovaly phishingové útoky na bankovní instituce a DDoS útoky. 

Ve třetím čtvrtletí byl NÚKIB řešen únik dat z instituce státní správy a výskyt 

malwaru Lokitus. V posledním čtvrtletí byly zaznamenány DDoS útoky 

na servery Českého statistického úřadu během voleb do Poslanecké sněmovny, 

phishingové útoky a ransomware [KKn]. 

V roce LJKn došlo k ústupu ransomwaru. Dále docházelo k nárůstu 

a sofistikovanosti spear-phishingových útoků, kdy se častým cílem staly 

univerzity, nemocnice a finanční instituce, včetně jejich klientů. NÚKIB rovněž 

pokračoval v analýze rozsáhlého útoku na strategicky významnou českou vládní 

instituci, za kterým stál pravděpodobně státní aktér nebo na něj napojená 

skupina. Na podzim roku LJKn se Českou republikou šířily vyděračské e-maily. 

DDoS útoky nedosahovaly významnější intenzity. Do konce roku LJKn zatím 

neproběhl žádný sofistikovaný a soustředěný kyberútok vůči prvkům kritické 

informační infrastruktury [KK^]. 

Ze zpráv o stavu kybernetické bezpečnosti v České republice za období LJK\-

LJKn vyplývá, že byly zaznamenány útoky za využití vektorů útoku DDoS, 

phishingu a spear-phishingu ze strany hacktivistů, kyberkriminálníků 

a pravděpodobně i národních států. Z publikovaných informací je rovněž zřejmá 

skutečnost, že neobsahují pouze informace o kybernetických útocích směřujícím 
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vůči povinným osobám v gesci Vládního CERT dle zákona o kybernetické 

bezpečnosti, ale i podvodných útocích vůči fyzickým osobám. 

L.; Statistická data Policie České republiky 
Policie České republiky od účinnosti zákona o kybernetické bezpečnosti 

evidovala za období LJK\-LJKn celkem čtyři trestné činy kvalifikované jako 

neoprávněný přístup do počítačového systému a nosiči informací dle ust. § LSJ 

z. č. vJ/LJJ^ Sb., trestní zákoník, u kterých byl předmětem útoku prvek kritické 

informační infrastruktury. U těchto prověřovaných skutků byly dle sdělení 

Policie České republiky reálně ohroženy systémy kritické informační 

infrastruktury, které si stát definuje jako velmi důležité pro chod informační 

a komunikační infrastruktury státních orgánů a soukromoprávních subjektů. 

Prověřováním předmětných trestných činů policejní orgán objasňoval 

zejména postupy podezřelých subjektů vůči počítačovým systémům a následně 

i příčiny dopadů kybernetických útoků na důležité systémy zajišťující chod státní 

počítačové infrastruktury. Ze strany policejních orgánů byly rovněž 

přezkoumávány postupy odpovědných osob za zajištění bezpečnosti 

informačních a komunikačních sítí a systému napadených subjektů.  

Ke dni n. února LJK^ byly tři z výše uvedených čtyřech případů odloženy 

podle ust. § K\^a odst. \ trestního řádu. Závěry prověřování této trestné činnosti 

nebyly z taktických a bezpečnostních důvodů Policií České republiky 

poskytnuty, jelikož by jejich zveřejnění mohlo sloužit nejen jako návod 

k podobné nezákonné činnosti, a tím k ohrožení kritické informační 

infrastruktury, ale rovněž by mohlo dojít k ohrožení schopnosti orgánů činných 

v trestním řízení předcházet trestné činnosti nebo zajišťovat bezpečnost České 

republiky. 



 

xK 

 

L.K Krizová dokumentace vyžádaná od krajských úřadů 
Krajské úřady jednotlivých vyšších územně samosprávných celků, jak 

je patrno z obrázku x, poskytly v deseti případech počet určených prvků kritické 

informační infrastruktury na území kraje. Jednalo se celkem o S^I prvků. Jedna 

skupina krajských úřadů deklarovala, že se jedná o prvky kritické informační 

infrastruktury, druhá skupina uvedla, že v krizových plánech kraje nerozlišuje 

prvky kritické infrastruktury v odvětví Komunikačních a informačních systémů 

od prvků kritické informační infrastruktury, které jsou jeho pododvětvím.  

Z poskytnutých informací nelze stanovit přesný počet prvků kritické 

informační infrastruktury na území jednotlivých krajů, jelikož mnohdy ani 

krajské úřady touto informací, jak vyplývá z jejich odpovědí, nedisponují. Nelze 

vyloučit, že krajské úřady touto informací disponují, avšak neumí s ní pracovat. 

 

Obrázek U – Informace od vyšších územně samosprávných celků 

Ve třech případech byly ze strany krajských úřadů poskytnuty seznamy 

určených prvků kritické informační infrastruktury. Jejich analýzou vyplynulo, 

že obsahují zcela zřejmě nejen prvky kritické informační infrastruktury, 

ale i jiných pododvětví kritické infrastruktury z odvětví Komunikačních 
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a informačních systémů, případně prvky určené v jiném odvětví jako 

je například energetika.  

Rozsah poskytnutých dat v těchto seznamech byl rovněž různý. Jeden kraj 

uvedl pouze označení prvku, identifikaci provozovatele (název právnické osoby) 

a odvětví. Druhý kraj uvedl označení prvku, identifikaci provozovatele, odvětví 

a místo, včetně úplné adresy umístění prvku. Třetí kraj uvedl označení prvku, 

identifikaci provozovatele, navrhovatele prvku a odvětví. 

Pět krajských úřadů uvedlo, že krizový plán kraje neobsahuje výčet hrozeb 

a možných zdrojů rizik pro prvky kritické informační infrastruktury na území 

kraje. Jeden kraj poskytl detailní postupy pro řešení mimořádných událostí 

a krizových situací Narušení poskytování veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací velkého rozsahu a Narušení funkčnosti veřejných 

informačních vazeb velkého rozsahu.  

Osm krajů nemělo v krizovém plánu kraje rozpracován typový plán Narušení 

bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury, kdy u dvou krajů byl 

deklarován proces přípravy k jeho zapracování. Jedním krajským úřadem bylo 

odmítnuto poskytnutí všech výše uvedených typů informací. Ani jeden krajský 

úřad nepožadoval pro poskytnutí informací úhradu finančních nákladů. 

L.L Krizová dokumentace vyžádaná od HZS krajů 
Ředitelství HZS krajů, jak je patrno z obrázku n, poskytly ve čtrnácti případech 

počet určených prvků kritické informační infrastruktury na území kraje, kdy 

se jednalo celkem o x\^ prvků.  

Jedna skupina ředitelství HZS krajů deklarovala, že se jedná o prvky kritické 

informační infrastruktury, druhá skupina uvedla, že v krizových plánech kraje 

nerozlišuje prvky kritické infrastruktury v odvětví komunikačních 

a informačních systémů od prvků kritické informační infrastruktury, které jsou 

jeho pododvětvím. Z poskytnutých informací nelze stanovit přesný počet prvků 
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kritické informační infrastruktury na území jednotlivých krajů, jelikož mnohdy 

ani HZS krajů touto informací nedisponují. Nelze však vyloučit, že informací 

disponují, ale neumí s ní pracovat. 

V pěti případech byly ze strany HZS krajů poskytnuty seznamy určených 

prvků kritické informační infrastruktury. V jednom případě byla pro jejich 

poskytnutí vyžadována úhrada nákladů za vynaložený čas při zpracování 

podkladů. Jejich analýzou vyplynulo, že obsahují zcela zřejmě nejen prvky 

kritické informační infrastruktury, ale i kritické infrastruktury v odvětví 

komunikačních a informačních systémů.  

 

Obrázek Y – Informace od ředitelství HZS krajů 

Jedno ředitelství HZS kraje poskytlo dokonce seznam prvků kritické 

infrastruktury na území kraje, který obsahoval více než \JJ prvků z různých 

odvětví. Rozsah poskytnutých dat v těchto seznamech byl rovněž různý. Jedno 

ředitelství HZS kraje uvedlo označení prvku, identifikaci provozovatele (název 

právnické osoby) a odvětví. Druhé uvedlo označení prvku, odvětví a místo 

(do úrovně města). Třetí uvedlo označení prvku, provozovatele kódem a odvětví. 

Čtvrté pouze označení prvku a provozovatele. Páté, jenž mimo jiné poskytlo 

seznam obsahující více než \JJ prvků, uvedlo označení prvku, provozovatele, 
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odvětví, přesahové kraje a místo (včetně konkrétní adresy umístění prvku). 

Z posledního poskytnutého seznamu vyplývá, že určité prvky kritické 

informační infrastruktury mají přesah na všechny vyšší územně samosprávné 

celky. 

Osm ředitelství HZS krajů uvedlo, že krizový plán kraje neobsahuje výčet 

hrozeb a možných zdrojů rizik pro prvky kritické informační infrastruktury 

na území kraje. Jedno ředitelství HZS kraje poskytlo detailní postupy pro řešení 

mimořádných událostí a krizových situací Narušení poskytování veřejně 

dostupných služeb elektronických komunikací velkého rozsahu a Narušení 

funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu. Karty krizové situace 

byly přehledně zpracovány, obsahovaly však v právních předpisech odkaz, na již 

neplatnou vyhlášku č. SKI/LJKv Sb., o kybernetické bezpečnosti. Přiložený 

formulář hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu ke kartě opatření 

obsahoval nevhodné dělení klasifikace pro hlášení incidentů u prvků kritické 

informační infrastruktury, kdy se jednalo o typy útoků jako kyberšikana, 

porušení licenčních práv nebo krádež identity.  

Představa, že bude kybernetický útok na klíčové prvky státu vyhodnocen jako 

kybernetický bezpečnostní incident typu kyberšikany, je zcela nereálná. 

Na obranu ředitelství HZS kraje je nutno zmínit, že se jedná o standardizovaný 

formulář poskytovaný NÚKIB, jehož návrh na změnu je rozpracován v další části 

disertační práce.  

Druhé ředitelství HZS kraje poskytlo část krizového plánu kraje s přehledem 

možných zdrojů rizik a analýz ohrožení. V případě narušení bezpečnosti 

informací kritické informační infrastruktury krizový plán předpokládá krizovou 

situaci s přesahy do všech krajů, jedná se tedy o zasažení území celé České 

republiky. Příčinou krizové situace budou výpadky významných prvků 

centrálních informačních systémů, kdy je předpoklad vyhlášení nouzového 

stavu. Předpokládané následky jsou v rovině narušení kontinuity provozu 
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informačních a komunikačních technologií infrastruktury státu, znemožnění 

přenosu informačních toků mezi orgány krizového řízení a složkami IZS. Jedná 

se o velmi dobře zpracované pojetí možného ohrožení ve vztahu ke kritické 

informační infrastruktuře, které je založeno na reálných odhadech. 

Čtyři ředitelství HZS krajů neměla v krizovém plánu kraje rozpracován 

typový plán Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury, 

kdy u šesti ředitelství byl deklarován proces přípravy k jeho zapracování. Jedno 

ředitelství HZS kraje poskytlo předmětný typový plán. Druhé ředitelství HZS 

kraje poskytlo jeho rozpracování do krizového plánu kraje. 

L.M Krizová dokumentace vybraných subjektů 
Tři ministerstva odmítla poskytnout jakékoliv informace na položené dotazy, 

a to ani počet provozovaných prvků kritické informační infrastruktury, jak 

je patrno z obrázku ^.  

 

Obrázek L – Informace od ministerstev, ústředních org. státní správy a správ. úřadů 

Odůvodnění pro zamítnutí poskytnutí informací se odkazovala na reálné 

ohrožení zajišťování kybernetické bezpečnosti nebo účinnosti opatření vydaného 

podle zákona o kybernetické bezpečnosti. V jednom případě povinný subjekt 

uvedl, že po konzultaci s NÚKIB odmítá informace poskytnout v celém rozsahu. 
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Čtyři subjekty z osmi poskytly seznam jimi provozovaných prvků kritické 

informační infrastruktury v rozsahu název, datum určení, průřezová 

a odvětvová kritéria pro jeho určení. 

Tři subjekty poskytly počet kybernetických bezpečnostních incidentů 

řešených v souvislosti s jimi provozovanými systémy. Jeden subjekt 

k evidovaným osmi incidentům uvedl, že se jedná také o incidenty způsobené 

podpůrnými aktivy či vlivem nedostupnosti využívané elektronické 

komunikace. Pro poskytnutí počtu kybernetických bezpečnostních událostí 

požadoval jeden povinný subjekt úhradu nákladů za vyhledání informací 

v nástroji pro management bezpečnostních informací a událostí. 

L.P Typový plán Narušení bezpečnosti informací kritické 
informační infrastruktury 

Poskytnutí typového plánu Narušení bezpečnosti informací kritické 

informační infrastruktury bylo ze strany NÚKIB na základě důvodů uvedených 

v ust. § L odst. S zákona č. KJI/K^^^ Sb., o svobodném přístupu k informacím 

odmítnuto, jelikož se jedná informaci, která se neposkytuje dle ust. § KJa zákona 

č. KnK/LJKv Sb., o kybernetické bezpečnosti. Odůvodnění bylo mimo jiné 

postaveno na skutečnosti, kdy zveřejněním typového plánu by se NÚKIB 

a potažmo i celý stát vystavil nebezpečí zneužití těchto informací. Informace 

o opatřeních, kterými se NÚKIB na krizové situace připravuje a případně 

na ně reaguje, by v rukou potenciálního útočníka mohly způsobit naprostou 

nefunkčnost těchto opatření. V konečném důsledku by tak zpřístupnění této 

informace mohlo vést k ohrožení zajišťování kybernetické bezpečnosti. 

Jedno ředitelství HZS kraje však typový plán Narušení bezpečnosti informací 

kritické informační infrastruktury na základě zákona o svobodném přístupu 

k informacím poskytlo. Jedná se o neutajovaný dokument o třinácti listech 

s přílohou o dvou listech, který neobsahuje číslo jednací, datum jeho zpracování, 

ani pokyny, jakým způsobem je s ním možno dále nakládat. Jeho obsah vychází 
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z Metodického pokynu ke zpracování typových plánů, který byl vydán 

Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR v návaznosti na úkol 

stanovený usnesením vlády ze dne Lx. dubna LJKI č. SI^ k Analýze hrozeb pro 

Českou republiku. 

Forma jeho zpracování je obdobná jako u typových plánů uveřejňovaných 

na webu Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Českým telekomunikačním 

úřadem, na rozdíl od nich není rozpracován do takového detailu, i co se týče 

rozsahu, je méně obsáhlý. V části výčtu možných příčin vzniku krizové situace 

dle typu útoku se jedná pouze o částečný výpis jednotlivých vektorů útoku, který 

nezahrnuje například útoky za využití zranitelností nultého dne, které mohou 

mít zejména pro kritickou informační infrastrukturu destruktivní dopady. 

Typový plán rovněž neřeší útoky prostřednictvím dodavatelských řetězců. 

V případě hodnocení následků krizové situace jsou ekonomické dopady 

uvedeny ve dvou kategoriích, v první označované jako „zničení nebo poškození 

majetku“ a ve druhé označované jako „ekonomické dopady“. V obou případech 

se jedná o ekonomické dopady, a tedy jejich dělení postrádá relevanci. 

V pomocné části typového plánu jsou v rámci kontaktních údajů uvedeny čtyři 

e-mailové adresy na NÚKIB, kdy se takový počet může jevit jako nadbytečný. 

Příloha č. K typového plánu obsahuje jednotlivá odvětví a pododvětví kritické 

infrastruktury, ve kterých jsou určeny prvky kritické informační infrastruktury, 

včetně možných dopadů kybernetických bezpečnostních incidentů a vazeb 

na další typové plány. Kupříkladu v odvětví zdravotnictví nebo potravinářství 

a zemědělství nebyl k K. lednu LJKn určen ani jeden prvek kritické informační 

infrastruktury. 

V plánu není řešena kybernetická bezpečnost významných informačních 

systémů nebo informačních systémů základní služby. Kybernetické útoky na tyto 

systémy přitom mohou vyústit ve vznik krizové situace. Plán je pojmově 

soustředěn na narušení bezpečnosti informací, kdy nekonkretizuje požadavky 
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na zajištění důvěrnosti, dostupnosti a integrity chráněných aktiv. Celkově 

se však jedná o poměrně dobré rozpracování typového plánu. 
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@ DISKUZE 

V rámci analytické části disertační práce nebyla potvrzena žádná 

ze stanovených hypotéz. Hypotéza č. K nebyla potvrzena, jelikož průměrný roční 

koeficient růstu všech NÚKIB řešených kybernetických bezpečnostních 

incidentů za hodnocené období LJK\-LJK^ dosahoval hodnoty nižší než KJ %, kdy 

se jednalo o -L^,SS %. V případě hypotézy č. L vyšší územně samosprávné celky 

České republiky neměly k SK. prosinci LJK^ v krizových plánech krajů již 

zapracován typový plán Narušení bezpečnosti informací kritické informační 

infrastruktury. Předmětný typový plán měly zapracovány pouze dva územně 

samosprávné celky. U hypotézy č. S ředitelství HZS krajů, jako zpracovatelé 

krizových plánů krajů, neposkytly k určeným prvkům kritické informační 

infrastruktury obsažených v krizových plánech krajů informace vyžádané dle 

zákona o svobodném přístupu k informacím v identickém rozsahu. Rozsah 

poskytnutých informací ředitelstvími HZS krajů byl diametrálně odlišný. 

Zákon č. LvJ/LJJJ Sb., o krizovém řízení, nebyl původně koncipován pro 

řešení krizových situací vzniklých působením škodlivých aktérů 

v kybernetickém prostoru. Krizové řízení má primárně v gesci Ministerstvo 

vnitra – generální ředitelství HZS ČR. Dopadová kritéria pro určování prvků 

kritické infrastruktury byla částečně převzata z živelných pohrom, což může při 

určování prvků kritické informační infrastruktury činit potíže.  

V následujících podkapitolách budou navržena legislativní, administrativní 

a technická opatření pro zvýšení kybernetické bezpečnosti kritické informační 

infrastruktury. Poté je zahrnuta samostatná podkapitola věnující se aspektům 

umělé inteligence jako novému fenoménu dnešní doby, který může představovat 

jak hrozbu pro prvky kritické informační infrastruktury, tak nástroj pro její 

ochranu a prevenci vzniku kybernetických bezpečnostních incidentů. Na závěr 

diskuse jsou navrženy doporučení pro šíření nejlepší praxe a edukaci v oblasti 

kybernetické bezpečnosti na národní úrovni. 
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M.= Legislativní opatření 
Ne všechny informační systémy pro stát kritické, jsou určeny jako prvky 

kritické informační infrastruktury. Některé z nich jsou určeny jako informační 

systémy základní služby, tudíž již nespadají pod zákon o krizovém řízení. Další 

kritické systémy nejsou určeny ani jako informační systémy základní služby, ani 

jako prvky kritické informační infrastruktury, ačkoliv by z povahy věci určeny 

být měly a některé z nich byly mapovány již v rámci opatření YLK.  

Pro zvýšení bezpečnosti České republiky je žádoucí úprava odvětvových 

a průřezových kritérií, aby dopadaly i na kritické systémy, které nejsou 

současnou právní úpravou reflektovány. Rovněž se jeví žádoucí zrušení institutu 

základní služby, s tím spojená úprava odvětvových a průřezových kritérií 

a následné určení informačních systémů základní služby jako prvků kritické 

informační infrastruktury. 

B.,., Úprava odvětvových kritérií 

Směrnice Rady č. LJJn/KKv/ES ze dne n. prosince LJJn o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu 

definovala pouze dvě odvětví, energetiku a dopravu [SK]. Česká republika pojala 

problematiku kritické infrastruktury šířeji, kdy definovala celkem devět odvětví 

a rovněž stanovila pro její území průřezová kritéria.  

V současné době obsahuje nařízení vlády č. vSL/LJKJ Sb., o kritériích pro určení 

prvku kritické infrastruktury celkem devět odvětví. Jedná se o energetiku, vodní 

hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, dopravu, 

komunikační a informační systémy, finanční trh a měnu, nouzové služby 

a veřejnou správu. Ke zvážení je zahrnutí do odvětví chemického nebo 

obranného průmyslu, jako je tomu například ve Spojených státech amerických.  

Rovněž je žádoucí vypracování analýz současně stanovených odvětvových 

kritérií a jejich případná redefinice. 
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Jako příklad lze uvést odvětví zdravotnictví, kdy u zdravotnického zařízení 

je vyžadován celkový počet akutních lůžek nejméně L \JJ, ačkoliv již při 

stanovení tohoto kritéria bylo zřejmé, že žádné takové zařízení se v České 

republice nenachází. Pokud se kybernetický útočník rozhodne infiltrovat 

všechny velké (v krajním případě všechny) nemocnice v České republice 

škodlivým kódem, tak se v souhrnu překoná kritérium L \JJ lůžek a budou 

vyřazeny tyto nemocnice z provozu na blíže nestanovenou dobu. Legislativně 

by měl být stanoven minimální počet lůžek na vyšší územně samosprávný celek 

a hustotu zalidnění, aby měl stát k dispozici jako prvky kritické infrastruktury 

alespoň čtrnáct nemocničních zařízení. 

Obdobná situace nastává i u odvětví potravinářství a zemědělství, kde dle 

přílohy k. typovému plánu Narušení bezpečnosti informací kritické informační 

infrastruktury nebyl k K. lednu LJKn určen jediný prvek kritické informační 

infrastruktury. Dnešní potravinářská a zemědělská produkce se přitom již téměř 

neobejde bez průmyslových řídicích systémů, které zajišťují značnou část 

výrobních procesů. Do budoucna s vývojem precizního zemědělství 

a implementací zařízení internetu věcí budou tyto technologické procesy ještě 

více závislé na kybernetickém prostoru a tím i více zranitelné vůči 

kybernetickým hrozbám. 

B.,.- Úprava průřezových kritérií 

Kritéria stanovující dopady, označovaná v nařízení vlády č. vSL/LJKJ Sb., 

o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury jako průřezová, byla pro 

určování prvků kritické infrastruktury částečně převzata z dopadových kritérií 

pro živelní pohromy, což může při určování prvků kritické informační 

infrastruktury činit potíže. Jak již bylo uvedeno v teoretické části práce, pro jejich 

naplnění jsou stanovena kritéria L\J mrtvých nebo více než L \JJ osob 

s následnou hospitalizací delší než Lv hodin, ekonomický dopad vyšší než J,\ % 

hrubého domácího produktu nebo dopad na veřejnost omezením poskytování 
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nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života více 

než KL\ JJJ osob.  

Inspiraci pro redefinici průřezových kritérií lze nalézt například v Maďarsku, 

jako zemi s obdobným počtem obyvatel, rozlohou i hustotou zalidnění. V rámci 

vládního nařízení upravujícího určování prvků kritické infrastruktury státu jsou 

v Maďarsku nastavena následující průřezová kritéria: 

• ztráta na životech nebo zdraví: počet obětí přesahuje LJ osob za Lv hodin 

nebo x\ vážně zraněných, případně počet obětí do xL hodin přesahuje vJ osob 

nebo K\J vážně zraněných; 

• ekonomický dopad: následek přesahující \J JJJ hodnoty hrubého 

národního příjmu na obyvatele po dobu SJ dnů, L\ % předpokládané sazby; 

• sociální dopad: vážné narušení veřejného pořádku, včetně psychologických 

a zdravotních dopadů v oblastech s hustotou zalidnění vyšší než 

SJJ obyvatel na km"; 

• politický dopad: pokles veřejného pocitu bezpečí pod kritickou úroveň 

z důvodu ztráty důvěry veřejnosti ve stát, jeho instituce a schopnosti 

veřejných orgánů; 

• dopad na životní prostředí: vyžadována evakuace nebo přesídlení KJ JJJ 

osob nebo trvalá kontaminace více než KJJ km" plochy, trvalé poškození 

podzemích vod, přírodních vodonosných vrstev, řek, jezer, volně žijících 

živočichů, případně nevratné změny v geografických oblastech [KLJ]. 

B.,.. Zrušení institutu základní služby 

V rámci institutu základní služby, který v českém právním řádu nabyl 

účinnosti K. srpna LJKx a jednotlivé informační systémy základní služby jsou 

určovány od doby účinnosti vyhlášky č. vSx/LJKx Sb., o kritériích pro určení 

provozovatele základní služby, bylo k SK. prosinci LJK^ určeno celkem 

Sn provozovatelů základní služby s \I informačními systémy základní služby.  
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Institut byl zaveden na základě požadavků ze směrnice NIS, kdy pro účely 

České republiky byla rozšířena odvětvová kritéria (o chemický průmysl 

a pododvětví teplárenství, nakládání s odpadní vodou), stanovená směrnicí 

a upraveny dopadová kritéria. Směrnice NIS je významná zejména pro státy, 

které obdobnou regulaci neměly zavedenu. Pro provozovatele základní služby 

vyplývají požadavky zejména ze zákona o kybernetické bezpečnosti na rozdíl 

od provozovatelů kritické informační infrastruktury, které mají stanoveny 

povinnosti i zákonem o krizovém řízení.  

Cílem by měla být harmonizace současného stavu. Provozovatelé základní 

služby byly určováni zejména tam, kde současná kritéria pro určení kritické 

informační infrastruktury nebyla dostatečná. Jedná se například o odvětví 

zdravotnictví. Zastoupení jednotlivých odvětví k SK. prosinci LJK^ ilustruje 

obrázek KJ.  

 

Obrázek – )I Informační systémy základní služby dle jednotlivých odvětví 

Zjednodušeně řečeno se jedná o pro stát základní informační infrastrukturu, 

ve které jsou mírnější dopadová kritéria a širší odvětvová kritéria ve srovnání 

s kritickou informační infrastrukturou. Pokud jde o povinnosti pro 

provozovatele základní služby, dopadá na ně mírnější regulace i v otázce 

zavedení bezpečnostních opatření v kybernetické bezpečnosti. Nemusí tak být 
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zavedena stejná úroveň kybernetické bezpečnosti jako u provozovatelů prvků 

kritické informační infrastruktury. 

Pokud by byl institut základní služby zrušen a odvětvová a dopadová kritéria 

transponována do oblasti kritické informační infrastruktury, jednalo 

by se o nárůst pouze o \I prvků kritické informační infrastruktury. V rámci 

odvětví kritické informační infrastruktury by bylo klíčové rozšíření zejména 

o chemický průmysl. V rámci průřezových kritérií by se mohlo jednat 

o následující kritéria: 

• závažné omezení nebo narušení prvku postihující více než L\ JJJ, \J JJJ 

nebo \JJ JJJ osob (v závislosti na odvětví); 

• omezení či narušení provozu prvku kritické infrastruktury; 

• hospodářská ztráta vyšší než J,L\ % hrubého domácího produktu; 

• nedostupnost prvku pro více než K IJJ osob, který je nenahraditelný jiným 

způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů; 

• oběti na životech s mezní hodnotou více než KJJ nebo LJJ mrtvých 

(v závislosti na odvětví) nebo K JJJ zraněných osob vyžadujících lékařské 

ošetření; 

• narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení záchranných 

a likvidačních prací složkami IZS; 

• kompromitace citlivých osobních údajů o více než LJJ JJJ osobách. 

Zrušením institutu základní služby a návaznou úpravou odvětvových 

a průřezových kritérií by se vyřešil dosud přetrvávající problém s neurčením 

nemocnic jako kritické infrastruktury státu a harmonizace povinností a gescí 

u provozovatelů kritické informační infrastruktury a základní služby. 

Pokud by nebylo přistoupeno ke zrušení institutu základní služby, měla 

by být provedena přinejmenším analýza implementace průřezových kritérií pro 

prvky kritické infrastruktury v otázkách sociálních a politických dopadů 

a rovněž dopadů na životní prostředí. 
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M.F Administrativní doporučení 
B.-., Úprava statistického vykazování 

Pro kvalifikované posouzení současného stavu kybernetické bezpečnosti 

kritické informační infrastruktury, analýzy jejího vývoje, ale i predikci 

předpokládaných trendů jsou klíčová relevantně kategorizovaná statistická data. 

V současné době jsou NÚKIB publikovány pouze souhrnná data o počtu 

kybernetických bezpečnostních incidentů, případně fragmentovaná data dle tří 

stupňů závažnosti a deseti typů. Vzhledem ke skutečnosti, že Vládní CERT řeší 

kybernetické bezpečnostní incidenty nejen u prvků kritické informační 

infrastruktury, ale i významných informačních systémů a informačních systémů 

základní služby, je na místě statistická data granularizovat na jednotlivé druhy 

chráněných aktiv. 

Publikovaná statistická data o kybernetických bezpečnostních incidentech 

rovněž postrádají fragmentaci v otázce jejích příčin a způsobených následků. 

Významný rozdíl představují naturogenní příčiny vzniku kybernetických 

bezpečnostních incidentů a příčiny antropogenní, u kterých je také nutno 

rozlišovat, zda se jednalo o úmyslné nebo neúmyslné působení jednotlivých 

hrozeb.  

Po žádoucí fragmentaci statistických dat lze přistoupit k vytvoření databáze 

s dálkovým přístupem obsahující informace o incidentech kategorizované 

například dle protokolu semaforu (Traffic Light Protocol, TLP), který je využíván 

bezpečnostní komunitou pro sdílení informací již od roku LJJJ. Pro veřejnost 

by byly přístupné základní informace o incidentech klasifikované jako 

„TLP: WHITE“. Orgánům státní správy a dalším subjektům podílejícím 

se na zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky by byly přístupné 

rozšířené informace o incidentech klasifikované jako „TLP: GREEN, 

TLP: AMBER nebo TLP: RED“. 
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V otázce následků je vhodné zavedení kategorií přinejmenším 

u ekonomických dopadů a úniků osobních údajů. Terminologii ekonomických 

dopadů, mezní hodnoty a metodologii lze převzít například z ust. § KSn 

z. č. vJ/LJJ^ Sb., trestní zákoník. V případě způsobených následků (včetně 

nákladů na obnovu prvku kritické informační infrastruktury do stavu před 

incidentem) by se jednalo o škodu nikoli nepatrnou (nejméně \ JJJ Kč), malou 

(\ JJJ – L\ JJJ Kč), větší (L\ JJJ – \J JJJ Kč), značnou (\JJ JJJ – \ JJJ JJJ Kč) 

a škodu velkého rozsahu (nad \ JJJ JJJ Kč). Pokud bude výhledově žádoucí 

zavedení dalších kategorií následků, lze je rozšířit o dopady na životy a zdraví 

obyvatel a na životní prostředí. 

Stejně jako jsou na provozovatele prvků kritické informační infrastruktury 

kladeny požadavky na provedení důkladných analýz rizik, je nutno obdobně 

postupovat i v případě Vládního CERT. Bez kvalitativně zpracované analýzy 

na základě vhodně kategorizovaných statistických dat nelze kvalifikovaně 

publikovat zprávy o stavu kybernetické bezpečnosti a rovněž ani stanovovat 

výhledové strategie boje s kybernetickými útoky vůči prvkům kritické 

informační infrastruktury. 

B.-.- Přepracování formuláře pro hlášení incidentů 

Formulář pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů, publikovaný 

na webu NÚKIB a obsažený v krizových plánech jednotlivých krajů, nereflektuje 

současnou právní úpravu a užívá klasifikace incidentů, které se překrývají 

a rovněž postrádají vhodnost pro hlášení kybernetických bezpečnostních 

incidentů detekovaných u prvků kritické informační infrastruktury. 

V úvodní části formuláře je pole označené jako „Orgán a osoba uvedená 

v § S písm. c) a e) zákona“. Lze se domnívat, že autor formuláře měl na mysli 

zákon o kybernetické bezpečnosti, na který však neodkazuje. Pokud se bude 

jednat o zákon o kybernetické bezpečnosti, tak ten, po jeho novelizaci účinné 

již od K. srpna LJKx, přidal správce a provozovatele informačního systému 
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základní služby, jako orgány a osoby uvedené v ust. § S písm. f), g) zákona 

o kybernetické bezpečnosti. Tyto subjekty mají rovněž povinnost hlásit 

kybernetické bezpečnostní incidenty Vládnímu CERT.  

Zákonem nově přidané subjekty formulář neuvádí i přes skutečnost, 

že obsahuje negativní vymezení pro hlášení incidentů u orgánů a osob dle ust. 

§ S písm. b), které mají hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty Národnímu 

CERT prostřednictvím formuláře na webu jeho provozovatele 

„www.csirt.cz/stateincidentreport“. Při pokusu o otevření tohoto odkazu 

je ze strany webu zobrazeno upozornění na neexistující stránku, nikoliv formulář 

pro hlášení incidentů. Lze odhadovat, že NÚKIB opomenul jeho aktualizaci 

v otázce legislativních úprav i odkazu na formulář Národního CERT. 

Část formuláře pro identifikaci typu incidentu obsahuje nevhodně 

definovaných deset kategorií, které jsou různorodé a navzájem se překrývající. 

Je nutno uvést, že kybernetický bezpečnostní incident může být způsoben 

kybernetickým útokem, při kterém může být využit škodlivý kód, který bude 

spojen s projevem trvale působících hrozeb a způsobí narušení důvěrnosti, 

integrity i dostupnosti dat. Při tomto útoku by tedy bylo nutno označit pět 

kategorií, ačkoliv lze ve formuláři označit jen jednu. Místo formulářového výběru 

jedné položky by měla být umožněna volba konkrétních kombinací, které budou 

relevantněji definované. Současným nastavením formuláře dochází k mísení 

typů incidentů dělených dle vektoru útoku, aktéra a zároveň jeho dopadů 

v rámci jednoho výběru. Jednotlivé položky nejsou navíc definovány.  

Formulář pokračuje další otázkou, kdy se jedná o upřesnění typu incidentu 

podle standardu ENISA/eCSIRT.net. Osoba, která incident hlásí má možnost 

si zvolit z devíti typů incidentů, které jsou nejen nerelevantní k povaze prvků 

kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů 

a provozovatelů základní služby, ale navíc obdobně jako v předchozím případě 

jsou míseny vektory útoku s jeho následky. 
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V otázce relevance kategorií stojí za zvážení, zda nevyžádaná e-mailová 

zpráva, kyberšikana, nevhodný obsah nebo porušení licenčních práv jsou 

opravdu typem útoku, který může reálně být Vládnímu CERT hlášen. Například 

kyberšikana prvku kritické informační infrastruktury je při současném 

technologickém pokroku, kdy se nebudou navzájem šikanovat dva prvky 

kritické informační infrastruktury založené na umělé inteligenci, zcela nereálná. 

Navrhnout lze zrušení upřesnění typu incidentu podle standardu 

ENISA/eCSIRT.net. Pokud je pro NÚKIB nezbytné statistiky porovnávat s jinými 

CERT, může hlášené incidenty příslušně kategorizovat pro tyto účely interně. 

V případě typu incidentu lze navrhnout zrušení současného výběru jedné 

položky a jeho nahrazení jednotlivými vektory útoku s možností označit více 

položek. V případě vektorů útoku by se jednalo o backdoor, cross-site scripting, 

man-in-the-middle, odmítnutí služby (DoS), distribuované odmítnutí služby 

(DDoS), přetečení vyrovnávací paměti, phishing, sociální inženýrství, spear 

phishing, SQL injekce, útok hrubou silou, zranitelnost nultého dne. 

Další položkou formuláře by měl být typ hrozby, dělený na naturogenní 

a antropogenní, kdy u antropogenních na úmyslné a neúmyslné. Opomenout 

nelze ani následky, kdy by formulář měl obsahovat výběr způsobených 

ekonomických dopadů (škoda nikoli nepatrná, malá, větší, značná, velkého 

rozsahu) a úniků osobních údajů (odhad počtu uniklých údajů). 

Položka současný stav zvládání kybernetického bezpečnostního incidentu 

obsahuje rovněž dvě navzájem se překrývající položky, kdy vybrat si lze pouze 

jednu. Jedná se o „kybernetický bezpečnostní incident je pod kontrolou“ 

a „dotčené funkce obnoveny“. Je na zvážení, zda sloučit tyto položky do jedné. 

Po přepracování formuláře pro hlášení kybernetického bezpečnostního 

incidentu by měla být zpracována metodický podklad, který by byl jeho přílohou 

a umožnil by osobám oznamujícím kybernetický bezpečnostní incident 

kvalifikované vyplnění formuláře s porozuměním všem položkám. 
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B.-.. Sjednocení postupu ve věci poskytování informací 

Jak vyplynulo z obdržených odpovědí od krajských úřadů a ředitelství HZS 

krajů, jako subjektů disponujících informacemi o krizovém plánu kraje a rovněž 

od vybraných ministerstev, ústředních orgánů státní správy a správních úřadů, 

jako subjektů provozujících prvky kritické informační infrastruktury, k identické 

žádosti je přistupováno několika způsoby. Jeden subjekt informaci neposkytne, 

druhý poskytne identický druh informace v jiném rozsahu, třetí subjekt poskytne 

identický druh informace pouze za úhradu nákladů za její vyhledání, čtvrtý 

subjekt poskytne informace nad rámec požadovaných a pátý subjekt poskytne 

jiné než požadované informace. 

Přinejmenším v oblasti kybernetické bezpečnosti prvků kritické informační 

infrastruktury by mělo být NÚKIB vydáno metodické doporučení, které 

by definovalo, jaké typy informací lze poskytovat a v jakém rozsahu. Rovněž 

by jeho součástí měl být jednoznačný požadavek na identifikaci prvků kritické 

informační infrastruktury v krizové dokumentaci krajů, jelikož za současného 

stavu mnohdy krajské úřady a HZS krajů v krizové dokumentaci nerozlišují, 

že je mezi kritickou informační infrastrukturou a kritickou infrastrukturou 

v odvětví komunikačních a informačních systémů rozdíl. 

Lze navrhnout, aby všemi subjekty disponujícími seznamy prvků kritické 

infrastruktury, byly na základě zákona o svobodném přístupu k informacím 

poskytovány informace pouze v omezeném rozsahu s odůvodněním zákonných 

omezení daných ust. § KK odst. K písm. d) zákona č. KJI/K^^^ Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. Jednalo by se o informace v rozsahu obecného označení 

prvku (například „telekomunikační vedení), subjektu kritické infrastruktury 

kódem (například „KJKKKKL“) a odvětví, u kterého by byla v případě kritické 

informační infrastruktury vytvořena druhá kategorie odvětví „komunikační 

a informační systémy (bod G)“. 
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Jedná se o model, který je již některými subjekty aplikován. Vyžadována 

je však harmonizace u všech subjektů, které seznamy disponují a vztahuje 

se na ně povinnost dle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

U provozovatelů prvků kritické informační infrastruktury, na které dopadá 

zákon o svobodném přístupu k informacím, lze doporučit odmítnutí 

poskytování informací ve vztahu k prvkům kritické informační infrastruktury 

s odůvodněním zákonných omezení daných ust. § KK odst. K písm. d) zákona 

č. KJI/K^^^ Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

B.-.< Úprava typových plánů 

Typový plán Narušení bezpečnosti informací kritické informační 

infrastruktury by měl být ze strany jeho zpracovatele v případě, že není žádoucí 

jej poskytovat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, označen 

jako neveřejný, případně opatřen příslušným stupněm utajení (například 

vyhrazené) v souladu se zákonem č. vKL/LJJ\ Sb., o ochraně utajovaných 

informací a bezpečnostní způsobilosti. 

Z obsahového hlediska by měl výčet možných příčin vzniku krizové situace 

dle typu útoku obsahovat rozšířený výpis jednotlivých vektorů útoku. Jednalo 

by se jako v případě požadavku na úpravu formuláře pro hlášení kybernetických 

bezpečnostních incidentů o backdoor, cross-site scripting, man-in-the-middle, 

odmítnutí služby (DoS), distribuované odmítnutí služby (DDoS), přetečení 

vyrovnávací paměti, phishing, sociální inženýrství, spear phishing, SQL injekce, 

útok hrubou silou a zranitelnost nultého dne. 

Dále by měly být sjednoceny dvě kategorie následků „zničení nebo poškození 

majetku“ a „ekonomické dopady“ do jedné, jelikož se v obou případech jedná 

o ekonomické dopady. Pomocná část typového plánu by měla obsahovat pouze 

jednu kontaktní e-mailovou adresu pro hlášení kybernetických bezpečnostních 

incidentů, kde by měl být vypuštěn kontakt na Národní CERT, jakožto 
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irelevantní autoritu pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů 

u prvků kritických informačních infrastruktur. 

Typový plán by měl mít rovněž zapracovány aspekty kybernetické 

bezpečnosti významných informačních systémů a informačních systémů 

základní služby. Za zvážení stojí rozpracování požadavků na zajištění 

důvěrnosti, dostupnosti a integrity chráněných aktiv. Po úpravě typového plánu 

stojí za zvážení úpravy i ostatních typových plánů, které mají návaznost 

na kybernetickou bezpečnost kritické informační infrastruktury, nejméně 

v rozsahu kontaktních údajů pro konzultace kybernetických bezpečnostních 

incidentů u Vládního CERT. 

B.-.@ Zpracování metodiky pro kvalifikovanou analýzu rizik 

V současné době není NÚKIB publikována metodika pro kvalifikovanou 

analýzu rizik aplikovatelnou na prvky kritické informační infrastruktury. 

Podklad pro její zpracování může představovat příloha č. K Analýzy hrozeb pro 

Českou republiku z roku LJK\ [\S]. 

Riziko lze stanovit jako součin pravděpodobnosti jeho výskytu a dopadů. 

V případě četnosti následku je vhodné definovat doporučení pro jednotlivá 

odvětví s přihlédnutím k druhům hrozeb. U prvků kritické informační 

infrastruktury může za válečného stavu, včetně období předcházejícímu jeho 

vyhlášení, představovat největší hrozbu nepřátelský státní aktér, který bude chtít 

kybernetickým útokem vyřadit z provozu národní telekomunikační síť nebo 

systémy distribuce elektřiny a vody.  

Provozovatelé prvků kritické informační infrastruktury, které by mohly být 

státním aktérem s největší pravděpodobností zasaženi by měli pravidelně 

monitorovat a vyhodnocovat mezinárodní bezpečnostní situaci. V případě její 

změny, která by ovlivnila výši rizika pro chráněný prvek kritické informační 

infrastruktury je na místě aktualizace analýzy rizik a stanovení odpovídajících 

opatření pro jeho ochranu. 
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Pro kvantifikaci výše rizika lze upravit metodiku uvedenou v příloze 

č. K Analýze hrozeb pro Českou republiku. Koeficienty dopadů lze modifikovat 

odebráním váhového koeficientu pro určení následků. Definované chráněné 

zájmy by měly být postaveny na stejnou úroveň. Ochrana života a zdraví 

by neměla mít dvojnásobnou hodnotu váhového koeficientu pro určení následků 

ve srovnání s ochranou životního prostředí, ekonomiky nebo společenské 

stability [\S].  

Výši rizika pro prvek kritické informační infrastruktury lze poté stanovit 

podle vztahu 𝑅 = 𝐹 × (𝐾𝑜 + 𝐾𝑧𝑝 + 𝐾𝑒 + 𝐾𝑠), kde: 

• 𝑹 vyjadřuje míru rizika; 

• 𝑭 koeficient pravděpodobnosti výskytu rizika;  

• 𝑲𝒐 koeficient dopadu na život a zdraví osob; 

• 𝑲𝒛𝒑 koeficient dopadu na životní prostředí; 

• 𝑲𝒆 koeficient ekonomických dopadů; 

• 𝑲𝒔 koeficient společenských dopadů. 

Koeficient pravděpodobnosti výskytu rizika stanovíme podle hodnot 

uvedených v tabulce S. Pravděpodobnost výskytu vybraných rizik by mohl 

uveřejňovat NÚKIB pro jednotlivá odvětví, ve kterých jsou provozovány prvky 

kritické informační infrastruktury. Jedná se zejména o výše zmíněná rizika 

vyplývající z mezinárodní bezpečnostní situace, případně jiná rizika, jejichž 

pravděpodobnost výskytu lze predikovat ze statistických dat kybernetických 

bezpečnostních incidentů řešených Vládním CERT. 

Tabulka M – Koeficient pravděpodobnosti výskytu rizika 

Pravděpodobnost výskytu rizika 𝑭 
Nepravděpodobné 1 

Možné 2 
Pravděpodobné 3 

Vysoce pravděpodobné 4 
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Koeficient dopadů na život a zdraví osob stanovíme předpokládaným 

rozsahem ohrožení života a zdraví osob v případě narušení (částečná nebo úplná 

ztráta důvěrnosti, integrity a dostupnosti aktiva) nebo zničení prvku kritické 

informační infrastruktury podle tabulky v. 

Tabulka R – Koeficient dopadu na život a zdraví osob 

Předpoklad dopadu na životy a zdraví osob s hospitalizací 𝑲𝒐 
Bez úmrtí a zranění vyžadujícího hospitalizaci delší 24 hodin 1 
1-49 mrtvých a 1-499 zraněných s hospitalizací delší 24 hodin 2 

50-250 mrtvých a 500-2500 zraněných s hospitalizací delší 24 hodin 3 
Více než 250 mrtvých a 2500 zraněných s hospitalizací delší 24 hodin 4 

Koeficient dopadů na životní prostředí stanovíme předpokládaným rozsahem 

poškození životního prostředí v případě narušení nebo zničení prvku kritické 

informační infrastruktury podle tabulky \. Pro výklad kategorizace je možno 

využít jiných právních předpisů ve vztahu k ochraně životního prostředí.  

Tabulka J – Koeficient dopadu na životní prostředí 

Předpoklad dopadu na životní prostředí 𝑲𝒛𝒑 
Bez poškození 1 

Nepatrné poškození 2 
Velké poškození 3 

Značné poškození 4 

Při nepatrném poškození životního prostředí lze předpokládat jeho obnovu 

nevyžadující vynaložení značných nákladů. U velkého poškození se bude jednat 

o nevratné poškození životního prostředí v krátkodobém horizontu. U značného 

poškození životního prostředí lze předpokládat poškození životního prostředí, 

které je nevratné v dlouhodobém horizontu, případně je poškozeno území 

velkého rozsahu nebo zvláště chráněné území. 

Koeficient ekonomických dopadů stanovíme předpokládanými dopady 

narušení, nebo zničení prvku kritické informační infrastruktury uvedenými 
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v tabulce I. Pro aplikovatelnost koeficientu je nutno brát v potaz hodnotu 

hrubého domácího produktu (HDP) k datu zpracování analýzy rizik. 

Tabulka T – Koeficient ekonomických dopadů 

Předpoklad ekonomických dopadů 𝑲𝒆 
Bez ekonomických dopadů 1 

Hospodářská ztráta do výše 0,1 HDP 2 
Hospodářská ztráta ve výši 0,1-0,5 HDP 3 
Hospodářská ztráta vyšší než 0,5 HDP 4 

Koeficient společenských dopadů stanovíme předpokládanými dopady 

narušení, nebo zničení prvku kritické informační infrastruktury uvedenými 

v tabulce x. Omezení každodenního života lze definovat ve smyslu kritéria 

stanoveném nařízením vlády č. vSL/LJKJ Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury. 

Tabulka U – Koeficient sociálních dopadů 

Předpoklad sociálních dopadů 𝑲𝒔 
Bez omezení každodenního života osob 1 

Závažný zásah do každodenního života až 50 000 osob 2 
Závažný zásah do každodenního života 50 001-125 000 osob 3 

Závažný zásah do každodenního života více než 125 000 osob 4 

Jak již bylo uvedeno, analýzu rizik prvku kritické informační infrastruktury je 

vhodné aktualizovat v pravidelných intervalech, případně při změnách 

bezpečnostní situace, které by vyžadovaly úpravu stanovených opatření pro 

ochranu prvku kritické informační infrastruktury. Je vhodné neopomenout 

skutečnost, že prvek kritické informační infrastruktury je pouze tak bezpečný, 

jako jeho dílčí segmenty. Kybernetickou bezpečnost by tedy měl provozovatel 

prvku kybernetické informační infrastruktury vyhodnocovat komplexně. 

M.; Technická opatření 
Vyhláška o kybernetické bezpečnosti, která vychází z normy ISO LxJJK, 

obsahuje poměrně vhodně rozpracované organizační a technická opatření, která 
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by měl každý provozovatel prvku kritické informační infrastruktury 

po provedení kvalifikované analýzy rizik vyhodnotit a případně implementovat. 

Následující podkapitoly budou z praktického pohledu hodnotit dva vybrané 

přístupy, které by mohly přinést výrazné zvýšení kybernetické bezpečnosti 

kritické informační infrastruktury České republiky.  

Mimo ně lze doporučit, zejména pro prvky kritické informační infrastruktury, 

zavedení širokospektrální antivirové kontroly s datovou sanitizací u všech 

vstupních dat, oddělení části sítě se zařízeními internetu věcí od prvků kritické 

informační infrastruktury, alespoň formou virtuální sítě nebo efektivní 

management privilegovaných účtů. 

B..., Automatizovaná kontrola známých zranitelností 

Z analýzy americké kyberbezpečnostní společnosti Fortinet vyplývá, že ^J % 

organizací postihl kybernetický útok, během kterého se útočníci pokusili zneužít 

tři a více let starých zranitelností [KLK]. O skutečnosti, že je nějaké zařízení, jeho 

firmware nebo software zranitelné, jsou uživatelé varováni v lepším případě 

výrobcem dotčeného produktu, v tom horším případě se daná skutečnost šíří 

jinými informačními kanály. Provozovatelé prvků kritické informační 

infrastruktury mnohdy využívají široké spektrum zařízení a software 

od různých výrobců, kdy z povahy věci poté na sledování všech možných 

webových stránek informujících o zranitelnostech nemají volné personální 

kapacity.  

Navrhnout lze automatizaci celého procesu u jednotlivých provozovatelů 

prvků kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů 

a informačních systémů základní služby. V ideálním případě by byl proces řízen 

NÚKIB. U jednotlivých provozovatelů by probíhal automatizovaný sběr 

informací a reporting, v definovaných časových intervalech, seznamu 

provozovaného hardwaru (včetně verzí firmware) a softwaru (včetně jeho verzí) 

NÚKIB.  
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Na straně NÚKIB by byla shromažďována data o zranitelnostech a tato data 

následně korelována s informacemi od jednotlivých provozovatelů chráněných 

aktiv. Pokud by byla NÚKIB u konkrétní položky detekována hrozba, na základě 

výskytu známé zranitelnosti, proběhla by automatizovaná avizace dotčenému 

provozovateli s doporučením přijmout adekvátní opatření pro eliminaci rizika 

plynoucího z užívání zařízení nebo softwaru obsahujícího známé zranitelnosti. 

B...- Automatizovaná kontrola výskytu indikátorů kompromitace 

U prvků kritické informační infrastruktury, významných informačních 

systémů i informačních systémů základní služby by byly vytvářeny 

v pravidelných intervalech kontrolní součty všech souborů obsažených 

na zařízeních provozovaných v rámci těchto prvků. Výpočet by nevyžadoval 

nadměrný výkon, jelikož by byl spouštěn na pozadí jako indexace v době 

nejnižšího zatížení systémů a inkrementálně, tudíž by se u nezměněných 

souborů kontrolní součty opakovaně nepočítaly.  

Společně s kontrolními součty všech souborů by byly do vhodně zvolené části 

sítě (na vnitřní stranu perimetru) instalovány síťové sondy, které 

by zaznamenávaly metadata síťového provozu (IP adresy, domény, tvar 

komunikace, cílový a koncový port). Agregovaná data by poté byla v předem 

definovaných časových intervalech (například jednou za den, v době nejnižšího 

vytížení internetové konektivity) zasílána na NÚKIB (možno zasílat například 

na virtuální server v rámci státem provozovaných cloudových služeb). 

Stejně jako v případě monitoringu známých zranitelností by NÚKIB získával 

z různých informačních zdrojů (komunikační kanály kyberbezpečnostních 

společností, antivirových společností, placené informační služby 

kyberbezpečnostních poskytovatelů, darkweb) informace o známých 

indikátorech kompromitace (kontrolní součet, IP adresa, doména, tvar 

komunikace). Tyto indikátory kompromitace by v pravidelných intervalech 

porovnával s daty poskytnutými provozovateli prvků kritické informační 
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infrastruktury, významných informačních systémů a provozovatelů základní 

služby do doby šesti měsíců nazpět.  

Data by byla automatizovaně vyhodnocována za využití současných 

poznatků z umělé inteligence a v případě podezření na záchyt kybernetického 

bezpečnostního incidentu by bylo varování předáno příslušnému oddělení 

Vládního CERT k dalšímu prověření a stanovení, zda došlo ke kybernetickému 

bezpečnostnímu incidentu či nikoliv. 

Systém síťových sond by mohl být využit i proaktivně, kdy by mohly být 

vybrané indikátory kompromitace (domény, IP adresy) zasílány předmětným 

provozovatelům chráněných aktiv a na jejich straně by proběhla automatická 

blokace veškeré komunikace na tyto domény a IP adresy. Případnému útoku 

by tak bylo možno zabránit. V otázce finančních nákladů pro provozovatele 

prvků kritické informační infrastruktury by se nemuselo jednat o významné 

investice, jelikož lze předpokládat, že by pro navrhovaný proces bylo možno 

využít stávajících instalovaných kyberbezpečnostních technologií.  

M.K Umělá inteligence při ochraně kritické infrastruktury 
Umělé inteligenci při ochraně kritické informační infrastruktury je věnována 

samostatná kapitola, jelikož se jedná o přesahové téma, které bude každým 

rokem nabývat na stále větším významu. Je zcela zřejmé, že KJJ% kybernetické 

bezpečnosti není reálné dosáhnout, stejně jako není možno všechna rizika pro 

prvky kritické informační infrastrukturu plynoucí z umělé inteligence eliminovat 

na nulovou úroveň.  

Vhodnou aplikací doporučení z kvalifikovaně provedené analýzy rizik však 

můžeme rizika plynoucí z nevhodně implementovaných autonomních systémů 

nebo zneužití umělé inteligence zmírnit na akceptovatelnou úroveň. Umělá 

inteligence tak pro nás nebude představovat jen riziko, ale i nástroj k obraně 
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technologií klíčových pro bezpečnost státu, životy a zdraví obyvatelstva a jeho 

ekonomiku. 

Tyto nově dostupné technologie nelze z dlouhodobého hlediska opomíjet. 

Pokud útočníci začnou pro usnadnění neoprávněných přístupů do počítačových 

systémů a dalších kriminálních činů využívat přidané hodnoty, kterou jim umělá 

inteligence bude nabízet, nezbývá nic jiného než recipročně posílit 

i kybernetickou bezpečnost chráněných prvků kybernetického prostoru. Jedná 

se o stejný princip jako v případě konkurenčního boje v ekonomické sféře. Pokud 

má obchodní společnost zájem na zachování udržitelného postavení a eliminaci 

rizik z případného bankrotu, musí sledovat kroky konkurence a inovovat 

nabízené produkty, aby byly na trhu stále žádané.  

Pokud při ochraně kritické infrastruktury před kybernetickými útoky 

zaznamenáme, že útočníci užívají umělou inteligenci k průnikům do námi 

chráněných systémů, je na místě vybavit příslušné detekční systémy rovněž 

funkcemi založenými na umělé inteligenci. Lze očekávat pokračování 

nekončícího boje mezi obráncem ve smyslu provozovatele prvku kritické 

informační infrastruktury a útočníkem. 

Již z hlediska obecného popisu možností umělé inteligence je zřejmý silný 

potenciál jejího využití, ale i zneužití. O jejím možném zneužití ze strany 

útočníků jako multiplikátoru jejich schopností, který umožní aktérům 

automatizovat velkou řadu složitých úkonů, varoval i NÚKIB ve Zprávě o stavu 

kybernetické bezpečnosti České republiky za rok LJKn [KK^].  

V následujících podkapitolách budou shrnuty možné způsoby využití pro 

kybernetickou ochranu prvků kritické informační infrastruktury a rovněž i rizika 

plynoucí z nesprávného užití umělé inteligence nebo její dostupnosti škodlivě 

konajícím aktérům. 
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B.<., Pozitivní aplikace umělé inteligence 

Mezi pozitivní aplikaci umělé inteligence při ochraně kritické informační 

infrastruktury lze uvést například filtrování nevyžádané e-mailové pošty. 

Škodlivé přílohy v nevyžádané e-mailové poště jsou jedním z primárních 

vektorů útoku nejen na prvky kritické informační infrastruktury. Jejich rozlišení 

od legitimní komunikace je tedy klíčové. V případě standardních detekčních 

metod nevyžádané pošty jsou využívány seznamy škodlivých odesílatelů nebo 

škodlivých příloh dle jejich kontrolních součtů nebo názvů.  

V případě strojového učení se může detekční systém učit na základě znalosti 

obsahu předchozí e-mailové komunikace kategorizované jako škodlivé 

a legitimní. Případné budoucí e-mailové zprávy tak budou automatizovaně 

detekčním systémem vyhodnoceny se znalostí předchozích označených e-mailů 

s určitou mírou pravděpodobnosti jako škodlivé, pokud se budou podobat 

předchozím škodlivým e-mailům. Označení bude realizováno i přes skutečnost, 

že jejich odesílatel nebude na seznamu škodlivých odesílatelů a e-mailová zpráva 

bude obsahovat detekčnímu systému dosud neznámou škodlivou přílohu. 

Na obdobném principu jsou založeny i následující možné aplikace umělé 

inteligence. 

Škodlivý soubor určený k útoku na kritickou informační infrastrukturu 

nemusí být zaslán pouze e-mailem. Může se jednat o útok cílící na prvek kritické 

informační infrastruktury oddělený od internetu. V praxi nejznámějším 

kybernetickým útokem na informační systém oddělený od internetu je Stuxnet, 

který za pomocí cíleně vytvořeného škodlivého kódu cílil na průmyslové 

systémy určené k obohacování uranu v íránském Natanzu [KLL]. V takovém 

případě by mohlo jako nosič škodlivého obsahu sloužit přenosné paměťové 

médium ve formě USB disku.  

Mnohdy i prvky kritické informační infrastruktury vyžadují aktualizaci 

softwaru nebo obousměrný manuální přenos dat mezi fyzicky oddělenými 
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systémy. V takovém případě je nanejvýš vhodné mít implementovány procesy 

zahrnující antivirové kontroly datových nosičů, které budou připojeny 

do chráněných informačních systémů. Antivirové programy se primárně 

spoléhají na definice, které nemusí zahrnovat dosud neznámé druhy škodlivého 

kódu. Pomocí strojového učení se může antivirový program naučit rozpoznat 

škodlivé typy souborů na základě předem označených vzorků i přes skutečnost, 

že se bude jednat o dosud antivirovému programu neznámý typ malwaru.  

Detekce síťového provozu představuje další významnou formu pozitivní 

aplikace umělé inteligence při obraně prvků kritické informační infrastruktury. 

I přes aplikaci všech reálně aplikovatelných kontrolních opatření na vstupu 

může dojít k průniku škodlivého softwaru do systému. Současné typy malwaru 

jsou obvykle postaveny na modulárním principu s tím, že po průniku do systému 

dochází k následné komunikaci na řídící server útočníka, vykonávání jeho 

pokynů, případně stahování dalších součástí škodlivého softwaru. Z daného 

důvodu je klíčová včasná detekce škodlivé komunikace malwaru na řídící server 

útočníka. 

Aplikací strojového učení v bezpečnostních prvcích síťového provozu tak 

může dojít k včasné detekci škodlivé komunikace i přes skutečnost, že se jedná 

o detekčnímu systému dosud neznámou formu komunikace na dosud neznámé 

řídící servery útočníka. 

B.<.- Rizika z nevhodné implementace nebo zneužití umělé inteligence 

Negativní aspekty umělé inteligence v souvislosti s kybernetickou bezpečností 

kritické informační infrastruktury můžeme rozdělit do dvou kategorií. První 

kategorie bude zahrnovat rizika plynoucí z nesprávné implementace systémů 

založených na umělé inteligenci. Druhá kategorie bude zahrnovat rizika 

plynoucí ze zneužití systémů umělé inteligence širokým spektrem útočníků. 

V případě nevhodné implementace umělé inteligence se můžeme setkat 

s nevhodně zvolenou, případně nevhodně označenou sadou dat pro strojové 
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učení. Informační systém se tak i přes bezchybně konstruované algoritmy 

pro strojové učení může na základě nevhodných vstupních dat naučit nesprávně 

vyhodnocovat vstupní data. Rizikem pak mohou být upozornění na detekci 

škodlivého obsahu bez relevance, nedetekování skutečného škodlivého obsahu 

a v krajním případě, např. u detekčních prvků založených na umělé inteligenci, 

s možností aktivního zásahu i blokace legitimního e-mailu, síťového provozu 

nebo aktualizačního souboru prvku kritické informační infrastruktury.  

Pro eliminaci těchto rizik jsou klíčové vhodně zvolené metody výuky 

autonomního systému, datový set, jeho označení a rovněž provedení finálního 

testování chování systému před jeho implementací do produkčního prostředí. 

U rizik plynoucích ze zneužití umělé inteligence se můžeme setkat s využitím 

těchto technologií ze strany útočníků rozdělených dle kategorií jako v případě 

současných kybernetických útoků. Je předpoklad, že státní aktéři budou mít 

přístup k nejpokročilejším formám umělé inteligence. Teroristické organizace, 

kyberkriminálníci a hacktivisté poté k méně pokročilým formám systémů 

založených na umělé inteligenci s tím, že budou s největší pravděpodobností 

odkázáni na outsourcing těchto technologií na �v. „dark webu“ v souladu s dnes 

dostupnými službami hackerů na objednávku.  

Eliminaci těchto rizik lze docílit například tím, že budou, v případě 

kybernetické bezpečnosti chráněného prvku kritické informační infrastruktury, 

aplikovány všechny dostupné technologie a procesy v souladu s doporučeními 

z předem provedené analýzy rizik. Pro ochranu každého prvku kritické 

informační infrastruktury je nutno v první fázi provést analýzu rizik a následně 

se rozhodnout. jaká úroveň rizika je pro provozovatele daného prvku 

akceptovatelná a jaká nikoliv.  
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M.L Šíření nejlepší praxe a edukace na národní úrovni 
Národní institut pro standardy a technologii Spojených států amerických 

vydal v roce LJKv dokument označený jako rámec pro zlepšení kybernetické 

bezpečnosti v kritické infrastruktuře, sestávající se standardů, doporučení 

a nejlepší praxe pro zvládání kybernetických rizik [KLS]. 

V České republice šíří nejlepší praxi a vydává metodiky pro zabezpečení 

kritické informační infrastruktury zejména NÚKIB. Opomenout nelze 

ani aktivity národního CERT sdružení CZ.NIC, České pobočky AFCEA 

prostřednictvím jí zřízené pracovní skupiny Kybernetická bezpečnost, jako 

je vydání českého slovníku pojmů kybernetické bezpečnosti nebo pořádání 

osvětových seminářů ke kybernetické bezpečnosti na Policejní akademii České 

republiky v Praze [x\]. 

Pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury 

je nezbytné nejen zvyšování bezpečnostního povědomí manažerů kybernetické 

bezpečnosti a konkrétního personálu, ale již studentů jakožto potenciálních 

zaměstnanců obsluhujících prvky kritické informační infrastruktury, významné 

informační systémy nebo informační systémy základní služby [KLv]. 

Na studenty cílí Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti pořádaná 

českou pobočkou AFCEA, které se v loňském třetím ročníku účastnilo více než 

S nJJ studentů ze KJx středních škol České republiky [KL\]. Ve školním roce 

LJKn/LJK^ bylo v České republice KL^J středních škol, které navštěvovalo vLJ nKv 

studentů [KLI]. V případě žáků zapsaných ke studiu na středních školách České 

republiky tak jejich účast na Středoškolské soutěži v kybernetické bezpečnosti 

nedosahovala ani jednoho procenta.  

U základního vzdělávání bylo ve školním roce LJKn/LJK^ evidováno 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v KxL škol 

s ^vJ ^Ln zapsanými žáky [KLx]. S ohledem na značné počty žáků základních 

a středních škol lze předpokládat, že jejich vzdělávání v oblasti kybernetické 
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bezpečnosti nebude možno realizovat pouze prostřednictvím osvětových 

soutěží. Lze doporučit úpravu vzdělávacích programů pro základní a střední 

školy za účelem přidání předmětu kybernetická bezpečnost.  

Obsahová náplň předmětu kybernetická bezpečnost by byla zaměřena 

zejména na nejlepší praxi pro zabezpečení osobního kybernetického perimetru 

žáků (např. nastavení zabezpečení mobilního telefonu, e-mailového účtu, 

sociálních sítí, počítače, využití šifrování dat a komunikace, možnosti 

antivirových kontrol, rozsah zveřejňovaných informací o vlastní osobě 

na internetu) a rovněž techniky obrany proti sociálnímu inženýrství.  
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B ZÁVĚR 

V teoretické části disertační práce byly definovány základní pojmy 

kybernetické bezpečnosti v návaznosti na kritickou informační infrastrukturu, 

uvedeny příslušné právní normy a subjekty podílející se na jejím zajištění. 

Zvláštní pozornost byla věnována krizové dokumentaci, určování prvků kritické 

informační infrastruktury, významných informačních systémů a informačních 

systémů základní služby. Rozpracovány byly druhy kybernetických útočníků, 

vektory útoku, jeho fáze a příklady kybernetických útoků z minulosti. 

V analytické části disertační práce byla hodnocena statistická data řešených 

kybernetických bezpečnostních incidentů za období LJK\-LJK^ pomocí 

elementárních charakteristik časových řad a stanovena predikce jejich vývoje na 

období LJLJ-LJLK. V rámci výzkumu byly hodnoceny také další aspekty řešené 

problematiky, jako je obsah vybraného typového plánu, krizové dokumentace 

krajů ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti a jednotný postup subjektů při 

poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.  

Vyhodnocením získaných dat nedošlo k potvrzení ani jedné v úvodní části 

disertační práce stanovených hypotéz. Byly zjištěny nedostatky v typovém plánu 

Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury, rozdíly 

v rozsahu poskytovaných informací o prvcích kritické informační infrastruktury 

povinnými subjekty dle zákona o svobodném přístupu k informacím i rozdílné 

rozpracování aspektů kybernetické bezpečnosti v krizové dokumentaci krajů. 

Pro využití disertační práce v praxi byla navržena úprava odvětvových 

a průřezových kritérií, statistického vykazování, zrušení institutu základní 

služby, přepracování formuláře pro hlášení kybernetických bezpečnostních 

incidentů, sjednocení rozsahu veřejnosti poskytovaných informací, úprava 

typových plánů a stanovena metodika pro analýzu rizik. V rovině technické bylo 

doporučeno zavedení automatizované kontroly známých zranitelností a výskytu 

indikátorů kompromitace.  
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Na závěr disertační práce byla věnována samostatná kapitola umělé 

inteligenci a jejímu využití při implementaci technologií na ochranu prvků 

kritické informační infrastruktury. Navržená doporučení mají charakter 

komplexního interdisciplinárního přístupu, kterým lze zvýšit úroveň 

kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury České republiky.  

Výsledky výzkumu disertační práce lze použít i jako podklad pro další vědní 

výzkum v otázkách kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury. 

Opomenout nelze využití disertační práce pro andragogiku, jelikož může 

představovat výukový materiál komplexně shrnující problematiku kybernetické 

bezpečnosti v návaznosti na ochranu obyvatelstva a krizové řízení pro studenty 

bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. 

V disertační práci navržená opatření lze v krátkodobém horizontu aplikovat 

bez výraznějších zásahů do současného organizačního uspořádání nebo 

právních předpisů. Do budoucna lze další výzkum v oblasti kybernetické 

bezpečnosti kritické informační infrastruktury směřovat k opatřením 

vyžadujících významnějších zásahů do platných právních předpisů, ale 

i organizační struktury a gescí jednotlivých subjektů podílejících se na jejím 

zajištění. Může se jednat o rozšíření působnosti zákona o kybernetické 

bezpečnosti na informační nebo komunikační systémy, které nakládají 

s utajovanými informacemi.  

Výzkum lze rozvíjet také v otázce hodnocení dopadů při zrušení stavu 

kybernetického nebezpečí a implementaci práv a povinností z něj vyplývajících 

do krizových stavů. A dále v hodnocení dopadů případné změny současně 

nastavené působnosti mezi vládním a národním týmem reakce na kybernetické 

bezpečnostní incidenty. Vládní CERT by mohl mít v gesci pouze kybernetickou 

bezpečnost organizačních složek státu a Národní CERT kybernetickou 

bezpečnost soukromého sektoru, včetně společností vlastněných státem. 
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