
 
 

V Praze 12. března 2013 

 

Tisková zpráva NBÚ - informace z jednání Rady pro kybernetickou bezpečnost 

Dnes se na půdě Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), gestora problematiky 

kybernetické bezpečnosti, uskutečnilo další jednání Rady pro kybernetickou bezpečnost 

(RKB), které mimořádně svolal ředitel úřadu Dušan Navrátil na základě DDoS útoků 

z minulého týdne. 

Jednání se kromě stálých zástupců veřejného sektoru zúčastnili rovněž zástupci komerční a 

akademické sféry. Hlavním programem jednání bylo analyzovat DDoS útoky, které minulý 

týden zasáhly některé subjekty v České republice, a navrhnout další kroky ke zvýšení 

kybernetické bezpečnosti v ČR. 

Po úvodním slovu ředitele NBÚ, Dušana Navrátila, vystoupil ředitel Národního centra 

kybernetické bezpečnosti (NCKB) Vladimír Rohel. Radu seznámil se zjištěními a dosavadními 

výsledky, ke kterým dospěli pracovníci NCKB.  

Legislativní odbor NBÚ informoval, že díky proběhlým útokům byly zjištěny nové poznatky, 

které se ještě před mezirezortním připomínkováním promítnou do připravovaného zákona o 

kybernetické bezpečnosti. 

Následně vystoupil Ondřej Filip z CZ.NIC, který rovněž zrekapituloval proběhlé útoky ze 

strany komerční sféry. Podle něj nebyly útoky extrémně masivní, nepocházely z České 

republiky, primárně přišly ze zahraničních sítí. Útočník byl sofistikovaný, ten kdo si útoky 

„objednal“ disponoval dobrou znalostí českého prostředí. Útočník nedisponoval speciální 

technikou, využil víceméně standardní „farmy zotročených počítačů“. 

Jako další řečníci vystoupili zástupci vojenského CIRCu, společnosti Seznam, Telefonica ČR, 

GTS a další.  

Ředitel NBÚ na závěr jednání rozhodl o vytvoření svého poradního orgánu - Komise ředitele 

NBÚ pro kybernetickou bezpečnost. Tato komise bude podle potřeby svolávána jako 

odborný operativní orgán ředitele NBÚ. Úkolem komise bude shromažďovat údaje o 

kybernetických bezpečnostních incidentech, provádět jejich analýzu a navrhovat operativní 

opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. Komise bude složena z vybraných odborníků 

státu, soukromých subjektů a akademické sféry.  



 
 

Podstatné z Rady pro kybernetickou bezpečnost: 

Útoky nebyly extrémně masivní 

Útočník je dosud neznámý - jednalo se o sofistikovaného útočníka s určitou znalostí českého 

prostředí 

ČR obecně je na dobré úrovni zabezpečení, přesto tyto útoky odhalily některé nedokonalosti 

a slabiny 

Jednou z nich je drobná úprava návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti, případně 

novelizace zákona o elektronických komunikacích 

Potvrdila se ochota všech zúčastněných spolupracovat na bázi „komunitního“ principu - 

veřejná správa, komerční sektor a akademická sféra. 

Vytvoření Komise ředitele NBÚ pro kybernetickou bezpečnost - odborný, operativní orgán, 

se složením podle aktuální potřeby - zpravidla zástupci státu, soukromé sféry a akademické 

sféry. 

 

Rady pro kybernetickou bezpečnost se zúčastnili: 

NBÚ (vládní CERT), CZ.NIC (národní CSIRT), vojenský CIRC 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, ČNB 

Policie ČR, Armáda ČR, BIS, ÚZSI, VZ, ČTÚ 

CESNET, GTS, Telefónica O2, ČEZ, ČSOB, Seznam 

  


