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Ochrana kyberprostoru v postsovětských republikách 
 
Anotace 
 
Příspěvek mapuje v rámci České republiky spíše málo známé subjekty, které jsou v rámci 
některých postsovětských republik – včetně středoasijských – odpovědné za otázky 
kybernetické bezpečnosti. Ne vždy se přitom jedná o pracoviště typu CSIRT/CERT v pravém 
smyslu slova. V řadě případů se zřejmě jedná o první ucelenější informaci o tomto tématu 
v češtině. 
 
Klíčová slova 
 
Informační bezpečnost, republiky bývalého Sovětského svazu, mezinárodní spolupráce, 
výměna informací. 
 
Summary 
 
The paper is trying to map (in the Czech Republic rather little-known) entities within some 
former Soviet Union republics – including the Central Asia – that are responsible for cyber 
security issues. Sometimes, but not always, is possible to talk about the CSIRT/CERT type 
platforms. In many cases, this might bet he first information on this topic in Czech language. 
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Úvod 
 
Příspěvek se pokouší o základní přehled institucí, věnujících se ochraně kyberprostoru  
v postsovětských republikách. Tyto státy tvoří velmi různorodý celek nejen z hlediska 
geografického, ale také z hlediska politického, ekonomického a kulturního. Rozšíření 
internetu i úroveň jeho ochrany pochopitelně nečiní výjimku z této různorodosti. 
 
V každé ze sledovaných zemí je internet poněkud jiný a rozvíjí se jinak v závislosti na mnoha 
faktorech. Nejedná se jen o celkovou ekonomickou úroveň v každé zemi, jde  
i o hustotu osídlení, relativní podíl městského a venkovského obyvatelstva, úroveň 
všeobecné vzdělanosti, kulturní tradice apod.  Velmi závisí také na tom, zda je daný stát 
relativně demokratickou a svobodnou zemí a navíc členem respektovaných mezinárodních 
organizací jako je Evropská unie apod. Každá taková mezinárodní organizace vyvíjí na své 
členy (a často i před jejich vstupem jako na své budoucí členy) nějaký tlak v různých 
oblastech, internet zpravidla nebývá výjimkou. Evropská unie slouží jako velmi dobrý příklad. 
Vyšší úroveň internetu v pobaltských státech v porovnání s ostatními postsovětskými státy je 
nepochybně částečně způsobena právě jejich členstvím v Unii.  
 
Dalším faktorem, který nezanedbatelně ovlivňuje charakter internetu i úroveň jeho ochrany 
je různý poměr aktivit privátních a státních v těchto oblastech.  Nepochybně platí v hrubých 
rysech základní pravidlo, že vyšší míra privátních aktivit v dané zemi znamená vyšší míru 
rozšíření internetu a jeho lepší ochranu. Každý jedinec, ať jako soukromá osoba, nebo jako 
vlastník ekonomického subjektu, se zpravidla chová mnohem efektivněji než státní 
organizace. Porovnání soukromé versus státní jen výjimečně dopadá ve prospěch státní 
organizace. Je proto značný rozdíl, zda se na budování internetu v nějaké zemi podílejí více 
privátní firmy či státní organizace.  Státy s totalitními a autoritářskými rysy (kde je zpravidla 
vyšší míra aktivit státních na úkor privátních) přirozeně navíc kyberprostor v dané zemi 
deformují „k obrazu svému“, snaží se ho ovlivňovat, kontrolovat, omezovat, případně  
i cenzurovat, zkrátka využívat především pro své cíle.  
 
Toto všechno se přirozeně projevuje i na způsobu ochrany daného kyberprostoru. Ochrana 
kyberprostoru (či čehokoliv jiného) znamená bránit aktivity dobré (správné, žádoucí, 
zákonné apod.) před aktivitami špatnými (nesprávnými, nežádoucími, nezákonnými apod.). 
Určit, co je třeba chránit, a před čím, znamená stanovit hierarchii hodnot, určit, co je dobro  
a zlo, a co je menší a větší dobro či zlo.  Chrání se totiž dobro před zlem (nerušenou funkci 
softwaru nainstalovaného na počítači připojenému k internetu před škodlivým působením 
virů), a protože většinou nelze chránit veškeré dobro a vyvarovat se veškerého zla, je třeba 
chránit alespoň vyšší dobro před větším zlem (jako když se více dbá na ochranu bezchybné 
funkce softwaru a méně nebo vůbec se nechrání vytížení procesoru a jako když se více bojuje 
pro virům, méně proti spamu a vůbec ne proti obtěžující reklamě). Nějakou hierarchii hodnot 
předpokládá i rozhodování finanční a ekonomické vůbec: jsme-li ochotni na něco vydat více 
peněz, znamená to pro nás nutně větší hodnotu. 
 
Ochrana kyberprostoru státu s autoritářskými a totalitními rysy je ochranou v zájmu státu, 
jednoznačnou přednost mají státní zájmy a organizace. Zájmy jednotlivce jsou apriori 
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podezřelé, jedinec není na prvním místě v právech, ale v povinnostech. Větší míra „ochrany“ 
může proto paradoxně znamenat menší míru svobody i bezpečí pro jednotlivce. Nejeden  
Tibeťan by nejspíše oželel antispamový filtr a smířil by se s menší ochranou proti virům, 
pokud by to zároveň znamenalo, že jeho e-mailová komunikace nebude kontrolována ani 
omezována nijak jinak. 
 
Příspěvek nikterak neaspiruje na encyklopedickou úplnost takového popisu. Situaci si 
usnadníme a zjednodušíme tím, že v každé zemi popíšeme rozvoj středisek typu CSIRT-CERT 
a dále případně i další organizace, která je v dané oblasti i zemi ve zkoumané oblasti 
významná (např. významný provider apod.).1 
 
Země Obyvatel (rok 2012) Uživatelů 

internetu 
(k  30. VI. 2012) 

Penetrace 
(% populace) 

Účtů  
na Facebooku 

(k  31. XII. 2012) 

Týmy 
v rámci 

FIRST 

Týmy 
v rámci 

ENISA 

Arménie 2 970 000 1 800 000 60,6  362 000 0 1 

Ázerbájdžán 9 494 000 4 747 000 50,0 963 100 1 2 

Estonsko 1 275 000 994 000 78,0 502 000 1 1 

Gruzie 4 571 000 1 300 000 28,4 912 000 1 2 

Kazachstán 17 522 000 7 885 000 45,0 700 000 1  

Litva 2 192 000 1 571 000 71,7 415 000 1 1 

Lotyšsko 3 526 000 2 294 000 65,1 1 118 000 3 3 

Ruská federace 142 518 000 67 983 000 47,7 7 963 000 2 3 

Ukrajina 44 854 000 15 300 000 34,1 2 313 000 1 1 

Uzbekistán 91 519 000 8 575 042 30,2 153 000 0  

Česká republika 10 177 000 7 426 000 73,0 3 835 000 0 5 

Evropská unie 503 824 000 368 022 000 73,0 192 747 000 94  

Evropská unie – 
nejvyšší hodnoty: 
Nizozemsko 

16 731 000 15 550 000 92,9 7 555 000 8 13 

Evropská unie – 
nejnižší hodnoty: 
Rumunsko 

21 849 000 9 642 000 44,1 5 375 000 1  

 

                                                           
1
 Počty obyvatel, uživatelů internetu, penetrace připojení k internetu, počty uživatelů Facebooku. Udané 

hodnoty jsou zaokrouhlené na celé tisíce. 
World Internet Use and Population Statistics: Asia; in: Internet World Stats, 30. VI. 2012 
<http://www.internetworldstats.com/stats3.htm>. 
World Internet Use and Population Statistics: Europe; in: Internet World Stats, 30. VI. 2012 
<http://www.internetworldstats.com/stats4.htm>. 
World Internet Use and Population Statistics: European Union; in: Internet World Stats, 30. VI. 2012 
<http://www.internetworldstats.com/stats9.htm>. 
Members around the World; in: Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) 
<http://www.first.org/members/map>. 
New from ENISA – Updated Map & Inventory of Europe’s “Digital Fire Brigades” with 173 Computer Emergency 
Response Teams Listed; in: ENISA. European Union Agency for Network and Information Security, 2013  
<http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/new-from-enisa-2013-updated-map-inventory-of-
europe2019s-201cdigital-fire-brigades201d-with-173-computer-emergency-response-teams-listed>. 
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Situaci v postsovětském prostoru ze sledovaného hlediska zachycuje i mapa platformy FIRST. 
Moldavsko, Arménie a čtyři z pěti středoasijských republik zde figurují jako bílá místa.2 
 

 

                                                           
2
 Members; in: FIRST.org <http://www.first.org/members/teams>. 
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Ruská federace 
 
Podle „většinového“ názoru3 jsou organizace, které v rámci Ruské federace vyvíjejí aktivity 
související s informační válkou, následující:4 
 
Federální ochranná služba (Федеральная служба охраны, 
Federaľnaja služba ochrany – ФСО, FSO)5 
 
Platforma zajišťuje fyzickou ochranu včetně ochrany soukromí  
a komunikací nejvyšším státním činitelům a zvláště prezidentovi. Patří 
do ní i ostraha Kremlu. Podle odhadů zaměstnává přibližně 20 000  
– 30 000 lidí.  Převzala řadu služeb od zrušené FAPSI. Jejími úkoly je 
mimo jiné poskytování zpravodajských informací, odposlech 
telefonní, bezdrátové, internetové i satelitní komunikace  
a provozování důležitých vládních komunikací. 

 

 
Federální bezpečnostní služba (Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации – ФСБ, FSB)6 
 
Služba zdědila největší podíl od svého předchůdce – KGB, včetně sídla v Ljublance7. Počet 
jejich zaměstnanců je odhadován na 200 000 – 300 000 osob, větší část z nich nicméně 
patrně nevykonává zpravodajskou činnost, ale pracuje v oblasti ochrany státních hranic, boji 
proti organizovanému zločinu, drogám a terorismu. 
 

                                                           
3
 HEICKERÖ, R. Emerging Cyber Threats and Russian Views on Information Warfare and Information Operations 

<http://www2.foi.se/rapp/foir2970.pdf>. 
Soviet/Russian Intelligence Agencies; in: FAS Intelligence Resource Program 
<http://www.fas.org/irp/world/russia/index.html>. 
Soviet/Russian Intelligence Agencies; in: Intelligence Resources Program  
<http://www.agentura.ru/english/equipment/>. 
LEYDEN, J., Russian Spy Agencies Linked to Georgian Cyber-Attacks; in: The Register, 23. III. 2009  
<http://www.theregister.co.uk/2009/03/23/georgia_russia_cyberwar_analysis/>. 
Cyber Warfare: Project Grey Goose Phase II Report on India; in: Intelli Briefs 
<http://intellibriefs.blogspot.com/2009/03/cyber-warfare-project-grey-goose-phase.html>. 
Geopolitic Cyber Sources; in: Emil on Security, 10. IX. 2010  
<https://emilonsecurity.wordpress.com/2010/09/10/geopolitic-cyber-forces/>. 
4
 K těmto platformám je třeba ještě připočítat dnes již samostatně neexistující FAPSI, viz níže. 

5
 ФСО  <http://www.fso.gov.ru/>. 

6
 Federaľnaja služba bezopasnosti <http://www.fsb.ru>. 

7
 Funding for the Russian Secret Services; in: Agentura.ru  

<http://www.agentura.ru/english/experts/safranchuk/>. 
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FSB působí v doma i v zahraničí (ve spolupráci se SVR, viz níže). Vyvíjí 
široké spektrum zpravodajských činností, ale i takové záležitosti jako 
bezpečnostní pověrky a boj proti organizovanému zločinu. Realizuje 
odposlechovou činnost telefonní i internetové komunikace, kontroluje 
poštovní zásilky. Pokud se jedná o internet, provozuje FSB 
pravděpodobně systém SORM II, jakousi analogii systému Carnivore, 
který provozuje FBI a který údajně umožňuje monitorovat veškerý 
internetový provoz v rámci Ruské federace. Není příliš překvapivé, že 
služby jako Skype, Gmail a Hotmail se takovým aktivitám brání a že se 
čas od času vynoří informace o činnosti FSB v této souvislosti. FSB od 
FAPSI zdědila systém operačních center, umožňujících kryptologické 
analýzy. Služba pravděpodobně disponuje schopností sofistikovaných 
kybernetických „aktivních opatření”. 

 

 
Služba zahraniční rozvědky (Служба Внешней Разведки, Služba vnešnej razvedky – СВР, 
SVR)8 
 
Zpravodajská služba zaměřená na působení v zahraničí. Odhady 
počtu zaměstnanců uvádějí číslo 15 0009. Zde vyvíjí široké 
spektrum „aktivních opatření“ včetně elektronického odposlechu. 
Když tehdejší prezident Putin uváděl v roce 2007 do funkce 
současného ředitele SVR Michaila Fradkova prohlásil,10 že mezi 
hlavní priority zahraniční rozvědky SVR patří boj proti 
mezinárodnímu terorismu a pomoc při „posilování ruského 
průmyslového a obranného potenciálu“ (což je mimo jiné 
eufemismus pro oblast průmyslové špionáže). 

 

 
Hlavní zpravodajská správa (Главное Разведывательное Управление, Glavnoe 
razvědyvatělnoje upravlenie – ГРУ, GRU) 
 
GRU je vojenská zpravodajská služba. Odhady hovoří  
o několikanásobně větším počtu zaměstnanců než počet 
zaměstnanců „civilní“ rozvědky SVR. Byla založena v roce 1918  
a na rozdíl od KGB přečkala různé reorganizace po rozpadu 
Sovětského svazu. Je proto možné konstatovat, že od roku 1918 
existovala kontinuálně až do dnešních dnů. Jejím úkolem je 
získávat všekeré vojensky významné zpravodajské informace 
zejména ze zahraničí. Služba provozuje radiové zpravodajství 
(SIGINT – Signals Intelligence) prostřednictvím pozemních stanic 
(na Kubě a v pobaltských státech) i pomocí vlastních satelitů. 

 

 
                                                           
8
 Служба внешней разведки Российской Федерации <http://svr.gov.ru/>. 

9
 SVR: Russian Intelligence Service; in: Agentura.ru <http://www.agentura.ru/english/dosie/brit/svr/>. 

10
 PACNER, K., Nová ofenzíva ruských rozvědek, 1. IX. 2008  

<http://www.karelpacner.cz/?str=hom&id=219&n=nova-ofenziva-ruskych-rozvedek>. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/FSB.svg


Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656  
Doc. RNDr. Josef Požár, CSc.; RNDr. Václav Hník, CSc.; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Ochrana kyberprostoru v postsovětských 

republikách. (2013_B_07) 
 

 

7 

 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 

Zpracování takto získaných dat je značně nákladné a vyžaduje velký 
počet11 velmi kvalifikovaných pracovníků schopných provádět 
potřebnou analýzu signálů i jejich případné dešifrování. To znamená, 
že GRU má nepochybně i „kvalifikaci“ pro kybernetickou válku. Pod 
vedení GRU jsou zařazeny mimo jiné i jednotky speciálních sil 
Spetznaz, které vykonávají elektronickou zpravodajskou činnost 
vojenského zaměření. 

 
Federální agentura pro vládní komunikaci a informace (Федеральное Агентство 
Правительственной Связи и Информации, Federaľnoje Agenstvo Praviteľstvennoj 
Svajazi i Informacii – ФАПСИ, FAPSI)12 
 
FAPSI (zrušená dekretem z března 2003, kterým byla její agenda rozdělena mezi FSB  
a Ministerstvo obrany) byla elektronická odposlechová služba analogická americké NSA nebo 
britské GCHQ. Vznikla počátkem devadesátých let sloučením 8. a 16. hlavní správy někdejší 
KGB, v roce 2003 byla reorganizována a její složky zařazeny pod FSB a některé patrně i pod 
GRU, SVR a FSO. Oficiálně uváděný důvod bylo obvinění z korupce. Její oficiální a utajovaný 
název zněl „Hlavní ředitelství radiolektronické rozvědky v sítích Svazu“ (Glavnoye 
Upravlenie Radioelectronnoi Razvedki Na Setyah Svyazi, GURRSS). Zajímala se o veškeré 
informace politického, ekonomického, vojenského a vědeckého charakteru a zřejmě byla 
schopná odposlouchávat veškerou vládní i soukromou komunikaci v zemi, včetně 
komunikace po internetu.  
 
FAPSI dostala možnost podnikat, které intenzivně využívala (např. 
její „bezpečnostní“ programy povinně kupovaly vládní orgány). 
Provozovala vládní a prezidentský informační systém i interneto-
vého providera, jehož služby nabízela vládním složkám. Ostatní 
provideři museli povinně instalovat program od FAPSI, který 
umožňoval monitorovat jejich provoz. V zemi v té době nebylo 
možno používat kryptografický program jiného výrobce než FAPSI. 
FAPSI vyvíjela činnost i v zahraničí, v některých zemích provozovala 
i odposlechová centra.13  

 

 
Poznámka: Všechny uvedené organizace (a nejenom ony) vznikly počátkem devadesátých let 
rozdělením někdejšího Výboru pro státní bezpečnost (Комитет государственной 
безопасности, КГБ, KGB). Počty zaměstnanců (a ještě více rozpočty) zpravodajských služeb 

                                                           
11

 Počátkem devadesátých let pracovalo v oblasti SIGINT v Sovětském svazu odhadem celkem (tj. KGB a GRU 
dohromady) 350 000 osob, přičemž aktivity GRU byly patrně rozsáhlejší. 
GLASSER, R., Signals Intelligence and Nuclear Preemption, 1989 
<http://www.carlisle.army.mil/usawc/parameters/articles/1989/1989%20glasser.pdf>. 
GRU; in: Global Security <http://www.globalsecurity.org/intell/world/russia/gru.htm>. 
12

 Wikipedia: FAPSI <http://en.wikipedia.org/wiki/fapsi>. 
FAPSI (Federaľnoje Agenstvo Praviteľstvennoj Svajazi i Informacii); in: specialista.cz, 31. X. 2005  
<http://magazin.specialista.info/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2005103101%20target=>. 
13

 Cyber Wars; in: Agentura.ru <http://www.agentura.ru/english/equipment/>. 
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Ruské federace jsou utajovány.14 Jaký podíl z celkové činnosti těchto služeb je věnován 
kybernetické válce se můžeme jen dohadovat. Velmi minimalistický odhad znamená, že se 
této činnosti intenzívně věnuje několik tisíc jedinců. 
 
Platformy typu CSIRT-CERT 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Ruské federace je možné zaslechnout 
nejčastěji o těchto: 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo Poznámka 

RU-CERT
15

 

dominantní 
polostátní 

telekomunikační 
společnost 

http://www.cert.ru/e
n/about.shtml 

 

zřízen zřejmě roku 1998, 
jako jeden ze sponzorů je 

uváděn Microsoft; 
člen FIRST 

platforma obhospo-
dařuje i „sovětskou“ 

doménu .su 

CERT-GIB 
Firma 

Group-IB 
http://www.cert-

gib.ru/ 

 

Ustaven 2011, od roku 
2013 členem FIRST 

WEBPLUS 

Stejnojmenný 
portál, zaměřený 
na poskytování  

e-mailových služeb 
zdarma 

http://www.wplus.net 

 

Od roku 2000 členem 
FIRST 

FREEnet 

Institut organické 
chemie 

N. D. Zelinského, 
Moskva 

http://www.free.net/ 

 

FIRST toto uskupení 
neuvádí. 

GOV-
CERT.RU 

Vláda Ruské 
federace 

http://www.gov-
cert.ru/en/ 

 

Odpovědnost za vládní 
sítě. FIRST toto uskupení 

neuvádí. 

 

Ilustrace na další straně: Sebeprezentace uskupení CERT-GIB.16 
 

                                                           
14

 Safrančuk; in: Agentura.ru <http://www.agentura.ru/english/experts/safranchuk/>. 
Center for Defense Information <http://www.cdi.org/>. 
15

 Members around the World; in: FIRST <http://www.first.org/members/map>. 
RU-CERT; in: FIRST <http://www.first.org/members/teams/ru-cert>. 
16

 CERT-GIB – центр круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности, 
созданный на базе компании Group-IB <http://www.cert-gib.ru/>. 

https://www.google.cz/url?q=https://twitter.com/CERTGIB&sa=U&ei=jp1qU5K4MsLe7AbWuoHoBw&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNGPYQvIJC5rbtQ3J4_5srpH229PxQ
http://www.gov-cert.ru/en/index.html
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Ukrajina 
 
Oblast telekomunikačního průmyslu a služeb na Ukrajině se začala rychle měnit po rozpadu 
Sovětského svazu v roce 1992. Aby mohla být Ukrajina integrována do světové komunity, 
bylo třeba začít řešit především následující oblasti:17 
 

 standardizace, interkonektivita a interoperabilita; 

 zajištění služeb, které umožňují přístup k informačním infrastrukturám a výměnu 
informací v oblastech podnikových, státních i privátních; 

 rozdělování a číslování frekvencí; 

 vytvoření systému administrace národních domén nejvyšší úrovně v souladu 
s mezinárodními normami. 

 
Ukrajina v té době neměla žádnou vlastní národní telekomunikační infrastrukturu, protože 
veškeré telefonní a datové spojení se světem se realizovalo přes Moskvu. Ukrajina naštěstí 
mohla využít svojí relativně výhodnou geografickou polohu tranzitní země mezi střední  
a východní Evropou a Asií postupně se podílet na mezinárodních investicích do moderní 
telekomunikační infrastruktury v této oblasti. Záhy došlo k rychlému rozvoji internetu 
(„Internetový advent“ na Ukrajině v letech 1994 – 1995), prudký počáteční růst lze však 
pochopitelně částečně vysvětlit i tím, že začal prakticky od nuly18. Po internetovém připojení 
byla velmi silná poptávka, rozvoj však nebyl dostatečně koordinován, a proto připojení 
k internetu zajišťovalo v různých oblastech země značné množství malých ISP společností. Od 
té doby do současnosti prošla Ukrajina obdobími s rychlejším i pomalejším rozvojem, 
západněji umístěné postsovětské státy nebo jiné rozvojové státy se ji však dohonit 
nepodařilo. Tak například v porovnání s přibližně stejně lidnatým Polskem a Argentinou 
(Polsko cca 38 miliónu obyvatel, Argentina cca 42,5 miliónu obyvatel, Ukrajina cca 44,5 
miliónu obyvatel) je počet uživatelů internetu na Ukrajině – 7,77 miliónu19 stále ještě dosti 
malý (v Argentině je to 13,69 miliónu, v Polsku 22,45 miliónu). Jen pro zajímavost ještě 
uvádíme, že Česká republika s přibližně 10 milióny obyvatel vykazuje 6,68 miliónu 
uživatelů internetu (stav roku 2009). Bylo by ale chybou možnosti přístupu k internetu na 
Ukrajině paušálně odsoudit. Zdá se, že pokrytí signálem 3G na Ukrajině není o nic horší než 
v České republice20 (viz ilustrace), virtuálního operátora nemá podle článku z roku 2011 

                                                           
17

 KORZH, Yuri; DEMCHENKO, Yuri, Development of Internet infrastructure in Ukraine and forming National 
Information Resources; in: Uazone.org <http://www.uazone.org/inet/netreviewUA.html>. 
18

 KORZH, Yuri; DEMCHENKO, Yuri, Development of Internet infrastructure in Ukraine and forming National 
Information Resources; in: Uazone.org <http://www.uazone.org/inet/netreviewUA.html>. 
19

 Internet Users. Data; in: The World Fafctbook, Country Comparison, 2009 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2153rank.html?countryname=Ukraine&countrycode=up&regionCode=eur&rank=38#up>. 
20

 MERAVÁ, Tereza, Ve 3G jsme na tom jako Ukrajina, s virtuálními operátory ještě hůře; in: iDnes, 5. IV. 2011 
<http://mobil.idnes.cz/ve-3g-jsme-na-tom-jako-ukrajina-s-virtualnimi-operatory-jeste-hure-p9j-/mobilni-
operatori.aspx?c=A110404_154736_mob_operatori_mer>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656  
Doc. RNDr. Josef Požár, CSc.; RNDr. Václav Hník, CSc.; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Ochrana kyberprostoru v postsovětských 

republikách. (2013_B_07) 
 

 

11 

 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Česká republika žádného, kdežto Ukrajina alespoň jednoho21 (ilustrace). Další zdroje tuto 
skutečnost dále potvrzují22 nebo dokonce zpřesňují, ovšem ve prospěch Ukrajiny.23 
 

 
 

 

                                                           
21

 MERAVÁ, Tereza, Ve 3G jsme na tom jako Ukrajina, s virtuálními operátory ještě hůře; in: iDnes, 5. IV. 2011 
<http://mobil.idnes.cz/ve-3g-jsme-na-tom-jako-ukrajina-s-virtualnimi-operatory-jeste-hure-p9j-/mobilni-
operatori.aspx?c=A110404_154736_mob_operatori_mer>. 
22

 3G na Ukrajině, aneb čekali byst to?; in: MobilMania, 7. III. 2009 
<http://www.mobilmania.cz/clanky/3g-na-ukrajine-aneb-cekali-byste-to-mobilni-cestopis/sc-3-a-
1121695/default.aspx>. 
23

 Příspěvek autorů „Petr“ a „rob.9991“ v rubrice Internet – dostupnost na Fórum Ukrajina.TV. 19. II. 2010. 
Hodnotu tohoto svědectví zvyšuje skutečnost, že autor příspěvku podepsaný jako Petr uvádí bydliště Užhorod)  
Internet – Dostupnost; in: Fórum Ukrajina.tv <http://forum.ukrajina.tv/viewtopic.php?f=19&t=94>. 
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V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Ukrajiny lze nalézt informace nejčastěji  
o těchto: 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo Poznámka 

Computer 
Emergency 
Response 
Team of 
Ukraine, 
CERT-UA 

Státní služba pro 
ochranu 

informací 
Ukrajiny 

http://www.cert.gov.
ua 

 

Založen v lednu 2007, 
mezinárodní uznání od 

roku 2009. 

URAN 
Ukrajinská 

výzkumná a 
akademická síť 

http://www.uran. 
net.ua/ 

 

 

 

Computer 
Crime 

Research 
Center, CCRC 

Univerzita 
v Záporoží 

http://cybercrime.zp.
ua/ 

 

Stránka instituce je 
koncipována jako 

rozcestník, obsahující asi 
3 000 tématických rubrik. 

 
Bělorusko 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Běloruska lze nalézt informace nejčastěji  
o těchto: 
 

název zřizující instituce internetová 
stránka 

logo Poznámka 

CERT-BY, 
National 
CERT of 

Belarus
24

 

Operační  
a analytické 

centrum při úřadu 
prezidenta 
republiky. 

https://cert.by/ 
 

http://oac.gov.by/ 

   

Zřízen roku 2012, 
mezinárodně akceptován 

v září 2013. 

BASNET 
Národní akademie 

věd 
http://www.basne

t.by/ 
 

Jedná se o platformu, 
propojující akademické 

instituce, nejen 
s ohledem na informační 

bezpečnost. 

 
 
 
 

                                                           
24

 Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь. 
Cert.by принят в международное сообщество First; in: Оперативно-аналитический центр при Президенте 
Республики Беларусь, 21. X. 2013 <http://oac.gov.by/news/196.html>. 
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Moldavsko 
 
Moldavsko bývá, podobně jako Lotyšsko, uváděno jako jedna ze zemí s velmi rychlým 
internetem. To je zásluha soukromých investorů, kterým se daří čelit restriktivním opatřením 
vlády.25 Roku 2013 se údajně skoro 60 % obyvatel měst těšilo z připojení k internetu.26 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Moldavska lze nalézt informace nejčastěji  
o těchto: 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo Poznámka 

CERT-GOV-
MD 

Vládní středisko 
kybernetické 
bezpečnosti 

(Centrul pentru 
Securitatea 

Cibernetică). 

http://cert.gov.md 

 

Informace  
v rámci TF-CSIRT.

27
 

MD-CERT, 
Center  

of internet 
security 

expertise 

Research and 
Education National 
Association from 

Moldova 

http://www.cert. 
md   

Není zřejmé, zda to je či 
není totéž, jako CERT-

MD.
28

 

RENAM 

Research and 
Education National 
Association from 

Moldova 

http://www.renam. 
md 

 

Nekomerční, 
akademicko-výzkumný 

subjekt. 

Internet 
Moldova 

Internet Moldova 
http://www.interne

t.moldova.ru 

 

Společnost, založená 
roku 2001, zřejmě 

internetový doménový 
regulátor. 

 

                                                           
25

 ROSENBERG, Eli, Countries With the Fastest Internet: Latvia and Moldova?; in: The Wire, 30. II. 2010 
<http://www.thewire.com/technology/2011/03/us-behind-latvia-moldova-terms-internet-speed/36214/>. 
Moldova, among World Leaders after Internet Access Speed; in: Teleradio Moldova, 29. X. 2013 
<http://www.trm.md/en/social/moldova-printre-liderii-mondiali-dupa-viteza-de-acces-la-internet/>. 
26

 Moldova Overtakes Japan in Internet Access Speed; in: Voice of Russia, 27. V. 2010 
<http://voiceofrussia.com/2010/05/27/8562904/>. 
27

 Cyber Security Center CERT-GOV-MD; in: TF CSIRT 
<https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/cert-gov-md.html>. 
Centrul pentru Securitatea Cibernetică; in: Facebook 

<https://ro-ro.facebook.com/CERTGOVMD>. 
28

 Policies; in: CERT-MD <http://www.cert.md/our-rules-mainmenu-6/21-policies>. 
GOLUBEV, Alexandr, MD CERT in RENAM Network; in: ISSUU.com  
<http://issuu.com/galex007/docs/cert-md2010tfcsirt>. 
 

http://www.internet.moldova.ru/
http://www.internet.moldova.ru/
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Ilustrace popisují pozici země v mezinárodním srovnání rychlosti připojení a strukturu sítě 
RENAM.29 
 

 
 

 
 

                                                           
29

 ROSENBERG, Eli, Countries With the Fastest Internet: Latvia and Moldova?; in: The Wire, 30. II. 2010 
<http://www.thewire.com/technology/2011/03/us-behind-latvia-moldova-terms-internet-speed/36214/>. 
RENAM Network; in: RENAM.md <http://www.renam.md/project/wistcis/009/twa2_1.gif>. 
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Dva pohledy na páteřní síť v rámci země.30 

 

 
 
 

                                                           
30

 Moldova Backbone; in: Wikipedia <http://wiki.ceengine.eu/images/5/53/Moldova_backbone.jpg>. 
Moldova Current Backbone; in: Wikipedia 
<http://wiki.ceengine.eu/images/c/cc/Moldova_current_backbone.jpg>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656  
Doc. RNDr. Josef Požár, CSc.; RNDr. Václav Hník, CSc.; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Ochrana kyberprostoru v postsovětských 

republikách. (2013_B_07) 
 

 

16 

 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Estonsko 
 
Estonsko je zemí, která klade na téma internetové bezepčsnoti velký důraz. Je to ostatně stát se 
zkušeností s kybernetickým útokem připisovaným Ruské federaci.31 Vedle toho je zde 
zkušenost s řadou menších (méně medializovaných) incidentů (několik týdnů trvající tlaky na 
bankovní sítě atd.). Veřejnost si zvykla na bezvýpadkovitost služeb a elektronickou 
demokracii. Po výpadku Internetu, delším než 3 dny by nastaly vážné problémy, po 10 dnech 
katastrofa (společnost „není s to přejít znovu na papíry“). 
 
V rámci Estonska od roku 2002 existuje relativně neformální těleso „Národní rada pro 
kybernetickou bezpečnost“ (National Cyber Security Council). Jeho členy jsou zástupci 
veřejné i soukromé sféry (zpravidla spolužáci, komunikace funguje přímo, on-line). Na této 
platformě je velký potenciál pro dohodu a rychlé řešení krizí („o komplikovanějších 
problémech se zásadně vždy diskutuje v sauně – a dokud se nedospěje k dohodě, nikdo nesmí 
ven“). 
 
Estonské středisko informatiky (Estonian Informatics Centre) se zabývá mimo jiné 
zvyšováním povědomí o kybernetických hrozbách a je odpovědné za fungování CERT-EE (viz 
níže). Středisko se zabývá bezpečnostními incidenty v počítačových sítích v Estonsku, provádí 
preventivní opatření k zamezení takovým incidentům a přispívá k povědomí veřejnosti  
o otázkách bezpečnosti v rámci Internetu. Středisko zabezpečuje podporu a pomoc 
systémovým a síťovým administrátorům, organizacím a “providerům” Internetu, přičemž 
úzce spolupracuje s dalšími subjekty v rámci veřejného i soukromého sektoru. 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Estonska lze nalézt informace nejčastěji  
o těchto:32 
 

název zřizující instituce internetová 
stránka 

logo Poznámka 

CERT-EE 
Estonian 

Information 
System Authority 

https://www.ria. 
ee/cert 

 

Vytvořen roku 2006. 

RIA 
Estonian 

Information 
System Authority 

http://www.ria.ee 
 

 

Tygří skok 

Information 
Technology 

Foundation for 
Education, Tartu 

http://www. 
tiigrihype.ee 

 

Nadace pro zvyšování 
informační vzdělanosti. 

Estonian 
Internet  
Founda-

tion 

 
http://www. 
internet.ee 

 

Státní platforma, 
odpovědná za 

dostupnost veřejných 
služeb po internetu.

33
 

                                                           
31

 Roku 1996 sice v Estonsku došlo k přijetí klíčových zákonů o informační bezpečnosti, ale realita za tím 
zaostávala (každý resort chránil své sítě, vytvářel vlastní analýzy rizik). Až kyberútoky situaci změnily a založily 
současný komplexnější přístup k tématu. 
32

 About CERT Estonia; in: RIA.ee <https://www.ria.ee/cert-estonia>. 
33

 .EE Domain Regulation; in: Estonian Internet Foundation, 1. XI. 2013 <http://www.internet.ee/domains/>. 
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Estonian 
Educa-

tional and 
Research 
Network 

Information 
Technology 

Foundation for 
Education, Tartu 

 
http://www.eenet

.ee/ 
 

  

Existuje od roku 2006, 
subjekty veřejného  

a soukromého sektoru 
(vládním subjektům je 

v platformě určeno 
zvláštní „podokno“). 

 

CERT-EE (respektive agentura RIA) je podřízen Státnímu středisku pro Informatiku34 (State 
Informatics Center), systemizovanému v rámci Ministerstva pro hospodářství a informace. 
K vybudování CERT-EE přispěla právě Národní rada pro kybernetickou bezpečnost 
k vybudování. Členové Rady (a zároveň pracovníci Estonského středisku pro Informatiku) 
předložili vedení Ministerstva pro hospodářství a informace základní návrh na vybudování 
CERT-EE (studie proveditelnosti o 10 stranách). Myšlenka našla podporu a financování  
a pracoviště tak rychle vzniklo. Zpočátku se jednalo o 2 osoby, nyní zde působí osob asi 6. 
Argumentace ve prospěch budování CERT-EE byla založena na nutnosti přímé komunikaci 
s podobnými platformami v zahraničí. K tomu se přidružil medializovaný „tlak“ ze strany 
soukromých firem (rovněž členů Rady) a periodické dotazy ze strany ENISA. 
 
Role CERT-EE se může jevit jako velmi mělká. Generuje pouze určitá obecná doporučení 
(odpovědi na často kladené otázky) a čtvrtletní zprávu pro zainteresované techniky v rámci 
výsečí národního kyberprostoru (IS, těch je asi 30, není to totéž jako ISP). Vládní činitelé od 
CERT-EE dostávají jen velmi stručnou statistiku. CERT-EE vedle toho vytváří určité guidelines, 
vlastní výzkumnou činnost v oblasti software a hardware (například co se týče šifrování)  
a „překladatelský servis“ (převážně z finštiny, což je estonštině velmi podobný jazyk). Role 
pracoviště je velmi volná, sami sebe označují za „last-resort think-tank“. 
 

 Pracoviště neprovádí osvětu vůči veřejnosti (to je úkolem poskytovatelů 
internetových služeb). 

 Pracoviště neprovádí monitoring trendů (to provádí CERT ve Finsku). 

 Pracoviště neprovádí filtrování nebo hledání klíčových slov35 (ačkoli by to technicky 
dokázalo, dvě stěžejní připojení přes Finsko a Švédsko je možné dobře filtrovat). 

 Pracoviště nezasahuje proti virům atd. v konkrétních internetových nebo 
intranetových sítích (to provádí jejich vlastní správci). 

 Pracoviště neprovádí penetrační testování sítí (soukromé subjekty na to raději 
najímají firmy z Finska). 

 Pracoviště nenavrhuje etické kodexy pro poskytovatele internetových služeb 
(společnost v Estonsku je velmi liberální a cenzura postrádá politickou a společenskou 
podporu). 

                                                           
34

 Toto těleso (25-50 osob personálu) je odpovědné za státní kritickou informační infrastrukturu a za hladký 
průběh e-voleb (voleb on-line). Každý občan (ale i slovanskojazyčný neobčan – obyvatel) Estonska vlastní 
elektronický průkaz totožnosti, který občanům zároveň slouží jako pas a oprávnění k účasti na volbách 
(neobčan může volit jen v místních volbách). Každému občanu a neobčanu – obyvateli je ze zákona zřízena  
i jedinečná e-mailová adresa pro volby a komunikaci s úřady. 
35

 To dle potřeby vykonává zpravodajská služba KAPO a CERT-EE při tom může napomoci. 
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 Pracoviště nemůže aktérům v kyberprostoru nic přímo nařizovat (jako třeba CSIRT ve 
Finsku). „Můžeme jen domlouvat, ale vzhledem k našim vazbám je stejně závadný 
segment odpojen do 30 minut“. 

 
EENet a jeho síť roku 2013.36 
 

 
 
Propojení orgánů veřejné správy.37 
 

                                                           
36

 2013 Vorgukaart; in: EENet  
<http://www.eenet.ee/EENet/assets/images/Vorgukaardid/2013_vorgukaart_vv.png>. 
37

 Development of Data Communication Infrastructure in Estonian Public Administration; in: RISO.ee 
<http://www.riso.ee/aastaraamatud/en/pub/2003it/p15.htm>. 
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Litva38 
 
Země je v některých zdrojích prezentována jako „nejinternetizovanější země světa“, 
respektive stát který se o tuto pozici dělí s Korejskou republikou.39 
 
Bezpečnostní stránkou tématu se zabývá mimo jiné Státní bezpečnostní úřad (Valstybés 
Saugumo Departamentas, VSD; State Security Department, SSD)40, jehož hlavním úkolem je 
„ochrana suverenity Litvy a jejího ústavního systému“. To v praxi obnáší velmi široké 
spektrum činností (rozvědná a kontrarozvědná činnost, ochrana utajovaných skutečností, 
ochrana základů národní ekonomiky a strategických objektů, socio-politická analýza  
a prognóza bezpečnostního vývoje státu, analýza veřejných informací, vyšetřování případů 
genocidy a implementace lustračního zákona). Úřad konkrétně zmiňuje svůj zájem na 
sledování internetových diskusních fór (chatrooms) v litevštině, aby zamezil jejich zneužívání 
ze strany terorismu nebo organizovaného zločinu. 
 
Policejní speciální jednotka pro boj s kybernetickou trestnou činností (Cybercrime Unit)41. 
Jednotka vznikla roku 2001 a je integrální součástí státní policie. V současnosti je náplň 
činnosti Jednotky zaměřena na implementaci mezinárodní Úmluvy o kyberzločinu, ke které 
se Litva připojila roku 2003 (s účinkem od ledna 2004). Jednotka působí v oblasti prevence, 
vyšetřování a odhalování trestných činů, které byly naplánovány a spáchány pomocí 
Internetu nebo v uzavřených sítích (Intranetu). 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Litvy lze nalézt informace nejčastěji  
o těchto: 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo Poznámka 

CERT-LT 

Communications 
Regulatory Authority  

of the Republic 
ofLithuania 

https://www.cert.lt 
 

Vznik roku 2006, 
mezinárodní uznání roku 

2009. 

LITNET-
CERT 

Litevská 
vědeckovýzkumná síť. 

http://cert.litnet.lt 
 

http://www.litnet.lt/ 
 

 

Síť propojuje vysoké 
školy, výzkumné ústavy, 

nevládní organizace. 

LTU MOD 
CIRT 

Ministerstvo obrany http://www.kam.lt (nezjištěno) Ochrana sítí armády. 

 

                                                           
38

 Ministerstvo zahraničních věcí, odbor bezpečnostní politiky, č. j.: 124015/2006-OBP, 31. VII. 2006; 
Pospíšilová, M., Velvyslanectví České republiky v Litvě, Vilnius, 18. VIII. 2006 (č. j. 999/2006 – Vilnius). 
National Contributions to be Taken into Account in the Preparation of the Independent Report on the Use 
of the Internet for Terrorist Purposes and Cyberterrorism; CODEXTER (2006) 38 prov, 3. X. 2006. 
39

 Internet in Lithuania is Fastest in the World; in: Invest Lithuania, 7. XI. 2011 <http://www.investlithuania.com 
/en/services/press/news/categoryView/news/internet-in-lithuania-is-fastest-in-the-world>. 
40

 Obdoba Národního bezpečnostního úřadu. 
Valstybės saugumo departamento <http://www.vsd.lt>. 
41

 Součást kriminální policie: Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdyba <http://www.cyberpolice.lt>. 

https://www.cert.lt/
http://cert.litnet.lt/
http://www.kam.lt/
http://www.vsd.lt/
http://www.cyberpolice.lt/
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Struktura v rámci LITNET-u.42 Napojení Litvy na internet – uvnitř země i ve světě.43 
  

  
 
 
 
 

                                                           
42

 Litnet.lt <http://www.litnet.lt>. 
43

 Partner Profile: LITNET; in: Géant, 5. XII. 2012 
<http://geant3.archive.geant.net/Media_Centre/connect/PublishingImages/Litnet-backbone_2011.gif>. 
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Lotyšsko 
 
V Lotyšsku se bojem proti kybernetické kriminalitě zabývá zejména státní policie, konkrétně 
Samostatné oddělení pro boj proti kybernetické kriminalitě v rámci Správy ekonomické 
policie.44 
 

 Oddělení v plném rozsahu provádí funkce procesní i operativní vyšetřování 
(výzvědnou službu), ale jen ve spojení s vyšetřování konkrétní trestné činnosti (tedy 
nikoli proaktivně). 

 Oddělení je systemizováno na 7 osob, u kterých je předepsána bezpečnostní 
prověrka. Stav oddělení však není zpravidla naplněn (v polovině roku 2006 zde sloužili 
jen 3 policisté). 

 Oddělení na vyžádání poskytuje konzultace pro další policejní součásti. 
 Výsledky činnosti Oddělení jsou dle potřeby prezentovány policejním odborem public 

relations. 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Lotyšska lze nalézt informace nejčastěji  
o těchto:45 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo Poznámka 

CERT-LV 
 

DDIRV 
Ministerstvo obrany. 

 
https://cert.lv/ 

 
https://www.cert.lv 

 

Od roku 2007 existující 
platforma, sloužící 
potřebám vládních 

institucí, včetně armády. 
Platforma uvádí 
13 zaměstnanců. 

Provozuje i poradenský 
portál pro veřejnost.

46
 

LATNET 
Akademické 

a soukromé subjekty. 
http://ls.lv/ 

 

Existuje od roku 2006. 

CERT NIC 
LV 

Institut matematiky 
a informatiky, 

Universita Lotyšska.
47

 
http://www.nic.lv/ 

 

 

 
Na další straně osvětové materiály CERT-LV věnované pravidlům bezpečnosti na internetu.48 
 
 

                                                           
44

 Ministerstvo zahraničních věcí, odbor bezpečnostní politiky, č. j.: 124015/2006-OBP, Zastupitelský úřad České 
republiky v Rize, 31. VII. 2006 (č. j.: 432/2006). 
45

 Cyberterrorism – The Use Of The Internet For Terrorist Purposes: Latvia; in: Council of Europe, 2007 
<http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/cyberterrorism/Latvia.pdf>. 
ANDŽĀNS, Māris, Cyber Security Policy Development in Latvia  
<http://www.ebaltics.com/forum2010/Presentations/Andzans.pdf>. 
46

 Esi Drošs <https://www.esidross.lv/>. 
47

 KAŠKINA, Baiba; TALVANS, Varis, CERTS – Collaboration is Possible; in: CERT NIC LT 
<http://www.docstoc.com/docs/83448686/CERTs---collaboration-is-possible>. 
48

 CERT NIC.LV izstrādājis jaunus plakātus par drošu uzvedību internetā; in: SigmaNet, 2013 
<http://www.sigmanet.lv/resource/show/191>. 
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Bezdrátový internet v Lotyšsku, 90. Léta XX. století.49 
 

 
 
Páteř sítě LATNET.50 
 

 
 
 
 

                                                           
49

 BARZDINS, Guntis; TULLY, John, Applications of High-Speed Wireless Solutions for Developing Countries: 
Lessons Learned in Latvia and Moldova; in: ISOC 
<http://www.isoc.org/inet99/proceedings/4d/4d_2.htm>. 
50

 KARNITIS, Edwin, Development of Latvian Information Infrastructure and Tasks for Latvian Academic Library 
<http://web.simmons.edu/~chen/nit/NIT'95/247-kar.html>. 
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Arménie 
 
Dokument „Národní strategie bezpečnosti kybernetického prostoru“ obsahuje pět klíčových 
priorit země v oblasti zvyšování kybernetické bezpečnosti (včetně dotvoření dosud 
plnohodnotně fungujícího subjektu typu CERT, AmCERT).51 
 

Klíčovou roli v daném kontextu sehrává akademický sektor, Arménská naučno-vzdělávací 
síťová asociace (Армянскaя Научно-Образовательнaя Сетевaя Ассоциация, АРЕНА)52, 
založená roku 2000 a Internetová společnost Arménie (Internet Society of Armenia)53. 
Národní strategie vedle toho výslovně klade důraz na oblast vzdělávání státních 
zaměstnanců i širší veřejnosti o základech náležitého chování v rámci kyberprostoru.54 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Arménie lze nalézt informace nejčastěji  
o těchto:55 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo Poznámka 

CERT.AM 
 

AM NREN 
CSIRT 

Národní internetový 
regulátor. Národní 

výzkumná a vzdělávací síť. 
Armenia National Research 
and Education Network.

56
 

http://www.cert.am 

  

 

ASNET-
AM 

Academic Scientific 
Network of Armenia. 

http://www.asnet.am 

 

 

ARENA 
Vědeckovýzkumná nadace 

Arménie. Akademie věd 
Arménie. 

http://www.arena.am 

 

 

ISOC 

Internet Society  
of Armenia. 

Armenia Network 
Information Center 
(AMNIC) – Armenia 

Registry. 

http://www.isoc.am 

 

 

LIBNET-
AM 

Svak arménských knihoven. http://libnet.am/ 

 

LIB-Net 
 

 

 
 

                                                           
51

 CERT Armenia <http://www.cert.am>. 
52

 ARENA <http://www.arena.am>. 
53

 ISOC <http://www.isoc.am/>. 
54

 KOTAJNÁ, L., Zpráva z pracovní cesty: „Cyber Security Dimensions of Critical Infrastructure Protection“, 
Marshall Center, München, 24. – 28. X. 2005. 
55

 Woman who Cut Internet to Georgia and Armenia 'Had Never Heard of Web'; in: The Telegraph, 11. IV. 2011  
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/8442056/Woman-who-cut-internet-to-
Georgia-and-Armenia-had-never-heard-of-web.html>. 
56

 PETROSYAN, Arthur, Tasks of AM NREN CSIRT in View of Connection GÉANT Connection to GÉANT; 
in:  CERT.am <http://www.cert.am/pub/CSIT2009_SecurityWorkshop/Tasks_of_AM_NREN_CSIRT_in_view_of 
_connection_to_GEANT.pdf>. 

http://libnet.am/
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Gruzie 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Gruzie lze nalézt informace nejčastěji  
o těchto: 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo Poznámka 

GRENA 
Asociace  

pro výzkum  
a vzdělávání, 

http://www.grena.ge/ 
 

http://www.cert.ge 
 

Platforma se 
presentovala i během 

akcí TERENA.
57

 

CERT-
GOV-GE 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

http://www.cert.gov. 
ge/ 
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 Tabatadze, David, CERT-GEORGIA Activities 
<http://www.terena.org/activities/tf-csirt/meeting26/tabatadze-cert-ge.pdf>. 
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Ázerbájdžán 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Ázerbájdžánu lze nalézt informace 
nejčastěji o těchto: 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo Poznámka 

CERT.GOV
.AZ 

Special State 
Protection Service 

of Azerbaijan 
Republic 

http://www.cert.gov 
.az/ 

 

 

CERT.AZ 

Ministerstvo 
komunikace 

a informačních 
technologií. 

http://www.cert.az 

 

Platforma vznikla roku 
2012. 

AZRENA  
http://www.azrena. 

org/ 

 

 

 
Zajímavé je napojení Ázerbájdžánu (jako jediné postsovětské země) na uskupení pro 
kooperaci pracovišť typu CSIRT-CERT islámských zemí (Organisation of The Islamic 
Cooperation: Computer Emergency Response Teams).58 
 

 
 

 
 
 

                                                           
58

 OIC-CERT<http://www.oic-cert.net/v1/index.html>. 
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Struktura sítě AZRENA.59 
 

 
 
Páteřní sítě v rámci země.60 
 

                                                           
59

 AZRENA: CEENET; in: Wikipedia <http://wiki.ceengine.eu/index.php/AZRENA>. 
60

 HP-SEE Wiki; in: Wikipedia <http://wiki.hp-see.eu/index.php/HP-SEE_Wiki>. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RzD_YII47FTXPM&tbnid=v91cFzDyTbWfjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwiki.hp-see.eu%2F&ei=-UqDU6vZEsGF4gSluIHoCg&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNGtweUIYgjA6ZH0ovDi9WH3Aj4l4Q&ust=1401199732506771
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Střední Asie 
 
V rámci pětice postsovětských středoasijských republik existují, nejen s ohledem na 
internetizaci a zajišťování bezpečnosti kyberprostoru, propastné rozdíly. Něco je však i zde 
společného, například zapojení do fungování platformy CAREN, která se částečně věnuje  
i tématu internetizace tohoto prostoru.61 
 

 
 
Narazit na nějaké další informace k tématu je však takřka nemožné, snad s výjimkou obecných dat  
o internetizaci makroregionu.62 
 

 

                                                           
61

 Central Asian Research and Education Network (CAREN); in. EUropean Commission, 31. VIII. 2012 
<http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation-central-asia/education-and-
research/caren_en.htm>. 
62

 KEMP, Simon, Global Digital Statistics, 9. I. 2014  
<http://was-sg.wascdn.net/wp-content/uploads/2014/01/Slide007.png>. 
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Kazachstán 
 
Řečí internetu v Kazachstánu je ruština (přes 90 %), kazaština je daleko za ní (5 %). 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Kazachstánu lze nalézt informace nejčastěji 
o těchto:63 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo Poznámka 

KZ-CERT 

Center for 
Technical Support 

and Analysis  
in Telecommuni-

cations 

http://www.kz-
cert.kz/ 

 

Stránka v angličtině 
nefunguje. Platforma 
založena roku 2009, 

mezinárodní uznání roku 
2012. 

Kaznet Soukromé osoby. http://kaznet.me/ 

 

Platforma založena roku 
1996! Po určitých 

neshodách s vedením 
státu roku 2012 portál 

migroval na doménu .me 
(Černá Hora). 

KAITK, 
ITK.KZ 

Asociace IT 
společností 

Kazachstánu, 
Казахстанская 

Ассоциация  
IT-Компаний.  

http://www.itk.kz/ 

 

 

Kcell Telia Sonera 
http://www.kcell.kz 

/en 

 

Jeden z významných 
telefonních 

a internetových 
operátorů (48 % trhu). 

Kcell je dceřinou 
společností Telia Sonera 

(firma původem ze 
Švédska a Finska, aktivní 

v řadě zemí Asie.
64

 

KZTL 
Kazachstan 

Telecom. Kazak 
Telecom 

http://www.telecom. 
kz/  

Největší mobilní operátor 
v Kazachstánu, 

kapitálově vstoupil  
i do Kcell. 

 
 

                                                           
63

 Internet in Kazakhstan; in: Wikipedia 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_Kazakhstan>. 
Our Expert Answers Your Question about Kazakhstan; in: About Kazakhstan.com 
<http://aboutkazakhstan.com/ask-question/internet>. 
64

 Nejslibnější akvizicí firmy je Ncell, dominantní operátor v Nepálu), spoluinvestorem je Turkcell. Ve Střední Asii 
operuje i v Tádžikistánu (Tcell) a Uzbekistánu Ucell: údajně až 9 milionů zákazníků a pozice na trhu, vybudovaná 
mimo jiné o korupcí). 
Telia Sonera; in. Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/TeliaSonera>. 
Kcell; in. Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Kcell>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656  
Doc. RNDr. Josef Požár, CSc.; RNDr. Václav Hník, CSc.; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Ochrana kyberprostoru v postsovětských 

republikách. (2013_B_07) 
 

 

30 

 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Mapa pokrytí společnosti Kcell.65 
 

 
 
Popis košaté nabídky Kazaktelecom.66 
 

                                                           
65

 Map; in: Kcell <http://static.kcell.kz/images/coverage/1108_map_RUS_100x70_Kazakhstan.jpg>. 
66

 7 способов оплатить услуги «Казахтелеком»; in: Казахтелеком  
<http://kazakhtelecom.yvision.kz/post/271419>. 
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Uzbekistán 
 
Počet uživatelů internetu v Uzbekistánu (země s přibližně 30 milióny obyvatel) v posledních 
letech prudce roste (z necelých 2 miliónů v roce 2007 na cca 9 miliónů v polovině roku 
2012).67 Většina stránek je dosud v ruštině, počet stránek v uzbečtině teprve postupně 
roste.68 Důležitými předpoklady tohoto obdivuhodného růstu jsou rozsáhlé investice do 
komunikačních infrastruktur. Hlavním uzbeckým providerem je patrně je společnost EVO69, 
jejíž vybudování a činnost umožnily investice korejských firem Korea Telecom a Sumitomo 
Corporation.70  Na připojení akademických institucí (nejen uzbeckých, ale i institucí dalších  
8 zemí jižní Asie) se soustředil rozsáhlý a nákladný Hedvábný projekt71 (The Silk Project), 
financovaný z mnoha zdrojů (jednotlivé země, Světová banka, Severoatlantická aliance, 
různé evropské instituce apod.). Většina zdrojů72 se ovšem shoduje na konstatování, že 
internetový provoz v Uzbekistánu není svobodný a že vládnoucí režim se ho všemožně snaží 
kontrolovat a omezovat. 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Uzbekistánu lze nalézt informace nejčastěji 
o těchto: 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo poznámka 

     

UZ-CERT 

UZINFOCOM, Centrum pro 
rozvoj a závadění výpočetní 

techniky a informačních 
technologií. 

 
http://cert.uz/ 

 

 

UZSCINET Scinet Info Systems. 
http://www.uzsci. 

net 
 

 

UZINFO-
COM 

UZINFOCOM, Centrum pro 
rozvoj a závadění výpočetní 

techniky a informačních 
technologií. 

http://uzinfocom.uz 
 

 

                                                           
67

 The Condition of The Internet in Uzbekistan; in: The Silk Project 
<http://www.silkproject.org/internetinuzbekistan.htm>. 
68

 The Condition of The Internet in Uzbekistan; in: The Silk Project 
<http://www.silkproject.org/internetinuzbekistan.htm>. 
69

 EVO <http://evo.uz/>. 
70

 About; in: EVO <http://www.evo.uz/en/company/about >. 
71

 Silk Project <http://www.silkproject.org/>. 
72

 Freedom House. Freedom on the Net. Uzbekistan  
<http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2012/uzbekistan>. 
Uzbekistan; in: OpenNet Initiative <https://opennet.net/research/profiles/uzbekistan>. 
Za rok 2012 je Uzbekistán zařazen mezi 12 zemí „Internet Enemies“ s nejhorším ohodnocením svobody  
na internetu. 
2012 Enemies: Uzbekistan; in: Reporters Without Borders 
<http://en.rsf.org/uzbekistan-uzbekistan-12-03-2012,42079.html>. 
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Platforma se na internetu prezentuje zmatečně.73 Všechny její „identity“ nicméně uvádějí 
stejnou geografickou adresu: Bodomzor iuli, 2 700084 Tashkent, UZBEKISTAN. Další údaje 
(kontaktní osoby) jsou nicméně poněkud odlišné. Vztah uvedených institucí je definován 
následovně: „SCINET INFO SYSTEMS zajišťuje efektivní práci vědeckovýukové síti UZSCINET“. 
Z dalšího textu se však zdá, že jsou jména obou institucí používána záměnně: „SCINET INFO 
SYSTEMS poskytuje uživatelům nepřepřetržitou podporu po celý den. Všechna zařízení jsou 
přípojena ke zdroji nepřerušitelného nápájení. Na serverech UZSCINET jsou umístěny stránky 
Akademie věd Uzbekistánu, institucí, obchodních společností a mnoha vědeckých  
a vzdělávacích organizací. SCINET INFO SYSTEMS má pobočky v Andižanu, Buchaře, 
Samarkandu …“. Obě instituce nabízejí na svých třech stránkách vysokorychlostní připojení 
k internetu, hosting (tedy pronájem určitého diskového prostoru (virtuálního www serveru) 
pro umístění webové prezentace zákazníka na serveru poskytovatele služby74), kolokaci 
(colocation, co-location, poskytnutí prostoru pro síťové nebo telekomunikační zařízení 
zákazníka v prostoru poskytovatele služby75) a rozpracování webových projektů.“  
 
Sítě UZSCINET a Uztelecom.76 
 

 

                                                           
73

 pod dvěma názvy (UZSCINET, SCINET INFO SYSTEMS) třemi vzájemně propojenými základními stránkami:  
UZSCI.net <http://www.uzsci.net/>. 
UZSCINET.uz <http://www.uzscinet.uz/>. 
SCINET.uz <http://www.scinet.uz/>. 
74

 ŘÍHA, Petr; KLAŠKA, Luboš, Slovník počítačové informatiky a sítí; in: Infinity  
<http://www.svetsiti.cz/slovnik.asp>. 
75

 ŘÍHA, Petr; KLAŠKA, Luboš, Slovník počítačové informatiky a sítí; in: Infinity  
<http://www.svetsiti.cz/slovnik.asp>. 
76

 UZSCINET – EENET; in: Wikipedia <http://wiki.ceengine.eu/UzSciNet>. 
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UZSCINET dále nabízí mimo jiné také jako službu CERT centrum kybernetických incidentů77  
a široký program odborných školení pro odborníky (administrátory sítí, „výzkumníky“, 
pedagogy apod.) i pro manažery a studenty. Funguje také jako regionální CISCO akademie, 
Microsoft IT akademie a výlučné celostátní školní internetové informační centrum.  
 
SCINET INFO SYSTEMS dále nabízí mimo jiné návrh, vývoj, instalaci a údržbu počítačových  
a datových sítí, instalaci a servis serverů se systémem Microsoft Windows i Linux. 
 
Pokud lze soudit z uvedených stránek, aktivity SCINET INFO SYSTEMS a UZSCINET jsou značně 
propojené a spíše působí  jako aktivity dvou částí organizace jediné. Stránky této organizace 
jsou sice jen v ruštině, ale působí relativně profesionálním a částečně i aktuálním dojmem. 
Výjimkou je uvedená stránka CERT centra kybernetických incidentů. Tato stránka přestala 
být aktivní někdy koncem roku 2008 (viz například statistika bezpečnostních problémů  
a seznam virů, které končí na konci roku 200878) a zjevně obsahuje některé chyby (například 
je zde chybně uvedený již neplatný název ulice „Mavljanova“79 v kontaktní adrese80). 
 

                                                           
77

 CERT; in: UZSCINET <http://cert.uzsci.net/>. 
78

 Common security problems; in: UZSCINET < http://cert.uzsci.net/9.html>. 
79

 Юридический адрес UzSCI.NET-CERT; in: UZSCINET <http://cert.uzsci.net/6.html>.  
80

 Aktuálnost a přesnost i v detailech je jedním nejdůležitějších znaků kvalitní webové stránky. Z tohoto hlediska 
naprosto propadla uvedená stránka CERT centra UzSCINET http://cert.uzsci.net/ (ostatně tohoto problému si 
měl při nějaké kontrole odkazů všimnout i autor úvodní stránky http://www.uzsci.net/), velmi dobrou nebo 
dobrou známku obdržel autor stránky kontaktů SCINET INFO SYSTEMS http://www.scinet.uz/contact/, který 
uvedl správný název ulice Bodomzor iuli, ale nevšiml si, že na přiloženém obrázku je název jiný (Mavljanova),  
a také si nevšimnul, že na úvodní stránce http://www.scinet.uz/index.php píše název vlastní instituce 
nejednotně buď jako SCINET INFO SYSTEMS nebo SCINET INFO-SYSTEMS.  Na výbornou prospěl autor stránky 
kontaktů UZSCINET http://www.uzscinet.uz/contact/, který uvedl název ulice naprosto přesně: „Bodomzor iuli 
(dříve Mavljanova)“. 
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Kyrgyzstán 
 
Země se nachází na periferii světového internetu, Všechna spojení (mimochodem snadno 
filtrovatelná) vedou přes Ruskou federaci a Kazachstán., V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-
CERT v rámci Kyrgyzstánu lze nalézt informace nejčastěji o těchto:81 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo Poznámka 

     

KRENA 
Кыргызская Научная  
и Образовательная 

Компьютерная Сеть. 
http://www.krena.kg/ 

 

Dominantně akademická síť. 

Kyrgyz 
Telecom 

Kyrgyz Telecom http://www.kt.kg/ 

 

Jedna z nejprogresivnějších 
firem v zemi, ovládá okolo  
90 % pevných telefonních 

linek, včetně internetových 
přípojek a asi 13 % mobilních 

telefonů.
82

 

 

                                                           
81

 Nejen Kyrgyzstán popisuje tato zajímavá studie, popisující vývoj a situaci v oblasti telekomunikačního trhu 
čtyř středoasijských zemí (zejména co se týče snahy Čínské lidové republiky a Turecka soupeřit o zdejší trh). 
RUDDY, Michael, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan: Telecommunications & Internet 
Markets and International Infrastructure; in: Terabit Consulting,   
<http://www.terabitconsulting.com/downloads/kyrgyzstan-tajikistan-turkmenistan-uzbekistan-
telecommunications-and-internet-markets-and-infrastructure.pdf>. 
82

 Telecom Leader Aims to Offer New Services; in: European Times, 13. XII. 2012  
<http://www.european-times.com/sector/ict/kyrgyz-telecom/>. 
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Turkmenistán 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Turkmenistánu lze nalézt informace 
nejčastěji o těchto:83 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo Poznámka 

TM Cell TM Cell http://www.tmcell.tm 

 

Dominantní telefonní  
a internetový operátor. 

TuRENA 

Turkmen Research 
Educational 

Network 
Association 

http://science.gov.tm
/en/turena/ 

 

Akademická síť. 

 
Mapa sítě TuRENA.84 
 

 

                                                           
83

 BUDDE, Tom, Turkmenistan – Telecoms, Mobile and Internet; in: Budde.com  
<http://www.budde.com.au/Research/Turkmenistan-Telecoms-Mobile-and-Internet.html>. 
84

 Turena; in: Wikipedia <http://wiki.ceengine.eu/TuRENA>. 
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Tádžikistán 
 
Země je doslova „černou dírou“, u níž dominují informace o dobrovolnických uskupeních 
monitorujících internet a dohledávajících autory z různých úhlů nactiutrhačných komentářů. 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Tádžikistánu lze nalézt informace nejčastěji  
o těchto:85 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo Poznámka 

TARENA 

Таджикская ассоциация 
пользователей 

академическими, 
исследовательскими  
и образовательными 

компьютерными сетями 

http://www.tarena.tj 

 

Akademická síť 
ale i klasický 

provider. 

IANA-NIC 
Information Technology 

Center 

http://www.nic.tj/ 
 

http://www.iana.org/
domains/root/db/ 

tj.html 
 

Doménový regulátor. 

 
Regulátor uvádí seznam svých členů následovně: 
 

Бақайдгиранда Саҳифаи Веб Почтаи электронӣ 

Тоҷиктелеком www.tojnet.tj domain@tojnet.tj 

Babilon-T www.babilon-t.tj abdulhakov@babilon-t.tj 

AW Media Group www.domain.tj domain.tj@gmail.com 

Eastera www.eastera.tj maarouf@eastera.tj 

GET.TJ www.get.tj  info@get.tj 

Global Study www.billur.net info@billur.net 

Intercom www.intercom.tj intercom@tjinter.com 

Promotion www.promotion.tj domain@promotion.tj 

ISM.TJ www.ism.tj register@ism.tj 

NUKTA.TJ www.nukta.tj info@nukta.tj 
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 Internet in Tajikistan; in: Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_Tajikistan>. 

http://www.tojnet.tj/
http://www.babilon-t.tj/
http://www.domain.tj/
http://www.eastera.tj/
http://www.get.tj/
http://www.billur.net/
http://www.intercom.tj/
http://www.promotion.tj/
http://www.ism.tj/
http://www.nukta.tj/
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Namísto závěru: Uskupení CEENET 
 
Platforma CEENET (Central and Eastern European Network Association, tedy Asociace sítí 
Střední a Východní Evropy) představuje půdorys pro spolupráci více než 20 zemí, včetně 
České republiky (CESNET), Západního Balkánu a postsovětského prostoru.86 
 

    
 
Uskupení jednak propojuje své členy (dominantně spadající mezi akademické či 
vědeckovýzkumné sítě), respektive lobbuje pro celkově lepší napojení prostoru na 
eurasijskou síť GÉANT 3.87 
 

 

 

 
                                                           
86

 Crossregional International Cooperation; in: ENISA <http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/ 
coop/past-present/international-coop/cross-regional>. 
Central and Eastern European Network Association <http://www.ceenet.org/>. 
Members; in: Central and Eastern European Network Association <http://www.ceenet.org/?cat=10>. 
87

 Michal Przybylski The official newsletter of CEENGINE project, Issue 7, March 2013 
<http://www.ceengine.eu/newsletter/issue7/>. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aebYqz4Nwh9MXM&tbnid=xSXbgHYj4f-IeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ceengine.eu%2Fnewsletter%2Fissue5%2F&ei=BTeEU5b1OYTUPNjFgZgK&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNFfvG5-_5xyJH00mJS-MQTcVgu5vQ&ust=1401260126944229
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=K11HomSIKFMhJM&tbnid=8MXUnnLpQCsXmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fannamarkowska.com%2F269119%2F1490379%2Fportfolio%2Fceenet&ei=uziEU_vvMIXGOa7vgNAK&psig=AFQjCNFcgnOMnNgPdCxkyJcFRlJyr_mq-Q&ust=1401260193169633

