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 Aktuální hrozby: kybernetická špionáž, útoky na volby

 Vybrané hrozby ve střednědobém horizontu: IoT, 
ransomware, kyberterorismus 

 Proč je (a bude) kyberprostor tak zajímavý pro zlořády?

 Co jsou „spouštěče“ kybernetických hrozeb? 
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APT – pokročilé přetrvávající hrozby

 Mylné se domnívat, že jsme pro svět nezajímaví

Stát

 Vazby na NATO, EU

 Zájem vnějších aktérů na prosazování svých zájmů

 Incidenty, které naznačují…

Soukromý sektor

 Velmi vyspělá průmyslová výroba 

 Mnoho atraktivních odvětví
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 Podkopání důvěry v demokratický proces
 Příklady problémů v zahraničí
 Podobné a příhodné podmínky (spill-over)
 PS PČR 2017

Přijatá opatření:
 Spolupráce s ČSÚ
 Zmapování procesu a identifikace slabých míst
 Testování a školení
 Doporučení a jejich implementace



Vybrané hrozby

 Nové Kde? 

Nové oblasti: metavers/IoT

 Nové Jak? 

„Nový“ typ útoků (pro KII/VIS): ransomware

 Nové Proč? 

„Nová“ motivace: kyberterorismus
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 Rozšiřování umělé inteligence

 Autonomně řízené automobily

 Flotily dronů

 E-Health aplikace

 Robotika 

 Metavers…

 Bezpečnost zařízení IoT není při uvádění na trh prioritní 
otázkou
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(zašifrování dat uživatele – dešifrace za výkupné: „ransom“)

Jsou státní instituce a KII možným cílem?

VS.

 Riskantní mix pobídek

 Wannacry: útočníkem státní aktér?
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Možnost 
vysokého 

výkupného

Vysoké kapacity 
k vyšetřování a 

potrestání



„Kyberterorismus zahrnuje agresivní a excesivní jednání, které je 
prováděno se záměrem vyvolat strach ve společnosti, a jehož 
prostřednictvím je dosahováno politických, náboženských nebo 
ideologických cílů. Za využití kyberprostoru a informačních a 
komunikačních technologií ohrožuje chod státu, jeho ústavní zřízení 
nebo obranyschopnost mimo jiné cílením na kritickou informační 
infrastrukturu a významné informační systémy.“ (definice NÚKIB) 

… zatím takový útoky nebyl
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 Cíle často oddělené od internetu (air-gaped)

 Velmi detailní znalost cíle: je třeba vědět jak se do něj dostat a co 
tam pak dělat

 Perfektní znalost všech technologií cílového systému

Cíle jsou příliš komplexní
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 Chybí dramatický efekt: výbuch, násilí, šok

dá se očekávat

Menší zájem médií
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 Teroristé počítají náklady a výnosy

 Konvenční útoky jsou (zatím) atraktivnější

 Nutná ostražitost!

 Teroristé jsou kreativní a bezskrupulózní
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Komunity 
hackerů

Kyberkriminální
komunity

Kyberteroristé?



Spouštěče a udržovače

 Zvětšuje se prostor pro útoky (attack surface) 

 Proliferace útočných nástrojů

 Problém atribuce

 Permissible environment

 Nízké náklady a vysoký zisk
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 Státní aktéři mají zdroje a schopnosti zůstat anonymní

 Obtížné, ale ne nemožné 

 Lidé chybují - stačí jedna chyba

 Není to binární problém: černá/bílá, ale odstíny šedi

(Stupně jistoty)

 Výsledky je obtížné komunikovat veřejnosti

 Vždy prostor pro popření



 Nedostatek pravidel a norem

 Státy mohou provádět narušení kyberprostoru častěji než 
narušení fyzického prostoru

 Asymetrické hrozby (slabý vs. silný aktér) 

 Narušení jsou jen zřídka potrestána (nízké náklady)

Kyberprostor = prostředí, které mnoho dovoluje 
(Permissible environment) 
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Kybernetické útoky jsou velmi atraktivní nízké náklady pro útočníka a 
vysoký užitek

Očekávaný užitek – (mínus) náklady = Atraktivní volba
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Business as usual
 Implementace bezpečnostních standardů a pravidel

 Vzdělávání a informování uživatelů

…A něco navíc

 Předjímat a vést dialog s dotčenými sektory

 …a s lidmi, kteří rozhodují o politikách a zákonech



DĚKUJI ZA POZORNOST!

Ondřej Rojčík

o.rojcik@nukib.cz
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