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Anotace 
 
Příspěvek mapuje v rámci České republiky spíše málo známé subjekty, které jsou v rámci 
států Západního Balkánu odpovědné za otázky kybernetické bezpečnosti. Většinou se 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, státy Západního Balkánu, mezinárodní spolupráce, výměna 
informací. 
 
Summary 
 
The paper is trying to map (in the Czech Republic rather little-known) entities within 
Western Balkan countries that are responsible for cyber security issues. Mostly it 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 
 
Země Západního Balkánu (Western Balkan countries) se z hlediska kyber-bezpečnosti jeví  
i z tak blízkého místa, jakým je Česká republika, jako terra incognita. Tato skutečnost se nám 
může zdát poněkud paradoxní vzhledem k tomu, jak snadno v současnosti podléháme 
pocitu, že se svět rozvojem moderních komunikačních a transportních technologií výrazně 
zmenšil a oslabily se hranice různého druhu. Svět je jistě dnes celkově mnohem prostupnější 
než třeba před přibližně sto lety, to ale neplatí bez výjimky. Kontakty obyvatelstva českých 
zemí s obyvatelstvem zemí západního Balkánu – zejména s jeho severní částí – nebyly 
počátkem minulého století zcela neobvyklé. Dědeček jednoho z autorů se těsně před první 
světovou válkou najednou rozhodl, že si udělá výlet k moři. Jednoduše se připravil, v malém 
severočeském městě kde žil nastoupil do vlaku a zajel si do Terstu, města v severním 
výběžku Balkánu. Z živých zápisků, které se dochovaly, je zjevné, že samotnou cestu ani 
pobyt tam nehodnotil jako něco zvláště náročného, dobrodružného či překvapivého, a že 
nejsilnějším zážitkem nebylo město ani jeho obyvatelé, ale náhlá bouře na moři při výletu 
lodí.  
 
V anglickojazyčném prostředí je o kybernetické bezpečnosti v zemích Západního Balkánu 
možné narazit především na zmínky, týkající se „digital divide“ tedy zpoždění v informatizaci 
a internetizaci těchto zemí,1 dále na přehledy, týkající se souvisejících statistik nebo projektů 
na zlepšení situace v některých státech tohoto prostoru.2 
 
Na základě kvantitativního zkoumání penetrace internetu v jednotlivých zemích a charakteru 
i stupně rozšíření internetu v jednotlivých společenských skupinách dospěl například 
opakovaně citovaný Zoran Kostov ke konstatování, že Západní Balkán v tomto ohledu není 
ani homogenní skupina zemí, ani zde neexistují tímto způsobem jednoduše diferenciované 
společenské skupiny. Situace je značně komplexní a jeden z důsledků této komplexnosti je 
ten, že faktor, rozhodující o kybernetické vyloučenosti – existence připojení k internetu 
– nemůže být chápán jako cíl konkrétního aktéra sám o sobě, ale spíše jako prostředek 
umožňující jedincům nějak se zařadit do společnosti. V době psaní Kostovovy studie (rok 
2006) se dařilo nejlépe Chorvatsku (Slovinsko do porovnání zařazeno nebylo), které již v té 
době dosáhlo v řadě zkoumaných charakteristik téměř průměru v Evropě (ze 40 evropských 
zemí, ne pouze ze zemí Evropské unie). Na opačném konci žebříčku skončila Albánie, podle 
Zorana Kostova „se strukturálními a systematickými slabostmi, většinou zděděnými 
z minulosti, a tedy nesnadno řešitelnými“. 

                                                 
1
 KOSTOV, Zoran Global tendencies and local implications: Cyber exclusion of and within Western Balkan 

countries. Discussion Paper 40 [online]. Centre for the Study of Global Governance, London School of 
Economics and Political Science, London 2006 [cit. 2014-01-08]. Dostupné z:  
http://eprints.lse.ac.uk/23369/1/DP40.pdf.  
2
 Například viz Workshop on Security Policies in the Western Balkans: Issues of Critical Infrastructure.  

In: International Centre for Democratic Transition [online]. ICDT (International Centra for Democratic 
Transition), 2011 [cit. 2014-01-10]. Dostupné z: http://www.icdt.hu/projects/all-projects/workshop-on-
security-policies-in-the-western-balkans-issues-of-critical-infrastructure.  
RADUNOVIĆ, Vladimir. Cybersecurity in Balkans (tematické diskusní fórum) [online].  Diplo Internet Governance 
Community [cit. 2014-01-10]. Dostupné z: 
http://www.diplointernetgovernance.org/group/cybersecurity-in-balkans?xg_source=activity.  

http://www.diplointernetgovernance.org/
http://www.diplointernetgovernance.org/
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Je velmi zajímavé porovnat takto popsanou situaci před přibližně deseti lety s hodnotami 
současnými (rok 2014), například těmi, které uvádí portál Internet World Stats.3 Chorvatsko 
stále drží průměrnou evropskou hodnotu (Chorvatsko penetrace internetem 70,9 %, průměr 
53 evropských zemí činí 70,5 %). Nejhorší hodnoty mají stále Albánie (60,1 %), Makedonie 
(61,2 %), Černá Hora (56,8 %). Tyto hodnoty nejsou příliš vysoké, přesto jsou lepší než ve 
státech jako Bělorusko (54,2 %) nebo Rumunsko (51,4 %) a zhruba stejné jako v Řecku 
(59,9 %) a Itálii 58,5 %). To je značný pokrok za pouhých osm let. 
 
Srbsko v současnosti uvádí údaj 65,5 %, Bosna a Hercegovina 67,9 % a Kosovo (které Zoran 
Kostov ve své práce neuváděl a které bylo v té době pod mezinárodní správou) se svými  
76,6 % dokonce Chorvatsko (i Slovinsko s 75,5 %) už předstihlo (a přiblížilo se k České 
republice, která má 78,3 %). Již z těchto porovnání je zjevné, že oblast informatizace  
a internetizace je natolik dynamická, že žádná země, dokonce ani země „divokého Balkánu“, 
nemusí být v této oblasti natrvalo izolovány a opožděny. 
 
Je ovšem pravda, že informace o kybernetické bezpečnosti v zemích Západního Balkánu se 
v otevřených zdrojích dají najít relativně obtížněji než informace o jiných regionech, nebo se 
to nepodaří vůbec. Také platí, že řada informací, je přitom značně zastaralá, například mapa 
evropské agentury ENISA z roku 2011, uvádějící počty pracovišť typu CSIRT-CERT 
v jednotlivých zemích a zobrazující červeně země, kde pracoviště typu CSIRT-CERT zřízeno 
nebylo.4 
 
Naštěstí jsou v řadě případů k dispozici i informace aktuální. Citovaná agentura ENISA 
v současnosti zveřejňuje na svých stránkách tzv. „Interaktivní mapu CERTů v Evropě v. 3.0“5, 
která je již mnohem přesnější než obrázek z roku 2011. Podle této aktuální mapy v Evropě 
neexistuje žádný CERT pouze v Bosně a Hercegovině, Kosovu, Makedonii a Bělorusku. 
Obecně platí, že se různé zdroje, které uvádějí pracoviště typu CERT, ve svých seznamech 
zpravidla dosti liší, a že úplnější obraz lze většinou získat jen porovnáním informací z více 
zdrojů. Jen pro zajímavost uvádíme, že pro Českou republiku uvádějí různé zdroje také 
značně různý počet CERT týmů: od nuly (z celkem 311 týmů z 67 zemí ve FIRST6 není žádný 
zástupce České republiky) až po 16 (!) (z celkem 236 týmů z celého světa je podle  
TF-CSIRT 16 z České republiky).7 

                                                 
3
 Internet World Stats. Internet Stats and Facebook Usage in Europe Year-End 2013 [online]. [cit. 2014-01-10]. 

Dostupné z: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm. 
4
 Cyberwellness Profile: Bosnia and Herzegovina In: Internal Tellecommunication Union, 2013 [online]. [cit. 

2014-01-10]. Dostupné z:  
http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/Country_Profiles/Bosnia_and_Herzegovina.pdf.  
Strategija uspostave CERT-a u Bosni i Hercegovini. In: Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina, 2011 
[online].  [cit. 2014-01-10]. Dostupné z:  
http://www.msb.gov.ba/dokumenti/strateski/default.aspx?id=6248&langTag=en-US.  
5
 CERTs in Europe Interactive Map, v3.0. European Union Agency for Network and Information Security [online]. 

[cit. 2014-01-10]. Dostupné z: 
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/certs-by-country-interactive-map.  
6
 FIRST (global Forum for incident Response and Security Teams)  [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 

http://www.first.org/members.  
7
 TF-CSIRT Trusted Introducer [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 

https://www.trusted-introducer.org/directory/teams.html.  
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Poměrně zajímavou informací je i zmínka o budování „CERT+“ pro jihovýchodní Evropu, jako 
společná iniciativa Spojených států amerických, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, 
Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka (memorandum z 13. září 2012, podepsané 
v Sarajevu). Sídlem platformy je Tuzla v Bosně a Hercegovině.8 
 

     
 

A nyní již k situaci v rámci jednotlivých zemí. 

                                                 
8
 South East Europe Cyber Security Center [online]. [cit. 2014-01-10]. Dostupné z:  http://seecsc.org/index.php.  

http://seecsc.org/index.php
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Chorvatsko 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Chorvatska je možné nejčastěji 
zaznemenat zmínky o následujících subjektech:9 
 

název založen internetová stránka logo poznámka 

Národní CERT 
(Nacionalni CERT) 

2009 http://www.cert.hr/ 
 

 

Bezpečnostní úřad  
pro informační systémy 

(Zavod za sigurnost 
informacijskih sustava, 

ZSIS) 

2007 https://www.zsis.hr/ 

 

 

 
Základní charakteristiky o Národním CERTu jsou v rámci portálu http://www.cert.hr/ 
shrnuty následovně (mírně kráceno): 
 
Národní CERT byl založen (v r. 2009 – poznámka autorů) v souladu s právními předpisy 
bezpečnosti informací a jeho hlavním úkolem je zpracování incidentů na internetu, tedy 
zachování bezpečnosti informací v Chorvatsku. Zabývá se incidentem, pokud je alespoň 
jedna ze stran incidentu v chorvatském IP adresového prostoru nebo v internetové doméně 
.hr. Posláním národního pracoviště CERT je podpora a ochrana bezpečnosti informací 
veřejných informačních systémů v Chorvatsku. 
 
Cíle činnosti Národního CERTu jsou definovány následovně: Před incidentem a dalšími 
akcemi, které by mohly ohrozit bezpečnost informačních systémů, vykonávat proaktivní 
opatření, aby se zabránilo potenciálním škodám nebo tyto škody zmírnily. Informace  
o proaktivních opatřeních jsou veřejné a jsou zveřejnovány.  

                                                 
Monitoring Cyberspace: Catching the cyber criminals in the Western Balkans and Turkey. In: European 
Commission [online]. [cit. 2014-01-10]. Dostupné z:  http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/case-
studies/2014/20140724_cybercrime_en.pdf.  (projekt pro roky 2011 až 2013). 
Assuring Cyber-Security in the Western Balkans and the Rest of Europe: Roles and Responsibilities  
of Institutions, Industry and Users. In: Belgrade Security Forum, 20. IX. 2013 [online]. [cit. 2014-01-11]. 
Dostupné z: http://2013.belgradeforum.org/agenda/sesija5.html.  
9
 List of National CSIRTs. In: Software Engineering Institute; Carnegie Melon University [online]. [cit. 2014-01-

11]. Dostupné z: http://www.cert.org/incident-management/national-csirts/national-csirts.cfm?. 
FIRST (global Forum for incident Response and Security Teams)  [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 
http://www.first.org/members.  
GÉANT Security: CERT Portal; in: European Commission Communications Networks, Content and Technology 
[online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z:  
http://geant3.archive.geant.net/Services/NetworkPerformanceServices/Pages/GEANTSecurity.aspx. 
TF-CSIRT Trusted Introducer [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 
https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/cert-zsis.html.  
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Proaktivní opatření zahrnují: 
 

• monitorování situace v oblasti počítačové bezpečnosti a publikování bezpečnostních 
výstrah pro předcházení škodám, 

• průběžné sledování počítačové bezpečnostní technologie a šíření informací, 
• zvyšování povědomí o důležitosti zabezpečení počítačů, 
• realizace vzdělávacích kurzů pro specifické skupiny uživatelů a zavádění 

systematického vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a dalšími 
organizacemi 

 
Reaktivní opatření zahrnují: 
 

• příprava a distribuce informací o bezpečnostních výstrahách, 
• shromažďování, zpracovávání, příprava a distribuce doporučení o bezpečnostních 

chybách v informačních systémech, 
• koordinace řešení závažných incidentů, které zahrnovaly alespoň jednu stranu 

v Chorvatsku. 
 
Činnost Národního CERTu nezahrnuje: 
 

• řešení problémů a bezpečnostní provozní zájmy jednotlivých systémů, 
• trestání problémových uživatelů, 
• rozhodování o sporech, 
• zahájení trestního oznámení. 

 
Na stránce http://www.cert.hr/ je také možno hlásit bezpečnostní incident a podezření na 
phishing. 
 
Není bez zajímavosti, že národní CERT se stal již pět měsíců po založení plnoprávným členem 
mezinárodní organizace FIRST.10 
 
Druhý důležitý chorvatský CERT je Bezpečnostní úřad pro Informační systémy (Zavod za 
sigurnost informacijskih sustava, ZSIS,  https://www.zsis.hr/). Tento CERT je vládní, civilní  
i vojenský. Do jeho působnosti spadá chorvatská vláda, ministerstva, vládní a některé další 
organizace. Vykonává mnoho podobných činností jako Národní bezpečností úřad v České 
republice.  
 
Velmi symptomatické pro efektivitu vládních aktivit je skutečnost, že zatímco Národnímu 
CERTu trvalo 5 měsíců od vzniku, než se stal členem organizace FIRST, Bezpečnostnímu 
úřadu pro Informační systémy to trvalo pět let.  
 

                                                 
10

 FIRST [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://www.first.org/members/teams/cirt-me. 
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Bosna a Hercegovina 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Bosny a Hercegoviny je možné nejčastěji 
zaznemenat zmínky o následujících subjektech: 
 

název zřizující 
instituce 

internetová stránka logo poznámka 

Univerzitní 
telekomunikační 

a informační 
centrum 

(Univerzitetski 
tele-informatički 

centar) 

Univerzita 
Sarajevo 

http://utic.unsa.ba/ 

 

 

http://www.nic.ba/ 

 

registrátor 
domény .ba 

Agentura pro 
regulaci 

komunikací 
(Regulatorna 
agencija za 

komunikacije 
BIH) 

Vláda Bosny  
a Hercegoviny 

http://www.rak.ba/ 
 

http://www.cra.ba/e
ng/ 

 

 

 
Mezinárodní přehledy nehodnotí situaci v zemi ze sledovaného hlediska příliš pozitivně. 
Pracoviště typu CSIRT-CERT v pravém smyslu slova je zatím zřejmě pouze ve stadiu plánování 
(stav z roku 2014). V otevřených zdrojích lze pouze dohledat 18 stránkový materiál Rady 
ministrů Bosny a Hercegoviny „Strategie pro rozvíjení CERT v Bosně a Hercegovině“11 z roku 
2011. Aktuální internetizovanost populace je – jak již bylo uvedeno – na balkánské poměry 
relativně vysoká (přibližně 68 %).12 
 

                                                 
11

 Strategija uspostave CERT-a u Bosni i Hercegovini (CERT- Tim za odgovor na računarske incidente - Computer 
Emergency Response/Readiness Team), VII. 2011 [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 
http://www.msb.gov.ba/docs/Strategija_za_CERT.doc.  
12

 Internet World Stats Internet Stats and Facebook Usage in Europe Year-End 2013 [online].  [cit. 2014-01-10]. 
Dostupné z: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm. 
Internet Users in Bosnia and Herzegovina; in: Trading Economics [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z:  
http://www.tradingeconomics.com/bosnia-and-herzegovina/internet-users-wb-data.html.  
Cyberwellness Profile: Bosnia and Herzegovina; in: Internal Tellecommunication Union, 2013 [online]. [cit. 
2014-01-11]. Dostupné z:   
http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/Country_Profiles/Bosnia_and_Herzegovina.pdf.  
Baraković, S.; Mrkaja, M.; Husić, A.; Kulovac, A.; Baraković-Husić, J., Overview of the Current Situation in Bosnia 
and Herzegovina with Focus on Cyber Security and Fighting Cyber-Crime by Establishment of Bosnia  
and Herzegovina CERT Body, NATO Science for Peace and Security Series D: Information and Communication 
Security (e-Book), vol 38: 2012, Cyber Security and Resiliency Policy Framework, p. 65 až 81 [online]. [cit. 2014-
01-11]. Dostupné z: http://ebooks.iospress.com/volumearticle/38119.  

http://nic.ba/
http://www.rak.ba/
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Mnoho aktivit, například vzdělávání nebo ochrana konkrétních sítí veřejných institucí, stojí  
a padá na zahraničním patronátu nebo sponzoringu.13 Jako poskytovatelé internetových 
služeb jsou uváděny zejména firmy BH Telecom, BHB CABLE TV, ELTA-KABEL, HT Mostar, 
M&H Company a Telemach. Celkový počet poskytovatelů je okolo 70. 
 
Srbsko 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Srbska lze zaznamenat zmínky14 pouze  
o jednom subjektu:15 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo 

CSIRT Akademické 
sítě Srbska (AMRES-
CSIRT, Akademska 
mreža Srbije, CSIRT 

služba) 

členové Srbské 
akademické sítě 

AMRES 

http://www.amres.ac.rs 
 

 

 
Z informací uvedených na stránce AMRES-CSIRT (http://www.amres.ac.rs) lze vyjmout: 
 
AMRES-CSIRT provozuje Srbská akademická síť AMRES. Posláním AMRES-CSIRT je zvýšení 
úrovně bezpečnosti AMRES infrastruktury a informačních a komunikačních systémů členů 
AMRES. AMRES-CSIRT zodpovídá za domény .ac.rs (podmnožina z domény .rs Republiky 
Srbské v Bosně a Hercegovině).  

                                                 
Ensuring Personal Data Protection while Securing Cyber Space  (Challenges and Perspectives for the South East 
European Countries), October 2014 [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z:  
http://www.racviac.org/downloads/2014/IRC-08_agenda.pdf.  
13

 Governing Institutions and Process Program Provides Cyber Security To Bosnia and Herzegovina 
Parliamentary Website, Center for International Development, November 2014 [online]. [cit. 2014-01-11]. 
Dostupné z: http://www.cid.suny.edu/newsroom/news2014/newsroom_2014_bih_cybersecurity.cfm.  
14

 CERTs in Europe Interactive Map, v3.0. European Union Agency for Network and Information Security 
[online].  [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/certs-by-country-interactive-map. 
TF-CSIRT Trusted Introducer [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 
https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/amres-csirt.html.  
15

 AMRES: Akademska mreža Srbije – Computer Security Incident Response Team [online]. [cit. 2014-01-11]. 
Dostupné z: 
https://www.amres.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=246&lang=en.  
Cooperation for More Cyber-Security; in: Belgrade Security Forum, 1. X. 2014 Team [online]. [cit. 2014-01-11]. 
Dostupné z: http://www.belgradeforum.org/info/news/667/Cooperation+for+More+Cyber-Security+.html.  
Serbia; in: European Cyber Security Month Team [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/serbia.  
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Poslání AMRES-CSIRT je dosahováno prostřednictvím následujících aktivit: 
 

• Zapojení servisních středisek AMRES a jejich inženýrů do AMRES-CSIRT, 
• efektivní vyšetřování a řešení bezpečnostních incidentů v síti AMRES, 
• koordinace s členskými institucemi AMRES a pomoc s bezpečnostními otázkami, 
• zvýšení povědomí bezpečnosti informačních a komunikačních technologií mezi IT 

pracovníky členských institucí AMRES a jednotlivými uživateli AMRES, 
• spolupráce s externími CSIRT, a to zejména s jinými evropskými CSIRT a podobnými 

iniciativami, 
• následovat výzkum, vývoj a trendy v oboru na informační a komunikační bezpečnosti. 

 
Hlášení bezpečnostního incidentu je možné pouze emailem nebo telefonem.  AMRES dosud 
není členem organizace FIRST.16  
 
Ilustrace popisuje topologii a rychlosti AMRES.17 Zajímavé je, že AMRES je do zahraničí 
napojená pouze do Maďarska a Bosny a Hercegoviny. 
 

 

                                                 
16

 FIRST [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://www.first.org/members/teams/cirt-me. 
17

 Topology map. Academic Network of Serbia [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z:   
https://www.amres.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=56.   
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Makedonie 
 
Podle nejnovějších informací organizace ENISA18 a a FIRST19 v Makedonii žádné pracoviště 
typu CSIRT-CERT v současnosti (počátek roku 2015) nepůsobí. Stránka http://www.csirt.org 
uvádí název MARNet-CERT a adresu http://ii.pmf.ukim.edu.mk/marnet-cert, kterou ale 
v době psané tohoto článku nebylo možné načíst. Další zdroje20 zmiňují úmysl vytvořit CERT 
se zhruba pěti zaměstnanci v rámci Agentury pro elektronické komunikace v Makedonii. 
 

 

 
 
Zdá se, že ani tato ani případné jiné inciativy21 instituce v Makedonii zatím nedospěly 
k žádnému relevantnímu výsledku. 

                                                 
18

 CERTs in Europe Interactive Map, v3.0. European Union Agency for Network and Information Security 
[online]. [cit. 2014-01-10]. Dostupné z: 
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/certs-by-country-interactive-map.  
19

 FIRST [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://www.first.org/members.  
20

 JIMAJ, Besnik, European Union Funded Enhancing Cyber Security Project; East Europe and Western Balkans: 
The Former Yugoslav Republic of Macedonia,  Kosovo, and Moldova, Adetef France, 19. IX. 2014 [online]. 
[cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://www.terena.org/activities/tf-csirt/meeting43/tf-csirt-43-bl.ppsx.  
21

 Creation of Infrastructure for CERTs in Albania, Macedonia
1
 and Bulgaria and their Initial Operation. 

Networking Infrastructure Grant - NIG 982716 [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 
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Černá Hora 
 
Ani Černá Hora nestojí stranou pořádání mezinárodních akcí k tématu infomační 
bezpečnosti, za účasti expertů z dalších balkánských i jiných zemí. Ty jsou nicméně stále pod 
„patronátem“ kolegů ze Slovinska.22 V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Černé 
Hory je možné zaznamenat zmínky pouze o Národním CERTu Černé Hory CIRT.me.23 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo 

CIRT.me 
Ministerstvo informační 

společnosti a telekomunikací 
http://www.cirt.me/ 

 
 
CIRT.me byl založen v souladu se zákonem o informační bezpečnosti Černé Hory, v rámci 
Ministerstva pro informační společnost a telekomunikací. Vznikl jako samostatná organizační 
jednotka ministerstva, která působí v rámci oddělení informančí infrastruktury a bude 
pokrývat oblast národního CIRT. CIRT se zabývá řešením bezpečnostních incidentů, pokud 
jedna ze stran zapojená do incidentu je v Černé Hoře (pokud patří do domény .me, nebo se 
odehrál v černohorském IP adresním prostoru) s důrazem na vládní instituce a kritickou 
infrastukturu.24  
 

 

                                                                                                                                                         
http://www.nato.int/science/studies_and_projects/nato_funded/nigs/nig_982716/nig_982716.htm.  
22

 5th ECESM Meeting and INFOFEST – Cyber Security Conference; University of Maribor, 30. IX. 2014; Budva, 
Montenegro [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://ecesm.net/sites/default/files/Agenda%20for%205 
th%20ECESM%20Meeting%20and%20 Infofest%20Conference.pdf.  
23

 Nacionalni CIRT cirt.me [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://www.cirt.me/. 
FIRST [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://www.first.org/members/teams/cirt-me. 
CERT Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 
http://www.cert.org/incident-management/national-csirts/national-csirts.cfm?. 
CERTs in Europe Interactive Map, v3.0. European Union Agency for Network and Information Security [online].  
[cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/certs-by-country-
interactive-map.  
Team Contact Information; in: Montenegrin Research and Education Network [online]. [cit. 2014-01-11]. 
Dostupné z: http://www.mren.ac.me/mren-cert.php. 
TF-CSIRT Trusted Introducer [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 
https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/cirtme.html.  
24

 FIRST [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://www.first.org/members/teams/cirt-me. 
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CIRT.me je členem organizace FIRST.25 
 
Poslání CERT.me je deifnováno následovně: 
 

 CIRT.me koordinuje a pomáhá vládním agenturám při provádění proaktivních služeb 
ke snížení rizika pro zabezpečení počítačových incidentůh, jakož i reakcích na tyto 
incidenty, když k nim dojde, 

 CIRT.me provádí osvětové kampaně s cílem vzdělávat místní obyvatelstvo  
o nežádoucích účincích kybernetických hrozeb a počítačové trestné činnosti, 

 CIRT.me koordinuje incidenty s černohorským poskytovateli internetových služeb, 
.me registru a jinými příslušnými organizacemi, a také slouží jako kontaktní místo pro 
všechny ostatní CERT týmy. 

 
V rámci svých činností provádí proaktivní a reaktivní opatření. Proaktivní opatření působí 
před incidentem a dalšími akcemi, které by mohly ohrozit bezpečnost informačních systémů, 
tak, aby se zabránilo potenciálním škodám, nebo se tyto škody zmírnily. Reaktivní opatření 
slouží při identifikaci pachatele a při obnově systému do provozního stavu. Aktivity CIRT.me 
jsou následující: 
 

 Koordinace a komunikace: 
o koordinace aktivit místních CIRT týmů v Černé Hoře, 
o udržování kontaktů s jinými státními orgány, právnickými a fyzickými osobami 

pokud jde o zachování a zlepšování bezpečnosti informací, 
o výměna informací s národními CIRT týmy jiných zemí prostřednictvím členství 

v mezinárodních organizacích. 

 Prevence, léčba a odstranění následků bezpečnostních incidentů počítačů na 
internetu a jiná bezpečnostní rizika informačních systémů: 

 Prevence se odráží v proaktivním způsobu aktivit, což je poskytování informací  
a hodnocení informační bezpečnosti, testování zranitelnosti, shromažďování, záznam 
a zpracování dat o událostech, testování a zavádění nových softwarových  
a hardwarových systémů pro ochranu IT zdrojů, 

o zpracování dat a odstraňování následků spočívá v stanovení výskytu  
a závažnosti incidentu, příčiny incidentu, zprostředkování komunikace mezi 
všemi stranami zapojenými do incidentu, hlášení dalším CERT/CIRT/CSIRT 
týmům, příprava zpráv a varování ostatním uživatelům, eliminace slabá míst  
v systému, systémy ochrana proti možným incidentům, forenzní analýza. 

 Vzdělávání uživatelů v oblasti informační bezpečnosti zahrnuje: 
o příprava publikací, manuálů, softwarových nástrojů a dalších užitečných 

informací týkajících se bezpečného používání informačních technologií na 
internetovém portálu (http://www.cirt.me), 

o pořádání kurzů a školení na témata IT bezpečnosti a možných způsobů 
ochrany a prevence počítačových bezpečnostních incidentů. 

 

                                                 
25

 FIRST [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://www.first.org/members/teams/cirt-me. 
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Albánie 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Albánie je možné nalézt informace26 pouze 
o vládním CERTu Albánie ALCIRT.27 Pozoruhodné je, že řada jinak spolehlivých informačních 
zdrojů tento CERT nezaznamenala.28 
 

název zřizující instituce internetová stránka logo 

Národní agentura 
pro zabezpečení 

počítače (Agjencia 
Kombëtare për 

Sigurinë 
Kompjuterike – 

ALCIRT) 

vláda Albánie http://www.cirt.gov.al/ 

 
 

 
 
Z informací, které o sobě tento CERT zveřejňuje, vybíráme následující: 
 
Účelem ALCIRT je pomoci albánským státním organizacím s ochranou jejich IT infrastruktury: 
 

• poskytováním informací o incidentech, 
• poskytováním podpory při zvládání incidentů, 
• koordinací reakce na rozsáhléh mimořádné události a 
• příspíváním k rozvoji CSIRT aktivit. 

 
Primární cílové skupiny ALCIRT jsou manažeři na vysoké úrovni, manažeři IT bezpečnosti 
nebo kontaktní osoby pro IT bezpečnost ve státních agenturách. Pro toto publikum je 
zajištěno plné spektrum služeb ALCIRT.Informace o činnostech ALCIRT bude k dispozici pouze 
pro toho, koho se to týká. Možné další cílové skupiny budou zařaeny ve středně  
a dlouhodobé perspektivě a budou mít přizpůsobenou škálu služeb.  
 

                                                 
26

 CERTs in Europe Interactive Map, v3.0. European Union Agency for Network and Information Security 
[online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/certs-by-country-interactive-map. 
TF-CSIRT Trusted Introducer [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 
https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/alcirt.html.  
List of National CSIRTs. In: Software Engineering Institute; Carnegie Melon University [online]. [cit. 2014-01-11]. 
Dostupné z: http://www.cert.org/incident-management/national-csirts/national-csirts.cfm?. 
Cyber Albania [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://www.uranushost.com/cyberalbania/. 
27

 ALCIRT; Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike [cit. 2014-01-11]. http://www.cirt.gov.al/.  
28

 CSIRT. CSIRT Incident Response Teams [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 
https://www.csirt.org/irt_teams/index.html.  
FIRST [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://www.first.org/members/map.  
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ALCIRT je finančně zajišťován ze státního rozpočtu, z různých projektů, z mezinárodních 
dohod a jednotlivými dárci. 
 
Další podrobné a velmi zajímavé informace je možné nalézt na stránkách ALCIRC  
i v angličtině.29 
 
Kosovo 
 
V souvislosti s pracovišti typu CSIRT-CERT v rámci Kosova se podařilo nalézt pouze v již 
citované prezentaci Besnika Jimaje30 zmínku o projektu „KOS-CERT“. Zdá se však, že se do 
současnosti nic realizovat nepodařilo. 
 

 
 
K nalezení jsou ještě zmínky o čtveřici dominantních poskytovatelů internetových služeb: PTK 
(původně poštovní společnost, dnes řízená z Monaka), IPKO (akciová společnost založená 
subjekty ze Slovinska), Kujtesa (dominantně internetová televize) a ITS. 

                                                 
29

 ALCIRT; Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike [online]. [cit. 2014-01-11].  
http://www.cirt.gov.al/?lang=en.  
30

 JIMAJ, Besnik, European Union Funded Enhancing Cyber Security Project; East Europe and Western Balkans: 
The Former Yugoslav Republic of Macedonia,  Kosovo, and Moldova, Adetef France, 19. IX. 2014 [online]. [cit. 
2014-01-11]. Dostupné z: http://www.terena.org/activities/tf-csirt/meeting43/tf-csirt-43-bl.ppsx.  
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Závěr 
 
Výše uvedené informace o pracovištích typu CSIRT-CERT v Západním Balkánu dávají 
dohromady obraz složený z velmi různorodých zemí a také značně odlišných situací  
a dosažených úrovní v jednotlivých zemích. Všechny země tohoto regionu musely a ještě 
dlouhou dobu budou muset překonávat obrovské problémy z minulosti. Přestože jsou tempo 
i dosažená úroveň v každé zemi dosti odlišné, u většiny popsaných zemí lze identifikovat 
značnou dynamiku rozvoje informačních a komunikačních technologií a s ním spojenou  
– v různé míře úspěšnosti – i snahou o zvýšení bezpečnosti celé této oblasti. V tom hrají 
aktivity typu CSIRT-CERT roli nezastupitelnou. Výše uvedení autoři této práce doufají, že se 
jim podařilo českému čtenáři podat o této záležitosti alespoň základní informaci. 


