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Anotace  
 
Aktuálním tématem mezinárodních vztahů jsou bezpečnostní otázky spojené s existencí 
nové domény mezilidské interakce, kybernetického prostoru. Státy, bezpečnostní 
profesionálové i akademici hledají cesty k zajištění kybernetické bezpečnosti, která 
v dnešním pojetí zahrnuje hrozby působící v kybernetickém prostoru i hrozby působící z něj. 
Klíčovým nástrojem zvyšování odolnosti proti kybernetickým hrozbám je světový systém 
pracovišť CSIRT. Předmětem zkoumání této studie je role tohoto systému v systému 
mezinárodních vztahů, zejména s ohledem na pokrytí evropského prostoru. Empirická část 
výzkumu uskutečněného v rámci této studie prokázala, že státy samy nemohou vysokou 
odolnost proti hrozbám působícím skrze kyberprostor zajistit. Role sítě CSIRT při koordinaci 
odezvy na rozsáhlé kybernetické útoky dnes nemá jinou alternativu. Tuto unikátní roli si 
systém pracovišť CSIRT zachová i v nejbližší budoucnosti, neboť mezinárodní spolupráce po 
linii orgánů vymáhání práva je příliš pomalá a neefektivní. 
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Summary 
 
CSIRT and CERT Platforms in Europe 
 
Security related aspects of cyberspace have become a hot topic of current discourse in 
international relations. States, security professionals and academics are looking for ways to 
ensure cyber security, which in today's concept includes addressing threats in cyberspace as 
well as threats emerging from cyberspace. A key factor for achieving a high level of resilience 
against cyber threats is the global CSIRT system. The research subject of this study is the role 
of the CSIRT system in the system of contemporary international relations, with particular 
interest in European CSIRTs. The empirical part of the research conducted within this study 
showed that state actors alone cannot achieve or deliver a state of high resilience against 
threats acting through cyberspace. The role of the CSIRT system during response 
coordination to large cyber-attacks has no viable alternative as of today. This unique role of 
the CSIRT system will persist for the foreseeable future, because international cooperation 
along the lines of law enforcement is too slow and inefficient. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
ABW  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
ANSSI  Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information 
APT  Advanced Persistent Threat 
APWG  Anti Phishing Work Group 
ARNES  Academic and Research Network of Slovenia 
BSI  Bundesamt für sicherheit in der informationstechnik 
CARnet Croatian Academic and Research Network 
CC  Cellule de Crise 
CCB  Centre for Cybersecurity Belgium 
CCD COE Cooperative Cyber Defence Centre Of Excellence 
CCIP  Centre for Critical Infrastructure Protection 
CCIRC  Canadian Computer Incident Response Capability 
CECSP  Central European Cyber Security Platform 
CERC  Cellule d’evalution du risque cyber 
CERT  Computer Emergency Response Team 
CERT/CC The Computer Emergency Response Team Coordination Center 
CFCS  Center for Cybersikkerhed 
CFSP  Common Foreign and Security Policy 
CIA  Confidentiality, Integrity, Availability 
CIRC  Computer Incident Response Capability 
CIRT  Computer Incident Response Team 
CIS  Communications and Information Services Corps 
CNCS  Centro Nacional de Cibersegurança 
CNI  Centro Nacional de Inteligencia 
CPNI  Centre for the Protection of National Infrastructure 
CSDP  Common Security and Defence Policy 
CSIRT  Computer Security Incident Response Team 
CTITF  Counter-Terrorism Implementation Task Force 
CTS  Centrul de telecomunicatii speciale 
ČR  Česká republika 
DARPA  Defense Advanced Research Projects Agency 
DCKZ  Державного центру кіберзахисту 
DDOS  Distributed Denial of Service 
DNS  Domain Name System 
DOS  Denial of Service 
DRP  Disaster Recovery Plan 
EC3  European Cyber Crime Center 
EGC  European Government CERTSs Group 
EDA  European Defence Agency 
ENISA  The European Union Agency for Network and Information Security 
ESI  European Structural and Investment funds 
ESVO  Evropské sdružení volného obchodu 
EU  European Union 
EUCSS  European Union Cyber Security Strategy 
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EUMS  EU Military Staff 
EYP  Ethniki Ypiresia Pliroforion 
FIRST  Forum of Incident Response and Security Teams 
GAID  Global Alliance for ICT and Development 
GCHQ  Government Communication Headquarters 
GGE  Group of Governmental Experts 
GNS  Gabinete Nacional de Segurança 
GPPi  Global Public Policy Institute 
IAB  Internet Advisory Board 
IANA  The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
ICANN  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
ICT  Information and Communication Technologies 
IDS  Intrusion Detection System 
IETF  Internet Engineering Task Force 
IGF  Internet Governance Forum 
IMPACT International Multilateral Partnership Against Cyber Threats 
INHOPE International Associations of Internet Hotlines 
INTERPOL International Criminal Police Organization 
IP  Internet Protocol 
IPS  Intrusion Prevention System 
IRB  ICT Response Board 
IROP  Integrovaný regionální operační program 
ISCTI Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell Informazione 
ISF  Information Security Forum 
IT  Information Technologies 
ITU  International Telecommunication Union 
IWWN  International Watch and Warning Network 
J-CAT  Joint Cybercrime Action Taskforce 
MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
MUP RS Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije 
NAAEA  National Authority Against Electronic Attacks 
NASK  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 
NATO  Norh Atlantic Treaty Organisation 
NBÚ  Národní bezpečnostní úřad 
NCI  NATO Communications and Information Agency 
NCIRC  NATO Computer Incident Response Capability 
NCKB  Národní centrum kybernetické bezpečnosti 
NCSC  National Cyber Security Center 
NIS  Network and Information Security 
NISC  National Information Security Center 
NIST  National Institute of Standards and Technology 
NSM  Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
OAS  Organizace amerických států 
OIC  Organisation of Islamic Cooperation 
OSI  Open Standard Interconnect 
OSN  Organizace spojených národů 
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PPP  Public Private Partnerships 
RFC  Request for Comment 
RIA  Riigi Infosüsteemi Amet 
RTIR  Request Tracker for Incident Response 
SCADA  Supervisory Control And Data Acquisition 
SEI  Software Engineering Institute 
SIM3  Security Incident Management Maturity Model 
SIRT  Security Incident Response Team 
SNE  Seconded National Expert 
SSDCN  Secure State Data Communication Network 
TERENA Trans-European Research and Education Networking Association 
TI  Trusted Introducer 
UCD CCI University College Dublin Centre for Cybersecurity & Cybercrime Investigation 
UNIDIR United Nations Institute for Disarmament Research 
UNODA United Nations Office for Disarmament Affairs 
VDI  Varslingssystem for digital infrastruktur 
WSIS  World Summit on the Information Society 
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1. ÚVOD 
 
Současný stav mezinárodního systému lze charakterizovat jako dynamické přechodové 
období směřující k multipolaritě. Systém, kterému od konce studené války dominoval jediný 
aktér, Spojené státy americké, se transformuje. Na mezinárodní scéně se objevují nové 
regionální velmoci, jakými jsou Indie, Brazílie a Irán. Nastává také opětovný vzestup 
tradičních velmocí, Ruska a Číny. Dalším charakteristickým rysem dnešní doby je prudký 
rozvoj a nárůst významu informačních technologií. Sociální a ekonomické dopady tohoto 
rozvoje jsou natolik rozsáhlé, že hovoříme přímo o informační revoluci. Rozšíření spektra 
lidské interakce o virtuální prostředí sítě internet vyústilo ve vznik nové domény, 
tzv. kybernetického prostoru. 
 
Rostoucí přidaná hodnota informačních technologií pro společnost způsobuje i větší 
závislost. Charakteristické vlastnosti kybernetického prostoru jakými jsou otevřenost, 
anonymita a globální dosah, mají podstatné implikace pro oblast mezinárodních vztahů  
a zejména mezinárodní bezpečnosti. Zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti informací 
v kyberprostoru obsažených, je klíčovým faktorem pro jeho efektivní využití pro mezilidskou 
komunikaci, mezinárodní obchod, online služby i výkon funkcí veřejné správy. Proto je 
ochrana kybernetického prostoru a hodnot v něm uložených zásadním bezpečnostním 
tématem dnešního diskurzu v oblasti mezinárodních vztahů. Zabezpečení kybernetického 
prostoru je prioritou zohledněnou v plánech a strategiích národních států, mezinárodních 
organizací i Evropské unie. 
 
Nárůst významu kyberprostoru se projevuje i formou zvýšeného rizika výskytu a nárůstu 
dopadů kybernetických bezpečnostních incidentů.1 Klíčovou roli v systematickém potírání 
bezpečnost-ních incidentů vyskytujících se v prostředích důležitých informačních systémů 
a počítačových sítí hrají expertní pracoviště obecně nazývaná Computer Security Incident 
Response Team (CSIRT) nebo Computer Emergency Response Team (CERT).2 Jedná se 
o pracoviště zajišťující komplexní služby spočívající jak v koordinaci potírání incidentů 
samotných, tak i v navazujících aktivitách jakými jsou analýza škodlivého kódu, identifikace 
kybernetických zranitelností a sdílení postupů osvědčené praxe. 
 
Tato studie analyzuje současný stav rozvoje ekosystému CSIRT v Evropě, zejména z pohledu 
zajištění bezpečnosti členských států Evropské Unie. Studie dále analyzuje jeho provázanost 
na hlavní aktéry mezinárodního systému a navrhuje vhodný přístup k jeho dalšímu rozvoji. 
Cílem studie je také zodpovězení otázky, zda je v nejbližší době možné neformální 
spolupráci, na které je dosavadní světový systém CSIRT vybudován, nahradit více 
formalizovaným přístupem po linii orgánů vymáhání práva. Jedná se o aktuální téma 
mezinárodních vztahů, které je v současné době předmětem intenzivní odborné debaty, 
nicméně k němu neexistuje mnoho autoritativních písemných zdrojů. Studie na téma 
Pracoviště typu CSIRT a CERT v Evropě je rozdělena na teoretickou a analytickou část. 
Teoretická část je vymezena v prvních dvou kapitolách. Následující dvě kapitoly pak tvoří část 

                                                 

1 Lhostejno zda způsobenými lidskou chybou, vyšší mocí, anebo úmyslem člověka. 
2 Označení CERT je ve Spojených státech chráněná značka univerzity Carnegie Mellon, takže v dnešní praxi se 
pro nově budované týmy častěji využívá název CSIRT. 
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analytickou, která zkoumá zařazení problematiky CSIRT ve světovém systému mezinárodních 
vztahů a podrobně analyzuje aktuální stav ekosystému CSIRT v Evropě. 
 
První kapitola studie popisuje okolnosti vzniku a vývoj vnímání pojmu kybernetický prostor. 
Dále se zabývá pojmy kybernetická bezpečnost, kybernetická kriminalita a kybernetický 
bezpečnostní incident. Stručně pak rozebírá i roli pracovišť CSIRT při zajišťování ochrany 
kyberprostoru.  
 
Druhá kapitola se věnuje popisu CSIRT a CERT týmů, jakožto klíčových pracovišť pro zajištění 
efektivní odezvy na bezpečnostní incidenty vyskytující se v kyberprostoru. Zabývá se 
zejména jejich členěním a popisem jimi poskytovaných služeb. 
 
Třetí kapitola rozebírá postavení CSIRT v rámci diskurzu probíhajícího na půdě nadnárodních 
organizací za účelem zvýšení odolnosti vůči kybernetickým hrozbám. Kapitola dále 
identifikuje klíčové mezinárodní organizace, instituce a platformy v oblasti regulace 
a ochrany kybernetického prostoru a jejich provázanost na ekosystém CSIRT. Podstatný 
prostor je zde rovněž věnován identifikaci globálních norem ovlivňujících mezinárodní 
spolupráci těchto pracovišť a legislativnímu ukotvení CSIRT v systému práva Evropské unie.3 
 
Čtvrtá kapitola se zaměřuje na analýzu stavu rozvoje systému CSIRT v Evropě, zejména 
existenci a roli vrcholových pracovišť v jednotlivých státech (tzv. vládní a národní CSIRT 
týmy), a jejich regionální a nadnárodní spolupráci. Na základě uskutečněného výzkumu 
a následné kvalitativní analýzy autor navrhuje model dalšího rozvoje a vzájemné spolupráce. 
 
První hypotéza ověřovaná v rámci této studie předpokládá, že vlády samotné nemohou 
zajistit zabezpečení kybernetického prostoru. Respektive, že i přes zařazení otázek 
kybernetické bezpečnosti do plánů a strategií národních států, nejsou tito schopni 
samostatně zajistit vysokou úroveň kybernetické odolnosti. 
 
Druhá hypotéza staví na předpokladu, že mezinárodní spolupráce za účasti nestátních 
aktérů je pro zabezpečení kyberprostoru klíčovým faktorem. Evropské státy sice 
během několika posledních let ustanovily Národní centra kybernetické bezpečnosti, 
či obdobné subjekty, nicméně činnost těchto institucí a ani jejich vzájemná spolupráce 
nedostačuje pro dosažení vysoké úrovně kybernetické odolnosti. 
 
Třetí hypotéza, jež bude v studii ověřována, vychází z předpokladu, že současná role 
evropského systému CSIRT v zabezpečování kyberprostoru nemá v současnosti jinou 
alternativu. Týmy CSIRT, potažmo jejich ekosystém, disponují poměrně rozsáhlým 
portfoliem nabízených služeb. Pro část těchto služeb, zejména v oblasti předcházení 
kybernetickým útokům, dnes existují alternativy v podobě např. nově vzniklých národních 
kybernetických center. Nicméně role systému CSIRT v oblasti koordinace odezvy na 
probíhající (rozsáhlé) kybernetické útoky je v širším bezpečnostním systému ochrany 
kyberprostoru nadále unikátní. 
 

                                                 

3 Odpovídající právnímu stavu ke dni 15. února 2017. 
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Základní přístup a metody studie 
 
Základními, historicky etablovanými, přístupy ke zkoumání mezinárodních vztahů jsou 
realismus a liberalismus, respektive neorealismus a neoliberalismus. Trendem poslední doby 
v oblasti bezpečnosti pak je nárůst významu symbolů a idejí, jejichž význam akcentuje  
a zkoumá zejména škola konstruktivistická. 
 
Využití realistického přístupu ke zkoumání bezpečnostních aspektů kyberprostoru se, 
vzhledem k jeho anarchické povaze, 4  jeví na první pohled jako lákavá volba. 
Decentralizovaný model řízení s kyberprostorem těsně spjaté sítě internet a neexistence 
centrální autority vymáhající globální pravidla chování5, jsou důraznými argumenty pro 
aplikaci teorie zdůrazňující svépomoc (státy se za účelem zajištění své bezpečnosti mohou 
spoléhat jen sami na sebe). Charakteristickým rysem tohoto směru myšlení však je fakt, že 
nestátním aktérům přikládá malý, či spíše žádný význam. Kybernetický prostor a normy 
sociálních interakcí v něm se odehrávajících, jsou však dnes formovány zejména nestátními 
aktéry.6 Neorealismus proto není pro zkoumání bezpečnostních aspektů kyberprostoru 
(v celé jejich šíři), potažmo pro posouzení významu ekosystému CSIRT a jeho přínosu 
k zabezpečení kyberprostoru, vhodným nástrojem. 
 
V kontrastu s realistickým přístupem, teorie institucionálního liberalismu zdůrazňuje význam 
mezinárodních institucí na utváření systému mezinárodních vztahů. Tento přístup má za to, 
že bezpečnostní dilema je možné překonat pomocí vybudování systému mezinárodních 
organizací sestávajících ze státních i nestátních aktérů, jehož hlavním účelem je snížení 
nejistoty (ideálně její úplné odstranění), ve které státy existují. V oblasti kybernetické 
bezpečnosti se jedná o nastolení stavu vzájemné důvěry a následnému rozvoji efektivní 
spolupráce za pomoci zejména sdílení záměrů a informací o vlastních kybernetických 
kapacitách. V případě výskytu závažného útoku provedeného nestátním aktérem, pak státy 
jednají na základě společného zájmu (zajištění kybernetické bezpečnosti) a efektivně 
spolupracují za účelem jeho vyšetření a dopadení útočníka.7 V případě útoku ze strany 
státního aktéra pak vzhledem ke sdílení informací o kybernetických aktivitách a kapacitách 
bude snadnější tohoto aktéra identifikovat a vzhledem k porušení vzájemně uznávaných 
norem chování bude mezi státy i existovat větší ochota k „potrestání“ viníka.8 Právě tento 
přístup je podle mínění autora vhodným pro porozumění fungování světového 
a i evropského ekosystému CSIRT. 
 
                                                 

4 Bližší popis charakteristiky kyberprostoru je uveden v kapitole 1.1. 
5 Dá se říci, že i neexistence těchto pravidel samotných. Více ohledně diskuze za účelem vytvoření a akceptace 
mezinárodně uznávané definice takovýchto pravidel na půdě OSN je uvedeno ve třetí kapitole. 
6 Nestátní aktéři dnes disponují dostatečnými kapacitami k provádění rozsáhlých kybernetických útoků, proto 
není možné jejich vliv ignorovat. 
7 Mezinárodní spolupráce je nezbytná, neboť v praxi se ukázalo, že i podrobné a profesionálně vedené 
vyšetřování v konečném důsledku obvykle vede pouze k identifikaci zařízení, ze kterých byl útok veden. Bez 
poskytnutí součinnosti subjekty ze státu fyzického umístění těchto zařízení, pak nelze efektivně ve vyšetřování 
pokračovat. Samotná zařízení totiž bývají obvykle k útoku zneužita. Jedná se o obdobný mechanismus jako 
v případě bankovní loupeže, kdy automobil využitý k loupeži byl zločinci odcizen.  
8 Toto „potrestání“ může mít například formu omezení přístupu ke sdíleným kybernetickým informacím, což by 
daný stát postavilo do nevýhodné situace. 
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Kybernetický prostor je rovněž živnou půdou pro přenos idejí a myšlenek. Vzhledem ke 
globálnímu dosahu sítě internet je možné v kyberprostoru efektivně šířit a rozvíjet ideje i bez 
využívání tradičních způsobů komunikace a přístupu do masových médií. 9  Takovéto 
myšlenky nemohou být potírány „tradičními“ způsoby, neboť vypátrat identitu jejich šiřitelů 
není triviální záležitostí.10 Vzhledem k tomu, že ekosystém CSIRT je s kyberprostorem těsně 
spjatý, zohledňuje tato studie i prvky konstruktivistického přístupu.  
 
Při samotném zpracování studie byla využita historická metoda, spočívající ve sběru a třídění 
informací získaných z písemných a jiných pramenů (elektronických zdrojů) a jejich analýza, 
doplněná o metodu komparace, a to zejména při posuzování přístupu k zabezpečení 
kybernetického prostoru mezi státy Evropské unie,11 Spojených států amerických, Čínské 
lidové republiky a Ruské federace. 
 
Překážkou při zařazení problematiky CSIRT do kontextu mezinárodního systému byl 
nedostatek primárních zdrojů popisujících praktické kroky v oblasti ochrany kyberprostoru 
realizované Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. Důvodem je jednak jazyková 
bariéra a jednak postoj těchto dvou států, které problematiku akcentují výhradně jako citlivé 
téma dotýkající se národní bezpečnosti. Tento přístup pak samozřejmě omezuje množství 
a kvalitu mezinárodně dostupných informací a následný diskurz. Jako zdroj popisující přístup 
Ruska a Číny ke kybernetické bezpečnosti sloužily hlavně podklady z jednání vedených na 
půdě Valného shromáždění Organizace spojených národů. Studie rovněž nezohlednila 
přístup regionálních mocností Indie a Brazílie, a technologicky vyspělých států Izraele  
a Japonska. Důvodem je (autorem předpokládaný) malý přesah do analytické části studie, 
zaměřující se na pokrytí evropského prostoru. Tyto faktory by však, dle mínění autora, 
neměly mít podstatný vliv na samotnou analytickou část studie, neboť globální systém CSIRT 
je tvořen hlavně evropskými a americkými participanty. 
 
Rešerše 
 
Jako hlavní zdroj informací o jednotlivých CSIRT týmech,12 na základě kterých tato studie 
analyzuje současný stav ekosystému CSIRT v zemích Evropské unie, sloužily databáze 
Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací ENISA,13 adresáře fóra FIRST,14 služby 
Trusted Introducer, a hlavně informace od týmů samotných, komunikovaných 

                                                 

9 Důkazem tohoto trendu je například vznik a úspěšný rozvoj evropských politických stran, v jejichž názvu se 
vyskytuje slovo pirátská. Případně využívání vyobrazení lebky a zkřížených hnátů v materiálech a aktivitách 
internetových skupin aktivistů (angl. „hacktivist“). Lebka a hnáty dnes symbolizují svobodu a případně slouží 
jako výraz vzdoru a nesouhlasu s „nespravedlivým“ společenským řádem (lidé se v dobách minulých nestávali 
piráty pouze ze zištných důvodů, ale také z důvodu útisku). 
10 “Tradičními“ způsoby označuji prostředky jdoucí od prosté ignorace, přes zamezení přístupu do televize, 
rozhlasu a tisku, až k aktivní cenzuře a dokonce stíhání jejich šiřitelů (v případě některých států i nositelů). 
11 Evropská unie je dále v textu označována i termínem Unie. 
12 V tomto textu jsou používány termíny „CSIRT tým“ a „CSIRT pracoviště“ jako synonyma. 
13 The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) je agenturou Evropské unie 
zaměřujícící se na kybernetickou bezpečnost. 
14 Forum of Internet Response and Security Teams (FIRST) je celosvětovou platformou CSIRT týmů. 
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prostřednictvím standardizovaného formátu RFC2350.15 Dalšími podklady pak byla odborná 
literatura, legislativa Unie a vybraných členských států, a materiály vydané mezinárodními 
organizacemi, zejména Organizací Spojených národů a NATO, jejichž seznam je uveden 
v seznamu pramenů a odborné literatury.  

                                                 

15 Request for Comment (RFC), je formát v jakém jsou navrhovány, diskutovány a přijímány doporučení pro 
provoz a rozvoj sítě internet. 
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2. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 
 
Pojem kybernetický prostor, respektive jeho anglický ekvivalent „cyberspace“, byl 
popularizován v polovině osmdesátých let díky vědeckofantastické novele Neuromancer 
spisovatele Williama Forda Gibsona (Gibson 1984). Kybernetický prostor16 je tomto díle 
popisován jako projekce lidského vědomí do sdílené sítě (sdílená halucinace matrixu). 
Samotný termín se stal nejdříve součástí jazyka subkultur spojených zájmem o literární žánr 
kybernetického punku17 a následně pronikl i do jazyka širšího diskurzu. Jeho obecné rozšíření 
nastalo spolu s rozšířením sítě internet v polovině let devadesátých. Samotné chápání 
termínu se vyvíjelo v čase a dnes pro něj existuje mnoho různých definic využívaných 
v závislosti na účelu a typu diskurzu. John Perry Barlow, zakladatel Electronic Frontier 
Foundation,18 ve své deklaraci nezávislosti kyberprostoru z roku 1996 tento považuje za 
nezávislé globální prostředí sociální interakce stojící mimo dosah veškerých vlád. Snaží se 
tedy oprostit kyberprostor ode všech subjektů veřejné moci a za jediné validní omezení 
regulující chování v kyberprostoru považuje dodržování pravidla „nečiň to, co nechceš, aby 
jiní činili tobě“ 19 (Barlow 2016). Oxfordský slovník pak definuje kyberprostor poměrně 
obecně jako pomyslné prostředí zprostředkovávající komunikaci za využití počítačových sítí 
(Oxford Dictionaries 2017). V soudobé praxi se pojem kyberprostor také často chápe více 
restriktivně, jakožto soubor hlavně technických faktorů, tedy vzájemně propojených zařízení 
a další infrastruktury, zpracovávajících elektronické informace a zajišťujících komunikaci. 
 
Dalším možným přístupem k pochopení povahy kybernetického prostoru je vymezení jeho 
účelu, kterým je kromě zpracování informací i posílení mezilidské komunikace a interakce 
mezi lidmi a informacemi. Jedná se tedy o propojení několika vrstev. Personální, sestávající 
z lidí, kteří participují na činnostech odehrávajících se v kybernetickém prostoru. Informací 
v kybernetickém prostoru ukládaných, přenášených a transformovaných. Logických struktur, 
jako jsou například modely internetových služeb, které vytvářejí platformy umožňující tvorbu 
nových inovací. A fyzických základů, které jsou tvořeny zařízeními, ze kterých se tento 
prostor skládá (Clark 2010, s. 1). 
 
Vzhledem k tomu, že komplexnost kyberprostoru je podmíněna úrovní technologického 
rozvoje, je jeho evoluce spjata zejména s rozvojem celosvětové sítě internet a navazujících 
technologií. Do poloviny devadesátých let proto kyberprostor tvořil niku sestávající ze 
vstupních bodů umístěných ve vzájemně propojených sítí výzkumných a vzdělávacích 
institucí, vládních agentur a velkých korporací, geograficky pokrývajících ekonomicky vyspělé 
státy severní Ameriky, Evropy a východní Asie. Pro vzájemné interakce v něm se odehrávající 
pak platilo, že tyto obvykle nebyly činěny za komerčními účely (tvorbou zisku). Následný 
explozivní rozvoj sítě internet během let následujících však zapříčinil nejenom jeho globální 
dostupnost, ale i výraznou komercionalizaci. 

 
                                                 

16 Dále v textu i „kyberprostor“. 
17 Angl. „cyberpunk“. 
18 Electronic Frontier Foundation je nezisková organizace podporující zejména rozvoj osobních online svobod 
formou politických akcí, tvorbou stanovisek, podporou v soudních procesech a tvorbou nástrojů (např. doplněk 
do internetových prohlížečů Privacy badger). 
19 Tzv. “zlaté pravidlo”. 
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Obrázek 1 Graf nárůstu počtu internetových zařízení Pramen: Internet Systems Consortium.20 
 
V blízké budoucnosti se dá očekávat, že dalším rozvojem technologií rozšířené21 a virtuální 
reality vznikne souvislý přechod mezi fyzickým a kybernetickým prostorem. V dlouhodobé 
perspektivě tak bude rozdíl ve vnímání fyzického a kybernetického světa rozostřen, či 
dokonce úplně smazán. 
 
Aktuálním trendem rozvoje kyberprostoru je jeho narůstající sekuritizace. 22  Jedná se 
o proces, jehož dynamika v posledních několika letech nabývá výrazně na intenzitě. Vládní 
aktéři totiž „barlowovské“ pojetí kyberprostoru neberou příliš v potaz a považují jej prostě za 
další sféru svých legitimních zájmů. Je tedy zřejmé, že existence a charakteristika 
kybernetického prostoru má a bude mít silné politické implikace. 
 
2.1. Kybernetický prostor jako další doména mezinárodních vztahů 
 
Mezinárodní vztahy moderní éry jsou založeny na principu svrchovanosti států, která je 
chápána jako výlučná moc na území daného státu, a nezávislosti států v navazování 
mezinárodních vztahů. Aplikace těchto principů na kyberprostor, vzhledem k neexistenci 
jeho všeobecně uznávané definice (v mezinárodním kontextu), však není triviální záležitostí. 
 
Na rozdíl od ostatních domén mezinárodních vztahů je doména kyberprostoru 
charakterizována vysokou prostupností či přímo neexistencí hranic a obtížností vynucení 
účinné kontroly nad tokem informací – tím kdo informaci přenáší, co je přenášeno, kdy, jak 

                                                 

20 Data převzata dne 7. února 2017 z WWW: https://ftp.isc.org/www/survey/reports/current/ 
21  Rozšířená realita (angl. augmented reality) je označení pro reálný obraz světa doplněný počítačem 
vytvořenými objekty. Příkladem z nedávné doby je mobilní aplikace Pokémon, kdy kamery mobilních telefonů 
na určených místech (identifikovaných dle GPS senzorů) na obrazovku doplnily (do obrazu okolí) bytosti z této 
hry. 
22 Jedná se o proces vytváření hrozeb, kdy se určité téma na základě subjektivního prezentování politizuje  
a stává se otázkou bezpečnosti. Dané téma se prezentuje jako zásadní pro ochranu a fungování státu. Děje se 
tak ne na základě nestranného porovnání s jinými bezpečnostními tématy, ale na základě prezentace samotné. 
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a s jakými dopady (Choucri 2012, s. 51). Přístup do této domény také není, například 
na rozdíl od výzkumu vesmíru, omezen pouze na velké mezinárodní aktéry, neboť náklady 
spojené s přítomností v kyberprostoru jsou akceptovatelné i pro státy rozvojové, menší 
organizace a jednotlivce. Dalším charakteristickým rysem aktivit odehrávajících se 
v kyberprostoru je možnost zachování relativní anonymity jejich aktérů, a z toho vyplývající 
ztížená možnost přisouzení uskutečněné akce konkrétnímu subjektu. Výrazným 
determinantem z pohledu mezinárodních vztahů, založených spíše na zvykovém systému, 
než na efektivně vynutitelném právním rámci, je také to, že normy chování v kyberprostoru 
se teprve utvářejí. Dnes se nacházíme v obdobné fázi vývoje, který v minulosti existoval při 
rozvoji právního rámce regulace aktivit probíhajících na otevřeném moři, který se etabloval 
dlouhodobě v obyčejové podobě a jehož rozsáhlejší mezinárodní kodifikace proběhla až ve 
dvacátém století. 23 
 
Důležitou roli při tvorbě těchto norem pak hraje mezinárodní spolupráce, která probíhá 
nejenom na úrovni mezivládní, ale hlavně na půdě mezinárodních organizací a platforem. 
Konkrétním příkladem takové spolupráce v normotvorné oblasti jsou aktivity organizace 
ICANN24, spoluzodpovědné za směrování rozvoje sítě internet. Na aktivitách této původně 
ryze americké platformy dnes participují subjekty z celého světa (např. národní doménoví 
registrátoři). Intenzivní mezinárodní spolupráce rovněž probíhá za účelem tvorby globálních 
technických standardů, či zvýšení penetrace přístupových technologií. 25  Příkladem 
spolupráce z pohledu zajištění bezpečnosti je pak právě evoluce globálního systému 
platforem CERT, diskutovaná v této studii. 
 
2.2. Kybernetická bezpečnost 
 
Pojem bezpečnost lze teoreticky definovat jako absenci hrozeb, respektive dosažení stavu 
úplného stavu bezpečí. V praxi však takovéhoto stavu není reálné dosáhnout a bezpečnost je 
tedy chápána jako situace, při které jsou hrozby samotné či jejich možné následky 
minimalizovány. Úsilí k dosažení stavu bezpečnosti se pak vynakládá za účelem ochrany 
konkrétně definovaných hodnot. Hodnoty chráněné v rámci kybernetické bezpečnosti jsou 
totožné s hodnotami chráněnými v rámci bezpečnosti obecně, hrozby však mohou být 
odlišné. 
 
V dnešní době se vyskytují dva hlavní přístupy ke kybernetické bezpečnosti. První přístup 
spojuje kybernetickou bezpečnost výhradně s kybernetickým prostorem. Jejím cílem, 
v tomto užším pojetí, je zabezpečení kybernetického prostoru.26 Druhý přístup chápe pojem 
kybernetické bezpečnosti více široce. Jako cíl je chápáno i zabezpečení hodnot před 

                                                 

23 Zejména v letech 1958 a 1982 formou úmluvy OSN o mořském právu. 
24 The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) odpovídá hlavně za správu a přidělování 
doménových jmen a adres. 
25 Podle údajů Mezinárodní telekomunikační unie má dnes přístup k internetu již skoro polovina světové 
populace (ITU 2016, s. 1). 
26 Případně pouze zabezpečení konkrétních kybernetických systémů (soustavy prvků sestávajících obvykle 
z kombinace hardware a software v kyberprostoru vystupujících jako jeden celek). 
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hrozbami z kyberprostoru vystupujících.27 Kybernetickou bezpečnost podle tohoto širšího 
přístupu lze definovat jako „absenci hrozby skrze informace, komunikační technologie a sítě, 
nebo absenci hrozby ohrožující tyto informace, komunikační technologie a sítě“ (Cavelty 
a Suter 2012, s. 19). Případně zkráceně, „kyberbezpečnost je bezpečnost v kyberprostoru 
a před hrozbami z kyberprostoru“ (Tamtéž).  
 
Z teoretického hlediska lze koncept kybernetické bezpečnosti rovněž chápat jakožto první 
pokus o ucelený přístup k uchopení bezpečnostních otázek nastolených a umocněných 
rozvojem informačních technologií a zejména sítě internet (Stevens 2015, s. 22).  
 
Využití kybernetického prostoru pro poskytování služeb, masovou komunikaci, a další online 
aktivity, vytváří pro společnost nejenom vysokou přidanou hodnotu, ale také přináší nové 
hrozby a rizika.28 Možné výpadky infrastruktury, či neoprávněná manipulace s informacemi 
mohou vyústit v rozsáhlé hospodářské škody a mít závažné společenské dopady. Tato rizika 
jsou dále umocněna nástupem technologií, jako je např. tzv. internet věcí.29 Počet vzájemně 
propojených zařízení stoupá raketovým tempem a dnes lze skrze síťové připojení ovládat 
domácí elektroniku, spotřebiče, osvětlení a dokonce i některé automobily. Proto jsou 
bezpečnostní implikace využívání kyberprostoru v posledních letech předmětem zvýšeného 
zájmu orgánů státní moci a mezinárodních organizací. Význam bezpečnostní dimenze 
kyberprostoru byl v poslední době zdůrazněn například na setkání států NATO konaném 8 až 
9. července 2016 ve Varšavě. Společné komuniké hlav států a vlád z tohoto setkání 
v odstavci 70 uvádí, že NATO nově považuje kyberprostor za další legitimní doménu svých 
operací, stejně jako vzduch, země a moře (NATO 2016). 
 
Úměrně s nárůstem možností aktivit v kyberprostoru realizovatelných, pak roste i jeho 
využití za účely, které lze z etického hlediska označit za problematické. Bohužel, stále častěji 
se jedná i o aktivity jednoznačně kriminální povahy, jako je například zneužívání sociálních 
sítí teroristickými skupinami k získávání nových sympatizantů a členů, praní špinavých peněz, 
či neoprávněné pronikání do informačních systémů. Pro toto jednání se využívá označení 
kybernetická kriminalita. 
 
2.3. Kybernetická kriminalita 
 
Kybernetickou kriminalitu (též kyberzločin, kyberkriminalitu či kybernalitu) můžeme 
definovat jako neoprávněné jednání, které zahrnuje informace získané prostřednictvím 
informačních systémů, anebo jejich neoprávněná změna. Vzhledem k výše uvedeným 
vlastnostem kyberprostoru, zejména pak anonymitě aktérů a nejasnému právnímu rámci 
z pohledu definice, jurisdikce, a vymahatelnosti, je jasné, že tento přitahuje pozornost 
zločineckých skupin. Dnes se v kyberprostoru realizuje i podstatná část transakcí z oblasti 
šedé a černé ekonomiky a jiného společensky škodlivého jednání. Kyberzločin lze rozdělit do 
                                                 

27 V textu této studie pracuji dále s termíny ochrany, zabezpečení a bezpečnosti kybernetického prostoru, ve 
smyslu širší definice. 
28 Pojem riziko vyjadřuje možnost vzniku negativních dopadů vyplývajících z dané hrozby. Číselně či slovně 
vyjádřená pravděpodobnost jejich vzniku se označuje jako míra rizika. 
29 Internet věcí (angl. internet of things) je fenomén dnešní doby, spočívající v propojování běžných zařízení se 
sítí internet. 
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dvou kategorií. První z nich je tzv. „pokročilý“ kyberzločin, zahrnující sofistikované útoky na 
počítačový hardware a software, respektive informace v nich obsažené. Konkrétním 
příkladem takovéhoto jednání je phishing, 30  útoky omezující služby poskytované 
informačními systémy (tzv. DOS útoky),31 nebo neetický hacking.32 Druhou kategorií je 
tzv. „tradiční“ zločin (zahrnující např. zneužívání dětí a mladistvých, finanční kriminalitu, či 
terorismus), jehož pachatelé využívají ke své nekalé činnosti prostředky informačních 
technologií a zneužívají vlastností kyberprostoru a informací v něm obsažených (Interpol 
2017). Konkrétními příklady jsou online šíření dětské pornografie, online radikalizace, 
získávání sympatizantů teroristických skupin za pomoci sociálních sítí Facebook a Twitter, či 
praní špinavých peněz pomocí virtuální měny Bitcoin.33 
 
2.4. Bezpečnostní incidenty v kybernetickém prostoru 
 
Pojem kybernetický bezpečnostní incident definuje česká legislativa jako bezpečnostní 
událost34 (nebo události), která představuje narušení bezpečnosti v informačních systémech, 
nebo narušení bezpečnosti služeb a sítí elektronických komunikací. Bezpečnostní událost 
v prostředí informačních technologií pak lze obecně definovat jako narušení důvěrnosti, 
integrity (celistvosti) a dostupnosti informací (tzv. CIA triáda).35 Přičemž důvěrnost, integrita 
a dostupnost informací v systémech a aplikacích je zajišťována pomocí nástrojů 
jednoznačného určení identity uživatele (autentizace), ověření přístupových oprávnění 
(autorizace) a zajištění prokazatelnosti manipulace s těmito informacemi (nepopiratelnost) 
(Graham a Olson 2010, s. 1). V praxi se však využívá i obsáhlejší definice bezpečnostního 
incidentu, za který se považuje jakékoliv porušení nebo hrozba porušení bezpečnostních 
politik, standardů a obvyklých postupů využívání informačních systémů (Cichonski et al. 
2012, s. 6). Bezpečnostní incidenty lze dělit podle jejich závažnosti, přičemž z pohledu 
národní bezpečnosti jsou nejzávažnější incidenty zasahující tzv. kritickou informační 
infrastrukturu. Pojem kritická informační infrastruktura zahrnuje počítačové 
a telekomunikační sítě a informační systémy, u nichž by narušení bezpečnosti vyvolalo 
omezení poskytování služeb daným státem považovaných za kritické. Na kritickou informační 
infrastrukturu, lze tedy nahlížet jako na podmnožinu prvků kritické infrastruktury státu, 
přičemž není podstatné, kdo je jejím vlastníkem, či provozovatelem. 
 
Dále je zapotřebí ještě terminologicky ujasnit pojmy informační a počítačové bezpečnosti  
a provázat je na bezpečnost kybernetickou. Zajištění důvěrnosti, celistvosti a dostupnosti 
informací ve všech jejich formách (včetně fyzické formy reprezentované například 
                                                 

30 Jedná se o neetickou techniku získávání citlivých údajů, jako jsou uživatelské účty, hesla, či čísla kreditních 
karet od uživatelů počítačových sítí. 
31 Denial of Service (DOS). 
32  Pojem hacking v oblasti informačních technologií vyjadřuje činnost spočívající v hledání a využívání 
bezpečnostních slabin v počítačových a informačních systémech. Ve většině případů hackingu se tedy nejedná 
o neetickou či dokonce nelegální činnost. 
33 Virtuální měna Bitcoin umožňuje zabezpečené převody za pomoci technologie blockchain, která zajišťuje 
účastníkům transakce pseudo-anonymitu. Ověření provedení platby dnes trvá okolo patnácti minut. 
34 V kontextu informačních technologií je událost obecně definována jako jakákoliv pozorovatelná změna 
v informacích a systémech. Bezpečnostní událost je pak definována jako událost, která může mít dopad na 
bezpečnost informací nebo systémů.  
35 Confidentiality, Integrity, Availability (CIA). 
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potištěným papírem) je cílem tzv. informační bezpečnosti. Informační bezpečnost je 
podmnožinou bezpečnosti kybernetické. Pojem počítačová bezpečnost (případně také IT, či 
ICT bezpečnost)36 zahrnuje jen bezpečnost informací v informačních systémech. Jedná se 
o koncept dnes již přežitý.37 Následující náčrtek zobrazuje vztah mezi jednotlivými druhy 
bezpečnosti, a vztah kybernetické bezpečnosti a kyberprostoru (Cavelty a Suter 2012, s. 19). 
 

 
 

Obrázek 2 Vzájemná relace druhů bezpečnosti. 
 
2.5. Potírání kybernetických bezpečnostních incidentů 
 
Vzhledem k možným dopadům bezpečnostních incidentů na zajištění chodu organizací, 
poskytování služeb veřejnosti, či přímo dopadům na národní bezpečnost je zapotřebí zajistit 
účinnou a efektivní odezvu na tyto incidenty. Historicky se počítačovými incidenty zabývali 
samotní uživatelé, u kterých se v dobách minulých předpokládala vysoká úroveň technické 
kvalifikace a důkladná znalost jimi užívaného počítačového systému. Složitější problémy pak 
řešili správci sítí a informačních problémů, případně vývojáři aplikací. Narůstající 
komplexnost výpočetních systémů a rozšiřování uživatelské základny o uživatele bez znalostí 
informatiky si následně v organizacích vyžádala vznik specializovaných bezpečnostních týmů. 
Rozvoj vzájemně propojených sítí a zejména internetu v devadesátých letech pak začal klást 
požadavky na bezpečnostní spolupráci mezi jednotlivými organizacemi, zejména ve formě 
sdílení bezpečnostních informací a infrastruktury, a stanovení formálních postupů. 
 
Potírání bezpečnostních incidentů je dnes formalizovaný proces, který zahrnuje činnost 
technických specialistů, použití specializovaných nástrojů, a zapojení dalších zdrojů jako je 
např. využití týmů zákaznické podpory, legislativců, apod. Klíčovým faktorem je vzájemná 

                                                 

36 Information technologies (IT), Information and communication technologies (ICT). 
37 V praxi se termín IT bezpečnost často vyskytuje v názvech oddělení a týmů zabývajících se ve skutečnosti 
bezpečností informační. V profesním žargonu českých IT specialistů jsou termíny počítačová a informační 
bezpečnost obvykle používány jako synonyma.  
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spolupráce a zapojení do světového bezpečnostního ekosystému. Samotný tým potírající 
bezpečnostní incidenty může mít formu liniovou či virtuální a může být rozprostřen přes více 
organizací. Jak již bylo v úvodu studie řečeno, zavedené názvosloví označuje takovéto týmy 
jako CSIRT nebo CERT. Případně se využívají ještě další názvy jako Computer Incident 
Response Team (CIRT), či Security Incident Response Team (SIRT).38 Ve vojenské oblasti se 
pak rozšířilo označení Computer Incident Response Capability (CIRC). Agentura ENISA tyto 
týmy definuje následovně: 
 
„CSIRT je tým expertů pro bezpečnost IT, jejichž hlavním úkolem je reagovat na bezpečnostní 
incidenty počítačů. Poskytuje potřebné služby pro jejich řešení a pro podporu svých složek39, 
aby se zotavili z poruchy“ (ENISA 2010, s. 7). 
 
Činnost těchto specializovaných týmů se zaměřuje zejména na lepší prevenci a koordinaci 
potírání incidentů, přičemž za klíčový faktor k jejich úspěšné činnosti se považuje právě jejich 
propojení a vzájemná spolupráce. Proto většina národních a vládních strategií dotýkajících se 
kybernetické bezpečnosti považuje budování a další rozvoj CSIRT pracovišť za jednu z priorit. 
Například kybernetická strategie Bílého domu informuje, že Spojené státy považují 
kybernetickou bezpečnost za globální téma, které musí být řešeno v rámci mezinárodní 
spolupráce a, že „napomohou ostatním státům k rozvoji kapacit pokrývajících celé spektrum 
opatření – od síťové bezpečnosti a vybudování CERT týmů, až po spolupráci ve vymáhání 
práva, obranou spolupráci a navazování vztahů mezi domácím a zahraničním soukromým 
sektorem“ (The White House 2011, s. 15). Evropská komise40 ve své kybernetické strategii 
identifikovala potřebu přijmout legislativu zavazující členské státy k tomu, aby „vytvořily 
dobře fungující skupinu pro reakci na počítačové hrozby (CERT) a přijaly vnitrostátní strategii 
bezpečnosti sítí a informací a vnitrostátní plán spolupráce v této oblasti“ (Evropská komise 
2013, s. 5). Příslušná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1148, na kterou 
navazuje legislativa členských států Unie, pak byla přijata v červenci 2016. 

                                                 

38 Všechny tyto termíny jsou dnes považována za synonyma. V této studii převážně používám označení CSIRT. 
39 Složkou se dle definice ENISA míní zákaznický segment, kterému jsou služby CSIRT týmu poskytovány. Celá 
zákaznická báze je pak v žargonu ENISA označována jako složky. 
40 Dále v textu také jen „Komise“. 
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3. VZNIK A VÝVOJ CSIRT TÝMŮ 
 
První formalizované pracoviště CSIRT, dnes nazývané CERT/CC41, bylo založeno na půdě 
Software Engineering Institutu (SEI) na základě požadavku obranné agentury Spojených států 
DARPA 42  v roce 1988, dva týdny poté co červ Morris paralyzoval podstatnou část 
infrastruktury internetu (Cavelty 2007, s. 47–48). Jeho úlohou bylo upozorňovat technické 
specialisty na vzniklé incidenty a koordinovat aktivity během krizových situací. Následně bylo 
vytvořeno několik dalších pracovišť, které za účelem sdílení informací mezi CSIRT týmy 
a koordinaci incidentů majících dopad na podstatnou část sítě internet, založily v roce 1990 
fórum FIRST. První CSIRT týmy ve většině zemí vznikly v devadesátých letech přímo na 
akademické půdě nebo v organizacích zabývajících se výzkumem. Francouzský SPAN byl 
založen již v roce 1990, následován nizozemským SURFnet CERT a německým DFN-CERT. 
Mimo Evropu a Spojené státy americké byly CSIRT týmy zakládány například v Austrálii, kde 
byl roku 1993 založen AusCERT. Masivní rozšiřování sítě internet do komerční 
a soukromé sféry v druhé polovině devadesátých let pak zapříčinilo potřebu vzniku CSIRT 
týmů jak v soukromém, tak i vládním sektoru. Dále došlo ke vzniku národních koordinátorů, 
obvykle spolufinancovaných z vládních zdrojů a to i v rozvíjejících se ekonomikách. Například 
Brazilský národní CSIRT byl založen roku 1997. Míra financování aktivit soukromým sektorem 
(CSIRT týmy na podnikové úrovni) však byla výrazně nižší, neboť pro firmy podnikající za 
účelem zisku není prioritou bezpečnost, ale podpora aktivit vytvářejících příjmy (prodej, 
marketing, apod.). Tuto situaci částečně změnil masivní rozvoj e-komerce v tomto století. 
Výpadky internetových služeb využívaných pro prodej, marketing, logistiku 
a platební služby se dnes mohou projevit výrazným propadem tržeb a ztrátou tržního podílu. 
Proto dnes velké soukromé firmy investují do tvorby infrastruktury a platforem pro řešení 
síťových bezpečnostních incidentů. Z pohledu národní bezpečnosti také platí, že státy 
s nejvíce rozvinutou komunikační infrastrukturou jsou na této infrastruktuře nejvíce závislé  
a tedy zranitelné. Tyto bezpečnostní a „komerční“ aspekty pak zapříčiňují existenci mezery 
v úrovni vyspělosti CSIRT platforem a intenzitě mezinárodní participace mezi státy 
rozvinutých a rozvíjejících se ekonomik. 
 
Současný stav rozvoje CSIRT je charakterizován následujícími trendy. Pokračuje trend 
vytváření národních a vládních CSIRT týmů, zastřešujících ostatní pracoviště v daných 
státech. Státy, které již tyto střechové platformy zavedeny mají, pak jejich „faktickou“ roli 
formalizují přijímáním relevantní legislativy. Nadále však platí, že CSIRT týmy nejsou 
organizovány na základě formální hierarchie a málokdy je tedy nějaký tým nadřazený jinému. 
Stále je tedy kladen důraz zejména na neformální spolupráci založené na vzájemné důvěře. 
Pro účely dalšího rozvoje komunity rovněž narůstá význam mezinárodních a nadnárodních 
organizací jako je již dříve zmiňovaná Evropská agentura pro síťovou bezpečnost. Jediným 
globálním fórem CSIRT pracovišť zůstává platforma FIRST, založená již v roce 1990. V Evropě 
jí pak zdatně sekunduje pracovní skupina Géant TF-CSIRT (dřívější TERENA Task Force), která 
od roku 2015 rozšířila své pole působnosti i o mimoevropské týmy.43 Členské CSIRT týmy 

                                                 

41 CERT Coordination Center (CERT CC). 
42 Agentura DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) stojí i za vybudováním počítačové sítě 
ARPANET, předchůdce dnešního internetu.  
43 Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA) je dnes součástí sdružení Géant. 
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těchto platforem pak na vzájemné spolupráci benefitují formou přístupu k informacím 
o incidentech, sdílením postupů nejlepší praxe vedoucích k odstraňování bezpečnostních 
rizik a incidentů, a dalším bezpečnostně citlivým informacím. Nejrozvinutější částí světového 
systému CSIRT je nadále severoamerický kontinent a Evropa. Nejméně rozvinutou částí pak 
zůstává Afrika.44 Přehled o vývoji světového ekosystému poskytuje následující obrázek 
shrnující vývoj členství ve FIRST od doby jeho založení do konce roku 2016. 
 

 
 

Obrázek 3 Nárůst počtu CSIRT týmů sdružených v platformě FIRST Pramen: FIRST.45 
 
3.1. Služby CSIRT týmů 
 
Pracoviště CSIRT poskytuje služby přispívající k řešení bezpečnostních incidentů a snižování 
bezpečnostních rizik v jeho oblasti působnosti. Obecně se jedná hlavně o služby prevence, 
detekce a potírání kybernetických incidentů. Na základě svých schopností a kapacit mohou 
týmy vykonávat další činnosti. Možné dělení služeb CSIRT vypadá následovně46 (SEI 2017).  

                                                 

44 Pouze jedenáct z více než tři sta členů FIRST pochází z Afriky. 
45 Data převzata dne 16. února 2017 z WWW: https://www.first.org/about/history  
46 Je však zapotřebí upozornit, že v praxi se často kategorie proaktivních služeb a služeb řízení kvality 
nerozlišuje. 
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Reaktivní služby: 
 

 Upozornění a varování na vzniklé incidenty. 

 Koordinace, prioritizace a eskalace incidentů. 

 Analýza a odstraňování zranitelností. 

 Analýza a odstraňování malware47 a dalších artefaktů. 
 
Proaktivní služby: 
 

 Oznamování nově zjištěných zranitelností a dostupnosti nových nástrojů určených 
k jejich odstraňování. 

 Bezpečnostní audity a penetrační testování. 

 Konfigurace a aktualizace bezpečnostních nástrojů, aplikací a související infrastruktury. 

 Vývoj nových nástrojů a bezpečnostních záplat. 

 Služby detekce a prevence průniků do systémů (IDS48 a IPS49). 
 
Služby řízení kvality: 
 

 Analýza rizik a konzultace. 

 Tvorba havarijních plánů (DRP).50 

 Zvyšování bezpečnostního povědomí a konzultace. 

 Školení a vzdělávání. 

 Hodnocení a certifikace bezpečnostních nástrojů a produktů. 
 
CSIRT týmy rovněž mohou připravovat typizované bezpečnostní standardy pro jednotlivé 
zákaznické kategorie, zajišťovat osvětu a vzdělávání, organizovat tréninky a kybernetická 
cvičení, provádět výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti a tak přispívat ke 
zlepšení bezpečnostního profilu organizací. Národní týmy pak obvykle sbírají, analyzují 
a distribuují informace jak ostatním CSIRT týmům ve své jurisdikci, tak i dalším organizacím 
a veřejnosti, a to hlavně za účelem předcházení bezpečnostním incidentům a zrychlení 
reakce na bezpečnostní události. 
 
Konkrétním příkladem z praxe je nabídka služeb finského národního CSIRT, pracoviště NCSC-
FI. 51  Hlavní náplní činnosti týmu je kategorizace vzniklých incidentů a existujících 
bezpečnostních hrozeb, a koordinace řešení incidentů (reaktivní služby). Hlavním účelem 

                                                 

47  Pojem malware označuje software vytvořený za účelem neetického či nelegálního proniknutí do 
počítačového systému, či jiného narušení bezpečnosti (poškození tohoto systému, či neoprávněná manipulace 
s informacemi v něm uloženými). Namísto dnes již v českém jazyce zažitého pojmu malware se někdy používá 
termín „zlovolný kód“. 
48 Intrusion Detection System (IDS). 
49 Intrusion Prevention System (IPS). 
50 Disaster recovery planning (DRP). 
51 Pojem National Cyber Security Center (NCSC) se v některých státech využívá pro označení organizací, či jejich 
složek, pověřených zabývat se aspekty kybernetické bezpečnosti (jako je například příprava legislativy, či 
ochrana kritické infrastruktury) na národní úrovni. Jeho českým ekvivalentem je pojem národní centrum 
kybernetické bezpečnosti. 
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těchto činností je rychlé potlačení a omezení dopadů incidentu. Samotná koordinace pak 
v případě finského národního týmu zahrnuje i anonymizaci informací, technickou analýzu, 
právní poradenství a dohled z pohledu regulátora (tým je součástí Finského Telekomunikač-
ního Úřadu). Návrh, instalace a provoz dotčených systémů je tedy v gesci samotných 
vlastníků (zákazníků), což je ve světě CSIRT obvyklá praxe. Na zákaznících zůstává  
i samotné odstranění zdroje problému formou technického zásahu.52 Samotné odstraňování 
závad zůstává tedy v gesci týmů technické podpory a síťových administrátorů. NCSC-FI 
rovněž poskytuje služby řízení kvality – sdílí informace v rámci širší komunity, rozvíjí 
bezpečnostní povědomí, a zprostředkovává přístup k vyhledávačům zranitelností 
a specialistům dodavatelů síťového a bezpečnostního vybavení. 
 
Úrovně podpory poskytované týmem NCSC-FI, rozdělené podle zákaznických segmentů, jsou 
pak uvedeny v následujícím obrázku.53 
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Obrázek 4 Úroveň služeb poskytovaných týmem NCSC-FI  Pramen: NCSC-FI.54 

                                                 

52 Takovýto přístup je pro CSIRT týmy obvyklý, neboť tyto týmy nedisponují dostatečnými kapacitami 
k výkonu takovéto činnosti.  
53 Termínem pokročilé a trvalé hrozby (Advanced Persistent Threats, APT) se označují sofistikované techniky 
dlouhodobé a vytrvalé infiltrace cíleného systému. Většina případů závažné ztráty dat se děje právě za využití 
technik APT, kdy jsou data z cíleného systému získávána pomalu a dlouhodobě (doba útoku se obvykle 
pohybuje v měsících). 
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3.2. Členění CSIRT týmů 
 
Role a zodpovědnosti jednotlivých CSIRT se odvíjejí hlavně od potřeb jejich zřizovatelů 
a z toho vyplývajícího financování, legislativního rámce, a také úrovně odbornosti 
a zkušeností daného týmu. CSIRT týmy lze rovněž dělit na základě poskytovaných služeb, 
podporovaných sektorů, obchodního modelu, a pole působnosti. Ke kategorizaci CSIRT týmů 
zkoumaných v této studii je využit upravený model agentury ENISA (ENISA 2010, s. 8–10). 
Upravený model vyčleňuje regionální CSIRT pracoviště do samostatné kategorie, jelikož role 
těchto pracovišť je z pohledu mezinárodní spolupráce a fungování celého systému CSIRT 
významná. Upravený model rovněž reflektuje rozdíl mezi rolí národního a vládního 
pracoviště.  
 
Institucionální 
 
Institucionální CSIRT týmy, též nazývané interní, jsou základním druhem pracovišť 
potírajících bezpečnostní incidenty. Své služby poskytují v prostředí konkrétní organizace 
a to jak směrem dovnitř (např. zaměstnanci), tak i směrem ven (např. zákazníci, dodavatelé, 
partneři, veřejnost). Jejich důležitou vlastností je, že jsou svým zřizovatelem obvykle 
zmocněni k provedení konkrétního zásahu na síťové infrastruktuře, jejich role tedy není jen 
koordinační. Mohou tedy ve své síti zavést opatření jako je filtrace provozu, nebo přímo 
odpojení určitého segmentu sítě. Příkladem takového CSIRT je například CERT-ECB evropské 
centrální banky, ESA-CERT Evropské vesmírné agentury, nebo CSIRT pracoviště univerzit. Do 
této kategorie spadají i interní týmy komerčních subjektů jako je AiG CERT evropského 
konsorcia Airbus Group. Z pohledu kybernetické bezpečnosti v národním měřítku plní 
obzvlášť významnou roli interní CSIRT týmy poskytovatelů internetu a další kritické 
informační infrastruktury. 
 
Regionální 
 
Regionální pracoviště obsluhují či přispívají ke spolupráci mezi pracovišti daného regionu, 
definovaného např. geograficky, organizačně či kulturně. Jejich hlavním zaměřením je 
poskytování proaktivních služeb a koordinace potírání incidentů, jejichž dopad zahrnuje pole 
působnosti více interních týmů, či negativně ovlivňuje celý region. Regionální pracoviště 
často plní roli prostředníka mezi lokálními a vrcholovými týmy, a disponují rovněž znalostí 
regulačního rámce nutnou pro potírání incidentů postihující celý geografický region. 
Takovými pracovišti jsou například NorduNET pro státy Severní Evropy, EU-CERT, či OIC-CERT 
při Organizaci pro islámskou spolupráci (OIC).55 
 
Národní a vládní (vrcholové týmy) 
 
Vládní pracoviště chrání vládní sítě, kritickou informační infrastrukturu, a sítě provozovatelů 
kritické infrastruktury. Obvykle má také přímý přístup k technické infrastruktuře a je 

                                                                                                                                                         

54 Informace převzata dne 7. února 2017 z WWW: 
https://www.viestintavirasto.fi/en/cybersecurity/ficorasinformationsecurityservices/cert-fi.html 
55 Organisation of Islamic Cooperation (OIC). 
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podpořeno legislativně. Může tedy, obdobně jako institucionální pracoviště, disponovat 
i pravomocí k přímému zásahu. Na rozdíl od většiny ostatních CSIRT týmů, je vládní 
pracoviště primárně členem bezpečnostní komunity56 daného státu a ne komunity CSIRT 
týmů daného státu či regionu. Jedná se o specifikum, které sdílí s vojenskými CIRC týmy. 
Toto specifikum, ale nijak nesnižuje význam spolupráce s ostatními CERT týmy, pouze tuto 
spolupráci činí komplikovanější. 
 
Národní pracoviště CSIRT chrání veřejné i soukromé sítě daného státu, nespadající do pole 
působnosti týmu vládního. Obvykle operuje v módu tzv. poslední instance, ve kterém řeší 
incidenty přesahující pole působnosti a kapacity interních týmů. Národní pracoviště je také 
oprávněno 57  vystupovat jako kontaktní místo pro národní pracoviště ostatních států. 
V závislosti na legislativě a konkrétnímu nastavení v dané zemi působnosti, pak může 
vykonávat dodatečné úkoly, jako je analýza incidentů a vyhledávání zranitelností. Národní 
pracoviště obvykle nedisponuje pravomocemi k přímým zásahům do infrastruktury a tak je 
jeho role hlavně koordinační a komunikační. 
 
V některých státech je výkon rolí národního a vládního pracoviště sloučen do jednoho týmu, 
jinde jsou role rozděleny. Tyto vrcholová pracoviště CSIRT pak v každé zemi představují 
záchytný bod, na který se mohou uživatelé obrátit s konkrétním problémem, jehož řešení 
nezvládají vlastními silami. V případě kybernetického útoku ze zahraničí je komunikace mezi 
vrcholovými CSIRT týmy v jednotlivých zemích světa rychlejší a efektivnější než kanály 
policejní spolupráce. Takováto spolupráce je obzvláště výhodná při komunikaci se zeměmi, 
mezi kterými žádné kanály policejní spolupráce nebyly nastaveny (Němečková et al. 2012, 
s. 3). 
 
Vojenské 
 
Specifickou kategorií jsou vojenské CIRC týmy, chránící armádních sítě a případně i kritickou 
infrastrukturu. V závislosti na legislativě se jejich pole působnosti může překrývat 
s národními a vládními týmy, případně institucionálními týmy zodpovědnými za ochranu 
kritické infrastruktury.58 CIRC týmy jsou budovány jak na úrovni států (např. CIRC pracoviště 
Armády ČR), tak i na nadnárodní rovni (např. NATO NCIRC). Vojenské CIRC týmy disponují 
rozsáhlými lidskými a technickými zdroji a proto často pořádají kybernetická cvičení, kterých 
se účastní i vládní, národní a další týmy. 
 

                                                 

56 Míněno ve smyslu komunity tvořené hlavně bezpečnostními složkami daného státu. 
57 Oprávnění nemusí mít nutně formu opory v příslušné legislativě, neboť existují i týmy vykonávající roli 
národního pracoviště de facto, respektive většina evropských národních týmů se etablovala historickým 
vývojem (následná národní legislativa pak v těchto případech často jen formalizuje „skutečný“ stav).  
58 Zde se jedná zejména o přesah do problematiky rozdělení agend národní bezpečnosti, národní obrany 
a zpravodajské činnosti. Vzhledem k nedostatečné specifikaci tohoto přesahu (v oblasti kybernetické 
bezpečnosti), je tato problematika zvláště aktuální v zemích středoevropského prostoru. 
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Sektorové 
 
Slouží potřebám určitého sektoru ekonomiky, jakými jsou například bankovní služby, kritická 
informační infrastruktura, či SCADA59 systémy. Příkladem takového pracoviště jsou týmy FS-
ISAC (pro oblast finančních služeb) nebo ICS-CERT (kritická infrastruktura). Přidanou 
hodnotou budování sektorově orientovaných týmů je sdílení postupů a nástrojů splňujících 
standardy a nároky regulace specifické v daném prostředí. Například pro sektor finančních 
služeb je charakteristická vysoká úroveň regulace a z toho vyplývající nároky na zabezpečení 
dat. Další motivací k tvorbě těchto týmů může být vnímání výskytu bezpečnostních událostí 
uživateli a zákazníky. Opět je třeba zdůraznit charakteristiku finančního sektoru, kdy výskyt 
bezpečnostních událostí u jednoho poskytovatele finančních služeb způsobí obdobný pokles 
důvěry u ostatních institucí a finanční sektor obecně. 
 
Komerční 
 
Spolu s rozvojem celkového ekosystému kybernetické bezpečnosti se stále častěji objevují 
pracoviště poskytující služby CSIRT za úplatu třetím stranám. Jejich obchodní model zahrnuje 
jak poskytování služeb na bázi negenerující zisk, viz případ americké platformy Team Cymru, 
tak i na tvorbu zisku zaměřený model, zahrnující organizace Nixu a Mandiant. Tyto týmy jsou 
pak, vzhledem k velké diverzitě potřeb svých zákazníků, v dobré pozici sloužit jako zdroj 
postupů osvědčené praxe. 
 
Dodavatelské 
 
Jsou zákaznicky orientované týmy, které jsou obvykle zřizovány firmami z oblasti 
informačních a telekomunikačních technologií za účelem podpory jednotlivců a firem 
využívajících jejich produkty a služby. Příkladem takových týmů je například Cisco PSIRT, 
ORACERT společnosti Oracle, RH-ISIRT společnosti RedHat, nebo SAP Cybersecurity. 
Dodavatelské CSIRT týmy mohou působit lokálně, regionálně i globálně. 
 
3.3. Vyspělost CSIRT pracovišť 
 
Spolu s rozvojem světového systému týmů poskytujících služby potírání bezpečnostních 
incidentů, narůstá i potřeba hodnocení úrovně vyspělosti těchto pracovišť. 
 
Zájem o zjištění této úrovně může mít tým samotný, či jeho sponzor, z důvodu identifikace 
priorit dalšího rozvoje týmu (tzv. interní důvody). V takovémto případě je vhodné měření 
pravidelně opakovat a zjistit jak se úroveň týmu zlepšuje v čase. Pravidelná evaluace 
poskytne „tvrdá“ data, která pomohou v porovnání investic a lidského úsilí do rozvoje týmu 
věnovaného, vůči nárůstu jeho schopností. Tým pak může lépe vyhodnotit, které zlepšovací 
aktivity vyústily v největší nárůst schopností. Efektivním způsobem provádění pravidelných 
analýz vyspělosti týmu z interních důvodů je forma sebehodnocení. Případně první analýzu 
lze uskutečnit za pomoci expertní třetí strany a další následná měření pak provádět formou 

                                                 

59 Pojem Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) označuje software, který umožnuje lidskému 
operátorovi z centrálního pracoviště monitorovat a ovládat průmyslová zařízení a výrobní procesy.  
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sebehodnocení. Dalším důvodem k měření úrovně vyspělosti je porovnání schopností týmu 
vůči obdobným pracovištím, případně prokázání kvalifikace současným či potenciálním 
partnerům a zákazníkům (tzv. externí důvody). V těchto případech je z důvodu věrohodnosti 
výsledků vhodnější využít pomoc třetí strany, která disponuje potřebnými zkušenostmi a jejíž 
„verdikt“ bude mít vyšší vypovídací hodnotu vůči partnerům. 
 
Důležitým faktorem při vzájemném porovnávání úrovně vyspělosti týmů napříč světovým 
systémem CSIRT, je nalezení souhrnných kritérií a jejich integrace do jednotného modelu. 
Najít tato souhrnná kritéria však není, vzhledem k rozmanité typologii těchto pracovišť, 
diskutované v předchozí podkapitole, triviální záležitost. Existuje velký rozdíl mezi úkoly, 
zdroji a zázemím pracoviště podporujícího středně velký podnik umístěný v jedné lokalitě, 
a zázemím globálního pracoviště nadnárodní organizace. V praxi se pro toto hodnocení 
etabloval poměrně komplexní Security Management Maturity Model (SIM3) a modely z něj 
odvozené, jakým je například CSIRT Maturity Model konference GCCS2015. Ve své aktuální 
verzi 15, model identifikuje 45 parametrů hodnocených na pětistupňové škále, rozdělených 
do čtyř oblastí (tzv. kvadrantů) – organizační, personální, nástrojů, a procesní. Model za 
účelem dosažení relevantních přínosů předpokládá opakovaná měření v pravidelných 
intervalech, zjišťování úrovně vyspělosti v jeho pojetí tedy představuje kontinuální proces.60 
 
Konkrétním příkladem implementace modelu v praxi je akreditační a certifikační proces 
platformy TF-CSIRT, která svou modifikaci SIM3 modelu nazývá „TI Team Maturity model“. 
Týmy registrované v této platformě mohou zažádat o tzv. akreditaci a po splnění náležitostí 
absolvovat zhruba čtyřměsíční proces, který spočívá v poskytnutí informací o týmu formou 
strukturované dokumentace. TF-CSIRT pak poskytnuté informace verifikuje. Proces 
akreditace je zatížen poplatky61 a akreditované týmy jsou také povinny TF-CSIRT poskytovat 
aktualizované informace. Návazným stupněm je proces tzv. certifikace, který zahrnuje účast 
na workshopech a setkáních se specialisty TF-CSIRT. Tento organizačně a finančně 62 
náročnější proces je vhodný pro týmy, které chtějí svou vyspělost, ověřenou nezávislou 
stranou, prezentovat vně týmu. 
 
3.4. Alternativy ke službám CSIRT a jejich role 
 
Alternativou k činnosti CSIRT týmů jsou horké linky a sdružení zabývající se zejména 
osvětovou činností a kybernetickou kriminalitou. Z hlavních mezinárodně působících 
platforem to jsou zejména INHOPE (International association of internet hotlines), INSAFE 
a European Financial Coalition. INHOPE je sítí spojující 51 horkých linek ve 45 zemích světa 
a zaobírá se tématikou nelegálního online obsahu a sexuálního zneužívání dětí za pomoci sítě 
Internet. INSAFE (European network of awareness centres) sdružuje 29 členských zemí 
provozujících národní centra, které pořádají zejména osvětové akce. Příkladem takové 
aktivity je pravidelně pořádaná akce Den bezpečnosti internetu (Internet safe day). 

                                                 

60 Za účelem sebehodnocení mohou týmy využít praktického online průvodce umístěného na webové stránce 
https://check.ncsc.nl/. 
61 Akreditační proces je zpoplatněn částkou 800 EUR (bez DPH), následný pravidelný udržovací roční poplatek 
pak činí 1 200 EUR (bez DPH). 
62 Certifikační poplatek činí 1 800 EUR (bez DPH). 
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European Financial Coalition je platformou zabývající se ochranou před online sexuálním 
zneužívání dětí za účelem získání finančního prospěchu. Na tomto fóru spolupracují orgány 
vymáhání práva, soukromý i veřejný sektor, kteří svou pozornost zaměřují zejména na 
platební a počítačové systémy sloužící k provozu výše uvedených nelegálních aktivit. 
 
Doplněním činnosti pracovišť CSIRT, jehož využívání je vhodné pro koncové uživatele a malé 
a střední firmy, jsou zejména helpdeskové systémy poskytovatelů internetového připojení. 
Za tímto účelem by měl na straně poskytovatele připojení existovat jasně definovaný kontakt 
(email, případně telefon) pro uživatele, na který se tito mohou obrátit v případě podezření 
na bezpečnostní incident. Internetoví poskytovatelé by tyto incidenty měli nejenom řešit, ale 
v případě podezření na incidenty závažnější povahy, je i eskalovat na svůj vlastní tým CSIRT, 
nebo alespoň informace o nich sdílet v rámci CSIRT ekosystému.63 
 
Nicméně je třeba zmínit, že výše uvedené alternativy činnost CSIRT týmů nenahrazují, ale 
doplňují a to zejména v oblasti služeb řízení kvality. V oblasti hlavní zodpovědnosti pracovišť 
CSIRT, tedy potírání incidentů (reaktivních službách) nemá jejich činnost plnohodnotnou 
alternativu. Tato situace se nezmění ani v blízké budoucnosti, neboť počet incidentů narůstá 
raketovým tempem, a zároveň roste jejich složitost a náročnost při zpracování (CSIRT.CZ 
2016, s. 5). Přehled o nárůstu počtu incidentů v České republice poskytuje následující 
tabulka. 
 
Tabulka 1 Statistika procesu řešení bezpečnostních incidentů týmem CSIRT.CZ. 
 

Typ incidentu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IDS 0 0 0 491 3 924 2 121 2 380 3 771 

Phishing 65 220 209 144 159 175 368 367 

Malware 53 97 42 9 19 44 117 242 

Spam 47 28 103 26 43 73 159 108 

Virus 0 121 178 1 1 0 0 0 

Trojan 66 6 26 5 5 12 56 90 

DOS 1 4 2 2 68 72 32 32 

Probe 0 3 14 25 12 26 86 42 

Botnet 0 3 46 5 8 15 0 2 

Portscan 10 4 1 6 1 3 2 5 

Pharming 0 0 0 0 0 0 18 3 

Crack 1 4 0 0 0 0 0 0 

Copyright 0 0 1 0 1 0 0 0 

Ostatní 1 5 8 62 13 75 101 264 

Celkem 244 491 634 776 4 254 2 616 3 319 4 931 

 
Pramen: CSIRT.CZ.64 

                                                 

63 To se v praxi i děje, agentura ENISA ve svém interaktivním přehledu CSIRT pracovišť, dostupném na 
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/csirt-inventory/certs-by-country-interactive-map, 
evidovala k 6. únoru 2017 celkem 32 týmů provozovaných internetovými poskytovateli (z celkových 
310 pracovišť). 
64 Data převzata dne 9. února 2017 z WWW: 
https://www.csirt.cz/files/csirt/Zprava_o_cinnosti_CSIRT.CZ.2015.pdf  
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4. CSIRT TÝMY V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU 
 
Přístupy k ochraně kyberprostoru na národní úrovni jsou determinovány geopolitickými, 
kulturními, a strategickými faktory na straně jedné, a faktory distribuce moci v rámci 
administrativy daného státu na straně druhé. Není tedy překvapivé, že podstatné odlišnosti 
nalezneme i v rámci tzv. západního (atlantického) kulturního okruhu. Zejména se jedná 
o rozdíl mezi přístupem angloamerickým a přístupem většiny států Evropské unie, potažmo 
postoje orgánů samotné Unie. Spojené státy americké a Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska65 přistupují k ochraně především z pohledu národní bezpečnosti, kterou 
mají za úkol zabezpečovat hlavně silové složky, jako jsou armáda a výzvědné služby. Tyto 
složky vnímají kyberprostor prostě jako další doménu vojenských operací (obdobně jako jsou 
voda, země, vzduch a vesmírný prostor). Naproti tomu, většina států EU vnímá kybernetický 
prostor a hrozby z něj vycházející více komplexně, především jako překážku obchodu 
a možného ohrožení soukromí svých občanů, k překonání kterých jsou nejlépe disponovány 
civilní autority ve spolupráci se soukromým sektorem (Joyner 2012, s. 159). Z pohledu 
koncepce kybernetické bezpečnosti je pak vhodné ještě zmínit kontrast přístupů k šíření 
informací mezi státy atlantické civilizace a zbytkem světa, reprezentovaným hlavně Čínou, 
Ruskem a arabskými státy. Tento rozdíl vychází jednak z odlišných kulturních tradic 
(atlantická, islámská, pravoslavná a konfuciánská civilizace), ale i geografické rozlehlosti 
a národnostní diverzity (Rusko, Čína). Západní model preferuje princip volného šíření 
informací, upřednostňuje tedy svobodu projevu na úkor politické stability. Pro přístup Ruska 
a Číny je charakteristické, že tito výrazně akcentují účel za jakým je daná informace šířena. 
Pokud je účel „nelegitimní“, tak má být šíření i věcně správné informace potlačeno. Jedná se 
o přístup preferující interní stabilitu, kdy potenciální hrozbu (např. formou zvýšení etnického 
napětí, či rasové netolerance) představuje informace samotná a není tedy podstatné, zda je 
tato pravdivá či nikoliv. Pro tyto dva státy je také typický preemptivní přístup, realizovaný 
např. formou předcházení útokům díky kontrole síťové infrastruktury (Thomas 2009, s. 477). 
 Otázkou samozřejmě je, jak se tyto odlišné přístupy odrážejí v realitě a to hlavně 
během kritických situací jako jsou mezinárodní krize, či důležité volby. Na základě 
historických zkušeností, se dá předpokládat, že praxe případné „cenzury“ informací 
v kybernetickém prostoru se nebude během těchto situací, z pohledu aktivit národních 
orgánů a regulátorů, odlišovat od dosavadní praxe v ne-kybernetické doméně, a tedy, že 
„cenzura“ bude uskutečňována i ve státech západního světa. Viz např. současná aktivita 
německé vlády (před blížícími se spolkovými volbami) a její snaha začít postihovat sociální 
sítě za šíření tzv. falešných zpráv (angl. „fake news“) citelnými pokutami. Nicméně tyto 
rozdílné přístupy rozhodně mohou ovlivnit mezinárodní diskurz a nalezení vzájemné shody 
při řešení otázek kybernetické bezpečnosti na půdě OSN, či jiných mezinárodních platforem. 
 
4.1. Aktivity Valného shromáždění OSN 
 
Na základě článku 11 charty Spojených národů přijaté 26. června 1945 je Valné shromáždění 
Organisace spojených národů oprávněno projednávat obecné zásady součinnosti při 
udržování mezinárodního míru a bezpečnosti a činit doporučení svým členům (OSN 1945). 
 

                                                 

65 Dále v textu jen Spojené království. 
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Téma informační bezpečnosti bylo na půdě Valného shromáždění nastoleno v prosinci 1998 
na základě ruského návrhu rezoluce v prvním výboru (politický a bezpečnostní), která byla 
přijata na základě konsenzu jako A/RES/53/70. Rezoluce mimo jiné konstatuje, že „rozšíření 
a využívání prostředků informačních technologií ovlivňuje zájmy celé mezinárodní 
komunity“, a vyjadřuje obavu ohledně „potenciálního využití za účely neodpovídající cílům 
zajištění mezinárodní stability a bezpečnosti“. Předseda Valného shromáždění pak na 
základě této rezoluce každoročně vydává zprávu s aktuálními vyjádřeními členských států. 
Například v příloze zprávy z roku 2013 německá vláda informuje o existenci vládního CSIRT 
týmu CERT-BUND a týmu Buerger-CERT(UN General Assembly 2013, s. 6). V příloze zprávy 
z roku 2014 vláda Kanady informuje, že v návaznosti na svoji kybernetickou strategii vytvořila 
rámec pro řízení odezvy na kybernetické bezpečnostní incidenty a zavázala se v rámci 
mezinárodní spolupráce finančně podpořit Organizaci amerických států (OAS) za účelem 
vytvoření CSIRT týmů (UN General Assembly 2014b, s. 2). V samotné zprávě (z roku 2014) 
pak Gruzie informuje, že na základě kybernetických útoků na její kritickou infrastrukturu 
proběhlých v roce 2008 založilo její ministerstvo financí specializovanou agenturu Data 
Exchange Agency (UN General Assembly 2014a, s. 10). Gruzínské vládní pracoviště CSIRT 
působí právě v rámci této agentury. Vláda Spojeného království pak v květnu 2015 
informovala o založení pracoviště CERT-UK, a o spuštění programu partnerství mezi vládními 
a soukromými organizacemi za účelem sdílení informací z oblasti kybernetické bezpečnosti 
CISP (Cybersecurity Information Sharing Partnership) (Foreign & Commonwealth Office 
2015, s. 2). Vláda Nizozemska pak informuje o zapojení národního kybernetického střediska 
NSCS do střechových organizací ekosystému CSIRT jako jsou FIRST, EGC66, TERENA, IWWN67 
a ISF68 (Kingdom of Netherlands 2015, s. 2). 
 
Valné shromáždění rovněž přijalo několik rezolucí pověřujících generálního tajemníka 
k vytvoření skupiny vládních expertů (GGE, Group of Governmental Experts), za účelem 
zkoumání aktuálních a budoucích kybernetických hrozeb a nalezení účinných opatření 
vedoucích k jejich eliminaci. Celkem byly ustanoveny čtyři tyto skupiny. Patnáctičlenná 
skupina byla ustanovena v roce 2004, nicméně v ní nedošlo k dosažení shody nad textem 
významnějšího stanoviska. Důvodem byl výše v textu zmíněný ideový rozpor, zda se zaměřit 
na infrastrukturní záležitosti nebo spíše na obsah samotných informací (a zda umožnit volné 
šíření informací mezi národními státy s ohledem na národní bezpečnost) (UNODA 2015, s. 1). 
Další skupiny vládních expertů byly ustanoveny v letech 2009, 2012 a 2015. Mezi jejich 
závěry patří odsouhlasení stanoviska, že mezinárodní právo (a zejména Charta Spojených 
národů) je aplikovatelné pro regulaci využívání kyberprostoru. Dále pak státům zakázaly 
využívat prostředníky za účelem zneužívání69 kyberprostoru. Státy pak také musí zajistit, aby 
jejich území nevyužívali nestátní aktéři k nelegálním aktivitám využívající informační 
technologie (UNODA 2015, s. 2). Rezoluce 70/237 vydaná v prosinci 2015 pověřila předsedu 
Valného shromáždění k ustanovení další skupiny vládních expertů. 
 

                                                 

66 European Government CERTs Group (EGC) sdružuje vybrané evropské vládní CSIRT týmy. 
67 International Watch and Warning Network (IWWN) sdružuje vybrané CSIRT týmy a orgány vymáhání práva. 
68 Information Security Forum (ISF). 
69 V anglickém originále textu formulováno jako „commit internationally wrongful acts“. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Daniel Štorek, Pracoviště typu CSIRT a CERT v Evropě (2018_A_13) 

 

 
28 

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

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

4.2. Mezinárodně významné standardy a normy 
 
Komise pro technickou stránku internetu (IETF) 70  publikovala několik RFC významně 
ovlivňujících činnost CSIRT týmů. Hlavním z nich je RFC 2350 z června roku 1998 popisující 
osvědčenou praxi odezvy na výskyt bezpečnostních incidentů. RFC nastavuje očekávání 
internetové komunity od týmů CSIRT. Týmy usilující o soulad s RFC 2350 mají, mimo jiné, 
publikovat svoji chartu, jejímiž hlavními atributy jsou stanovy, zásady, služby  
a kontaktní údaje. Stanovy týmu obsahují: určení oblasti odpovědnosti a cílové skupiny (tzv. 
pole působnosti)71, pověření k činnosti (tzv. mandát)72, organizační zařazení73, a poslání (účel 
činnosti týmu a jeho obecné cíle). V praxi se požadavky tohoto RFC respektují a valná většina 
CSIRT týmů s ním deklaruje soulad.74 Konkrétní vypracované RFC 2350 na příkladu vládního 
týmu govcert.cz je uvedeno v příloze č. 2. 
 
Činnost CSIRT týmů ovlivňují také další RFC. Zejména se jedná o RFC 2196 o zabezpečení 
pracovišť připojených do sítě Internet (obsahuje široký přehled o informační bezpečnosti, 
včetně zabezpečení sítě, reakcí na incidenty, nebo zásady zabezpečení), RFC 3067 popisující 
formáty dat za účelem popisu, archivace a výměny informací o incidentech mezi pracovišti 
CSIRT, a RFC 3013 o osvědčené praxi při nastavení zabezpečení poskytovatelů internetu 
(zejména část týkající se doporučení nastavení postupů pro sdílení dat o kybernetických 
incidentech). 
 
K národním standardům ovlivňujících činnost CSIRT týmů v mezinárodním kontextu patří 
také doporučení amerického národního institutu pro standardy a technologie NIST, 75 
zejména norma 800-61 o řešení incidentů. V mezinárodní praxi jsou také využívána 
doporučení německého Spolkového úřadu pro informační bezpečnost BSI 76  shrnutá 
v katalogu IT-Grundschutzbuch, a britská norma BS 7799 o bezpečnosti informací. 
Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO pak oblast řešení bezpečnostních incidentů 
kodifikuje v normě 27035:2016 (aktuální revize z roku 2016).77 
 
4.3. Klíčová Unijní legislativa 
 
Digitální Agenda pro Evropu stanovila již v květnu 2010 potřebu zřídit systém rychlé odezvy 
na kybernetické útoky, který bude zahrnovat síť týmů CERT.78 Agenda dále obsahuje 
požadavek na posílení role agentury ENISA a rovněž deklaruje záměr Evropské komise 
podporovat horké linky, určené dětem a rodičům, k hlášení nelegálního online obsahu. Dále 

                                                 

70 Internet Engineering Task Force (IETF), je orgán zodpovědný za standardy a doporučení pro komunikaci na 
síti Internet. 
71 Např. formou vymezení regionu, doménových jmen, či názvů organizací. 
72 Stanovující jaké kroky je oprávněn tým aplikovat a zmocnění k těmto krokům. 
73 Identifikace subjektu, kterému tým reportuje, nebo kterým je jeho činnost sponzorována. 
74 Dosažení stavu tzv. „RFC 2350 compliance“. 
75 National Institute of Standards and Technology (NIST). 
76 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). 
77 Další podstatnou kategorií tvůrců definičních norem jsou výrobci hardware a software pro komunikační 
zařízení sítě internet (zejména routery, páteřní switche a jiné aktivní prvky).  
78 MEMO/10/200, IP/10/581.  
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pak zmiňuje možnost ustanovení povinnosti hlásit bezpečnostní incidenty 79  zavazující 
telekomunikační operátory a provozovatele síťové infrastruktury. V navazující zprávě 
Digitální agendy, vydané dne 1. dubna 2011, pak Komise členským státům doporučuje 
vytvořit vlastní CERT pracoviště.80 
 
V únoru 2013 Komise vydala strategii kybernetické bezpečnosti EU (EUCSS).81 Strategie 
nastavila pět hlavních priorit – zvýšení kybernetické odolnosti, omezení výskytu 
kyberzločinu, vytvoření kybernetické obranné politiky (návaznost na společnou obrannou 
a bezpečnostní politiku CSDP), tvorbu technologických nástrojů kybernetické bezpečnosti, 
a vytvoření politiky mezinárodního kybernetického prostoru (za účelem prosazování hodnot 
EU). Zjednodušeně lze říci, že je cílem této strategie je zajistit zvýšení kybernetických 
obranných kapacit EU, napomoci vzájemné spolupráci členských států, a zohlednit agendu 
kybernetické bezpečnosti v relevantních politikách EU (včetně požadavku na vydání 
samostatné směrnice zabývající se informační bezpečností). 
 
V listopadu 2014 Rada EU vydala Rámec strategie kybernetické bezpečnosti EU, a Evropská 
komise uskutečnila další kroky k posílení ochrany občanů EU na internetu. V dubnu 2015 
přijala Agendu pro bezpečnost (Agenda on Security), ustanovující tři pilíře v boji proti zločinu 
a terorismu – předcházení terorismu a radikalizaci, boj s organizovaným zločinem, 
a boj s kybernetickým zločinem. V květnu 2015 pak byla adoptována Strategie jednotného 
digitálního trhu82, zdůrazňující význam digitálních služeb zajišťujících důvěru a bezpečnost. 
 
Na strategii kybernetické bezpečnosti pak navázal koncept síťové a informační bezpečnosti 
NIS (Network and Information Security), který je zakotven formou směrnice Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 2016/1148, přijaté v červenci 2016.83 Z pohledu kybernetické 
bezpečnosti se jedná o klíčový legislativní akt, a proto není překvapivé, že zrod této směrnice 
nebyl jednoduchý. Návrh směrnice byl předložen již v roce 2013, nicméně k odsouhlasení 
textu však došlo až v prosinci 2015 po dlouhých diskuzích v Evropském parlamentu, Radě  
a Komisi. V České republice bude soulad národní legislativy s NIS zajištěn formou úpravy 
stávajícího zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, přičemž za přípravu návrhu 
změny odpovídá NBÚ.84 
 
Z pohledu ochrany kyberprostoru za pomoci týmů CSIRT bude mít směrnice podstatný 
dopad, neboť popisu jejich fungování, v unijním i mezinárodním kontextu, vyhrazuje 
podstatný prostor. Hned první článek NIS síť bezpečnostních týmů typu CSIRT (tzv. „síť 
CSIRT“) ustavuje, a to za účelem budování důvěry mezi členskými státy a podpory rychlé 
a účinné operativní spolupráce. Tuto síť tvoří zástupci týmů CSIRT z členských států a tým 
CERT-EU. Odstavec e) směrnice NIS pak členským státům ukládá povinnost určit vnitrostátní 
příslušné orgány, jednotná kontaktní místa a týmy CSIRT, jejichž úkoly budou souviset 
s bezpečností sítí a informačních systémů. Jednotná kontaktní místa pak na základě článku 
                                                 

79 Označované v anglickém znění Digitální agendy pro Evropu jako „data security breaches“. 
80 Zpráva Evropské komise IP/11/395. 
81 EU Cyber Security Strategy (EUCSS). 
82 Angl. „digital single market strategy“. 
83 Transpoziční lhůta pro úpravu legislativ členských států vyprší dne 8. května 2018. 
84 Národní Bezpečnostní Úřad (NBÚ). 
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osm zajišťují přeshraniční spolupráci orgánů členských států s relevantními orgány jiných 
členských států a sítí CSIRT. Článek devět pak dává za povinnost členským státům zřídit jeden 
nebo více bezpečnostních týmů typu CSIRT, pokrývající odvětví energetiky, dopravy, 
bankovnictví, zdravotnictví, dodávek pitné vody a digitální infrastruktury. Týmy CSIRT rovněž 
přispívají ke zvládání rizik a řešení incidentů digitální služeb on-line tržišť, internetových 
vyhledávačů, a cloud computingu.85 Členské státy rovněž musí zajistit, aby „týmy CSIRT měly 
odpovídající zdroje pro účinné plnění jejich úkolů“ a “aby jejich týmy v rámci sítě CSIRT 
účelně, účinně a spolehlivě spolupracovaly. Tyto týmy by rovněž měly mít, s „ohledem 
na význam mezinárodní spolupráce na poli kybernetické bezpečnosti“, možnost „účastnit se 
kromě sítě CSIRT zřízené touto směrnici také dalších sítí pro mezinárodní spolupráci“. Každý 
subjekt, který provozuje základní nebo digitální služby, pak má být pokryt určeným týmem 
CSIRT. Přístup do sítě CSIRT má být poskytován za „důvěryhodných a rovných“ podmínek. 
CSIRT týmy rovněž získávají pravomoc kontaktovat tzv. zástupce provozovatele digitálních 
služeb poskytovaných subjekty usazených mimo Unii, a dává se jim za povinnost zpracovávat 
incidenty se závažným dopadem hlášené na dobrovolné bázi subjekty mimo působnost 
směrnice. CSIRT týmům se také poskytuje pravomoc zpracovávat osobní údaje (za 
předpokladu s dodržením příslušných směrnic EU). 
 
CSIRT týmům pak musí provozovatelé základních služeb hlásit incidenty se závažným 
dopadem na kontinuitu základních služeb jimi poskytovaných. CSIRT týmy rovněž získávají 
pravomoc, v nezbytných případech, o incidentech informovat veřejnost. Členské státy mají 
za povinnost zajistit, aby poskytovatelé digitálních služeb bez zbytečného odkladu hlásili 
příslušnému CSIRT týmu incidenty, které mají významný dopad na poskytování digitálních 
služeb. Členské státy měly za povinnost zajistit své náležité zastoupení v síti CSIRT do 
9. února 2017. 
 
V rámci rozvoje kybernetické odolnosti, Komise vydala 5. července 2016 materiál o Posílení 
kybernetické odolnosti a rozvoje inovativního ekosystému kybernetické bezpečnosti. 
Materiál jako další kroky v této oblasti zmiňuje rozvoj spolupráce mezi členskými státy 
(rozvoj CSIRT týmů, kybernetická cvičení, školení), podporu procesu vytvoření jednotného 
trhu kybernetických služeb a výrobků (např. formou ustanovení certifikačního programu ICT 
výrobků a služeb, či zavedení dobrovolného značení ICT výrobků), a rozvoj spolupráce 
s komerčním sektorem.86 
 
Dalším legislativním aktem s přesahem do oblasti kybernetické bezpečnosti je nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. Z pohledu činnosti CSIRT týmů je 
podstatný článek č. 49, který blíže upravuje podmínky jejich činnosti v návaznosti na ochranu 
dat. Zpracování osobních údajů je možné v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném pro 

                                                 

85 Cloud computing je model poskytování služeb sdílení výpočetních zdrojů, aplikací a dat skrz počítačové sítě 
(zejména internet). Zákazníci těchto služeb nemusí pořizovat nákladnou výpočetní infrastrukturu, kterou by 
bylo nutné evidovat a odepisovat v účetnictví po dobu několik let. Poskytovatelé nabízejí velmi pružné cenové 
modely, kdy se platí jen za skutečně využitou (či rezervovanou) kapacitu, která je účtována po hodinách 
a minutách. Veškeré náklady zákazníků těchto služeb jsou náklady provozní a tedy obvykle plně daňově 
odepisovatelné v aktuálním účetním období. 
86 Jedná se o tzv. PPP (public-private partnerships). 
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zajištění bezpečnosti sítě a informací orgány veřejné moci, skupinou pro reakci na počítačové 
hrozby CERT (dle definice NIS) a skupinami pro reakci na incidenty v počítačové bezpečnosti 
(CSIRT). Přičemž jako bezpečnost se definuje schopnost sítě nebo informačního systému 
odolávat (na dané úrovni spolehlivosti) náhodným událostem nebo protiprávnímu či 
zlovolnému jednání ohrožujícímu dostupnost, pravost, správnost a důvěrnost uložených či 
předávaných osobních údajů. 
 
Dva další, pro problematiku relevantní, legislativní akty Unie se zaměřují na boj 
s organizovaným zločinem. Jmenovitě se jedná o směrnici č. 2013/40 o útocích na informační 
systémy, zavazující členské státy k posílení národní legislativy za účelem zamezení rozsáhlých 
kybernetických útoků, a směrnici č. 2011/92 o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí, 
zaměřující se na nově vzniklé hrozby.87 
 
4.4. Podpora rozvoje kyberbezpečnosti strukturálními fondy Unie 
 
Významným faktorem podporujícím rozvoj bezpečnostní infrastruktury v Evropě je možnost 
využití podpory Unijních strukturálních fondů (ESI fondy).88 Na kybernetickou bezpečnost je 
pro aktuální rozpočtové období 2014 až 2020 vyčleněno 400 milionů EUR. Tyto prostředky 
jsou přerozdělovány v rámci klíče ESI, což v praxi znamená, že většina z nich bude rozdělena 
v programech administrovaných členskými státy Unie. Například v České republice se jedná 
hlavně o Integrovaný regionální operační program (IROP). V rámci IROP lze čerpat prostředky 
zejména na zabezpečení informační kritické infrastruktury a kritické infrastruktury veřejné 
správy, jmenovitě se jedná o prioritní osu 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 
institucí, výzvu č. 10 Kybernetická bezpečnost. V rámci výzvy je k dispozici 1,412 miliardy Kč. 
Pro výzvu platí obdobná pravidla jako pro ostatní výzvy v rámci IROP, tedy že podpora se 
zaměřuje zejména na pořízení nových či rozšíření působnosti stávajících prostředků 
(investiční výdaje). Z pohledu ekosystému CSIRT se tedy zejména jedná o pořízení hardware 
a softwarových nástrojů monitorujících a analyzujících provoz, detekci zranitelností, detekci 
neoprávněných průniků do systémů, a zabraňujících těmto neoprávněným průnikům do 
systémů. U projektových záměrů podaných v rámci výzvy se předpokládá a při posuzování 
zohledňuje spolupráce mezi jednotlivými organizacemi, respektive napojení či propojení 
pořizovaných technických prostředků mezi organizacemi (resp. jejich týmy technické 
podpory, dohledovými centry jako například DC eGovernmentu zřízené při Ministerstvu 
vnitra, CSIRT týmy). 
 
Konkrétním příkladem takového záměru v praxi je například projektový záměr budování 
systému detekce kybernetických bezpečnostních událostí vládním střediskem CSIRT České 
republiky, týmem govcert.cz. Záměr počítá s pořízením monitorovacích sond, jejich 
umístěných v partnerských organizacích (orgánech státní správy ČR), které budou zasílat 
vzorky síťového provozu 89  do analytického střediska govcert.cz. Tým govcert.cz bude 
následně za pomoci analytického software získaná data korelovat za účelem identifikace 

                                                 

87 Zejména se jedná o tzv. internetový grooming. 
88 European Structural and Investment Funds (ESI). 
89 Jedná se o tzv. „flow“, označující tok dat mezi síťovými zařízeními zahrnující i nejnižší vrstvy komunikace 
modelu OSI. 
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anomálií. Díky sdílení dat mezi organizacemi se zvýší pravděpodobnost detekce těchto 
anomálií a tím pádem i pravděpodobnost odhalení útoků sofistikovanější povahy. 
 
4.5. Aktéři ochrany a regulace kyberprostoru na nadnárodní úrovni 
 
Kyberprostor je těsně spojen se sítí internet a proto má model řízení této celosvětové sítě, 
vytvářený v rámci širší komunity reprezentované např. organizacemi ICANN a IETF, 
podstatný vliv na jeho bezpečnostní aspekty. Dalšími významnými aktéry spojenými 
s rozvojem kyberprostoru jsou pak nadnárodní a mezinárodní organizace jako OSN, EU či 
NATO, respektive jejich specializované agentury ITU, ENISA, a NCI. Významnou roli v potírání 
kybernetického zločinu má rovněž globální spolupráce mezi soukromým a veřejným 
sektorem reprezentovaná např. konsorcii APWG a ISF, a neformální spolupráce bezpečnost-
ních specialistů. 
 
Organisace spojených národů 
 
Organizace spojených národů je jakožto vrcholová organizace mezinárodního systému 
v ideální pozici pro facilitaci diskuze rozdílných přístupů ke kybernetické bezpečnosti. 
Ochrana kybernetického prostoru je projednávána na půdě Institutu pro výzkum odzbrojení 
(UNIDIR)90, Globální aliance pro informační a komunikační technologie a rozvoj (GAID)91 
a Světového summitu o informační společnosti (WSIS).92 Rada bezpečnosti OSN je pak 
zainteresována na činnosti pracovní skupiny na potírání vyžívání internetu za účelem 
terorismu, která působí v rámci Protiteroristické implementační jednotky CTITF93 (Radu 
2013, s. 11). Dosavadní diskuze vedená na půdě těchto platforem však zatím nevedla 
k hmatatelným výsledkům a samotná Rada bezpečnosti nevydala žádnou rezoluci zabývající 
se kybernetickou bezpečností. Rezoluce Valného shromáždění zabývající se 
kyberbezpečností již byly diskutovány v kapitole 3.1 této studie.94 Z oblastí činnosti agentur 
OSN spadá kyberprostor do gesce Mezinárodní telekomunikační unie, která však předala 
podstatné pravomoci správy a administrace sítě Internet organizacím ICANN a IGF.95 
 
Diskuze ohledně formy kodifikace společných pravidel využívání kybernetického prostoru 
probíhá na půdě OSN dlouhodobě. Z pohledu hlavních aktérů, stálých členů Rady 
bezpečnosti, je charakteristický rozkol mezi dvoublokem Ruské federace a Čínské lidové 
republiky prosazujícím vyšší míru institucionalizace kyberprostoru skrze globální dohodu 
uzavřenou na půdě OSN (ratifikovanou členskými státy) a zbylými stálými členy RB, kterým 
vyhovuje dosavadní stav. Spojené státy prosazují zachování současného stavu se 
zdůvodněním, že pomalý a složitý rozhodovací proces na půdě OSN nepovede k efektivní 
regulaci překotně se rozvíjejícího prostředí internetu a kyberprostoru. Nezávisle na validitě 
tohoto tvrzení je třeba připomenout, že Spojené státy disponují v ICANN a IGF značným 
vlivem, a tak by přesun pravomocí vedl k oslabení jejich vlivu. Vzhledem k citlivosti této 
                                                 

90 United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR). 
91 Global Alliance for ICT and Development (GAID). 
92 World Summit on the Information Society (WSIS). 
93 Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF). 
94 Rezoluce Valného shromáždění však na rozdíl od rezolucí Rady bezpečnosti nejsou právně závazné. 
95 Internet Governance Forum (IGF). 
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tématiky pro světové mocnosti se tedy v blízké budoucnosti nedá očekávat výrazná změna 
postojů, a proto se činnost OSN v oblasti regulace kyberprostoru bude pravděpodobně 
nadále zaměřovat spíše na doplňkovou a osvětovou činnost. 
 
Mezinárodní telekomunikační unie 
 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)96 je specializovaná agentura OSN, která se zabývá 
problematikou informačních a komunikačních technologií. Byla založena již v roce 1865 jako 
Mezinárodní telegrafní unie a pod záštitou OSN začala působit již dva roky od jejího založení, 
tedy od roku 1947. Mezi její hlavní náplň činnosti patří koordinace využívání radiového 
spektra, přidělování satelitních orbitů, rozvoj telekomunikační infrastruktury v rozvojovém 
světě a příprava celosvětově uznávaných technických standardů. Jedná se o rozsáhlé fórum 
založené na spolupráci států a soukromých a veřejných organizací. Členem je 193 států  
a okolo 700 organizací. 
 
V oblasti bezpečnosti informačních technologií je ITU výrazněji aktivní od roku 2010, kdy ji 
Světový summit informační bezpečnosti WSIS pověřil úkolem „rozvíjet důvěru v používání 
informačních a komunikačních technologií“. Její role v ochraně kyberprostoru je omezená 
hlavně na podporu rozvoje bezpečnostního povědomí a podpory tvorby národních strategií. 
Příkladem takové podpory je například podpora platformy IMPACT97, sdružení zahrnující  
152 států sídlící v Malajské Cyberjaya, v rámci kterého působí i centrum sdružující CSIRT 
týmy. Výraznou roli pak ITU, respektive její divize pro telekomunikační standardy ITU-T, hraje 
při přípravě technických standardů. Tyto standardy jsou vydávány formou doporučení. 
Úspěšným příkladem standardů adoptovaných v praxi jsou komunikační standardy ISDN 
a DSL, nebo model síťové komunikace OSI,98 na kterém ITU-T spolupracovala s Mezinárodní 
organizací pro normalizaci ISO. 
 
Internet Governance Forum 
 
Internet Governance Forum (IGF) působí na základě mandátu ITU, známého jako paragraf 72 
Tuniské agendy summitu WSIS pořádaného v roce 2005, jako fórum k diskuzi a rozvoji 
modelu řízení internetu. IGF působí na základě časově omezených mandátů, které jsou 
pravidelně obnovovány. Poslední obnova mandátu proběhla v roce 2016 a to na dobu deseti 
let. Úkolem IGF je identifikovat klíčová témata a podporovat diskuzi za účelem nalezení 
společného stanoviska a přípravy doporučení. Hlavním přínosem diskuze na půdě IGF je 
poskytnutí prostoru k zahrnutí názorů a stanovisek i ekonomicky se rozvíjejících se zemí. Je 
zapotřebí zdůraznit, že přes svůj název, IGF nedisponuje mandátem k přímému řízení 
internetu, nicméně na jeho půdě jsou reprezentovány všechny hlavní organizace tuto oblast 
pokrývající. Téma kybernetické bezpečnosti se na půdě IGF projednávalo zejména formou 
specializovaných fór osvědčené praxe. Například v roce 2014 byla uskutečněna fóra 

                                                 

96 International Telecommunication Union (ITU). 
97 International Multilateral Partnership Against Cyber Threats (IMPACT). 
98 Open Standard Interconnect (OSI) je mezinárodní standard dělící síťovou komunikaci do sedmi logických 
vrstev. 
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Vytváření a podpora pracovišť CERT, Bezpečnost a ochrana dětí online, a Regulace 
a potírání nevyžádaných zpráv (tzv. spamu). 
 
ICANN a IANA 
 
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) je neziskovou organizací 
založenou v září 1998 za účelem údržby databází jmenného prostoru sítě internet. Tyto 
databáze jsou klíčovými prvky nutnými k zajištění provozu a bezpečnosti internetu. Tuto 
činnost ICANN technicky zajišťuje pro organizaci IANA99 (Autorita pro přidělování čísel na 
internetu), která původně podléhala Ministerstvu obchodu Spojených států, nicméně od 
konce roku 2016, na základě tlaku zejména národních registrátorů, přešel její model řízení ke 
globálně distribuovanému vlastnictví.100 Pověření samotné IANA vychází zejména z RFC 2860 
(memorandum o porozumění ve způsobu přidělování čísel na síti internet) z roku 2000. 
Z funkcí vykonávaných v rámci platformy IANA je klíčová alokace bloků IP adres jednotlivým 
národním regulátorům, údržba kořenového adresáře systému doménových jmen (DNS)101,  
a přidělování domén nejvyššího řádu. 
 
IETF 
 
Komise pro technickou stránku internetu (IETF) je otevřená organizace, která vyvíjí a udržuje 
internetové standardy. Jedná se o komunitně orientovanou organizaci, která nevyžaduje 
formální členství. Většina přispěvatelů vykonává své role bezplatně v rámci pracovní náplně 
v jiných organizacích, spojených se sítí internet. Hlavní činnost, příprava a udržování 
standardů, je vykonávána v rámci velkého množství pracovních skupin. Model řízení komise 
IETF je horkým tématem na půdě mezivládních a mezinárodních organizací a platforem, díky 
podstatnému vlivu přijímaných technických standardů na další rozvoj sítě internet 
a kybernetickou bezpečnost. IETF je totiž kontrolována panelem IAB102, původně začleněným 
v rámci výzkumné agentury Pentagonu DARPA. I přes významné změny v uživatelské 
struktuře internetu, mají v IETF stále hlavní vliv lidé napojení na americké vládní složky  
a nadnárodní společnosti se sídlem v USA, což je situace která nevyhovuje ostatním členům 
Rady bezpečnosti OSN. 
 
Anti Phishing Work Group 
 
Anti Phishing Work Group (APWG) je mezinárodní konsorcium zaměřující svou pozornost na 
boj s kybernetickým zločinem využívajícím phishingu, malware, emailových podvodů 
a pharmingu.103 APWG bylo založeno v roce 2003 a mezi jeho více než třemi tisíci členy 
nalezneme zástupce organizací postihovaných phishingovými útoky jako jsou banky a karetní 
asociace, poskytovatele internetové konektivity, vládní agentury i dodavatele 

                                                 

99 The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (IANA). 
100 K tomuto „odstátnění“ došlo na základě procesu započatého již v roce 1998 (tedy po 18 letech).  
101 Domain Name System (DNS). 
102 Internet Advisory Board (IAB). 
103 Jedná se o podvodnou techniku, kdy je požadavek uživatele na webové stránky (např. elektronického 
bankovnictví) bez jeho vědomí přesměrován na stránky útočníka za účelem získání citlivých dat (např. 
uživatelského jména a hesla). 
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bezpečnostních technologií. Pro bezpečnostní komunitu jsou využitelné zejména ověřené 
seznamy legitimních serverů a služeb sbírajících chráněná uživatelská data (např. obsahující 
čísla kreditních karet), které konsorcium publikuje. 
 
Information Security Forum 
 
Information Security Forum (ISF) je nezávislou neziskovou organizací, založenou v roce 1989, 
zabývající se strategickými aspekty informační bezpečnosti, a to hlavně z pohledu 
komerčních organizací. Členy jsou zejména nadnárodní firmy sídlící převážně ve Spojených 
státech, organizace však intenzivně kooperuje i s vládami a dalšími orgány vymáhání práva. 
Její činnost se mimo poradenství zaměřuje na tvorbu nástrojů, rámcových návodů a metodik 
za účelem řízení rizika a zvýšení informační bezpečnosti v organizacích. 
 
Evropská unie 
 
V orgánech Unie a přidružených organizacích se tématem kybernetické bezpečnosti zabývají 
zejména agentura ENISA, Evropská obranná agentura, příslušné pracovní skupiny evropské 
diplomatické služby, a středisko Europolu pro boj s kybernetickým zločinem (EC3).104 
 
ENISA 
 
Evropská agentura pro síťovou a informační bezpečnost je orgánem Unie a slouží od roku 
2004 jako evropské expertní centrum na kybernetickou bezpečnost. Agentura spolupracuje 
s jednotlivými členskými státy EU a soukromým sektorem za účelem vytváření konkrétních 
řešení a poskytování poradenství. Pořádá kybernetická bezpečností cvičení, přispívá do 
národních kybernetických strategií a rozvíjí služby elektronické identity. Dále rozvíjí 
spolupráci a kapacity národních CSIRT týmů, a pomáhá identifikovat kybernetické hrozby. 
Agentura je také podstatným přispěvatelem do procesu tvorby legislativy EU v záležitostech 
síťové a informační bezpečnosti. 
 
Evropská služba pro vnější činnost a Evropská obranná agentura 
 
Evropská služba pro vnější činnost (EEAS)105 je orgánem Evropské unie vytvořeným na 
základě Lisabonské smlouvy 1. ledna 2011, který plní roli evropské diplomatické služby. 
Evropská obranná agentura (EDA)106 je od svého založení v roce 2004 odpovědná hlavně za 
podporu obranyschopnosti Evropské unie. Tyto dvě organizace jsou hlavními přispěvateli do 
Společné bezpečnostní a obranné politiky Unie (CSDP),107 součásti Společné zahraniční  
a bezpečnostní politiky (CFSP).108 V návaznosti na přijetí CSDP byl v roce 2014 diplomatickou 
službou vytvořen Rámec kybernetické bezpečnosti Evropské unie (EU Cyber Defence Policy 
Framework), který stanovuje konkrétní kroky k naplnění politiky z pohledu kybernetické 

                                                 

104 European Cybercrime Centre (EC3). 
105 European External Action Service (EEAS). 
106 European Defence Agency (EDA). 
107 Common Security and Defence Policy (CSDP). 
108 Common Foreign and Security Policy (CFSP). 
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bezpečnosti. Rámec je „živým“ dokumentem, Rada Evropské unie každých šest měsíců 
vydává zprávu o postupu naplňování jeho cílů.109 Diplomatická služba také ve svém sídlu 
v Bruselu zaměstnává okolo 200 vyslaných národních odborníků (SNE110) pro vojenské 
záležitosti (EUMS)111, jejichž hlavním úkolem v oblasti kybernetické bezpečnosti je vytvořit 
doktrínu umožňující společné efektivní zapojení kybernetických kapacit jednotlivých 
členských států Evropské unie. EDA pak těmto odborníkům poskytuje podporu. 
 
European Cybercrime Centre 
 
European Cybercrime Centre (EC3) je součást Europolu zaměřující se na strategické 
i operační aspekty kybernetického zločinu. Součástí centra je od září roku 2014 i Joint 
Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), který se soustřeďuje hlavně na tzv. „high tech“ zločin 
(botnety, malware, průniky do systémů, apod.), online fraud (zneužívání online platebních 
služeb a karet), sociální inženýrství, a sexuální zneužívání dětí za pomoci internetu. Dále se 
zaměřuje na odhalování infrastruktury podporující kybernetický zločin (hostingové služby 
a pronájem výpočetní infrastruktury, praní špinavých peněz za pomoci virtuálních měn, 
apod.). Členy střediska jsou Rakousko, Francie, Německo, Itálie, Holandsko, Španělsko 
a Spojené království. Na činnosti J – CAT se podílí i nečlenské státy EU (USA, Austrálie, 
Kanada, Kolumbie). 
 
Severoatlantická aliance 
 
V rámci orgánů Severoatlantické aliance hraje významnou roli komunikační a informační 
agentura NCI112 se sídlem v Bruselu. Agentura udržuje a dále rozvíjí strukturu vojenských 
CIRC týmů a souvisejících procesů pojmenovanou NCIRC.113 NCI také pořádá pravidelná 
rozsáhlá kybernetická cvičení. Například posledního cvičení se v roce 2016 se zúčastnilo přes 
700 specialistů ze zemí aliance. Za Českou republiku se cvičení účastnil CIRC tým Ministerstva 
obrany a vládní CSIRT tým govcert.cz. Za účelem školení a cvičení NATO v estonském Tallinnu 
vybudovalo v roce 2008 centrum kybernetické obrany CCD COE (Cooperative Cyber Defence 
Centre Of Excellence).114 Zajímavým faktem je, že podstatná část (cca 80 %) kapacit NCI je 
kontrahována a outsourcována do společností ze soukromé sféry.115 
 

                                                 

109 Anglicky nazývaná „Six-Month report on the Implementation of the Cyber Defence Policy Framework“. 
110 Seconded National Expert (SNE). 
111 EU Military Staff (EUMS). 
112 NATO Communications and Information Agency (NCI). 
113 NATO Computer Incident Response Capability (NCIRC). 
114 Jako jeden z důvodů volby umístění CCD COE v Estonsku je uváděno množství kybernetických útoků na 
vládní veřejnou a vládní informační infrastrukturu v této zemi. Z hlediska mezinárodního diskurzu se jedná 
zejména o sérii útoků z druhého čtvrtletí roku 2007, které měly vliv na přijetí politiky kybernetické bezpečnosti 
NATO na jaře 2008. 
115 Trend narůstající sekuritizace spojený s rozsáhlým využíváním vojenských kontraktorů a třetích stran pro 
zajištění obranyschopnosti států NATO stále akceleruje. 
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Středoevropská platforma pro kybernetickou bezpečnost 
 
Středoevropská platforma pro síťovou bezpečnost (Central European Cyber Security 
Platform, CECSP) vznikla v květnu roku 2013 z iniciativy České republiky a Rakouska. K jejím 
participantům patří zejména národní, vládní a vojenské CSIRT týmy, bezpečnostní úřady 
a národní kybernetická centra České republiky, Maďarska, Polska, Rakouska a Slovenska. 
Účelem platformy je sdílet osvědčené postupy, zkušenosti a další informace z oblasti 
kybernetické bezpečnosti. Mezi důležité aktivity patří i pořádání přeshraničních 
kybernetických cvičení.116 
 
4.6. Nadnárodní subjekty ekosystému CSIRT 
 
Forum of Incident Response and Security Teams 
 
Platforma Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) je celosvětovým fórem 
sdružujícím CSIRT a bezpečnostní týmy ze soukromé, akademické i vládní sféry. Platforma 
umožňuje svým členům zabezpečeně komunikovat a vzájemně sdílet technické informace, 
postupy a nástroje určené k potírání bezpečnostních incidentů. Hlavní aktivitou fóra je 
pořádání tematických konferencí a koordinace expertních skupin zakládaných členskými 
CSIRT týmy za účelem rozvoje společných zájmových oblastí a řešení problémů (např. rozvoj 
systému hodnocení zranitelností). FIRST byl založen již v roce 1990 jako reakce na první 
rozsáhlou vlnu bezpečnostních událostí v kybernetickém prostoru, tedy v době kdy celý 
Internet sestával pouze z několika set tisíc zařízení. K 5. únoru 2017 bylo členem platformy 
celkem 369 CSIRT týmů ze 79 zemí světa. 
 
Trusted Introducer a TF-CSIRT 
 
Službu Trusted Introducer (TI) zřídila evropská komunita CERT/CSIRT týmů v roce 2000, za 
účelem řešení společných potřeb a budování podpůrné infrastruktury bezpečnostních týmů 
zaměřených na potírání kybernetických bezpečnostních incidentů. Služba je provozována 
sdružením GÉANT (dřívější TERENA). Služba TI zprostředkovává důvěryhodnou komunikaci 
mezi CSIRT týmy, akredituje a certifikuje CSIRT týmy na základě prokázané a ověřené míry 
vyspělosti, a udržuje databázi ověřených CSIRT pracovišť. Od roku 2015 se mohou členy stát 
i týmy operující mimo evropský kontinent. K 5. únoru 2017 bylo členem TI 299 týmů 
z 55 převážně evropských zemí. Službu TI v rámci Géant zajišťuje pracovní skupina TF-CSIRT, 
která se zaměřuje na rozvoj společných standardů a postupů při potírání bezpečnostních 
incidentů. Skupina pořádá uzavřená setkání, na kterých akreditované týmy117 diskutují a sdílí 
citlivé informace o bezpečnostních incidentech. TF-CSIRT také ve spolupráci s FIRST pořádá 
každoroční technická kolokvia, na kterých jsou členům a odborné veřejnosti prezentovány 
aktuální bezpečnostní trendy. V lednu roku 2016 proběhlo toto kolokvium na půdě Českého 
vysokého učení technického v Praze, za podpory sdružení CZ.NIC, provozovatele tuzemského 
národního týmu CSIRT.CZ. 

                                                 

116 Společné cvičení platformy CECSP zaměřující se na otestování vzájemné komunikace mezi bezpečnostními 
týmy se uskutečnilo v roce 2015.  
117 Viz popis akreditačního procesu Trusted Introducer v kapitole 2.3. 
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European Government CERTSs Group 
 
European Government CERTSs Group (EGC) je neformální uskupení evropských vládních 
CSIRT pracovišť. Členi sdružení sdílí postupy řešení incidentů, informace o incidentech 
většího rozsahu, nových zranitelnostech a parametrech malware. Mezi členy patří 
v současné době týmy z jedenácti zemí Unie a střechový tým Unie CERT-EU. Přijímání nových 
členů je v současné době pozastaveno. 
 
OIC-CERT 
 
OIC-CERT je sdružení zřízené při Organizaci Islámské Spolupráce rezolucí č. 2/36-INF v roce 
2009. Rezoluce rovněž vyzývá členy OIC ke zřízení národních CSIRT týmů. Zakládajícími členy 
sdružení jsou Malajsie, Tunisko, Nigérie, Pákistán, Saudská Arábie a Spojené arabské 
emiráty. Aktuálně se na aktivitách sdružení podílí týmy z 22 členských států OIC (samotné 
OIC má 57 členů). Ze zemí spolupracujících s agenturou ENISA či TI jsou členy Ázerbájdžán 
(vládní tým CERT.GOV.AZ) a Kazachstán (KZ-CERT). 
 
Shadowserver Foundation 
 
Nadace Shadowsever byla založena v roce 2004 a zabývá se sběrem informací o neetických 
a nelegálních aktivitách odehrávajících se na síti internet, za účelem omezení dopadů těchto 
škodlivých aktivit. Na platformě se podílí dobrovolníci z řad bezpečnostních profesionálů 
z celého světa. Hlavní oblast zájmu nadace se soustřeďuje na rozvoj technologií k omezení 
botnetů a zamezení šíření malware. Nadace rovněž spoluvytváří strategie a akční plány pro 
boj s kybernetickými hrozbami. Z konkrétních výstupů jsou pro CSIRT týmy a bezpečnostní 
pracoviště využitelné zejména statistiky, informace o kybernetických hrozbách a kompro-
mitovaných zařízeních, a analýzy virů a trojských koní.118 

                                                 

118 Rozdíl mezi virem a trojským koněm spočívá v principu šíření. Trojský kůň se na rozdíl od viru nemůže 
samovolně šířit a infikovat tak další zařízení.  
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5. AKTUÁLNÍ SITUACE S OHLEDEM NA POKRYTÍ EVROPSKÉHO PROSTORU 
 
Aktuální situace s ohledem na existenci CSIRT v Evropě je následující: 
 

 S výjimkou Kypru disponují všechny členské státy Evropské unie CSIRT týmy, které 
fakticky vykonávají roli národních pracovišť. Nicméně ne vždy jsou týmy k výkonu této 
role formálně pověřeny na základě platné legislativy. Tak jako v ostatních oblastech 
informačních technologií, i zde tempo technologického rozvoje předstihuje rychlost 
rozvoje práva. Jediným evropským státem bez významného CSIRT pracoviště jakéhokoliv 
druhu zůstává Bosna a Hercegovina. 

 Některá vrcholová pracoviště jsou provozována vládními subjekty, jiná akademickými, 
komerčními, či neziskovými subjekty. Vyskytují se i kombinace těchto modelů, například 
v České republice jsou tyto subjekty dva – národní CERT provozovaný neziskovou 
organizací CZ.NIC, a vládní CERT provozovaný Národním centrem kybernetické 
bezpečnosti. 

 Pro vrcholová CSIRT pracoviště plnící pouze roli národního týmu je charakteristické, že se 
často jedná o pracoviště vzdělávacích a výzkumných institucí a sítí. Důvody jsou 
historické, neboť většina těchto pracovišť vznikla již v devadesátých letech a v roli 
národního pracoviště se etablovala přirozeným vývojem. 

 Významnou roli v systému CSIRT vykonávají regionální pracoviště. Například NORDUnet 
CERT řeší bezpečnostní incidenty vyskytující se v sítích participujících severských zemí – 
Dánska, Islandu, Finska, Norska a Švédska. Na řešení incidentů pak spolupracuje 
s národními CERT týmy těchto zemí (DK-CERT, RHnet CERT, FUNET CERT, Uninett CERT 
a SUNET CERT). 

 Jediným globálním fórem světového systému CSIRT zůstává platforma FIRST. Nicméně 
neustále narůstá význam původně pouze evropské platformy Trusted Introducer, na 
které již participují i týmy z Japonska, Jihoafrické republiky, Thajska, Kataru, a Srí Lanky. 

 Česká republika (ČR) je jedním ze států s největším počtem týmů aktivních na půdě 
platformy Trusted Introducer, 5. února 2017 v ČR působilo kromě vládního a národního 
CSIRT ještě dalších 24 pracovišť. To je zajímavý kontrast v porovnání se sousedním 
Slovenskem, ze kterého na službě TI participovaly pouze čtyři týmy. Rekordmanem pak 
bylo Německo s celkem 33 týmy podílejícími se na službě TI. 

 Evropský ekosystém CSIRT se skládá téměř výhradně ze států EU a Evropského sdružení 
volného obchodu (ESVO). Agentura ENISA ve svém přehledu evropských CSIRT pracovišť 
evidovala k 5. únoru 2017 celkem 312 týmů. Z tohoto počtu se valná většina 248 týmů 
nacházela v některém ze států Evropské unie. Dalších 17 týmů poskytovalo své služby 
mezinárodně či globálně (většinou se jednalo o dodavatelské a střechové týmy). Ve 
státech ESVO (vyjma členů Unie) působilo dalších 24 týmů. V hospodářsky se rozvíjejících 
evropských státech existovalo pouze 24 pracovišť. Úroveň pokrytí evropského prostoru 
týmy CSIRT ilustruje následující obrázek (sytější barvou jsou vyznačeny státy s vysokým 
zastoupením). 
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Obrázek 5 Úroveň pokrytí států Evropy CSIRT týmy Pramen: ENISA.119 
 
Hlavní evropská střechová platforma TF-CSIRT, respektive její služba Trusted Introducer, 
evidovala k 5. únoru 2017 celkem 299 CSIRT týmů, jejichž valná většina tvořená 268 týmy 
pocházela z Evropy. Lví podíl 227 pracovišť z tohoto počtu činily týmy přímo z Unie. 
Z pohledu úrovně vyspělosti těchto pracovišť, hodnocené na základě evaluačního procesu 
Trusted Introducer popsaného v kapitole 2.3, vypadá rozdělení následovně. Certifikovaných 
týmů bylo 16, akreditovaných týmů 121, evidovaných týmů 147, a kandidátských týmů 15.  
 
Dominanci zastoupení týmů pocházejících z Unie dokládá následující přehledová tabulka. 
 

Tabulka 2 Přehled pracovišť CSIRT podle služby TI. 

Druh akreditace počet svět počet Evropa počet EU 

Certifikovaný 16 16 14 

Akreditovaný 121 110 99 

Evidovaný 147 128 102 

Kandidátský 15 14 12 

Celkem 299 268 227 

        Pramen: Trusted Introducer.120 
                                                 

119 Data převzata dne 5. února 2017 z WWW: 
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/csirt-inventory/certs-by-country-interactive-map  
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5.1. Nadnárodní evropská pracoviště CSIRT 
 
CERT-EU 
 
Poskytuje služby institucím, agenturám a orgánům EU. Je složen z bezpečnostních specialistů 
Evropské komise, Generálního sekretariátu Rady, Evropského parlamentu, Výboru regionů, 
a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Formálně byl ustanoven až v roce 2012, 
v pilotním režimu však byl provozován již před tímto datem. 
 
CERT-EU tvoří spolu se zástupci týmů členských států EU na základě evropské legislativy síť 
CSIRT (diskutovanou v kapitole 3.3), která plní hlavně následující úkoly: 
 

 Zajišťuje výměnu informací o službách, činnostech a schopnostech pro spolupráci 
nabízených týmy CSIRT. 

 Na žádost zástupce týmu CSIRT z členského státu potenciálně zasaženého incidentem 
zajišťuje výměnu informací týkajících se takového incidentu a souvisejících rizik 
a jednání o nich. 

 Zajišťuje výměnu a dobrovolné zpřístupnění jiných než důvěrných informací 
o jednotlivých incidentech. 

 Na žádost zástupce týmu CSIRT z některého členského státu jedná či určuje 
koordinovanou reakci na incident (spadající do pravomoci tohoto členského státu). 

 Poskytuje členským státům podporu při řešení přeshraničních incidentů (na základě 
jejich dobrovolné vzájemné pomoci). 

 Projednává, hledá a vymezuje další formy operativní spolupráce, jako jsou například 
kategorie rizik a incidentů, včasná varováním, vzájemná pomoc, zásady a způsoby 
koordinace členských států při reakci na přeshraniční rizika a incidenty. 

 Jedná o poznatcích získaných ze cvičení týkajících se bezpečnosti sítí a informačních 
systémů (taková cvičení pořádá například agentura ENISA). 

 
NORDUnet CERT 
 
Je střechové CSIRT pracoviště výzkumných a vzdělávacích sítí severských zemí sdružených 
v platformě NORDUnet. Tým poskytuje podporu CSIRT týmům členských národních sítí 
– dánskému DeIC, islandskému RHnet, norskému UNINETT, švédskému SUNET a finskému 
Funet. Samotná síť vznikla v roce 1985 jako výsledek programu NORDUNET, financovaného 
Severskou radou, a v současné době zahrnuje síťovou infrastrukturu ve více než 400 
organizacích s celkem 1,2 miliony uživateli. Severská rada je mezinárodní organizace 
založená výše uvedenými státy v roce 1952, jejímž hlavním cílem je prohlubovat spolupráci 
mezi státy severní Evropy na parlamentní a ministerské úrovni. NORDUnet je spoluvlastněn 
národními sítěmi, které sdílejí i spojené náklady, přičemž poměr plateb se určuje na základě 
výše HDP mateřského státu. NORDUnet také poskytuje globální internetovou konektivitu a je 
klíčovým přispěvatelem v mezinárodních jako je např. GÉANT. 

                                                                                                                                                         

120 Data převzata dne 5. února 2017 z WWW: https://www.trusted-introducer.org/directory/teams.html  
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NATO NCIRC 
 
Systém CIRC týmů států NATO (NCIRC) je tvořen trojúrovňovou strukturou. Nejvyšší stupeň, 
koordinační centrum NCIRC, udržuje vztahy se střechovými organizacemi jako je FIRST  
a orgány NATO. Druhým stupněm je NCIRC technické centrum sídlící v belgickém Mons, 
které je přímo napojené na partnerské CSIRT týmy (včetně vládních a národních). Třetí 
stupeň je tvořen jednotlivými technickými středisky a dohledovými centry členských států 
NATO. Z tuzemských týmů na NCIRC participuje Centrum CIRC Ministerstva obrany, které 
sídlí v prostorách Univerzity obrany v Brně. 
 
International Watch and Warning Network 
 
The International Watch and Warning Network (IWWN) byla založena v roce 2004 za účelem 
potírání kybernetických hrozeb, útoků a zranitelností. Členským zemím umožňuje sdílet 
informace o incidentech a rizicích. Z CSIRT týmů na platformě participují australský 
govCERT.au, kanadský CCIRC, Finský CERT-FI, německý DFN-CERT, maďarský CERT-Hungary, 
japonský NISC,121 nizozemský GOVCERT.NL, norský NorCERT, a americký US-CERT. Členy jsou 
také sponzoři CERT týmů – centra pro ochranu národní kritické infrastruktury Spojeného 
království CPNI122, švédské agentury pro krizové záležitosti MSB,123 novozélandského centra 
pro ochranu kritické infrastruktury CCIP,124 a další vládní agentury. 
 

                                                 

121 National Information Security Center (NISC). 
122 Centre for the Protection of National Infrastructure (CPNI). 
123 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
124 Centre for Critical Infrastructure Protection (CCIP). 
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5.2. Vrcholová a významná pracoviště CSIRT 
 

5.2.1. Západní Evropa 
 
Belgie 
 
V Belgii patří k nejvýznamnějším pracovištím vládní tým CERT.be, který byl do roku 2016 
provozován belgickou národní výzkumnou sítí BELNET (tým Belnet CERT se sloučil s týmem 
CERT.be). Od začátku roku 2017 pak tým působí v rámci Centra pro kybernetickou 
bezpečnost Belgie CCB.125 Toto centrum bylo vytvořeno v říjnu 2014 a je přímo podřízeno 
Belgickému premiérovi. Mezi další významná pracoviště patří BGC CSIRT telekomunikačního 
poskytovatele Belgacom, PXS CSIRT poskytovatele internetu Proximus Group, a KBC Group 
CERT bankovní skupiny KBC, do jejichž pole působnosti spadají zaměstnanci i uživatelé jejich 
služeb. Celkem je tedy v Belgii pět pracovišť aktivních v rámci TF-CSIRT. 
 
Francie 
 
Francie patří počtem 26 pracovišť, evidovaných agenturou ENISA, k zemím s největší 
penetrací CSIRT týmů. Služba Trusted Introducer ve své databázi eviduje dokonce 
29 pracovišť z Francie.126 V prosinci 2013 došlo ve Francii k podstatnému rozšíření pravomocí 
Národní agentury pro kybernetickou bezpečnost ANSSI 127  a také zavedení povinnosti 
provozovatelů kritické infrastruktury hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty.128 Agentura 
ANSSI, zřizovatel národního týmu CERT-FR, podléhá francouzskému premiérovi.129 Kromě 
národního pracoviště CERT-FR patří k významným francouzským CSIRT také dvě pracoviště 
z výzkumné sféry, týmy CERT OSIRIS a CERT-LEXSI. Vzhledem k tomu, že Francie je sídlem 
významných nadnárodních bankovních skupin, není překvapivé, že CSIRT týmy těchto 
institucí jsou aktivní na mezinárodní scéně. Týmy finančních institucí BNP Paribas, Societe 
Generale a Credit Agricole participují na aktivitách ENISA a jsou akreditovanými členy služby 
Trusted Introducer. 
 
Irsko 
 
Irským vládním CERT pracovištěm je tým CSIRT.IE, organizačně začleněný v ministerstvu 
telekomunikací. Tým se zaměřuje na vládní sektor a ochranu národní infrastruktury. 
Pracoviště je součástí národního kybernetického centra NCSC130, které je těsně napojeno na 
policejní (Garda Síochána) a vojenské složky (CIS).131 Spolupráce s CIS je zaměřena zejména 

                                                 

125 Centre for Cybersecurity Belgium (CCB). 
126 Teoreticky by všechny členské týmy Trusted Introducer z evropských států měly být vedeny v přehledu 
ENISA, nicméně v praxi se tak někdy neděje. Takovéto diskrepance se vyskytují patrně z důvodu nedostatečné 
preciznosti na straně zodpovědných pracovníků agentury ENISA. 
127 Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) 
128 Na základě článku 22 zákona č. 2013-1168 (loi de programmation militaire). 
129 Agentura ANSII je podřízena meziministerské Radě pro obranu a národní bezpečnost, která podléhá 
premiérovi. 
130 National Cyber Security Centre (NCSC) 
131 Communications and Information Services Corps (CIS). 
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na předávání technických dovedností a pořádání společných kybernetických cvičení. 
Spolupráce s Gardou Síochána je pak zaměřena na prevenci a vyšetřování kybernetických 
incidentů. NCSC rovněž na základě memoranda těsně spolupracuje s Dublinskou univerzitou, 
potažmo jejím centrem pro kybernetickou bezpečnost UCD CCI.132 
 
Lucembursko 
 
Lucemburským vládním pracovištěm je tým GOVCERT.LU, jehož pole působnosti kromě 
vládních sítí zahrnuje i ochranu provozovatelů kritické infrastruktury, a to včetně 
soukromých operátorů. Pracoviště je propojeno s vládním krizovým štábem Cellule de Crise 
(CC) a Centrem analýzy kybernetických rizik CERC.133 Lucemburská komunita CSIRT pracovišť 
je sdružena v rámci platformy CERT.lu, jež má celkem jedenáct členů. Mezi členy patří 
například CSIRT výzkumné sítě RESTENA. Součástí sdružení CERT.lu je i CERT XLM, který 
poskytuje CSIRT služby na komerční bázi. 
 
Nizozemsko 
 
Nizozemským národním pracovištěm je CSIRT tým Národního centra kybernetické 
bezpečnosti NCSC-NL134, formálně začleněným ve struktuře Ministerstva spravedlnosti.135 
Středisko těsně spolupracuje se soukromým sektorem skrze formálně ustanovenou strukturu 
nazvanou ICT Response Board (IRB). Tato struktura je aktivována v případě krizí 
a mimořádných událostí. K dalším významným pracovištím patří, obdobně jako ve Francii, 
CSIRT týmy mezinárodních bankovních domů sídlících v Nizozemsku (Rabobank Group CSIRT, 
ING CCERT, ABN AMRO Global CIRT), a univerzitních a výzkumných sítí (SURFcert, CERT RUG, 
University of Amsterdam CERT, CERT-UU, CERT-RU). Právě SURFcert, CSIRT pracoviště 
výzkumné a vzdělávací sítě SURFnet, patří s datem svého vzniku 7. října 1992 k nejstarším 
evropským týmům. Mezi důležité aktivity týmu patří vývoj a provoz sítě honeypotů136, na 
kterém spolupracuje s týmy govcert.nl a CERT Polska.137 
 
Spojené království 
 
Ve Spojeném království zastává roli národního CSIRT od roku 2014 pracoviště CERT-UK, 
součást NCSC (National Cyber Security Centre) organizačně zařazené v rámci zpravodajské 
a špionážní agentury GCHQ.138 Pole působnosti CERT-UK zahrnuje veřejné a vládní sítě dříve 
podporované týmem GovCertUK, i kritickou infrastrukturu dříve obsluhovanou týmem 
CSIRTUK (Christou 2015, s. 77). Dalším významným pracovištěm je Janet CSIRT vzdělávací 
a výzkumné sítě JANET, chránící doménu ac.uk. Pracoviště bylo založeno již v lednu 1993, 

                                                 

132 University College Dublin Centre for Cybersecurity & Cybercrime Investigation (UCD CCI). 
133 Cellule d’evalution du risque cyber (CERC). 
134 Bývalý národní tým GOVCERT.NL se s NCSC-NL sloučil v lednu 2012. 
135 Ministry of Security and Justice. 
136 Honeypot je webová aplikace či informační systém, jehož účelem je detekce útoků (zejména za pomoci 
malware) a jejich analýza. Honeypot se navenek tváří jako legitimní provozní systém.  
137 Týmy spolu provozují sít HSN (HoneySpiderNetwork), jejímž hlavním účelem je detekce škodlivých webových 
stránek a aplikací.  
138 Government Communication Headquarters (GCHQ). 
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akreditovaným pracovištěm TF-CSIRT se stalo v roce 2001. Bezpečnostní tým Janet CSIRT je 
spoluautorem populární aplikace pro správu bezpečnostních incidentů RTIR.139 
 
5.2.2. Střední Evropa (Alpské země) 
 
Rakousko 
 
Do pole působnosti rakouského vládního pracoviště GovCERT Austria patří veřejná správa 
a kritická infrastruktura. Pracoviště je organizačně zařazeno přímo pod rakouskou vládu, 
a těsně spolupracuje s národním pracovištěm CERT.at, založeným v roce 2008. Národní tým 
CERT.at je, obdobně jako v případě národního týmu České republiky, provozován národním 
doménovým operátorem (NIC.AT). Rakouský národní CSIRT neposkytuje služby přímo 
koncovým uživatelům, ale ostatním CSIRT týmům, nebo provozovatelům infrastruktury. Tým 
je členem FIRST od roku svého vzniku a rovněž je akreditován u TI. K rakouským pracovištím 
evidovaným u TI patří ještě R-IT CERT Raiffeisen Informatik (tým poskytovatele IT služeb 
spoluvlastněného finanční skupinou Raiffeisen Bank), ACOnet-CERT Vídeňské univerzity,  
a municipální vídeňský WienCERT. Tým ACOnet je nejdéle etablovaným rakouským 
pracovištěm, existuje již od roku 2003. 
 
Německo 
 
Národním pracovištěm je CERT-BUND, který působí jako CSIRT německých federálních 
agentur a zároveň provozuje Národní situační centrum. Toto centrum bylo zřízeno v roce 
2005 na základě národního plánu ochrany informační infrastruktury a je k dispozici 
i provozovatelům kritické infrastruktury a partnerským organizacím. Pracoviště je součástí 
Spolkového úřadu pro bezpečnost v informační technice BSI. Nejstarším aktivním německým 
týmem je pravděpodobně DFN-CERT založený již v lednu 1993. Obdobně jako u jiných 
historicky etablovaných týmů, se jedná o pracoviště podporující výzkumnou a vzdělávací síť, 
jmenovitě X-WIN. Sponzorem týmu je provozovatel této sítě DFN-Verein. Tým je aktivní 
v platformách TI, FIRST a IWWN. 
 
Švýcarsko 
 
Národním i vládním pracovištěm je GovCERT.ch, který je zařazen ve struktuře ministerstva 
financí140 a je členem TI, FIRST a EGC. Do oblasti jeho působnosti patří veřejné i soukromé 
sítě a ochrana kritické infrastruktury. K významným švýcarským pracovištím CSIRT se řadí 
také tým Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN CERT. 

                                                 

139 Request Tracker for Incident Response (RTIR). 
140 Federal Department of Finance. 
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Slovinsko 
 
Ve Slovinsku je použit model sloučeného národního a vládního pracoviště CERT.141 Výkonem 
obou těchto rolí bylo pověřeno historicky etablované institucionální pracoviště výzkumné 
a vzdělávací sítě ARNES142, tým SI-CERT. Toto pracoviště bylo založeno již v roce 1994, 
přičemž akreditační proces u TF-CSIRT tým úspěšně absolvoval v roce 2001. Pole působnosti 
týmu zahrnuje všechny slovinské sítě a uživatele národní domény. 
 
5.2.3. Střední Evropa (Visegradská čtyřka) 
 
Česká republika 
 
V České republice zastává roli vládního pracoviště tým govcert.cz provozovaný Národním 
bezpečnostním úřadem, zařazený jako součást Národního centra kybernetické bezpečnosti 
(NCKB).143 Tým govcert.cz byl zřízen v roce 2012 „na zelené louce“ a je postupně budován 
a personálně doplňován. Členem FIRST je od listopadu 2015 a na platformě TF-CSIRT 
participuje od listopadu 2013 (akreditován v srpnu 2014). Národním pracovištěm je tým 
CSIRT.CZ provozovaný správcem české národní domény (.cz), sdružením CZ.NIC. Tým byl 
založen v červnu 2008 a od srpna 2010 je akreditován u TI. V červenci 2015 se stal členem 
platformy FIRST. 
 
Česká republika patří počtem týmů participujících ve střechových platformách 
k nejaktivnějším státům. V lednu 2017 databáze TF-CSIRT evidovala celkem dvacet šest 
českých CSIRT pracovišť, přičemž šestnáct z nich byly týmy poskytovatelů internetové 
konektivity. Dnešní situace je tedy velkou změnou oproti době před několika lety, kdy 
z českých komerčních poskytovatelů internetového připojení na službě TI neparticipovala 
žádná organizace. Jediným českým certifikovaným pracovištěm dle metodiky TI je CSIRT tým 
Masarykovy univerzity v Brně, CSIRT-MU. Benjamínky mezi českými CSIRT pracovišti jsou pak 
týmy TMCZ CSIRT, zaštiťující od srpna 2016 prostředí mobilního operátora T-Mobile, a CRA 
CSIRT Českých Radiokomunikací, fungující od září roku 2016. 
 
Maďarsko 
 
Maďarsko využívá model poskytování služeb vládního a národního CSIRT jedním 
pracovištěm, týmem GovCERT-Hungary (dříve CERT-Hungary). Tým je organizačně zařazen 
v hierarchii Národní bezpečnostní služby144, a je členem platforem TI a FIRST. V databázi 
ENISA je veden ještě tým NIIF CSIRT internetového poskytovatele NIIF a HUN-CERT institutu 
informatiky maďarské akademie věd (MTA SZTAKI). 

                                                 

141 Role vládního CERT je vykonávána na základě dohody uzavřené týmem SI-CERT se Slovinskou vládou 
a návazného vládního nařízením č. 38600-3/2009/21 přijatého 8. dubna 2010. Role národního CERT byla 
upravena zákonem č. 109 z roku 2012 a jejím výkonem byl rovněž pověřen tým SI-CERT. 
142 Academic and Research Network of Slovenia (ARNES). 
143  V budoucnosti bude tým patrně převeden do nově budovaného Národní úřadu pro kybernetickou 
a informační bezpečnost, viz usnesení vlády ČR č. 2016/1178. 
144 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. 
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Slovensko 
 
Na Slovensku je role národního a vládního pracoviště v gesci týmu CSIRT.SK, součásti útvaru 
DataCentrum, zařazeného v organizační struktuře Ministerstva financí. Hlavním úkolem 
týmu je ochrana národní informační a komunikační infrastruktury (NIKI) a kritické informační 
infrastruktury. Jeho vznik byl iniciován vládou na základě požadavků vycházejících z národní 
strategie pro informační bezpečnost. Tým byl ustanoven usnesením vlády č. 479/2009 
z června 2009. 
 
Polsko 
 
V Polsku plní roli vládního CSIRT pracoviště tým CERT.GOV.PL, který je od roku 2008 součástí 
vnitřní bezpečnostní služby ABW 145 . Tým zajišťuje ochranu kritické infrastruktury 
a vládních sítí (domény gov.pl). Pracoviště těsně spolupracuje s CSIRT týmem akademické 
sítě NASK146 a týmem CERT Polska, a společně provozují systém včasné výstrahy ARAKIS. 
CERT Polska, založený již v lednu roku 1996, je jedním z nejdéle působících evropských 
pracovišť. Tým je jak členem FIRST, tak i akreditovaným členem TI. Za své pole působnosti 
považuje veškeré polské uživatele a plní tak i roli „neoficiálního“ národního týmu. Mezi další 
významné polské týmy patří například Pionier-CERT, TP CERT a pracoviště telekomunikač-
ního operátora Orange CERT OPL. 

 
5.2.4. Východní Evropa (Baltské země) 
 
Estonsko 
 
Roli národního i vládního CSIRT zastává od roku 2006 tým CERT-EE, akreditovaný člen TI. 
Organizačně je tým zařazen v rámci vládního Úřadu pro informační systém RIA.147 Formálně 
nemá toto pracoviště pravomoc nařizovat subjektům provozujícím síťovou infrastrukturu 
konkrétní akce, pracoviště vykonává svou činnost na základě neformálních vztahů. 
 
Litva 
 
Národní pracoviště CERT-LT je aktivní od roku 2008. Zařazeno je v oddělení Informační 
bezpečnosti vládního Telekomunikačního úřadu. Dále je také podřízeno vládě (v oblastech 
národní bezpečnosti), Ministerstvu obrany (v záležitostech vládní či kritické infrastruktury), 
Kybernetické policii (v případech podezření na zločinnou činnost), a Inspektorátu pro 
ochranu dat (v záležitostech ochrany osobních údajů). Formálně je jeho činnost vykonávána 
na základě pověření Telekomunikačního úřadu (Communications Regulatory Authority). Jeho 
působnost se omezuje na poskytovatele internetového připojení a hostingu. Roli hlavního 
vládního pracoviště zastává pracoviště SVDPT-CERT148 do jehož oblasti působnosti spadá 

                                                 

145 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). 
146 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), zároveň plní i funkci doménového registrátora polské 
národní domény (.pl). 
147 Riigi Infosüsteemi Amet (RIA). 
148 Angl. SSDCN CERT. 
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ochrana vládní zabezpečené komunikační sítě (SSDCN)149, provozované státní společností IS 
Infostruktūra. 
 
Lotyšsko 
 
Lotyšský národní poskytovatel služeb CSIRT, tým CERT.LV, vykonává svou činnost na základě 
mandátu Ministerstva obrany, které jeho činnost i financuje. Pracoviště se fyzicky nachází 
v prostorách Lotyšské univerzity a je v provozu od roku 2006 (jeho dřívější název byl 
CERT NIC.LV a LATNET CERT). Národní infrastrukturu tým střeží od roku 2011, kdy se sloučil 
s týmem DDIRV. Pracoviště je členem FIRST a akreditovaným členem TI. Na základě zákona 
o bezpečnosti informačních technologií je tým oprávněn požádat o odpojení konkrétních 
uživatelů sítí v národní doméně. 
 
5.2.5. Východní Evropa a vybrané státy jihozápadní Asie 
 
Ruská federace 
 
Ruské Centrum reakce na počítačové incidenty v informačních sítích, označované jako GOV-
CERT.RU, koordinuje řešení incidentů ve vládních sítích Ruské federace. Pracoviště 
neparticipuje na mezinárodní scéně skrze formáty TI a FIRST. 
 
Bělorusko 
 
Národní tým Běloruska CERT.BY byl ustanoven v červenci roku 2012 a členem platformy 
FIRST se stal na konci září 2013. Pole působnosti týmu zahrnuje veškeré státní agentury  
a organizace, poskytovatele internetového připojení, a organizace využívající národní 
doménu (.by). Tým je součástí operačního a analytického centra provozovaného pod záštitou 
kanceláře běloruského prezidenta. 
 
Moldávie 
 
Moldavské pracoviště CSIRT CERT-GOV-MD bylo zřízeno v roce 2010 rámci vládní agentury 
Zvláštní telekomunikační centrum CTS150 na základě iniciativy rozvoje partnerství mezi 
Moldávií a organizací NATO (vládní rozhodnutí č. 746 o odsouhlasení aktualizovaného 
akčního plánu o partnerství s NATO). Jeho hlavním úkolem je ochrana vládních systémů. 
Mezi partnerské týmy patří CSIRT z Rumunska, Ukrajiny, Izraele a Spojeného království. 
 
Ukrajina 
 
CERT-UA byl vytvořen v roce 2007 a pokrývá veřejný i soukromý sektor. Jedná se o součást 
vládního centra pro ochranu před kybernetickými hrozbami DCKZ.151 Od roku 2009 je 
součástí FIRST a od roku 2015 se podílí na činnosti platformy IMPACT. 

                                                 

149 Secure State Data Communication Network (SSDCN). 
150 Centrul de telecomunicatii speciale (CTS). 
151 Державного центру кіберзахисту (DCKZ). 
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Gruzie 
 
Národní pracoviště CERT.GOV.GE je součástí Agentury pro výměnu informací (Data Exchange 
Agency) zřízené Ministerstvem spravedlnosti. Je členem TI, FIRST a platformy IMPACT. 
Z ostatních CSIRT týmů blíže spolupracuje s CERT-EU a Team Cymru (nezisková organizace 
sídlící v USA asistující CSIRT týmům). Do jeho pole působnosti spadá veřejný sektor a kritická 
informační infrastruktura. 
 
Kazachstán 
 
Centrem pro uživatele národních informačních systémů je tým KZ-CERT. Tým se soustřeďuje 
na ochranu koncových uživatelů sítě Internet. Na základě platné legislativy totiž není 
středisko oprávněno řešit incidenty týkající se záležitostí vnitřní bezpečnosti státu, které 
spadají do kompetence Národní bezpečnostní komise při Ministerstvu vnitra. Mezi jeho 
partnerské týmy se řadí hlavně pracoviště ze zemí bývalého Sovětského svazu, tým je členem 
TI a OIC-CERT. 
 
Ázerbájdžán 
 
Ázerbájdžánský národní poskytovatel služeb CSIRT, tým CERT.GOV.AZ, 152  je organizace 
podřízená Státní ochranné službě a Bezpečnostní informační agentuře. Tým není oprávněn 
v případě útoku učinit přímé kroky k jeho zastavení, může pouze informovat příslušné orgány 
a organizace. Tým participuje na platformách TI, FIRST a APWG. 

 
5.2.6. Severní Evropa (Severské země) 
 
Dánsko 
 
Dánské vládní CSIRT pracoviště GovCERT.dk, součást kybernetického centra CFCS,153 vzniklo 
roku 2014 sloučením týmů GovCERT a MILCERT za účelem ochrany vládní  
a obranné infrastruktury. Soukromé společnosti, regiony a municipality mohou své sítě 
připojit na základě podání žádosti. Tým se zabývá pouze sofistikovanými a závažnými 
narušeními bezpečnosti. Běžné incidenty jsou řešeny pracovišti na lokální úrovni. Do gesce 
týmu rovněž patří odsouhlasování nasazení konkrétních systémů a instalací. Organizačně 
pracoviště spadá do armádní zpravodajské služby (Forsvarets Efterretnings), tým je členem 
FIRST a TI. Z významných dánských pracovišť je zapotřebí ještě zmínit DKCERT, který 
podporuje členy infrastrukturní platformy DeIC organizačně zařazené pod dánskou Akademii 
věd, technologií a inovací. Jedná se o virtuální organizaci bez vlastních zaměstnanců, její 
pracovníci jsou zapůjčeni členy platformy (univerzitami). Tým je akreditován u TI a je 
i členem FIRST. 

                                                 

152 Azərbaycan Dövlət KİMM. 
153 Center for Cybersikkerhed (CFCS). 
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Finsko 
 
Výkon role národního pracoviště zabezpečuje NCSC-FI (National Cyber Security Centre 
Finland). Pod tímto názvem působí tým od roku 2014, dřívější názvy byly CERT Finland 
a CERT-FI. Telekomunikační operátoři jsou ve Finsku vázáni zákonnou povinností týmu hlásit 
závažné bezpečnostní incidenty, hrozby informační bezpečnosti, a výpadky služeb. Potřebné 
pravomoci k výkonu své činnosti tým získal na základě dohody uzavřené s Ministerstvem 
financí. Ochranu kritické infrastruktury pak tým zabezpečuje na základě dohody s Národním 
krizovým centrem (National Emergency Supply Agency). Organizačně je tým zařazen jako 
jedna ze čtyř divizí Telekomunikačního úřadu (Finnish Communications Regulatory 
Authority), který sám spadá do gesce Ministerstva dopravy a telekomunikací. Přehled úrovně 
služeb, které tým poskytuje je uveden v obrázku č. 4 ve druhé kapitole této studie. 
 
Island 
 
Klíčovou roli při budování a správě kritické informační infrastruktury na Islandu mají ústřední 
orgány státní správy. Zejména se jedná o Ministerstvo vnitra, které vzniklo poměrně 
nedávno154 a mimo jiné převzalo agendu někdejšího Ministerstva dopravy, komunikace 
a místní správy. Významnou roli rovněž plní výzkumné středisko Rannís, institut pro 
standardizaci, a agentura „Investujte na Islandu“ (Požár et al. 2015, s. 11). Důležitost 
zabezpečení islandské infrastruktury z mezinárodního hlediska spočívá v tom, že skrz jeho 
území prochází velké množství podmořských optických spojů mezi Evropou a Amerikou. 
 
Významným přispěvatelem k rozvoji internetu na Islandu jsou, obdobně jako jinde ve světě, 
vysoké školy. Na Islandu v současnosti existuje osm vysokých škol, které jsou vzájemně 
propojeny univerzitní národní výzkumnou a vzdělávací sítí RHnet. Tato síť byla ustavena 
v lednu 2001 a v současné době má dvacet členů. RHnet je součástí regionální severské 
platformy NORDUnet, diskutované v kapitole 4.1. Potírání kybernetických bezpečnostních 
incidentů v rámci islandské části sítě zajišťuje tým RHnet CERT, který do roku 2013 vykonával 
i roli islandského národního CSIRT pracoviště. Na základě legislativních změn155 se v roce 
2013 stal islandským národním pracovištěm CSIRT tým CERT-ÍS. Do oblasti jeho působnosti 
spadá kritická informační infrastruktura a vybrané sítě telekomunikačních operátorů. 
 
Norsko 
 
Síťovou bezpečnost Norska od roku 2003 zajištuje Národní bezpečnostní úřad NSM,156 který 
podléhá ve vojenských záležitostech Ministerstvu obrany a v civilních věcech Ministerstvu 
spravedlnosti. Úřad je rovněž pověřen výkonem odpovědností spadajících do oblasti činností 
CSIRT, které zajišťuje skrze své pracoviště NorCERT. Toto pracoviště založené 1. ledna 2006 
je členem FIRST a akreditovaným členem TI. NSM rovněž řídí a monitoruje národní 
monitorovací síť internetu VDI157 zřízenou v roce 2003, jejímž účelem je odhalovat útoky na 

                                                 

154 Bylo zřízeno k 1. lednu 2011. 
155 Zákon o telekomunikacích č. 81/2013, čl. 47. 
156 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). 
157 Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI). 
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kritickou infrastrukturu. Dalším norským významným pracovištěm CSIRT je UniNett CERT, 
zodpovědný za norský segment sítě NORDUnet. 
 
Švédsko 
 
Švédský CERT-SE je národním CSIRT působícím na základě mandátu Agentury pro krizové 
záležitosti MSB,158 zřízené Ministerstvem obrany v roce 2009. Akademické sítě jsou pak 
obsluhovány týmem SUNet CERT, členem regionální platformy NORDUnet. 

 
5.2.7. Jižní Evropa 
 
Itálie 
 
Národním CSIRT pracovištěm je tým CERTnazionale Italia telekomunikačního institutu 
ISCTI, 159  spadajícího do gesce Ministerstva hospodářského rozvoje. 160  Své služby tým 
poskytuje všem koncovým uživatelům a organizacím, jejichž sítě jsou provozovány v Itálii, 
s výjimkou armádních sítí. Pracoviště nemá autoritu zasahovat nad rámec vzájemně 
uzavřených dohod o spolupráci a souvisejících protokolů. Tým byl založen v červnu 2014, 
a členem platformy TF-CSIRT se stal v září 2015. 
 
Malta 
 
Národní pracoviště CSIRTMalta poskytuje služby organizacím provozujícím kritickou 
infrastrukturu. Organizačně je toto středisko součástí vládní platformy MaltaCIP, podřízené 
kanceláři předsedy vlády.161 Pracoviště neparticipuje na platformách mezinárodní spolupráce 
FIRST a Trusted Introducer. 
 
Portugalsko 
 
Příkladem dynamického přístupu k budování vládního CSIRT týmu je portugalský CERT-PT. 
Jeho vznik podnítilo přijetí zákona 69/2014 ze dne 9. května 2014, na jehož základě vzniklo 
národní kybernetické centrum CNCS.162 Tým samotný byl pak založen v rámci CNCS již 
v dubnu roku následujícího. Členem TF-CSIRT TI se tým stal v červnu roku 2015 a následně 
podstoupil akreditační proces, který úspěšně ukončil v prosinci 2015. Oblast působnosti 
týmu zahrnuje státní složky, a provozovatele kritických a digitálních služeb. Organizačně je 
tým zařazen ve struktuře národního bezpečnostního úřadu GNS.163 

                                                 

158 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
159 Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell Informazione (ISCTI). 
160 Ministero dello Sviluppo Economico. 
161 Office of the Prime Minister. 
162 Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS). 
163 Gabinete Nacional de Segurança (GNS). 
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Španělsko 
 
Pro Španělsko, jakožto stát regionů, je charakteristická vysoká míra regionální autonomie. 
Regionální administrativy proto vlastními silami budují CSIRT týmy autoritativní v daném 
regionu. Například ve Valencii byl v červnu roku 2007 ustanoven tým CSIRT-CV, podléhající 
orgánům místní samosprávy. 164  Tým poskytuje služby veřejnému sektoru, a malým  
a středním společnostem ve všech třech valencijských provinciích (Castelló, València 
a Alacant). Příkladem obdobného uspořádání je činnost týmu AndaluciaCERT  
v regionu Andalusie. Španělským národním a vládním střediskem je tým CCN-CERT zařazený 
ve struktuře zpravodajských služeb CNI.165 
 
5.2.8. Jihovýchodní Evropa 
 
Albánie 
 
Národní pracoviště ALCIRT vykonává svou činnost od září roku 2011. Pracoviště není 
zahrnuto v přehledu evropských CSIRT týmů udržovaného agenturou ENISA, avšak je od 
ledna roku 2013 evidováno v databázi služby TF-CSIRT TI. Tým ALCIRT je organizačně zařazen 
v rámci vládní Národní agentury pro počítačovou bezpečnost. 166 Do oblasti jeho působení 
spadají výhradně vládní sítě. 
 
Kosovo 
 
Skokanem roku v počtu zřizovaných CSIRT týmů je Kosovo. V květnu 2016 vznikl na prištinské 
univerzitě UBT tým UBT-CERT, který se již o tři měsíce později zapojil do platformy TF-CSIRT 
TI. V květnu roku 2016 byl na půdě kosovského ministerstva obrany založen tým MIA-CERT, 
jenž se stal členem komunity TI v lednu 2017. Národní tým KOS-CERT vznikl v červenci 2016 
a součástí TI je od 6. prosince 2016. Své služby tým KOS-CERT poskytuje všem 
telekomunikačním operátorům licencovaným národním telekomunikačním úřadem REAPC 
a jejich zákazníkům (REAPC je jeho zřizovatelem). V říjnu roku 2016 vznikl tým kosovské 
policie CERT-KP-RKS, který se rovněž aktivně angažuje na poli mezinárodní spolupráce. 
Členem TI se tým stal 23. ledna 2017. 
 
Bulharsko 
 
Participace bulharských pracovišť v mezinárodních strukturách je značně omezená. Agentura 
ENISA eviduje pouze jediný bulharský tým, národní pracoviště CERT.BG. Pracoviště bylo 
založeno v listopadu 2008, je členem FIRST, a akreditovaným týmem TI se stalo v červenci 
2009. Organizačně je zařazeno v rámci Agentury pro elektronické komunikační a informační 
systémy. Cílovou zákaznickou skupinou CERT.BG jsou ministerstva, státní agentury 
a vybrané regionální organizace. 

                                                 

164 Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 
165 Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 
166 Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike. 
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Chorvatsko 
 
V Chorvatsku, obdobně jako v České republice, jsou role národního a vládního pracoviště 
odděleny. Národní pracoviště Chorvatska, Nacionalni CERT (alternativně nazývané HR CERT), 
je zodpovědné za celou národní doménu (.hr) s výjimkou vládních sítí. Pracoviště má právně 
formu neziskové organizace a je sponzorované výzkumnou a vzdělávací sítí CARNet.167 
Pracoviště je členem FIRST a TI. Vládní tým CERT ZSIS je součástí vládního Úřadu pro 
bezpečnost informačních systémů (součást struktury zpravodajských služeb). Polem 
působnosti týmu jsou vládní sítě a důležitá infrastruktura. Tým se od přijetí Chorvatska do 
Unie pravidelně účastní aktivit a kybernetických cvičení pořádaných v rámci ENISA. Členem 
TI je CERT ZSIS od roku 2009, členem FIRST od roku 2012. 
 
Řecko 
 
Národní pracoviště NAAEA168 je součástí národní zpravodajské služby EYP.169 Zaměřuje se 
hlavně na ochranu aktiv veřejného sektoru a vládní kritické informační infrastruktury. Tým 
také vystupuje pod jménem NCERT-GR. Na aktivitách platformy TF-CSIRT TI se tým podílí od 
září 2001. 
 
Kypr 
 
Jediným pracovištěm na Kypru je Cyprus Research and Academic CSIRT výzkumné 
a vzdělávací sítě CyNet, napojené do akademické sítě GÉANT. Pracoviště však nevykonává 
roli národního, či vládního CERT týmu, a ani samostatně neparticipuje na mezinárodních 
platformách TI a FIRST. 
 
Makedonie 
 
Jedním z nejmladších vládních týmů je makedonský MKD-CIRT, založený v lednu 2016. Tým 
zajišťuje ochranu vládních a veřejných sítí, operátorů kritické infrastruktury a vybraných 
organizací ze sektorů bankovnictví, dopravy a energetiky. Tým rovněž vykonává roli 
operátora národní domény (.mk). Členem platformy TI je tým od prosince 2016. Jeho 
sponzorem je Agentura pro elektronickou komunikaci.170 
 
Černá Hora 
 
Černohorský tým CIRT.me, součást Ministerstva telekomunikací, primárně zajišťuje ochranu 
aktiv černohorské národní domény (.me). Tým byl založen v červenci 2011. Na střechové 
platformě FIRST participuje od února roku 2013 a členem služby TI je od března 2013. 

                                                 

167 Croatian Academic and Research Network (CARnet), chorv. „Hrvatska akademska i istraživačka mreža“. 
168 National authority against electronic attacks (NAAEA). 
169 Ethniki Ypiresia Pliroforion (EYP). 
170 Agencija za elektronski komunikacii Skopje. 
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Bosna a Hercegovina 
 
Diskuze o založení národního CERT pracoviště probíhají již od roku 2011, na základě 
rozhodnutí přijatého na 156. zasedání rady ministrů.171 Nicméně s ohledem na složitou 
politickou situaci zatím k ustanovení národního CSIRT pracoviště nedošlo. 
 
Rumunsko 
 
Národní pracoviště CERT.ro bylo zřízeno na základě vládního nařízení č. 494/11 v květnu 
2011. Tým se však přesto označuje za nezávislou platformu, jejímž účelem je hlavně výzkum, 
vývoj, a rozvoj expertízy v oblasti kybernetické bezpečnosti. CERT.ro je členem Trusted 
Introducer od března 2012 a FIRST od října 2012. 
 
Srbsko 
 
Srbské vládní pracoviště CERT MUP172 bylo zřízeno na konci srpna 2015 a je součástí 
Ministerstva vnitra (MUP RS).173 Pracoviště chrání sítě ministerstev a vládních institucí. Tým 
je evidován v databázi TF-CSIRT od července 2016. 
 
Praktický přehled evropských vládních pracovišť CSIRT s uvedením jejich participace 
v platformách mezinárodní spolupráce je uveden v příloze číslo jedna. 
 
5.3. Spolupráce při kybernetickém útoku na příkladu CSIRT.CZ 
 
V pondělí 4. března 2013 neznámý útočník inicioval sérii útoků na webové servery hostované 
v České republice. Nejdříve se jednalo o útoky na zpravodajské servery Novinky.cz, iDNES.cz, 
IHNED.cz, a Lidovky.cz. Následující den došlo k výpadku služeb portálu Seznam.cz. Ve středu 
6. března pak byly napadeny stránky bank, jmenovitě se jednalo o stránky České spořitelny, 
Komerční banky, ČSOB, Raiffeisen banky a České národní banky. V případě České spořitelny 
došlo také k výpadku služeb elektronického bankovnictví a dokonce i k vyřazení některých 
platebních terminálů z provozu. V poslední den útoků, čtvrtek 7. března, byli napadeni 
provozovatelé mobilních telefonních služeb, společnosti T-Mobile a Telefónica O2. Útoky 
nepřímo zapříčinily i další výpadky, například nedostupnost registru vozidel a stránek 
Dopravního podniku hl. m. Prahy. Na tyto služby však nebyly cíleny (CZ.NIC 2017, s. 1–3). 
 
Jako metodu útoku útočník zvolil odepření služby DOS (Denial of Service), respektive její 
distribuovanou variantu DDOS,174 která spočívá v zahlcení cílových stránek nelegitimními 

                                                 

171 Na jednání byl dne 28 července 2011 odsouhlasen materiál nazvaný „Strategie vybudování pracoviště CERT 
v Bosně a Hercegovině“.  
172 Centar za reagovanje na napade na informacioni sistem. 
173 Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS). 
174 Jedná se o sofistikovanou variantu útoku typu DOS, při které nelegitimní síťový provoz pochází z mnoha 
zdrojových adres, ideálně z více různých segmentů sítě internet, ve kterých se však nachází i běžní uživatelé. 
Odlišit takovýto zlovolný provoz od uživatelského pak není triviální záležitostí. Útočník však musí za tímto 
účelem ovládnout mnoho síťových zařízení (obvykle na základě neošetřené zranitelnosti určitého typu zařízení), 
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požadavky. Útoky obvykle probíhaly ve dvou časových oknech, dopoledne mezi 9 – 11 h. 
a odpoledne mezi 14 – 16 h. Samotné útoky byly vedeny silou do 1Gbps, která sama o sobě 
nebyla dostatečná k přetížení infrastruktury poskytovatelů připojení.175 Problémy byly tedy 
způsobeny až v koncových sítích jednotlivých organizací.176 
 
Tým CSIRT.cz identifikoval jako hlavní zdroj zlovolného toku dat síť poskytovatele konektivity 
RETN.net. Jedná se o společnost založenou v roce 2003 v Rusku, která v době útoku (rok 
2013) zajišťovala propojení východoevropských a západoevropských síťových segmentů 
internetu skrze Ukrajinu a Polsko. Týmu se však nepodařilo od provozovatele sítě RETN získat 
adekvátní pomoc formou blokace útočníků, nebo předání technických dat za účelem 
přesnější specifikace zlovolného toku. 
 
Třetí den útoků byla za účelem lepší koordinace odezvy na probíhající útoky, analýzy provozu 
a testování způsobů ochrany, vytvořena pracovní skupina složená z technických specialistů 
CZ.NIC (provozovatele CSIRT.cz), CESNET, GTS a České spořitelny. K diskuzím o probíhajících 
útocích skupina využívala videokonferenční hovory. Separátní skupina, zahrnující správce 
počítačové sítě CZ.NIC, specialisty CSIRT.cz a pracovníky oddělení komunikace, zajišťovala 
komunikaci s Národním centrem kybernetické bezpečnosti, médii, provozovateli sítí a služeb. 
 
Čtvrtý (a poslední) den útoků se na pracovníky CSIRT.cz začaly proaktivně obracet organizace 
provozující prvky kritické infrastruktury státu, například provozovatel energetické přenosové 
soustavy ČEPS a distributor energií PRE. Tyto institucionální týmy podpory často neměly 
přehled o svých poskytovatelích internetového připojení, tranzitních operátorech 
a kontaktních osobách. Pracovníci CSIRT.cz jim pak tyto údaje dohledávali. Důležitou roli 
v odezvě na tyto útoky také hrála komunikace mezi týmy IT podpory postižených organizací 
a jejich internetovými poskytovateli, a komunikace těchto poskytovatelů s týmem CSIRT.cz. 
 
Celý útok svým rozdělením do krátkých fází, omezením způsobených škod, cílením na 
rozdílné typy služeb a konkrétní organizace, budí dojem jakéhosi „testování“ reakce  
a schopností českých CSIRT týmů útočníkem s velmi dobou představou o infrastruktuře 
tuzemského internetu. Případně se jednalo o ověření konceptu rozsáhlého útoku 
připraveného sofistikovaným útočníkem, ve vojenské terminologii nazývaného „průzkum 
bojem“. 

                                                                                                                                                         

skrze které pak požadavky rozesílá. Případně si může takovouto síť pronajmout od zločineckých skupin, které se 
na tvorbu těchto sítí specializují (platba často probíhá pomocí virtuální měny Bitcoin). 
175 Dnes jsou běžné i útoky se silou toku měřenou ve stovkách Gps. Nicméně i infrastruktura operátorů byla 
výrazně posílena. Jedná se tedy o „závody“ mezi opatřeními a protiopatřeními, které se vyskytují odedávna. 
Například závody mezi pancéřováním válečných lodí a ráží lodních děl. 
176 Ukázalo se, že v mnoha organizacích došlo k přetížení již vstupních prvků sítě, jako jsou firewally. Aplikační 
servery poskytující služby samotné tak často ani útokem „otestovány“ nebyly. To ukazuje také na možné 
nesprávné nastavení těchto prvků a tedy lidský faktor. 
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5.4. Ideální model fungování a vzájemné spolupráce 
 
V dosavadní praxi se osvědčil model rozvoje ekosystému CSIRT způsobem budování zdola177, 
spočívající v maximální míře ve využívání již existujících lokálních a regionálních kapacit. 
V mnoha případech je pro organizace a instituce výhodnější, namísto vybudování pracoviště 
vlastního, uzavřít dohodu o spolupráci s již etablovaným týmem, který prokázal své 
schopnosti v reálné praxi. Vrcholové a střechové CSIRT týmy se mají vytvářet pouze 
v případech jasně viditelného přínosu a to nejenom pro jejich zřizovatele, ale také pro týmy, 
jejichž činnost budou zastřešovat. Pokud totiž nebudou partnerské týmy přesvědčeny 
o výhodnosti této spolupráce, tak nebudou s vrcholovým pracovištěm spolupracovat a sdílet 
informace v dostatečné míře. V praxi pak bude v takovémto případě těžké najít 
mechanismus, který by efektivní spolupráci „vynutil“. 
 
V případě nutnosti vytvoření odděleného vládního a národního týmu je, za účelem dosažení 
efektivní spolupráce, nezbytné jasně identifikovat skutečné pole působnosti národního 
týmu. V dané zemi totiž může existovat několik týmů považujících se za národní a je tedy 
důležité, aby bylo dosaženo vzájemné shody na způsobu jejich vzájemné interakce. Přičemž 
podstatná není forma modelu spolupráce, ale to, zda byl tento model partnerskými týmy 
akceptován. Například v České republice bylo v roce 2015 vybudováno na zelené louce vládní 
CERT pracoviště (govcert.cz), které přímo podporuje orgány státní správy a subjekty 
provozující kritickou infrastrukturu. Zároveň pak, na základě intenzivní diskuze v rámci české 
CSIRT komunity, došlo k pověření jediného pracoviště k výkonu role národního CERT. Tímto 
pracovištěm se stal tým CSIRT.cz doménového registrátora CZ.NIC, jehož pole působnosti 
pokrývá celou zbytkovou část českého kyberprostoru. 
 
Otázkou však je, do jaké míry je současný provozní model, založený na neformální 
spolupráci, škálovatelný do budoucna. Nové týmy přibývají raketovým tempem a také 
narůstá tlak vládních autorit na sdílení informací. Stále totiž platí, že vztah založený na 
důvěře se buduje dlouho, ale důvěru lze ztratit velice rychle. V kontextu CSIRT týmů třeba 
stačí reportovanou zranitelnost sdílet bez udělení souhlasu, nebo ji netransparentním 
způsobem předat třetí straně (např. vládní agentuře či na ni napojenému kontraktorovi) 
a dlouho budovaný vztah je ztracen. Z výsledků kvalitativního výzkumu uskutečněného 
v komunitě CSIRT týmem sponzorovaným institutem GPPi178 během první poloviny roku 
2015 vyplývá význam následujících faktorů pro úspěch CSIRT týmu (Skierka et al. 2015, s. 21).  
 

 Důvěrnost: Tým musí poskytovat zabezpečené kanály k hlášení incidentů a poskytování 
souvisejících informací. Tým také má respektovat restrikce, které jsou případně uvaleny 
předávající stranou. 179  Zásadní je praktické dodržování těchto principů ve všech 
případech, nezávisle zda byla mezi stranami uzavřena dohoda o důvěrnosti informací. 

                                                 

177 Anglicky nazývaný „bottom-up approach“. 
178 Global Public Policy Institute (GPPi). 
179 V angličtině „appropriate use clause“. 
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 Transparentnost: Tým má jasně informovat o tom kdo jeho činnost sponzoruje, 
financuje, dohlíží, a komu reportuje, či předává informace a za jakým účelem. Tyto a další 
informace mají být veřejně k dispozici, např. formou aktuálního RFC 2350. Většina RFC 
2350 týmů analyzovaných v kapitole 4.2 této studie je na tento typ informací poměrně 
skoupá. 

 Provozní nezávislost: Tým by měl mít od svých sponzorů mandát pracovat nezávisle 
(dodržovat princip neutrality), obdobně jako lékař sleduje hlavně zájem pacienta 
(nezávisle na svém organizačním zařazení). 

 Reciprocita: Tým by měl investovat zdroje i do těch aktivit, ze kterých podstatným 
způsobem netěží jeho cílová zákaznická skupina, neboť spolupráce v rámci ekosystému 
CSIRT není hra s nulovým součtem. Tým by také měl napomáhat rozvoji širší IT komunity 
(osvětová činnost, přednášky, apod.). 

 
Vzhledem k povaze dnešních hrozeb je také důležité, aby lokální pracoviště byla napojena na 
pracoviště partnerských a dodavatelských organizací (například na CSIRT tým svého 
poskytovatele internetu, nebo přímo poskytovatele peeringu).180 Vzájemné napojení týmů 
nemusí nutně být realizováno pomocí formalizované dohody, či písemné smlouvy. V praxi se 
totiž ukázalo, že k urychlení odezvy při nenadálých situacích stačí, když týmy sdílí ověřené  
a aktuální telefonické kontakty (viz předchozí kapitola 4.3). 
 
Klíčovým faktorem pro zajištění efektivní odezvy na kybernetické hrozby a útoky je přístup 
ke konkrétnímu know-how, přičemž je vhodné se inspirovat u pracovišť zajišťujících ochranu 
kritické infrastruktury v prostředí dlouhodobě vystavenému závažným útokům. Příkladem 
takové spolupráce je česko-izraelský projekt Cybergym Europe, který svůj systém tréningů 
spolupráce CSIRT týmů a ostatních oddělení zodpovědných za řešení dopadů kybernetických 
útoků vybudoval na know-how izraelského výrobce a distributora elektrické energie 
Israeli Electric Corporation. Potřebné know-how tedy není nutné sdílet a budovat pouze na 
nekomerční bázi. 
 
Důležitým faktorem také je opora činnosti CSIRT pracovišť v legislativě. Pro jejich 
akceschopnost je důležité zajistit, aby tato pracoviště měla během kritických situací, jakými 
jsou právě probíhající útoky velkého rozsahu, oprávnění učinit potřebné kroky vedoucí 
k zabránění závažným škodám. Ideálně na základě legislativně podepřeného mandátu, který 
byl předem komunikován vůči ostatním subjektům a veřejnosti. Mezi tyto kroky například 
patří odpojení příslušného segmentu sítě od internetu, přesměrování provozu (ve smyslu 
toku dat) přes jinou než smluvně dohodnutou infrastrukturu, či zavedení filtrace provozu. 
Použití takovýchto opatření však může u třetích stran vyvolat dodatečné finanční náklady 
a hospodářské škody. Jako ideální nástroj ustanovení tohoto oprávnění se nabízí zákonná 
norma. Například v České republice je takovouto normou zákon č. 181/2014 Sb. 
o kybernetické bezpečnosti. Obdobná situace existuje i u sdílení potřebných informací. 
Například podle vyjádření CZ.NIC, došlo při výše popisovaných DOS útocích na českou 
infrastrukturu internetu (viz kapitola 4.3) nejméně k jedné situaci, kdy poskytovatel 
internetu nechtěl předat týmu CSIRT.cz technická data právě s ohledem na možnou kolizi 

                                                 

180 Peeringové organizace jsou sdružení poskytovatelů internetu, kteří společně budují a provozují páteřní 
infrastrukturu a mnoho rozsáhlých útoků typu odepření služby (DOS útoků) se řeší právě na jejich úrovni. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Daniel Štorek, Pracoviště typu CSIRT a CERT v Evropě (2018_A_13) 

 

 
58 

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

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

s platnou legislativou. „Jednou z negativních zkušeností, která se potvrdila, je existence 
nepříjemné bariéry pro sdílení relevantních informací o útocích. Jeden z operátorů se 
odkazoval na zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a na vyhlášky č. 335/2005 Sb. a č. 357/2012 Sb., které upravují podmínky 
poskytnutí provozních a lokalizačních údajů a uskutečnění odposlechu. Toto přímo brání 
efektivní spolupráci mezi ISP181 a bezpečnostními týmy“ (CZ.NIC 2017, s. 4). 
 
Jak již bylo uvedeno v teoretickém úvodu této studie, dosažení stavu kybernetické 
bezpečnosti není cílem samotným, tím je ochrana konkrétních hodnot, které jsou sdílené 
se světem ne-kybernetickým. Důležité je tedy zajistit, aby jakékoliv opatření využívané CSIRT 
týmy bylo zatíženo tzv. testem proporcionality. Zásah do práv třetího subjektu opatřením 
způsobený, musí být poměřován se samotným cílem (chráněnou hodnotou). Takovéto 
konzistentní „testování“ na dennodenní bázi však půjde jen velmi těžko realizovat v rámci 
technicky orientovaných CSIRT týmů. Proto je důležité, aby tyto týmy své postupy 
konzultovaly (a tak podrobily zpětné vazbě) se širší ICT komunitou. Národní CSIRT týmy jsou 
pak ideální platformou k integraci, standardizaci a publikaci těchto postupů formou 
osvědčené praxe. 
 
5.5. Výzvy dalšího rozvoje a alternativa světa bez těchto institucí 
 
Pro činnost státních orgánů, ve smyslu tvorby předpisů a norem a budování infrastruktury 
nutné k jejich vynucování, je charakteristický reaktivní přístup a nepříliš rychlý postup vpřed. 
Toto je v případě rozvoje internetu ještě umocněno jeho decentralizací a velmi rychlým 
inovativním cyklem. Jak již bylo výše v textu uvedeno, pro kybernetický prostor neplatí 
klasické hranice a omezení. Např. virtuální měna Bitcoin umožňuje celosvětově provedení 
a validaci plateb do 30 minut a to za obejití bezpečnostních mechanismů bezhotovostních 
plateb systému SWIFT a kreditních asociací. Státní orgány často nejsou schopny reagovat 
s potřebnou latencí a razancí ani v rámci své vlastní jurisdikce, natož pak v kontextu 
mezinárodní spolupráce, která je v rámci zajištění kyberbezpečnosti nezbytná. Do budoucna 
se, vzhledem k výše uvedeným faktorům, nedá očekávat žádná zásadní změna této situace. 
Proto je činnost vzájemně propojené sítě pracovišť CSIRT, fungující na kombinaci formálních 
a neformálních vazeb budovaných na základě praxe, pro rozvoj internetu a dalšího budování 
informační společnosti nezbytná. Spolupráce výhradně po linii orgánů prosazování práva je 
prostě často příliš pomalá a neefektivní. Přechod na systém spolupráce fungující výhradně na 
základě činnosti orgánů prosazování práva by znamenal buď anarchii, anebo nutnost rozdělit 
internet na oddělené zóny. 
 
V současné době se v Evropě nachází více než tři sta významných CSIRT pracovišť. Vzhledem 
k dalšímu prohlubování informační společnosti, technologickému rozvoji a navazujícím 
legislativním požadavkům, je jasné, že jejich počet a význam bude dále narůstat. Výzvu jejich 
dalšímu rozvoji a efektivitě budou v nejbližších letech představovat zejména následující 
faktory. 
 

                                                 

181 Internet service provider (ISP). 
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Provozní model – Jak je výše v textu uvedeno, CSIRT týmy dnes pracují na reaktivní bázi. 
Týmy řeší problémy, až poté kdy nastanou, potažmo až když jsou nahlášeny. Vzhledem 
k narůstající sofistikovanosti škodlivého kódu a vysoké angažovanosti státních aktérů 
v aktivitách za hranicí mezinárodní práva, lze očekávat, že v budoucnu bude nutné přejít na 
proaktivní provozní model. Národní a vládní týmy budou muset vyvinout a nastavit 
mechanismy umožňující automatizovaně řídit síťový provoz na základě metadat182 (například 
korelačních algoritmů). Tyto mechanismy musí být zahrnovat technické i legislativní aspekty. 
Týmy musí mít k dispozici nejenom potřebné technické prostředky, ale i zákonné pověření 
k modifikaci provozu v reálném čase (dnes to jsou minuty a hodiny, v budoucnu to mohou 
být sekundy). 
 
Model spolupráce – Jednotlivé týmy dnes v dostatečné míře nesdílí data o incidentech 
a síťovém provozu. Vyřešení této situace je záležitostí nejenom organizační, ale také právní. 
Je zapotřebí uspokojivě vyřešit např. problematiku ochrany citlivých dat, jako jsou osobní 
údaje a obchodní tajemství. Již přístup k metadatům o síťovém provozu totiž představuje 
potenciálně obchodně či politicky vytěžitelnou informaci. V Unii se může sdílení takových dat 
dostat do konfliktu nejen s národními legislativami, ale také s Unijními pravidly jako je 
nařízení č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Lídrem v poskytování legislativní podpory  
a poradenství ohledně regulace by se měla stát národní kybernetická centra, a potažmo 
národní CSIRT týmy. 
 
Technologický rozvoj – Přechod podstatné části infrastruktury Internetu do formy 
cloudových služeb představuje další výzvu CSIRT týmům, 183  neboť cloudová úložiště 
a výpočetní centra se mohou nacházet mimo jurisdikci Unie. Infrastruktura a datové sklady 
jsou geograficky rozprostřeny na více lokalitách (a jurisdikcích). CSIRT týmy tedy budou 
muset upravit způsob definice svého pole působnosti a mandátu k zásahům na této 
infrastruktuře. 
 

                                                 

182 Data, která poskytují informaci o jiných datech. 
183 Viz požadavky směrnice NIS uvedené v kapitole 3.3. 
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6. ZÁVĚR 
 
Světový systém CSIRT zaznamenává v posledních letech prudký rozvoj a reaguje tak na 
nárůst počtu a změnu povahy kybernetických hrozeb. Ještě na začátku tohoto století se 
jednalo o komunitu několika desítek pracovišť jednajících do značné míry odděleně od 
zavedených institucí mezinárodní spolupráce, vládních struktur a orgánů vymáhání práva. 
Dnes tento systém sestává ze stovek týmů, vzájemně provázaných skrze regionální 
platformy, vrcholová národní a vládní pracoviště, a mezinárodní střechové organizace. 
Světový systém CSIRT se etabloval jako významná součást volného světového systému 
zabezpečení kybernetického prostoru. 
 
Dynamika tohoto rozvoje je nejvíce znatelná právě v evropském prostoru. Počet evropských 
týmů zastoupených v hlavní střechové organizaci FIRST již přesahuje počet týmů 
severoamerických. Hlavní evropská platforma TF-CSIRT Trusted Introducer se od roku 2016 
otevřela i pro neevropské týmy a dnes na ní již participují týmy z celého světa. Počet 
participujících evropských týmů ze zemí mimo Evropskou unii a Evropské sdružení volného 
obchodu však zůstává nadále nízký. Podstatným faktorem vzniku a rozvoje týmů CSIRT 
v posledních letech, zejména na vládní a národní úrovni, totiž hrají aktivity a legislativní akty 
Evropské unie. Dalším podstatným impulsem pro jejich spolupráci jsou kybernetické aktivity 
uskutečňované v rámci kooperace iniciované organizací NATO. Charakteristickým rysem 
evropského a i světového systému CSIRT zůstává neformální model spolupráce mezi 
jednotlivými týmy. Právě tento model založený na vzájemné důvěře je hlavní devizou 
umožňující tomuto systému efektivně reagovat na výskyt závažných kybernetických 
incidentů. 
 
Ve třetí kapitole byly zkoumány aktivity v oblasti ochrany kybernetického prostoru, 
respektive rozvoje systému pracovišť CSIRT, na půdě nadnárodních organizací, a rovněž byly 
identifikovány dopady těchto aktivit do evropské legislativy. Dále byla, v souladu s teorií 
institucionálního liberalismu, zkoumána role mezinárodních organizací a platforem 
v zabezpečení kyberprostoru a rozvoje systému CSIRT. Analýza sebraných podkladů 
prokázala první hypotézu této studie, tedy že vlády samotné nemohou zajistit zabezpečení 
kybernetického prostoru. Výsledky analýzy rovněž ukázaly, že i státy s velmocenským 
postavením v systému mezinárodních vztahů, které v praxi důsledně aplikují principy 
geopolitiky, Rusko a Čína, považují spolupráci na půdě mezinárodních institucí pro 
zabezpečení kyberprostoru za zcela nezbytnou. Spojené státy americké i státy Evropské unie 
rovněž spoléhají, skrze struktury CCIRC NATO a CERT EU, na spolupráci s mezinárodními 
nestátními platformami v oblasti kybernetické ochrany. Tato spolupráce má formu účasti na 
aktivitách evropského sdružení TF-CSIRT a globálního fóra FIRST a také pořádání 
kybernetických cvičení za účasti akademických a dalších nevládních CERT týmů. 
 
Ve čtvrté kapitole byl zkoumán přesah aktivit a legislativy, identifikovaných v kapitole 
předchozí, do modelu fungování a aktuálního stavu rozvoje významných evropských týmů 
CSIRT, a způsobu jejich vzájemné spolupráce. Rovněž byla zkoumána spolupráce těchto týmů 
a jejich regionálních a mezinárodních platforem s orgány veřejné moci. Na základě 
provedeného výzkumu lze považovat druhou hypotézu této studie, tedy že mezinárodní 
spolupráce za účasti nestátních aktérů je pro zabezpečení kyberprostoru klíčovým faktorem, 
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za prokázanou. Většina evropských států roli národních CSIRT týmů již ustanovila, výkonem 
této role většinou pověřila existující CSIRT týmy (převážně ze sféry výzkumu a vzdělávání, 
oblasti internetové infrastruktury a národních doménových registrátorů).  
 
Při zkoumání fungování globálního a evropského systému CSIRT se nepodařilo identifikovat 
alternativní způsob zajištění efektivní reakce184 na výskyt závažných kybernetických útoků 
postihujících, najednou či postupně, více organizací, regionů, či segmentů sítě internet. 
Zkoumaná legislativa a další materiály Evropské komise, členských států Organizace 
spojených národů a mezinárodních organizací, tuto unikátní schopnost ekosystému CSIRT 
rovněž potvrdily. Poskytování těchto, tzv. reaktivních, služeb koordinace potírání incidentů je 
hlavním posláním systému CSIRT. V oblasti dalších služeb poskytovaných většinou 
významných CSIRT pracovišť, tedy služeb řízení kvality v oblasti kyberbezpečnosti  
a proaktivních služeb, alternativy nalezeny byly. Roli CSIRT při poskytování proaktivních 
služeb lze tedy považovat za doplňkovou. Vzhledem k prokázání unikátního přínosu 
evropských CSIRT týmů k zajištění ochrany kybernetického prostoru185 došlo k potvrzení 
hypotézy třetí, tedy že role evropského systému CSIRT v zabezpečování kyberprostoru nemá 
v současnosti jinou alternativu. 
 
Potvrzením této třetí hypotézy zákonitě vyvstala otázka, proč nelze činnost tohoto systému 
nahradit formalizovaným modelem mezistátní spolupráce, respektive mezinárodní 
spolupráce příslušných orgánů veřejné moci. V návaznosti na výzkum uskutečněný v rámci 
tvorby této studie, je vhodné otázku formulovat následovně: jaké jsou výhody a nevýhody 
spolupráce v rámci ekosystému CSIRT oproti spolupráci po linii orgánů vymáhání práva? 
Úvodem třeba připomenout, že mezinárodní spolupráce v rámci systému CSIRT se rozvinula 
živelně během několika desítek let, což je ve srovnání s vývojem mezinárodní spolupráce 
institucí veřejné moci nepatrná doba. Přesto však tento systém nabízí některé výrazné 
výhody, mezi které patří hlavně schopnost zasáhnout v reálném čase. V případě rozsáhlých 
kybernetických útoků je možné, díky systému spolupráce CSIRT týmů, docílit jejich zastavení, 
či omezení jejich dopadů, během několika minut či hodin. Další výhodou je atraktivita 
kooperativního modelu spolupráce zaměřeného na odstraňování společně sdíleného 
nebezpečí (formou snižování kybernetických rizik). Systém CSIRT je založen na principu 
spolupráce, ve kterém je zisk jedné strany i ziskem strany druhé a potažmo komunity jako 
celku (nejedná se tedy o „hru“ s nulovým součtem). Právě tato vlastnost systému umožňuje 
efektivní sdílení citlivých informací o incidentech a bezpečnostních zranitelnostech (viz 
příklad spolupráce během útoků v České rpeublice v kapitole 4.3). 
 
Mezi zásadní nevýhodu systému CSIRT patří zaměření na technické faktory kybernetických 
hrozeb, respektive opomíjení faktoru lidského. Pro CSIRT týmy je charakteristický reaktivní 
přístup, zaměřující se primárně na potírání incidentů formou odstraňování technických příčin 
problémů za účelem nastolení normálního stavu. Dále se tyto týmy zaměřují na snižování 
bezpečnostních rizik formou zvyšování odolnosti systémů proti kybernetickým hrozbám. 
Tento přístup plně dostačuje v případě náhodně se vyskytujících incidentů, jejichž příčinou je 

                                                 

184 Míněno reakce v reálném čase. 
185 S ohledem na charakteristiku kyberprostoru a také na fakt, že evropský systém CSIRT je, spolu se systémem 
severoamerickým, nejvýznamnější částí světového systému CSIRT.  
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lidská chyba či vyšší moc. V minulosti do těchto kategorií spadala většina závažných 
incidentů.186 Nicméně v analytické části této práce bylo zjištěno, že v dnešní době narůstá 
počet případů úmyslného narušení bezpečnosti a to včetně narušování bezpečnosti státními 
aktéry.187 Proto je zapotřebí brát v potaz i postupy vedoucí ke snížení motivace útočníků 
samotných. Jednou z nejúčinnějších forem snížení motivace útočníků obecně je vyvolání 
strachu z odplaty. V případě jednotlivců a organizovaných skupin se jedná zejména o jejich 
vypátrání a fyzické předání orgánům vymáhání práva na základě mezinárodní policejní 
a justiční spolupráce. V případě aktérů státních, se jedná o vytvoření a případnou aplikaci 
symetrické či asymetrické odezvy za pomoci diplomatických, vojenských, a zpravodajských 
složek. Tuto roli však, pochopitelně, CSIRT týmy vykonávat nemohou. 
 
Další vyvstalou otázkou je udržitelnost dnešního modelu sdílení citlivých bezpečnostních 
informací, respektive zda je současný model spolupráce vrcholových evropských pracovišť se 
zbytkem CSIRT komunity udržitelný do budoucna. V souvislosti s ustanovením národních 
týmů188 nastala situace, kdy tyto CSIRT týmy jsou nově pod výrazným vlivem institucí veřejné 
moci. Tento vliv se nemusí nutně projevovat formou přímých zásahů do jejich fungování, ale 
může mít například formu úpravy podmínek financování, či návrhů změn příslušné 
legislativy. Analytická část této studie však ukázala, že evropské národní CSIRT týmy za svoji 
primární komunitu považují právě komunitu CSIRT (hlavně týmy ze stejného státu a národní 
týmy ostatních států). Národní týmy tedy sami sebe nevnímají primárně jako součást širší 
bezpečnostní komunity daného státu (tvořené orgány moci výkonné, justiční, 
zpravodajskými službami apod.). Hlavním příčinou této situace identifikované v analytické 
části studie je fakt, že většina národních pracovišť vznikla transformací již existujících 
institucionálních pracovišť (zejména akademických). Otázkou je do jaké míry budou jejich 
sponzoři tento přístup akceptovat v budoucnosti. Jak již bylo řečeno v odpovědi na předchozí 
výzkumnou otázku, CSIRT komunita funguje na principu zajištění vzájemné bezpečnosti.  
 
Tento model však není kompatibilní s pojetím zejména vojenských, obranných a zpravodaj-
ských služeb, které obvykle operují na principu zajištění bezpečnosti někoho proti někomu. 
 
Vzhledem k povaze dnešního světového systému, který vznikl propojením a integrací 
vzájemně nezávislých týmů na dobrovolné bázi, je zapotřebí, aby vládní angažovanost na 
tomto poli respektovala současný model spolupráce založený na vzájemné důvěře. Vládní 
pracoviště by tedy měla při ochraně kritické infrastruktury, vlastněné či provozované 
soukromými subjekty, navázat s CSIRT týmy těchto organizací partnerský vztah založený na 
dialogu namísto přikazování. Je zapotřebí předejít situaci, kdy budou nevládní týmy plnit své 
„povinnosti“ vůči týmu vládnímu pouze formálně. Zkušenosti z praxe totiž ukazují, že přílišný 
formalizmus v bezpečnostní oblasti nevede k vyšší úrovni bezpečnosti. Vzhledem k situaci, 

                                                 

186 Vůbec první rozsáhlé narušení bezpečnosti internetu (červ Morris v roce 1988), na základě kterého bylo 
vybudováno první CSIRT pracoviště CERT/CC, bylo způsobeno lidskou chybou při návrhu tohoto programu 
(docházelo k mnohonásobné infikaci stejných počítačů a následné degradaci jejich výkonu). 
187 Případně je možné, že CSIRT týmy a další účastníci diskurzu na téma kybernetické bezpečnosti identifikovaní 
v této studii, přikládají těmto útokům větší význam, než mají ve skutečnosti. 
188 Míněno formalizovaných národních týmů, jejichž pověření je dáno legislativně (nebo když jsou tyto týmy 
sponzorovány z prostředků institucí veřejné moci). 
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kdy v mnoha zemích Unie je aplikován model oddělených národních a vládních pracovišť, je 
obzvláště důležité navázání úzké spolupráce mezi těmito dvěma týmy. 
 
Závěrem lze shrnout, že evropský systém CSIRT se etabloval jako jeden z klíčových nástrojů 
ochrany kybernetického prostoru. I přes svůj rychlý rozvoj se již dnes jedná o vyspělý systém, 
jehož přidaná hodnota spočívá hlavně v unikátní schopnosti úspěšně koordinovat aktivity za 
účelem potírání rozsáhlých kybernetických incidentů. Touto schopností disponuje díky 
hlavně díky využití neformálního modelu spolupráce založenému na vzájemné důvěře  
a společném zájmu, a která tedy nebude moci být v nejbližších několika letech nahrazena 
systémem mezistátní spolupráce. Uskutečněný výzkum prokázal, že evropský systém CSIRT 
je nedílnou součástí systému světového a proto je nutné se soustředit i na rozvoj systému 
CSIRT v méně rozvinutých státech. Z evropského pohledu lze vnímat jako obzvlášť 
významnou nerovnováhu systému CSIRT nízkou úroveň zapojení států východní Evropy  
a potažmo severní Afriky. Proto je vhodné, aby státy Evropské unie, potažmo Unie samotná, 
podporovaly vznik, rozvoj a zapojení CSIRT týmů v kandidátských či aspirujících zemích na 
členství v Unii. 
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Příloha 1 Přehled evropských vládních pracovišť CSIRT 
 
Země Název Začlenění Platformy Poznámka 

Albánie ALCIRT Exekutiva TI součástí agentury pro počítačovou 
bezpečnost 

Ázerbájdžán cert.gov.az Zpravodajské 
služby 

ENIS, TI, CERT-OIC Informační a bezpečnostní agentura, 
podřízená Státní ochranné službě 

Belgie CERT.be Exekutiva ENISA, TI, EGC vytvořen z akademického pracoviště 
BELNET 

Bělorusko CERT.BY Exekutiva FIRST operační a provozní centrum AOC pod 
záštitou prezidenta 

Bosna a 
Hercegovina 

CERT BiH - - k ustanovení národního či vládního týmu, 
pracovně nazývanému BiH CERT, zatím 
nedošlo 

Bulharsko CERT Bulgaria Exekutiva ENISA, TI Agentura pro elektronické komunikační 
a informační systémy 

Černá Hora CIRT.me Exekutiva ENISA, TI, FIRST součást Ministerstva telekomunikací 

Česko govcert.cz Exekutiva ENISA, TI, FIRST, 
CECSP 

Národní úřad pro kybernetickou 
bezpečnost 

Dánsko Govcert.dk (CFCS-
dk) 

Zpravodajské 
služby 

ENISA, TI, FIRST, 
EGC 

armádní zpravodajská služba Forsvarets 
Efterretnings 

Estonsko CERT-EE Exekutiva ENISA, TI, FIRST součástí agentury RIA 

Finsko NCSC-FI Exekutiva ENISA, TI, FIRST, 
EGC, IWWN 

součástí telekomunikačního úřadu 
Viestintävirasto 

Francie CERT-FR Exekutiva ENISA, TI, FIRST, 
EGC 

agentura ANSSI podléhající předsedovi 
vlády 

Gruzie CERT.GOV.GE Exekutiva ENISA, TI, FIRST agentura DEA začleněná v rámci 
Ministerstva spravedlnosti 

Chorvatsko CERT ZSIS Exekutiva ENISA, TI, FIRST národní úřad pro bezpečnost informačních 
systémů ZSIS 

Irsko CSIRT.IE Exekutiva ENISA agentura NCSC, podléhá Ministerstvu 
telekomunikací a životního prostředí 

Island CERT-ÍS Nepodařilo se 
zjistit 

ENISA, TI nepodařilo se zjistit 

Itálie CERTnazionale 
Italia 

Exekutiva ENISA, TI Institut pro telekomunikace a informační 
technologie zařazený ve struktuře 
Ministerstva hospodářství 

Kazachstán KZ-CERT Exekutiva TI, FIRST, CERT-OIC pouze národní pracoviště, podřízené 
Ministerstvu informací a telekomunikací 

Kosovo KOS-CERT Exekutiva TI součástí telekomunikačního regulátora 
REAPC 

Litva SVDPT-CERT Poskytovatel 
připojení 

ENISA, TI součást státem vlastněné společnosti 
IS Infostruktūra 

Lotyšsko CERT.LV Hybridní model ENISA, TI, FIRST univerzitní tým sponzorovaný a úkolovaný 
Ministerstvem obrany 

Lucembursk
o 
 

GOVCERT.LU Exekutiva ENISA, TI od roku 2011 samostatný úřad 
Governmental Computer Emergency 
Response Team 

Maďarsko GovCERT-Hungary Zpravodajské 
služby 

ENISA, TI, FIRST, 
IWWN, CECSP 

národní bezpečnostní služba 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

Makedonie MKD-CIRT Exekutiva TI Agentura pro elektronickou komunikaci 

Malta CSIRTMalta Exekutiva ENISA součástí MaltaCIP, podléhající kanceláři 
předsedy vlády 

Moldávie CERT-GOV-MD Exekutiva ENISA, TI vládní agentura 

Německo CERT-BUND Exekutiva ENISA, TI, FIRST, 
EGC 

součástí agentury BSI podřízené složky 
Spolkového ministerstva vnitra 

Nizozemsko NCSC-NL Exekutiva ENISA, TI, FIRST, 
EGC, IWWN 

podléhá Ministerstvu spravedlnosti 
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Norsko NorCERT Exekutiva ENISA, TI, FIRST, 
EGC, IWWN 

součástí Národního bezpečnostního úřadu 

Polsko CERT.GOV.PL Zpravodajské 
služby 

ENISA, FIRST, CECSP součástí agentury ABW 

Portugalsko CERT-PT Exekutiva ENISA, TI národní bezpečnostní úřad GNS 

Rakousko GovCERT Austria Exekutiva ENISA, TI, EGC, 
CECSP 

vládní CSIRT 

Rumunsko CERT.ro Exekutiva ENISA, TI, FIRST samostatná instituce zřízená vládou 

Rusko GOV-CERT.RU Exekutiva - - 

Řecko NAAEA (NCERT-GR) Zpravodajské 
služby 

ENISA, TI součástí národní zpravodajské služby EYP 

Slovensko CSIRT.SK Exekutiva ENISA, TI, FIRST, 
CECSP 

součástí organizace DataCentrum 
podřízené Ministerstvu financí 

Slovinsko SI-CERT Výzkum a 
vzdělávání 

ENISA, TI, FIRST jedná se i o národní pracoviště, které je 
součástí akademické sítě ARNET 

Spojené 
království 

CERT-UK Zpravodajské 
služby 

ENISA, TI, FIRST, 
EGC, IWWN 

národní kybernetické centrum NCSC 
(součást GCHQ) 

Srbsko CERT MUP Exekutiva TI zařazen v resortu Ministerstva vnitra 

Španělsko CCN-CERT Zpravodajské 
služby 

ENISA, TI, FIRST, 
EGC 

součástí CNI 

Švédsko CERT-SE Exekutiva ENISA, TI, FIRST, 
EGC, IWWN 

agentura pro krizové záležitosti MSB, 
zřízená Ministerstvem obrany 

Švýcarsko GOVCERT.CH Exekutiva ENISA, TI, FIRST, 
EGC 

součástí Ministerstva financí 

Ukrajina CERT-UA Exekutiva ENISA, TI, FIRST samostatný úřad DCKZ 
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Příloha 2: Charta dle RFC 2350 na příkladu týmu govcert.cz 
 
RFC 2350 STANDARD POPIS VLÁDNÍHO CERT ČESKÉ REPUBLIKY 
 
1. O TOMTO DOKUMENTU 
 
Tento dokument obsahuje popis Vládního CERT České republiky podle standardu RFC 2350. 
Poskytuje základní informace o Vládním CERT, možnostech jeho kontaktování, jeho odpovědnosti  
a nabízených službách. 
 
1.1 DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE 
 
Toto je verze číslo 4 ze dne 20. 5. 2016. 
 
1.2 DISTRIBUČNÍ SEZNAM PRO OZNÁMENÍ 
 
Žádný distribuční seznam pro oznámení neexistuje. Veškeré specifické dotazy nebo připomínky 
prosím zasílejte na adresu Vládního CERT. 
 
1.3 MÍSTA, KDE MŮŽE BÝT TENTO DOKUMENT NALEZEN 
 
Aktuální verze tohoto popisného dokumentu CERT je dostupná na internetových stránkách Vládního 
CERT – ke stažení zde 
 
2. KONTAKTNÍ INFORMACE 
 
2.1 NÁZEV TÝMU 
 
GovCERT.CZ: Vládní CERT České republiky 
 
2.2 ADRESA 
 
Národní centrum kybernetické bezpečnosti (Vládní CERT) 
Mučednická 1125/31 
616 00, Brno 
Česká republika 
 
2.3 ČASOVÉ PÁSMO 
 
SEČ, Středoevropský čas (UTC +1, od poslední neděle v říjnu do poslední neděle v březnu). 
 
SELČ, Středoevropský letní čas (UTC +2, od poslední neděle v březnu do poslední neděle v říjnu). 
 
2.4 TELEFONNÍ ČÍSLO 
 
+420 257 283 533, +420 725 875 205 
 
2.5 FAXOVÉ ČÍSLO 
 
+420 257 283 580 
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2.6 OSTATNÍ TELEKOMUNIKACE 
 
Není k dispozici 
 
2.7 ELEKTRONICKÁ ADRESA 
 
Pro hlášení incidentů prosím použijte adresu cert.incident@nbu.cz. 
 
Pro ostatní komunikaci prosím použijte adresu cert@nbu.cz. 
 
2.8 VEŘEJNÉ KLÍČE A ŠIFROVACÍ INFORMACE 
 
Pro hlášení incidentu a související komunikaci prosím použijte tento klíč: pub 4096R/859D5D80 2013-
02-04uid GovCERT CZ Incident (Cyber Security Centre, National Security Authority) 
< Cert.incident@nbu.cz > 
Key fingerprint = 663C 542D 393B E973 A08B DA33 22EE 4B4E 859D 5D80 
 
Pro ostatní komunikaci prosím použijte tento klíč: 
 
pub 4096R/A7248CE4 2013-05-17 
uid GovCERT CZ (Cyber Security Centre, Národní bezpečnostní úřad) 
< Cert@nbu.cz > 
Key fingerprint = BD5F 3D1A 9363 E33C FEEB F160 1207 16F3 A724 8CE4 
 
2.9 ČLENOVÉ TÝMU 
 
Vedoucím týmu Vládního CERT je Radim Ošťádal. Kompletní přehled členů týmu Vládního CERT není 
veřejně k dispozici. Členové týmu se v rámci oficiální komunikace při řešení incidentu identifikují 
druhé straně plným jménem. 
 
Řízení a dohled jsou poskytovány Vladimírem Rohelem, ředitelem Národního centra kybernetické 
bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu. 
 
2.10 DALŠÍ INFORMACE 
 
Obecné informace o Vládním CERT lze nalézt na stránce www.govcert.cz 
 
2.11 KONTAKT S VEŘEJNOSTÍ 
 
Preferovaný způsob kontaktování Vládního CERT je prostřednictvím e-mailu. 
 
Hlášení incidentů a související otázky by měly být zaslány na adresu cert.incident@nbu.cz. Tím se 
vytvoří hlášení v našem systému a následně je upozorněn pracovník ve službě. 
 
V případě ostatních dotazů prosím zašlete e-mail na cert@nbu.cz. 
 
Není-li možné (nebo je-li nevhodné z bezpečnostních důvodů) použít e-mail, můžete Vládní CERT 
kontaktovat telefonicky na čísle +420 725 875 205. 
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Pracovní doba Vládního CERT je obecně omezena na běžnou pracovní dobu (09.00-17.00 od pondělí 
do pátku, s výjimkou svátků). 
 
3. STANOVY 
 
3.1 POSLÁNÍ 
 
Vládní CERT hraje klíčovou roli při ochraně kritické informační infrastruktury a státních orgánů. Naším 
cílem je pomoci jim účinně čelit bezpečnostním výzvám, reagovat na incidenty, koordinovat kroky 
k jejich řešení a účinně jim předcházet. 
 
3.2 CÍLOVÁ SKUPINA 
 
Naší cílovou skupinou jsou veřejné instituce a kritická informační infrastruktura v České republice. 
 
3.3 ZAŘAZENÍ 
 
Vládní CERT je součástí Národního centra kybernetické bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu 
České republiky. 
 
3.4 OPRÁVNĚNÍ 
 
Vládní CERT pracuje pod záštitou a s pověřením Národního centra kybernetické bezpečnosti. Národní 
centrum kybernetické bezpečnosti operuje v mezích české legislativy. 
 
Vládní CERT plánuje spolupráci se správci systémů a uživateli v rámci institucí veřejného sektoru  
a kritické informační infrastruktury. 
 
4. ZÁSADY 
 
4.1 TYPY INCIDENTŮ A ÚROVEŇ PODPORY 
 
Vládní CERT je oprávněn řešit všechny typy počítačových bezpečnostních incidentů, které vznikly 
nebo mohou potenciálně vzniknout, v rámci jeho působnosti. 
 
Úroveň podpory poskytnuté Vládním CERT se liší v závislosti na typu a závažnosti incidentu nebo 
problému, typ původce, velikosti uživatelské komunity a zdrojů Vládního CERT  v okamžiku incidentu, 
ale v každém případě bude poskytnut nějaký typ reakce během jednoho pracovního dne. Zvláštní 
pozornost bude věnována incidentům, týkajícím se kritické informační infrastruktury. 
 
Žádná přímá podpora nebude poskytována koncovým uživatelům; od nich se očekává spolupráce 
s jejich správcem systému, správcem sítě nebo provozovatelem internetových služeb. Právě těm 
poskytne Vládní CERT potřebnou podporu. 
 
Vládní CERT se zavazuje informovat o potenciálních zranitelnostech, a tam, kde je to možné, 
informovat výše zmíněnou cílovou skupinu o takových zranitelnostech ještě před jejich zneužitím. 
 
4.2 SPOLUPRÁCE, INTERAKCE A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ 
 
S veškerými příchozími informacemi je nakládáno bezpečně, bez ohledu na jejich závažnost. 
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Informace, které jsou viditelně velmi citlivé povahy, budou zpracovávány a ukládány bezpečně,  
v případě nutnosti jsou využívány šifrovací technologie. 
 
Vládní CERT bude využívat informace, které mu budou poskytnuty k řešení bezpečnostních incidentů. 
Informace budou dále distribuovány ostatním týmům a členům pouze na základě principu need-to-
know, a když to bude možné vždy anonymně. 
 
Vládní CERT operuje v mezích české legislativy. 
 
4.3 KOMUNIKACE A AUTENTIZACE 
 
E-maily a telefony jsou považovány za dostatečně bezpečný způsob, použitelný nešifrovaně, při 
přenosu málo citlivých dat. Je-li nutné zaslat vysoce citlivé údaje prostřednictvím e-mailu, bude 
využito šifrování PGP. 
 
Je-li nutné prověřit osobu před zahájením komunikace, může tak být provedeno buď prostřednictvím 
existující sítě důvěry (např. TI, FIRST) nebo jinými metodami, jako je například zpětné volání, zpětný 
mail nebo, v případě potřeby, osobní setkání. 
 
5. SLUŽBY 
 
5.1 REAKCE NA INCIDENTY 
 
Vládní CERT si klade za cíl pomáhat místním správcům při řešení technických a organizačních aspektů 
incidentů. Zejména plánuje poskytovat pomoc nebo rady s ohledem na následující aspekty krizového 
řízení: 
 
5.1.1. TŘÍDĚNÍ INCIDENTŮ 
 
Posouzení, zda je incident věrohodný 
Určení rozsahu incidentu a jeho priority 
 
5.1.2. KOORDINACE PŘI ŘEŠENÍ INCIDENTU 
 
 Kontaktování zúčastněných stran incidentu k prošetření incidentu a následné přijetí příslušných 

opatření. 
 Usnadnění kontaktu s dalšími subjekty, které mohou pomoci s řešením incidentu. 
 Informování ostatních CERT® a CSIRT týmů v případě potřeby. 
 Komunikace se zúčastněnými stranami a médii. 
 
5.1.3. ŘEŠENÍ INCIDENTU 
 
 Poskytování poradenství o vhodných postupech lokálním bezpečnostním týmům. 
 Sledování pokroku lokálních bezpečnostních týmů. 
 Poskytování pomoci při shromažďování důkazů a interpretaci dat. 
 Kromě toho si klade Vládní CERT za cíl shromažďování statistických údajů o událostech, které se 

dějí v rámci jeho pole působnosti, včasné informování o možných útocích a napomáhání při 
ochraně proti známým útokům. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Daniel Štorek, Pracoviště typu CSIRT a CERT v Evropě (2018_A_13) 

 

 
70 

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

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

5.2 PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP 
 
Vládní CERT shromažďuje seznamy bezpečnostních kontaktů pro každou instituci v rámci svého pole 
působnosti. Tyto seznamy jsou k dispozici v případě potřeby při řešení bezpečnostních incidentů 
nebo útoků. 
 
Vládní CERT publikuje oznámení o závažných bezpečnostních hrozbách, aby se v nejvyšší možné míře 
zabraňovalo incidentům v oblasti informačních a komunikačních technologií  a snížil se tak co nejvíce 
jejich dopad. 
 
Vládní CERT zpracovává IoC1 z dostupných zdrojů a v případě pozitivního nálezu zajišťuje předání 
relevantní informace kontaktu zodpovědnému za postižený systém. 
 
Vládní CERT se také snaží zvyšovat povědomí o bezpečnosti v rámci svého pole působnosti. 
  
6. FORMULÁŘE PRO HLÁŠENÍ INCIDENTŮ 
 
Formulář je ke stažení na adrese 
https://www.govcert.cz/download/kii-vis/container-nodeid-649/incidentreportnckb.pdf. 
XML schéma je dostupné na adrese https://github.com/GovCERT-CZ/hlaseniKBI. 
 
7. ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
 
Navzdory všem opatřením, která budou přijata v přípravě oznámení informací, upozornění 
a varování, nepřebírá Vládní CERT žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí, či škody, vyplývající 
z využití v nich obsažených informací. 


